ZPRAVODAJ obce Všechovice
číslo 3
prosinec 2011
Vážení spoluobčané,
ani se nám to vzhledem k počasí posledních dnů nezdá, ale Vánoce jsou přede dveřmi a konec roku s nimi. Nechci v tomto
adventním čase tady psát, co se podařilo v obci udělat. Jistě jste mnoho nových věcí sami zaregistrovali. A já vím, že práce
a nových úkolů je stále hodně, ale také vím, že si s nimi poradíme.
Vánoce jsou určitě ty nejkrásnější svátky zejména pro naše nejmenší. Jejich rozzářená a šťastná očička při rozbalování
dárků jsou nám tou nejkrásnější odměnou. Proto Vám nejmenším přeji pod stromečkem vysněné dárky a ať si tyto chvíle
dlouho uchováte v paměti. Vám větším, kteří už na Ježíška s dárky moc nevěříte, přeji mnoho kamarádů, přátel a abyste si
uvědomili, že dárky které dostanete, jsou určitě z lásky a je úplně jedno kolik stály.
Na nás dospělých bude záležet, jak svátky prožijeme, jakou pohodu v našich domovech vytvoříme. Přeji Vám všem štěstí,
pohodu a hlavně zdraví a do nového roku mnoho pracovních i osobních úspěchů a dobrou náladu.
Radovan Mikuš, starosta

Czech POINT na našem úřadě
Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků
- z Informačních Systémů Veřejné
Správy (ISVS). Může Vám být vydán
ověřený výpis z těchto registrů:

Obchodního rejstříku

Živnostenského rejstříku

Katastru nemovitostí

Rejstříku trestů

Registru řidičů - výpis bodového

hodnocení osoby

Seznamu kvalifikovaných

dodavatelů

Registru Ministerstva životního

prostředí - MA ISOH (správa
a kontrola agendy)

Insolvenčního rejstříku

a můžete učinit podání podle § 72
živnostenského zákona
(Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS
si na pracovištích CzechPOINT můžete
nechat rychle, komfortně a hlavně bez
dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další služby související se zavedením datových schránek.)
K získání výpisu není nutné předkládat
žádné doklady (mimo výpisu z rejst-

říku trestů, z registru řidičů, z registru
lí a středa.
Ministerstva životního prostředí a při
Mimo tyto dny je
podání podle § 72 živnostenského záko- úřad také otevřen a všechny služby
na, kde je nutné prokázat svoji totožjsou k dispozici, ale může se stát, že
nost občanským průkazem nebo cesněkterý z úředníků nebude přítomen.
tovním pasem), stačí pouze uvést
Proto doporučujeme přítomnost prajednoznačné identifikátory. Pro zíscovníka úřadu mimo úřední dny si překání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro
dem ověřit a schůzku sjednat.
rejstříky a seznam kvalifikovaných
dodavatelů, katastrální území a číslo
PO
07:00-12:00 13:00-17:00
listu vlastnictví pro získání výpisu
ÚT
07:00-12:00
13:00-15:30
z katastru nemovitostí, totožnost
ST
07:00-12:00 13:00-17:00
u výpisu z rejstříku trestů a z registru
ČT
07:00-12:00
13:00-15:30
řidičů, totožnost a IČ u výpisu z regisPÁ
07:00-12:00
tru Ministerstva životního prostředí
a při podání podle § 72 VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU Z:
1. STRANA DALŠÍ STRANA
živnostenského zákona, Obchodního rejstříku
100,- Kč
50,- Kč
IČ nebo jméno a příj- Živnostenského rejstříku
100,- Kč
50,- Kč
mení u výpisu z In- Katastru nemovitostí
100,- Kč
50,- Kč
solvenčního rejstříku). Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran) 50,- Kč neúčtuje se
Cena ověřeného výpisu Registru řidičů - výpis bodového hodnocení 100,- Kč
50,- Kč
z OR, ŽR, KN, RT, regis- osoby
100,- Kč
50,- Kč
tru řidičů, ze seznamu Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Registru Ministerstva životního prostředí
kvalifikovaných dodava- (správa a kontrola agendy)
100,- Kč
50,- Kč
telů, registru MinisterInsolvenčního rejstříku
100,- Kč
50,- Kč
stva životního prostředí, Přijetí podání podle § 72 živnostenského
50,- Kč
Insolvenčního rejstříku zákona
a při podání k Živnoste- Provedení autorizované konverze dok.
30,- Kč
(za každou i započatou stranu)
nskému úřadu:
bezplatně
Úřední dny jsou pondě- Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky
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Vážení vlastníci pozemků v katastru obce Všechovice,
dovolujeme si Vás oslovit s možností
zahájit komplexní pozemkové úpravy
(KPÚ) celého katastru obce. V souvislosti s povodňovými událostmi
v srpnu letošního roku Pozemkový úřad
navrhl naše území na zahájení pozemkových úprav v následujících letech.
Podmínkou zahájení komplexních
pozemkových úprav je žádost nadpoloviční většiny majitelů pozemků.
Z tohoto důvodu budeme oslovovat
všechny vlastníky větších celků
pozemků, aby se připojili k naší
žádosti o zahájení KPÚ.
Co znamená termín „komplexní
pozemková úprava“?
Pozemkové úpravy se provádějí na
základě zákona číslo 139/2002 Sb.
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění (dále
jen zákon). Pozemkovými úpravami se
ve veřejném zájmu prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se, nebo dělí a zabezpečuje se jimi
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření
vlastníků půdy. V těchto souvislostech
se k nim uspořádávají vlastnická práva
a s nimi související věcná břemena.
Současně se jimi zajišťují podmínky
pro zlepšení životního prostředí,

ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu
katastrálního operátu a jako nezbytný
podklad pro územní plánování. Hlavním účelem pozemkových úprav je
uspořádání vlastnictví zemědělských
pozemků v daném katastrálním území
tak, aby pozemky byly přístupné,
schopné obdělávání, aby byla, pokud
je to možné, odstraněna rozptýlená
držba malých pozemků jejich sloučením ve větší celky a současně byly
řešeny veřejné zájmy ekologické,
půdo-ochranné, vodohospodářské
a další. V rámci pozemkových úprav je
rovněž možné vypořádat spoluvlastnictví k pozemkům.
V rámci realizace komplexní pozemkové úpravy (to je úprava zahrnující
celé katastrální zemí, vyjma zastavěného území obce nebo velkých lesních
komplexů) dochází na základě odsouhlaseného plánu společných zařízení
k výstavbě polních cest, které slouží
k zpřístupnění nově vytvořených
pozemků, ke zlepšení prostupnosti
krajiny a k výsadbě doprovodné zeleně, a tím ke zlepšení ekologické stability řešeného území. Náklady na
pozemkové úpravy a realizaci společných zařízení hradí stát z rozpočtu
pozemkových úřadů. Realizace spo-

lečných zařízení je financována především z prostředků Evropské unie
a národních zdrojů. Proto je v této
době jedinečná příležitost pro zbudování společných zařízení. Dále v rámci
pozemkové úpravy může dojít, pokud
o to vlastník požádá, k bezplatnému
vytyčení hranic jednotlivých pozemků
v terénu. První vytyčení a trvalé označení v terénu hradí stát.
Rozhodování o pozemkových úpravách, organizace jejich provádění,
zajištění projektových činností, zajištění vytyčení pozemků, zajištění
smluv v rámci vypořádání spoluvlastnických podílů a zajištění dalších činností souvisejících s provedením
pozemkových úprav spadá v obvodu
okresu Přerov do kompetence Pozemkového úřadu Přerov.

Zastupitelstvo obce 5.9.2011

Povodňové

události srpen 2011,
dotace na odstranění povodňových
škod


Podání žádosti o provedení Kom-

plexních pozemkových úprav

Nesouhlasné stanovisko ke stano-

vení průzkumného území

Zástavní právo na nemovitosti obce

– nahrazení zástavy budovy kina
jiným majetkem

Spolky Všechovic
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE VŠECHOVICÍCH
V naší obci jsme nedávno oslavili 120.
výročí založení SDH Všechovice. U této
příležitosti jsme chtěli vzdát holt
všem dobrovolným hasičům, kteří za
tato léta usilovně pracovali při různých událostech, které tuto obec
postihly.
Do půdy vsazen byl stromek
zahříván láskou vznešených
zaléván potem těch, kteří
učinit náš život krásnějším a
nalejším.

malý,
srdcí,
chtěli
doko-

Strom tento rostl, rok od roku sílil
a mohutněl, hlouběji zapouštěl své
kořeny a ratolesti jeho rozkládaly se
jako ramena, jež jako by chtěla obejmout vše dobré, krásné a vznešené.
Dožil se strom náš stodvaceti let
obsypán ovocem práce a zve do své
náruče všechny, kdož dokážou
pochopit velikost, vznešenost
a krásu lidské práce a lásky.
číslo 3 / prosinec 2011

A ti, kteří stromek sázeli a po celý
svůj život jej ošetřovali? Jeden za
druhým pohroužili se v nitro země,
aby dřímali svůj tichý, věčný sen.
Jejich místo zaujali noví průkopníci
hasičské myšlenky, vyrostla jich
nekonečná řada a všichni se stejným
nadšením a srdnatostí pokračují
v budování odkázaného díla.
Svěcení stuhy - 120. výročí SDH

Naše myšlenky zalétají v tuto chvíli
do dávných minulostí a my s hrdostí
hledíme na vykonané dílo. Stodvacet
let nezištné, obětavé a usilovné
práce pro bližního, pro obec. Když se
zahledíme do minulosti, tak uvidíme
řetězec dobrovolné práce, odříkání
se vlastního já všech těch, kteří se
zasloužili o vybudování nesmrtelného díla – tohoto hasičského sboru.

Trojice ve Všechovicích byla slavnostně posvěcena stuha hasičů, která
doplní prapor. Pro zajímavost můžeme
uvést, že mše svatá byla sloužena ve
slavnostním ornátu, který k poctě
svatého Floriána nechali vyrobit hasiči
z Kladerub a tento ornát půjčují dalším hasičům pro slavnostní příležitosti.

Za zvuku hustopečské dechovky byla
zahájena oslava průvodem místních
i pozvaných hasičů z okolí. Na slavnostní mši svaté v kostele Nejsvětější

V odpoledních hodinách pokračoval
program v kulturním domě vystoupením spolku Šimon, módní přehlídnou
dobových hasičských uniforem a to vše
vyvrcholilo ohňostrojem na návsi.
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Z historie

V roce 1938 se na valné
h
romadě rozhodlo
Založení hasičů v roce
o
zakoupení nové stříkač1891 bylo významným
ky.
Proto se vstoupilo do
krokem i v životě naší
jednání
s firmou Stratílek
obce. Šlo především
a
v
roce
1940 se zakoupila
o podporu ochrany
dvoukolová motorová
soukromého i veřejstříkačka, která velmi
ného majetku před
dobře
sloužila až do roku
Oslava
120.
let
SDH
ve
Všechovicích
požáry a živelnými
1962.
V
roce
1949
kupují všechovští
pohromami a stejně tak o rozšíření
hasiči
starší
nákladní
auto Škoda. Auto
kulturního vyžití spoluobčanů. Počápo
větších
úpravách
a
opravách vydrteční potíže malé hrstky hasičů byly
želo
až
do
roku
1968.
překonány díky velmi dobré a obětavé
práci jejich činných členů.
Ihned po založení sboru začínají členové se sbírkou v obci na zakoupení
stříkačky. Tento sen se jim splnil a za
750 zlatých byla v roce 1892 zakoupena ruční hasicí stříkačka, která
dobře sloužila až do roku 1940. Jelikož
stříkačku nebylo kde uskladnit, zapůjčují představitelé obce obecní dřevěnou kůlnu, která sloužila k uskladnění
stříkačky a ostatního nářadí až do roku
1937.
Po zakoupení stříkačky nastává perná
práce naučit se stříkačkou zacházet,
aby byli k zásahu dobře připraveni.
Přestože byli členové dobře vycvičeni,
dochází v roce 1900 při požáru na usedlosti pana Hermy k úrazu pana Josefa
Dostála. Vzhledem k nedostatku nářadí, výzbroje a výstroje provádějí členové další sbírky, hrají divadla, pořádají taneční zábavy.
Stará hasičská zbojnice v čísle 7 nevyhovuje. Hasičský sbor, vida finanční
potíže obce a nutnost stavby nové
zbrojnice se rozhodl, že stavbu provede pomocí svých členů a příznivců
sboru. Obec dává k dispozici část
obecní zahrady p. č. 12/1 k tomu účelu, neboť uznává dobrou snahu a píli
sboru a také uchránění obce od většího
finančního nákladu. V případě, že by
byl sbor zrušen, připadne nová budova
do majetku obce. V roce 1936 začíná
se stavbou. Do roka hasičský dům,
který si postavili členové sami, stojí.

V roce 1961 dostávají hasiči od okresní
inspekce požární ochrany v Přerově
novou stříkačku DS16. V roce 1968 se
konečně podaří zajistit nákladní auto
Tatra 805 od vojska. V roce 1975 nám
okresní inspekce přiděluje požární
stříkačku PPS12 s veškerým příslušenstvím. V roce 1981 za pomoci MNV
a okresní inspekce dostali nákladní
auto AVIA 30. V roce 1982 dostáváme
požární auto AVIA.
Při oslavách patrona hasičů sv. Floriána dne 7. 5. 1995 byl vysvěcen spolkový prapor hasičů při slavnostní mši
všechovským farářem a hranickým
děkanem ThLic. Vincencem Šalšou.
Současnost
V současné době máme pouze 25 členů. Chtěli bychom náš sbor rozšířit
o nové členy, s kterými chceme opět
navázat na dřívější úspěchy v hasičských soutěžích. Našemu sboru přeji
mnoho nových úspěchů v dalších
letech. Vy mladí, pokud nemáte co
dělat a chtěli byste se k nám přidat,
jste vítáni.
Starostka SDH Všechovic Marie Staňková

SPOLEK ŽEN ROZMARÝN
je dobrovolný neregistrovaný spolek
žen, který v naší obci funguje v různých obměnách od roku 2004.
Tento spolek začal ve spolupráci
s mateřskou a základní školou pořádat

velikonoční a vánoční výstavy. Tyto
akce se konaly z počátku v klubovně ve
staré škole, později se přesunuly do
kulturního domu. S větším prostorem
se akce rozšířily, ke spolupráci začali
být zváni různí drobní řemeslníci
a vystavovatelé, kteří ještě více přiblížili lidové tradice. Vánoční výstavy
časem vystřídaly podzimní výstavy,
kde mohou vystavovatelé a občané
prezentovat své výpěstky ze zahrad
a zahrádek. Aby tyto akce byly ještě
poutavější, začaly být doplňovány
novými nápady – výstavou obrazů,
starých fotografií, hraček, mysliveckých trofejí a také květinových vazeb.

Podzimní výstava 2011

Poslední výstava proběhla ve spolupráci s včelaři ze Všechovic a Skaličky,
zde měli návštěvníci možnost vidět
pilné včeličky „v akci“ a slyšet poutavé vyprávění zkušených včelařů
a odbornou přednášku o blahodárných
účincích medu. Velmi nás těší zájem
spoluobčanů, kteří se s námi zapojují
při pořádání těchto akcí, ať už je to
finanční příspěvek nebo zapůjčení
květin,
dekorací, výpěstků atd.
Chceme jím tímto moc poděkovat za
spolupráci.
Spolek Rozmarýn pořádá také akce pro
děti. Rozloučení s prázdinami bývá na
hřišti odpoledne plné her a zábavy.
Mikulášská nadílka je většinou spojena
s divadelním představením. V poslední
době se spolek Rozmarýn rovněž podílí
na akci Rozsvěcení vánočního stromu.
Anna Lukešová

Rozsvěcení vánočního stromečku ve Všechovicích
Letos již pošesté před
první adventní nedělí
– 25. listopadu jsme se
všichni sešli u slavnostního
rozsvěcení vánočního
stromu na návsi ve Všechovicích. Děti z mateřské
školky nám předvedly své
vánoční vystoupení plné
písniček a básniček, jako
tradičně zahrála všechov-

ská skupina Všechomor.
O drobné občerstvení se
postaral spolek Rozmarýn
– pro děti perníčky a čaj,
horká medovina od místních včelařů a čaj s rumem
byl připraven pro dospělé.
Stromeček je ozdoben
před kostelem Nejsvětější
Trojice a připomíná nám
blížící se vánoce.
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Spolek žen Rozmarýn připravil na
neděli 4. prosince Mikulášskou nadílku,
na kterou přišli nejen děti, ale i jejich
rodiče a prarodiče. Pro všechny byl
připraven kulturní program a bohaté
občerstvení a pro děti samozřejmě
drobný dárek od sv. Mikuláše.
Obě akce jsou již tradiční a jsme rádi,
že se při ní sejdou jak místní občané,
tak lidé z blízkého okolí.

www.vsechovice.eu
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Římskokatolická farnost Všechovice
Římskokatolická farnost Všechovice
tvoří nedílnou součást společenského
života ve Všechovicích. Letos se na
faře a kolem fary děla hromada aktivit, s nimiž bych vás chtěl seznámit.
Zachováváme tradici poutě na Sv.
Hostýn k uctění Nanebevzetí P. Marie,
tradičně za účasti SDH ze Všechovic,
Horního Újezda a okolních obcí je
sloužena mše svatá k Sv. Floriánkovi,
nyní i k Sv. Ambroži - patronu včelařů.
Důležitým dnem v roce je oslava Nejsvětější Trojice – slavnost naší farnosti. Neodmyslitelně k významným obdobím roku patří Vánoce a Velikonoce.
Nejen na tyto největší svátky místní
schóla nacvičuje písně, kterými
všichni společně oslavujeme narození
i vzkříšení Pána.

Rovněž fara, která
pod vedením Ing.
Vratislava Kozuba
doznala větších
úprav, kdy převážně
mužská část z farníků dobrovolně
a bezplatně provedla stavební
úpravy spodní části
fary. Tím se vytvořilo zázemí pro
pořádání víkendových i jiných akcí,
určených pro všechny věkové kategorie. Besedy, různá setkání, ale i pletení pedigu, pečení a zdobení perníku,
pečení koláčků při příležitosti Misijní
neděle, pletení adventních věnců,
výroba svíček, letadýlek,
výroba pomazánek, ukončení školního roku, prázdnin a podobně.

Farní tábor 2011 - výlet ve Valšovicích

Již druhým rokem na Štědrý den probíhá „Otvírání betléma", na které
i letos chci pozvat všechny děti, rodiče, dědečky, babičky. Přes dřívější
ostych si nacházejí občané cestu do
farního kostela Nejsvětější Trojice,
kde se každoročně ve spolupráci s Obcí
Všechovice koná řada koncertů /Paprsky, Harmonie, Cantabile, Lidové
školy umění apod./. Letos na vánoce
uvítáme skupinu Gympleři - 28.12.
v 19:00.
Při Noci kostelů, která v letošním roce
v naší farnosti proběhla
poprvé, se občané mohli
zaposlouchat do sborů schóly, prohlédnou si věž i střechu kostela a dovědět se
něco o jeho historii, zjistit si
datum křtu.

Za pravidelný úklid a úklid
farního kostela zase vděčíme ženské části obyvatelstva, které tvoří několik
skupin a pravidelně se střídají. Za tuto činnost jim
patří velké poděkování.
Rovněž velké poděkování
patří všem, kteří se starají
o přilehlou zahradu.

Právě tato zahrada zde hraje velkou
roli, protože již podruhé poskytla
z á z e m í p ř i o r g a n i z a c e t z v.
„příměstského prázdninového tábora.“ Děti zde celý týden rozvíjely svou
manuální zručnost, zábavnou formou
získávaly vědomosti, hrály si a sportovaly. Rovněž na organizaci se podílela
řada farníků – mládeže, střední i starší
věkové kategorie, kteří bezplatně
věnovali svůj osobní čas, popřípadě
pomohli i materiálně /výpěstky ze
svých zahrádek, zajištění přepravy
dětí apod./.

V letošním roce při příležitosti ukončení oprav střechy kulturní památky
a našeho farního kostela Nejsvětější
Trojice ve Všechovicích proběhla akce
„Klauniáda aneb cesta do pohádky.“
Tato akce proběhla za podpory Grantového programu Regionu Hranicko
a sloužila jako poděkování všem, kteří
se na sbírce podíleli jak aktivně, tak
Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli
finančně, bezplatnou prací nebo modlitbou. Program byl přizpůsoben pro
všechny věkové kategorie. Farská
zahrada nám opět poskytla své zázemí. Zde probíhala převážná část dětského programu. Formou orientačního
závodu děti plnily jednotlivé úkoly,
střílely ze vzduchovky apod. Následovala ukázka výcviku psů pro postižené
občany – canisterapie. Pak jsme se již
odebrali do farního kostela, kde na nás
DATA POUTÍ

3. 6.
5. 7.
22. 7.
29. 7.
12. 8.
9. 9.
16. 9.
28. 9.
14. 10.

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Všechovice
Komárno
Libosváry
Býškovice
Osíčko
Horní Újezd
Rouské
Loukov
Malhotice

TÁBOR NA FAŘE (VE VŠECHOVICÍCH)

1. turnus

16.7. - 20. 7. 2012

NOC KOSTELŮ

1. 6. 2012

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Představení prvokomunikantů
Všechovice

Na faře vznikla hudební
skupina Dynamik, dnešní
Hever, která již 3 roky
pořádá přehlídku schól
a hudebních skupin v Provodovicích, pod názvem
Všechfest.

5. 2. 2012
10. 6. 2012

POSTNÍ DOBA

Popeleční středa

22. 2. 2012

VELIKONOCE

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Bílá sobota
Farní tábor 2011
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Klauniáda 28.9.2011
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1. 4. 2012
5. 4. 2012
7. 4. 2012

čekal Dětský pěvecký sbor Cantabile.
Nevšední kulturní zážitek měli všichni
zúčastnění a bylo nás opravdu hodně.
Poděkování patří za upečení zákusků
a nachystání agape pro účastníky koncertu. Součástí této akce bylo i posezení a zhodnocení veřejné sbírky

s farníky, kteří celé 4 roky navštěvovali
vaše domovy s žádostí o finanční příspěvek na opravy kulturní památky
– farního kostela ve Všechovicích.
Zajištění celé této akce vyžadovalo
spoluúčast většího množství mládeže
i seniorů. Patří jim velké poděkování.

Velké poděkování patří všem, kteří se
podílí na životu farnosti.
Do nového roku 2012 Vám přeji hodně
lásky, zdraví a Božího požehnání.
P. Vratislav Kozub

Tomáš Svoboda uspěl na závodě TDS – 25.8-26.8.2011
Závod proběhl za krásného letního
počasí. Již od rána bylo velmi teplo,
v údolích dosahovala teplota kolem
30°C, v podvečer se vyskytly přeháňky, obávané bouřky však hrozily jen
z dálky.

Tomáš Svoboda, závod TDS

Ve dnech 25. a 26. 8. 2011 proběhl ve
francouzských a italských Alpách
druhý ročník horského ultramaratonu
TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie), který je sesterským závodem slavného Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB). Oba závody se běží v masívu Mont
Blancu.

Závod TDS v Alpách

Závodu TDS se zúčastnili i tři běžci
z České republiky, jedním z nich byl
Tomáš Svoboda ze Všechovic. Původní
délka závodu měla být 111 km, trasa
však byla kvůli hrozícím bouřkám
pozměněna a konečná délka závodu
dosahovala 120 km. Profil trati vedený
převážně po horských stezkách byl
velmi náročný, běžci museli několikrát
vystoupat do horských sedel v nadmořské výšce nad 2 500 m, celkové
převýšení dosahovalo přes 7 000 m.

Na start v italském Courmayeru se
postavilo 1 181 běžců ze 62 zemí, do
cíle ve francouzském horském středisku Chamonix doběhlo celkem 781
závodníků. Při své premiéře na podobném typu závodů obsadil Tomáš Svoboda celkové 177 místo, v kategorii
nad 40 let mu patřila 65. pozice. Zpočátku běžel Tomáš zadrženě, postupně
se probojoval ze středu startovního
pole až na 67 místo na 30 km. Od 44
km, kde Tomáš probíhal na 77 pozici,
se začaly postupně projevovat zdravotní problémy spojené s úmorným
vedrem. Žaludeční potíže a především
silné křeče ho přinutily přerušit běh
nejprve na 50 min v Bourg St. Maurice,
v podvečer na 69 km pak přerušil
závod dokonce na 2 hod. Během odpočinku se Tomáš postupně propadl na
328 pozici. Po odeznění zdravotních
obtíží vyrazil na noční část závodu,
kterou již absolvoval bez potíží ve
velmi slušném tempu, úsek závěrečných 24 km zaběhl dokonce v devátém
nejrychlejším čase ze všech účastníků, posledních 8 km pak běžel nejrychleji ze všech. Celkově strávil
Tomáš na trati 23:45 hod, poslední
závodníci doběhli v čase 33:25 hod.
Závod pobíhal v překrásném horském
prostředí, neopakovatelný dojem ze
závodu umocňovaly davy fanoušků na
trati, zvonící na kravské zvonce
a donekonečna opakující BRAVO, BON
COURAGE, ALLÉ, ALLÉ, ALLÉ !!! Nejpůsobivější byl noční běh v těsné Blízkosti Mont Blancu, kdy byla trať vyznačena reflexními terči zářícími ve svitu
čelovek a panenské ticho rušilo jen
vzdálené zvonění stád hluboko v údolích. Zvláštní kapitolou je pak
samotný doběh do cíle, kdy běžci probíhají centrem Chamonix úzkou uličkou mezi špalíry nadšeně povzbuzujících diváků. Směs radosti a dojetí při
průběhu cílovou rovinkou je pak nej-5-

větším zážitkem této působivé události.
Tomáš Svoboda touto cestou srdečně
děkuje obci Všechovice a Olomouckému kraji za finanční příspěvky,
které mu umožnily účastnit se tohoto
závodu.
Podzimní běžecká sezóna
Stovky kilometrů naběhaných v horách
v rámci přípravy na tento běžecký
závod pak využil i na podzim při kratších závodech. Dobrou běžeckou
formu si udržel po celou podzimní
sezónu a téměř ve všech závodech se
umístil na stupních vítězů. Ve dvou
závodech byl celkovým vítězem,
v dalších se umístil na medailových
pozicích v rámci kategorie mužů nad
40 let.

Tomáš Svoboda

Na prvním místě celkově se umístil při
Běhu okolo Soliska v Zubří a na Velkomoravském půlmaratonu (21 km),
který se běžel po cyklistické stezce na
trase Staré Město u Uherského Hradiště – Bunč. V tomto závodě doběhl
Tomáš o několik minut dříve než byl
předpokládaný čas vítěze a musel tak
pro nepřipraveného kameramana
proběhnout cílem ještě jednou.
Na pátém místě celkově a na stříbrné
pozici v rámci kategorie se umístil
v náročném horském běhu Valachia
run v okolí Vsetína i v Chřibském maratonu (42 km), který je jedním z nejtěžších maratonských běhů u nás. Přes
obtížnost tratě, která vedla přes Bunč
na hřebeni Chřibů, si v tomto závodě
vytvořil osobní rekord časem 2:50:22
hod. Ještě lepšího umístění dosáhl na
desetikilometrové trati v Bořeticích
nedaleko Mikulova, kde doběhl pátý
www.vsechovice.eu
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celkově a vyhrál v kategorii nad 40 let.
Druhé a třetí místo v rámci kategorie
pak obsadil v závodech na osmikilometrové trati v závodech Běh Zlínem
a Grymovská podkova. Vrcholem podzimní sezóny byla účast na Hornické
desítce ve Frýdku Místku, který je
největším závodem na desetikilomet-

rové trati na Moravě. V konkurenci
špičkových závodníků z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska
doběhl Tomáš na celkově dvacáté
pozici z 600 účastníků hlavního závodu, jako čtrnáctý nejrychlejší Čech.
Do cíle doběhl v novém osobním
rekordu 34:32 minut, který mu zajistil

bronzovou pozici v rámci kategorie.
Příjemný zážitek z umístění na stupních vítězů byl v některých závodech
umocněn i výjimečnými osobnostmi
českého sportu, které předávaly ceny.
Tomáš tak měl příležitost setkat se
s Jarmilou Kratochvílovou, Danou
Zátopkovou či s Antonínem Panenkou.

Vítání občánků
V neděli 16. října se v obřadní síni obecního úřadu uskutečnilo tradiční Vítání
občánků. Vítání občánků organizujeme u nás i pro obce v našem matričním obvodu pro obce Malhotice, Horní
Újezd, Rouské a Provodovice. Slavnostní obřad zahájily děti z mateřské
školky krásnými básničkami. Nové
občánky přivítal starosta Všechovic,
pak se všechna miminka vyfotila
v kolébce a rodičům představitelé
jejich obcí věnovali dárek a kytičku

a zapsali se do pamětní
knihy. Letos jsme mezi
nás přivítali celkem 20
dětí. Ze Všechovic 9
občánků, dvě děti z Provodovic, 4 z Malhotic, 3
z Rouského a 2 z Horního
Újezdu. Ještě jednou
přejeme našim nejmenším a jejich rodičům
hodně štěstí a hlavně
zdraví.

Vítání občánků 2011

Nově narození:

číslo 3 / prosinec 2011

Karolína Sekaninová
* 5.10.2011

Radim Kubját
* 5.10.2011

Vojtěch Greš
* 30.10.2011

Štěpán Hradil
* 18.8.2011
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Tradiční setkání se seniory

Jubilea našich spoluobčanů

V pátek 18. 11. 2011 se v Kulturním
domě sešla na pozvání zastupitelstva
obce téměř stovka našich seniorů. Po
krásném vystoupení dětí ze základní
školy pod vedením Ireny Kývalové, pak
k tanci i poslech zahrála písničky všech
žánrů skupina Klapeto z Hranic. Skvělá
kapela a také vzorná obsluha zastupitelů určitě přispěla k dobré náladě
všech přítomných.

MĚSÍC

Září

Říjen

Listopad

Prosinec
Setkání se seniory 2011

JUBILEUM

JMÉNO

Milada Pospíšilová
Drahomíra Plachá
Vlasta Olivová
Marie Kolaříková
Marie Filáková
Anna Znášiková
Jozefína Machová
Miloslav Chvátal
Eduard Slovák
Antonín Holík

101
85
80
75
80
85
75
80
86
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Kronika obce Všechovice
Na stránkách zpravodaje obce bychom
Vám rádi přinesli přepis kroniky obce,
která se nám dochovala.
1914
Všeobecná mobilizace první výzvy
Den 31. července zůstane hluboko vryt
v paměti všeho občanstva. Po čtvrté
hodině ranní přijeli do vesnice úředníci okresního hejtmanství v Holešově
automobilem a krátce na to byla bubnem vyhlášena všeobecná mobilizace
všech vojínů do 38 let. Koncem července při částečné mobilizaci bylo
povoláno několik mladších vojínů svolávacími lístky k vojenské službě.
U vylepených vyhlášek sbíhali se lidé,
kde s úžasem četli těžké předzvěsti
krvavých dnů. Pláče a nářků bylo mnoho, zvláště v rodinách, jejichž příslušníci do 24 hodin museli nastoupit
vojenskou službu.
Druhé výzvy
Smutný pohled naskytl se 1. srpna brzy
ráno, kdy celá obec vyprovázela odjíždějící vojíny. Ještě větší rozruch způsobila mobilizace dne 21. srpna od
38 – 42 let. Vojíni nastoupili vojenskou
službu v první polovici září. Smutek byl
větší, neboť mezi vojíny bylo mnoho
otců rodin. 1. srpna odvedeny byly
z obce evidenční koně do Kroměříže
k vojenské službě těmito majiteli:
Josefem Mikou, Josefem Kejnarem,
Aloisem Tomášem a z velkostatku.
Žně
Odchodem vojínů z obce byl pociťován
úbytek pracovních sil, takže školních
dětí bylo mnoho používáno ku polním
pracím. Suché a teplé počasí o žních
umožnilo i za nedostatku mužských sil
dobrou sklizeň obilí. Hned začátkem
války – v srpnu – nedostávalo se drobných kovových peněz. Do oběhu
vydané papírové dvoukoruny zjednaly
částečnou nápravu.

Vojenské přehlídky
V říjnu nastoupili vojenskou službu
nováčci odvedení téhož roku. Hned na
to povolána domobrana roč. 92, 93,
94, pak byla přehlídka mužů 24 – 36letých, kteří nebyli vojáky, pak roč. 91,
95, 96, potom přehlídka mužů
37 - 42letých nevojáků. Domobranecká povinnost rozšířena vládním nařízením od 18 – 50 let.
Životní potřeby
Ústřední mocnosti musely s potřebami
životními v okruhu svých hranic vystačiti, neboť hranice byly válčícími státy
tak uzavřeny, že zamezen byl dovoz
všech životních potřeb. V důsledku
toho byl vydán v prosinci zákaz vyráběti a prodávati drobné pečivo, vyhlášeny maximální ceny mlýnských výrobků, zamezen volný prodej obilí a mouky, zřízeny válečné obilní ústavy a jich
expozitury v každém městě, takže
přebytky obilnin rolníků mohly jen
tam býti prodány. Někdo si z toho nic
nedělal, neboť hojná úroda vyhověla
všem potřebám, jak vojsku, tak i civilnímu obyvatelstvu. Maximální ceny
nebyly dodržovány, neboť do naší obce
dojížděly překupnice z Moravské Ostravy, Místku a jiných měst na máslo,
tvaroh, vejce a drůbež a mouku a platily více než ceny určovaly. Důsledky
války se dostavovaly.
Válečný obecní výbor
Starostou v obci v roce 1914 byl František Rábl, prvním radním František
Novák, druhým Jan Čech, sedlář, třetím Jan Příleský a členové výboru:
Antonín Perutka, řezník, Jan Kobliha,
František Bělík, Ferdinand Rajnoch.
Zástupcem velkostatku v obecním
výboru byl ředitel Stanislav Ševčík.
V tomto složení zůstal obecní výbor po
celou dobu války, až do roku 1919.
Lazaret
V domě Františka Jurečky č. 25 byl
-7-

zřízen lazaret pro vojíny, kteří by
v místě onemocněli.
Hlídky na silnicích
Hned po mobilizaci zřízeny byly v každé obci – i v naší – hlídky a to na silnici
u farské zahrady před domem Františka Ovčáčíka č. 85 a u domu Ad.
Kuchaře č. 134. V těchto místech byla
postavena zábradlí a u nich obětaví
občané ve dne v noci hlídali. Zvláště
horliví byli: učitel R. Šiška, Frant.
Tydlačka, hajný a Jan Staněk, rol. syn.
Nařídilo tak okresní hejtmanství. Proslýchalo se, že prý Francouzové převážejí plné automobily zlata z Ruska.
Proto každý neznámý chodec, zvláště
pak osoby, jedoucí na voze nebo automobilu, musely se strážím legitimovati.
Železnice
Zvláštní poměry zavládly na železnicích. Osobní vlaky jezdily velmi
pomalu asi 20 km za hodinu, na všech
nádražích dlouho stály (i půl hodiny),
takže cesta z Příkaz Osíčka do Kroměříže trvala 4 hodiny. Vozy byly osvětleny petrolejovými lampičkami. Po
tratích všude přecházely vojenské
hlídky. Všechny mosty byly střeženy
vojíny, rovněž vodní nádrže v městech. Mezi lidem hádám konec války
do konce roku. Říkalo se, že vojíni
budou na vánoční svátky doma. Mýlili
se důkladně!
1915
Vyživovací poměry
Nový rok započal novými císařskými
nařízeními, neboť § 14 ústavy
rakouské vkládal veškerou moc do
rukou panovníka. Nařízeno míchání
mouky s ječnou a kukuřičnou. Mlynáři
museli mlíti obilí na 80 % a to jen na
vystavené povolení, potvrzené okresním hejtmanstvím v Holešově. Dne 28.
února konán soupis zásob obilí

www.vsechovice.eu
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a mouky u všech producentů, při čemž
ve zdejší obci byl jmenován komisaře
Rud. Jakubka. Na základě tohoto šetření byla provedena v květnu rekvizice
a přebytky odvedeny státnímu obilnímu úřadu. Tyto přebytky byly stanoveny výpočtem spotřeby mlýnských
výrobků pro členy rodiny na rok. Denní
spotřeba činila na osobu buď 300 g
zrna neb 240 g mouky. Pamatováno
částí vykoupeného na osoby, nemající
žádných zásob. V městech byly zavedeny chlebové lístky (chlebovky).
Sbírka cenných kovů
Dne 25. dubna vykonána byla dobrovolná sbírka cenných kovů, kterou
provedli žáci zdejší školy. Sbírána
měď, cín, olovo, bronz, nikl aj. Celkem bylo sebráno 114 kg různých kovů.

Obec darovala cenné kovy ze staré
stříkačky a vozík.
V té době byly vypsány k upisování I.
a II. Válečná půjčka. Také obecnímu
představenstvu zdejší obce bylo
negraficky nařízeno okresním
hejtmanstvím, aby upsali 1 000 K, což
se stalo.

cním chudobinci (sušírni), ve výměnce
Frd. Mašlaňa, v prázdném bytě mlýna
p. Al. Šejdy, u Mar. Vinklárka aj. mnozí
z uprchlíků mluvili německy a tak dorozuměli se s občany, znajícími tu řeč.
Místním zástupcem okresního
hejtmanství byl jmenován učitel Václav Maříček, který vyplácel peněžité
podpory italským uprchlíkům a vedl
ošacovací akci.

Italští uprchlíci

Úbytek pracovních sil

Dne 23. května vypověděla Itálie
Rakousku válku, která vystoupila
z trojspolku a připojila se k trojdohodě. 11. června dojel do naší obce
oddíl uprchlíků z jižních Tyrol z městečka Levica, hejtmanství Borego a byl
ubytován v domě Fr. Hájka v bývalé
politírni, pak u Koblihů v sále, v obe-

Časté přehlídky mužů doma zbylých
a jich odchod ku vojenské službě,
značně opět zmenšil počet hospodářů
a počet pracovních sil. Za to ostatní
zde zůstalí přičiňovali se všemožně,
aby plodiny byly řádně zasety neb
zasázeny a po dozrání sklizeny.

I. a II. válečná půjčka

Byl jednou jeden zámek…
Dnes by jsme si mohli říci pár slov
o nejstarším zakladateli moravského
vladyckého rodu připomínaného již od
60. let 14. století a to Želeckých
z Počenic.
Želečtí z Počenic měli již ve 14. století
jednoduchý erb. Tvořil jej modrý štít,
v němž byl červený kolpak, tj. červená
tatarská čepice, mající zlatý lem a na
špici stříbrné pero. Nad modro – červenými přikryvadly a zlatou korunou se
jim v klenotu opakovala figura ze štítu
- červený kolpak. V roce 1770 kdy byly
Želečtí z Počenic povýšeni do hrabě-

(na pokračování -2.část)

cího rodu byl vylepšen
znak a to v přidání dvou
zlatých gryfů jako štítonošů.
Jan starší Želecký z Počenic se za třicetileté války velmi vyznamenal při
obraně Brna před švédským vojskem
a oproti tomu mu byl zkonfiskován
majetek a to v roce 1622 za účast na
stavovském povstání, který posléze
získal zpět.
Jan Želecký z Počenic měl více dětí,
kteří se také spolu s ním podílely na

výstavbě mnoha staveb, sám Jan dal
vystavět na místě tvrze kolem roku
1600 renesanční zámek a to ve Všechovicích. Jan Želecký z Počenic se také
podílel na mnoha vylepšení jeho
rodiny a povýšení do vyšších stavů. Syn
Jan Václav Želecký z Počenic získal pro
rod na třináct let panství Přerov, kde
jeho otec Jan starší Želecký pobýval
a odkud vše vedl.
V dalším pokračování si uvedeme něco
o Janových synech a jejich významných činech či práci . . .

Výsledky fotbalu TJ TATRAN Všechovice a tabulka 1.B tř. sk.A
DATUM

ZÁPASY

13.11.
6.11.
30.10.
23.10.
15.10.
9.10.
2.10.
25.9.
18.9.
10.9.
4.9.
27.8.
21.8.
14.8.

Všechovice – Beňov
Hustopeče – Všechovice
Radslavice – Všechovice
Všechovice – Pivín
Nezamyslice – Všechovice
Všechovice – Haná Prostějov
Všechovice – Mostkovice
Vrchoslavice – Všechovice
Všechovice – Hor.Moštěnice
Kostelec – Všechovice
Všechovice – Lipová
Želatovice B – Všechovice
Všechovice – Býškovice
Beňov – Všechovice

SKÓRE

POŘADÍ

0:0
4:2
3:4
7:1
1:0
2:5
5:0
1:1
0:1
0:3
0:0
0:2
1:0
4:1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DRUŽSTVO

Hor. Moštěnice
Haná Prostějov
Lipová
Mostkovice
Vrchoslavice
Beňov
Všechovice
Nezamyslice
Býškovice
Radslavice
Hustopeče
Želatovice "B”
Pivín
Kostelec

ZÁP.

V

R

P

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
9
8
9
7
7
7
7
6
4
4
3
3
2

1
4
5
2
4
4
2
1
2
5
3
1
1
3

4
2
2
4
4
4
6
7
7
6
8
11
11
10

SKÓRE

34
28
42
37
40
31
32
27
20
23
27
24
8
13

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

17
18
20
24
24
25
15
23
24
25
44
40
40
38

BODY

31
31
29
29
25
25
23
22
20
17
15
10
10
9

Kulturní akce
2.12.2011
3.12.2011
4.12.2011
21.12.2011
22.12.2011
26.12.2011

Vánoční koncert Václava Hybše ve Zlíně
Poslední leč
Myslivecké sdružení Záhoran
Mikulášská nadílka
Rozmarýn
20. roč. Všechovická laťka Základní a mateřská škola Všechovice
Pošťácká veselice
Základní a mateřská škola Všechovice
Štěpánská zábava
Sportovní klub Všechovice, o.s.

1.1.2012
14.1.2012
27.1.2012
29.1.2012
11.2.2012
únor 2012

Novoroční turnaj ve stolním tenise
Záhorský ples
Školní ples
Dětský karneval
Sousedský ples
Vodění medvěd

Sportovní klub Všechovice, o.s.
o.s. Šimon
SRPŠ
SRPŠ
Obec Všechovice
o.s. Šimon

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE BUDE ČÁST ZPRAVODAJE (POSLEDNÍ STRANA) K DISPOZICI MÍSTNÍM PODNIKATELŮM PRO REKLAMU.

