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ZPRAVODAJ
obce Všechovice
Vážení spoluobčané,
dostáváte dnes do rukou Zpravodaj naší obce. Chtěli bychom Vám touto formou více přiblížit práci zastupitelstva, seznámit
Vás jak s probíhajícími, tak i plánovanými investičními akcemi a informovat Vás o kulturním, sportovním a společenském
dění v naší obci. Věříme, že se zpravodaj stane pravidelnou a nedílnou součástí našeho života.

Slovo starosty
Jsme na počátku nového roku a také
na počátku nového volebního období
zastupitelstva obce do roku 2014.
Přesto se krátce ohlédnu za uplynulým
obdobím. I když máme částečně nové
složení zastupitelstva obce, je důležité pokračovat v práci toho předchozího. Uplynulé čtyři roky byly, co do
počtu investičních akcí a jejich celkové hodnoty v celé historii obce,
rekordní. Tento úspěch má několik
důvodů. Podařilo se zejména navázat
na dřívější rozhodnutí zastupitelstev.
Projekty se z fáze studií a příprav překlopily do zpracovaných projektů,
byly zahrnuty do nového Územního
plánu a Programu rozvoje obce Všechovice, podali jsme žádosti o dotace.

Můžeme tak konstatovat, že za čtyři
roky byly realizovány akce v celkové
hodnotě 51 mil. Kč z toho činily dotace
34 mil. Kč. Dalších 33 mil. investoval
Olomoucký kraj do úpravy středu
obce.
Pro další čtyři roky je tedy velmi důležité, abychom pokračovali v započaté
práci z předešlého období. Zejména se
to týká velkých akcí, jako je již probíhající rekonstrukce kanalizačního
přivaděče, dokončení úprav středu
obce, projektově připravená další
etapa rekonstrukce ZŠ, přemístění
mateřské školky do budovy školy. Vyřešit bychom měli v tomto období i způsob odvádění odpadních vod v části
obce Podkostelí, je připravena studie
revitalizace rybníka Hrabyně, pro
velký zájem o stavební pozemky v naší

obci budeme pracovat na rozšíření
lokality U školy. Mimo tyto akce
musíme udržovat stávající budovy,
chodníky, komunikace, zeleň, budeme
hledat řešení pro nevyužité objekty
bývalé kotelny ZŠ, kina a školky.
Čeká nás mnoho úkolů a důležitým
předpokladem je bezkonfliktní spolupráce všech zastupitelů, přenesení
potřeb Vás občanů do rozhodnutí
zastupitelstva a následně snaha
o jejich uskutečnění. V nejbližším
období proběhne aktualizace Programu rozvoje obce, kde se můžete
všichni k současným potřebám a plánům do budoucna vyjádřit a přispět
tak ke spokojenému životu v naší obci.
Radovan Mikuš

Rekonstrukce kanalizačního přivaděče
Na úvod bych zde uvedl pár informací
z historie budování kanalizace v naší
obci. Ve středu obce a kolem nejstarší
zástavby nejsou o kanalizaci žádné
dostupné informace, byť je zřejmé,
že již před téměř sto lety existovala.
Nová kanalizace se v horní části obce
a na Hrubém kuse začala stavět v roce
1972, další část v roce 1978-1980.
V roce 1981 pak byla zahájena stavba
kanalizačního přivaděče na čističku
do Babic, v té době s náklady kolem
2 mil. Kč. Naše obec je jedna z mála,
která tak má komplexně vyřešenou
kanalizaci v téměř celé obci včetně
napojení na čističku odpadních vod.

Ovšem stavby byly prováděny technologiemi poplatnými tehdejší době.
Nejstarší a nevyhovující kanalizaci ve
středu obce se podařilo zcela vyměnit
za novou v rámci rekonstrukce středu
obce jako vynucenou investici při
stavbě komunikace. Proto byla hrazena Olomouckým krajem ve výši
téměř 13 mil. Kč.
I kanalizační přivaděč byl již ve zcela
havarijním stavu a bylo nezbytné
urychleně najít řešení, neboť netěsnost rour a prorůstání kořenů do systému způsobovalo jednak nabírání
balastních vod do přivaděče a naopak
v době sucha zase únik splaškových
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vod do terénu. Při deštích byla kanalizace nefunkční a voda ve spodní části
obce vyvěrala z šachet na povrch.
Podařilo se nám během dvou let celou
akci připravit, vypracovat projektovou dokumentaci, získat územní rozhodnutí, stavební povolení a souhlasy
vlastníků pozemků. A co je nejdůležiwww.vsechovice.eu
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tější, na realizaci se podařilo získat
finanční prostředky. Celá akce v hodnotě 23 mil. korun mohla začít. Na
konci září 2010 bylo předáno staveniště a byly zahájeny práce protlakem
komunikace u ČOV v Babicích. Na

začátku února 2011 je položeno přes
1 200 m rour
z celkové délky 1 938 m. Dále bude
provedeno napojení Provodovic
a dokončení celého úseku v naší obci.
Téměř 2 kilometry nové kanalizace

určitě přispějí ke zlepšení odvodu
splaškových vod ze Všechovic i Provodovic a především dojde také ke zkvalitnění životního prostředí v okolí přivaděče.

Na co se ptáte?

nových trávníků, u zámku vysadíme 5
jírovců pleťových, na parkovišti 5
javorů babyka odrůda Elsrijk. Je to
medonosná dřevina, odolná solným
posypům komunikací, umožňuje
hnízdění ptactva, poskytuje potravu
ptactva, je doporučována Svazem
školkařů ČR, vhodná na neplodné
půdy, v protihlukových stěnách,
v silničních a uličních stromořadích.
U OÚ zasadíme dvě okrasné jabloně.
Bude vysazeno přes 1700 kusů trvalek,

keřů, popínavek, cibulovin a okrasných trav. Všechny druhy s ohledem na
náročnejší vegetační podmínky kolem
komunikace, chodníků a parkovišť.
Nainstalujeme lavičky, stojany na
kola, odpadkové koše, informační
tabule. To vše díky získání dotace
z dotačního titulu Leader Místní akční
skupiny Rozvojové partnerstvi regionu
Hranicko. Celkové náklady činí
778 000 Kč z toho je dotace
524 000 Kč.

Kdy bude dokončena náves?
Náves dle projektu byla dokončena
kolaudací stavby v roce 2009. Projekt
byl financován zejména z rozpočtu
Olomouckého kraje. Proto byly nově
vzniklé plochy pro zeleň jen upraveny
návozem zeminy. Vypracovali jsme
projekt s názvem „Zelené Všechovice“, který řeší výsadbu zeleně a instalaci mobiliáře. Bude založeno 440 m2

Radovan Mikuš

Nakládání s odpady v roce 2010

Poplatky 2011

Komunální odpady
Vyprodukovali jsme 195 tun komunálního odpadu. Ve třech termínech byly
přistaveny v obci velkoobjemové kontejnery, kde občané uložili dalších 17
tun odpadu. Celkem bylo odvezeno
212 tun odpadu a za uložení na skládce
jsme zaplatili 389 148 Kč.
Vytříděný odpad
Vytřídili jsme celkem 6230 kg plastů,
300 kg nápojových kartonů, 5300 kg
skla a 8090 kg papíru. Svoz těchto
odpadů stál 29 798 Kč. Obec je zapojena do systému EKOKOM, to znamená, že za vytříděný odpad zpětně
dostáváme z tohoto systému finanční
částku, která nám náklady na svoz
zcela pokryje.
Nebezpečný odpad
Dvakrát ročně je proveden svoz
nebezpečného odpadu. Bylo odevzdáno celkem 318 kg obalů od škodlivin, 20 ks lednic, 27 ks televizorů,
55 kg pesticidů, 4 kg léčiv a 1185 kg
pneumatik. Svoz nebezpečných
odpadů stál 11 337 Kč.

stoupá. Objem komunálního odpadu
je téměř stejný jako v letech 2008
(195,6 t) a 2009 (194,9 t). Zvýšila se
však cena za 1 t uloženého odpadu na
skládku. Proto musela být navýšena
částka za svoz odpadu na jednoho
občana o 20 Kč na 440 Kč. Obecně
závazná vyhláška o systému sběru
odpadu určuje, že do popelnic se
nesmí ukládat vytříditelný odpad sklo, papír, plast, nápojové kartony,
nebezpečný odpad-elektro, pesticidy,
barvy, chemikálie, dále pak biologicky
rozložitelný odpad, stavební suť,
kameny, zemina.
V obci je celkem pět stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. Žádáme
občany, aby odpad vkládali do kontejnerů. V mnoha případech je odpad
donesen jen v pytlech a ponechán
vedle, i když je kontejner prázdný
a znečišťují pak okolí sběrných stanovišť. Pokud máte odpad v pytlech,
doneste je na stanoviště za OÚ.
Děkujeme všem občanům, kteří odpad
třídí a přispívají ke kvalitnějšímu
životnímu prostředí.

Poplatek za komunální odpad
– 440 Kč za občana přihlášeného k trvalému pobytu v obci Všechovice. Od
poplatku jsou osvobozeny děti do 6ti
let věku a čtvrté a každé další nezaopatřené dítě v rodině. Poplatek je
splatný do konce února 2011. Pokud
poplatek převýší 2000 Kč na domácnost, je ho možné rozdělit na dvě
stejné splátky se splatností do
30. 6. 2011.
Poplatek za psa
a) za prvního psa 90 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 140 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 60 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatele
sirotčího důchodu 90 Kč.

Je potěšitelné, že množství vytříděných a nebezpečných odpadů stále

Radovan Mikuš

Spolky obce Všechovice
FKM Opatovice – Všechovice
Fotbalový klub mládeže Opatovice Všechovice (dále jen FKM) je občanské
sdružení tělovýchovných jednot obcí
Všechovice, Opatovice a Horní Újezd.
FKM je zaměřený na výchovu a rozvoj
mládežnické kopané na Záhoří. V kategoriích mladší a starší přípravka,
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mladší a starší žáci a dorost působí
v různých fotbalových soutěžích přerovského okresu a olomouckého kraje.
A nevedeme si zrovna nejhůře. Po
podzimní části letošní sezony se
držíme v horních pozicích tabulek
a dorost prozatím obsadil místo nejvyšší.
V těchto dnech probíhá zimní příprava
hráčů, jejíž součástí nejsou jen tré-
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Poplatek je splatný do 31. 3. 2011.

ninkové jednotky a přípravná utkání,
ale i účast na halových turnajích
a turnaji na umělé trávě. Vyvrcholením celé zimní přípravy je sportovní
soustředění fotbalového klubu na
Tesáku.
Již pravidelně také vyjíždíme na mezinárodní fotbalové turnaje do zahraničí. Letos, ve dnech 9. – 13. 6. 2011,
poměříme své síly s několika týmy

z celé Evropy na turnaji Mozart Trophy
v Salzburgu v Rakousku.
Závěrem bychom chtěli přizvat ke
spolupráci jak trenérské, tak organizační kohokoliv z řad rodičů, diváků,
nebo fanoušků našeho klubu. Samozřejmě neustále přijímáme nové členy
a členky našeho fotbalového klubu
a zveme Vás všechny na utkání jarní
části této sezóny.
Za FKM – kolektiv trenérů, předseda
Hradil Mojmír a jednatel Otáhal Jaroslav.

turním domě a probíhají zde pravidelné treninky. Vzhledem k plesové
sezoně jsou stanoveny takto:
Pondělí od 17:00 hodin, v úterý od
16:30 do 18:45.
Naše cíle
S rozvojem našich aktivit ve stolním
tenise má sportovní klub ambice přihlásit družstva do soutěží pro sezonu
2011-2012 a zaregistrovat tak naše
členy v těchto soutěžích. Věříme, že
se nám podaří splnit podmínky pro
účast v okresních soutěžích. Klub se
chce také věnovat dětem a mládeži,
kteří mají zájem o tento sport, proto
připravuje aktivity i pro ně.
Soutěž o nejlepšího tenistu
Současně klub také vyhlašuje soutěž
o nejlepšího tenistu a nejlepšího stolního tenistu ve Všechovicích, a to
v kategoriích ŽENY, MUŽI, ČTYŘHRY –
MUŽI, MIX, případně mládež. Za tímto
účelem budou v průběhu roku organizovány turnaje různých bodových
hodnot tak, aby byl tvořen průběžný
žebříček.
Proto již 9.1.2011 se uskutečnil první
turnaj – tříkrálový, na kterém bylo
rozděleno 200 bodů. Další turnaj se
připravuje na únor opět s hodnotou
200 bodů.
Zájemci o vstup do klubu se mohou
hlásit u p. Karla Sedláčka, tel.
776833067
Karel Sedláček

Volejbalový klub při ZŠ Všechovice
Volejbalový klub při ZŠ Všechovice je
amatérské sdružení hráčů a příznivců
volejbalu ze Všechovic a blízkého
okolí. Tento klub vznikl koncem minulého století ze skupiny pracovníků
místní základní školy a několika nepravidelně se scházejících přátel volejbalu.
Záštita Základní školy a pravidelné
trénování ve školní tělocvičně napomohlo k tomu, že se ze zprvu malé
skupinky hráčů zrodilo zdravé jádro
nového sdružení. Stále sice amatérsky
hrající, ale již konkurence schopný
celek se začal objevovat na turnajích
v nejbližším okolí.
A sami jsme dokonce začali takový
turnaj pořádat. Před deseti lety vznikl
dnes již tradiční Mikulášský turnaj, na
kterém se za tuto dlouhou dobu představilo mnoho kvalitních družstev.
Neustále se snažíme zlepšovat úroveň
volejbalu na Záhoří a napomáháme
mladší generaci v rozvoji této nádherné hry. Proto také zveme ke spolupráci všechny ve věku mezi 10-ti
a 99-ti lety, kteří mají volejbal rádi
a chtějí se mu věnovat, aby nás navštívili každý čtvrtek od 18:00 hod. v tělocvičně ZŠ Všechovice. V letních měsících se snažíme maximálně využívat
nové víceúčelové hřiště ve Všechovicích.
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desce nebo prostřednictvím SMS zpráv.
Pro doplnění: současné zastupitelstvo
je 15-ti členné, ve staronovém složení:
Starosta - Radovan Mikuš
Místostarostka - Ing. Marcela
Tomášová
Rada obce:
Radovan Mikuš, Ing. Marcela
Tomášová, Božena Číhalová, René
Kolařík, Libor Ponížil
Další členové zastupitelstva obce:
Václav Horáček, Pavel Stáhala, Jiří
Doležel, Mgr. Lenka Svobodová, Jiří
Klimek, Miroslav Maťa, Mojmír Hradil,
Ing. Marie Gerlová, Vladislav Kopečný,
Jana Koukalová

Sportovní klub Všechovice, o.s.
Sportovní klub je občanské sdružení,
který byl založen celkem nedávno,
a to na ustavující schůzi v červnu 2010.
Od července klub řídí činnost v areálu
tenisových kurtů. Jeho provoz se řídí
provozním řádem, je zaveden rezervační systém členů klubu. V průběhu
roku jsou kurty často využívány a podařilo se nám uskutečnit i jeden turnaj
ve čtyřhře.
Klub má v současnosti 40 členů – 32
dospělých a 8 mladších 18-ti let. Členský příspěvek na rok 2011 činí 50 Kč do
18-ti let, 200 Kč pro dospělého člena.
V loňském roce se nám úspěšně podařilo zorganizovat Štěpánskou zábavu,
z jehož výtěžku jsme zakoupili kvalitní
pinpongové stoly, díky čemuž můžeme
rozšířit svou činnost o další sport –
stolní tenis. Stoly jsou umístěny v kul-

Na svém prvním pracovním zasedání
noví zastupitelé projednali tyto body:
- odměny neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a komisí
- zřízení komisí – komise sociálních
potřeb a občanských záležitostí, kulturní komise, stavební komise, komise
pro životní prostředí, zemědělská
komise. Do práce těchto komisí se
může zapojit každý občan, který má
o danou oblast zájem.
- záměr na prodej plynofikace v lokalitě U školy
- obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích
- rozpočtové provizorium
- aktualizace programu rozvoje obce
- inventarizace majetku
- podání žádosti o dotaci do programu

obnovy venkova Olomouckého kraje
(investice do rekonstrukce části
základní školy na mateřskou školu)
a do podpory obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj (vybavení
mateřské školy, obnova kamenného
kříže na hřbitově)
- informace o současné výstavbě kanalizačního přivaděče Kanalizace Všechovice – Babice
Na závěr jednání bylo pro přítomné
občany připraveno drobné občerstvení. Zveme tímto všechny občany na
jednání zastupitelstva obce, přijďte
mám říct svůj názor, námět, připomínku. Další zastupitelstvo se uskuteční
v březnu 2011, o přesném termínu
budete včas informováni na úřední

Program rozvoje obce Všechovice
V roce 2007, na začátku programovacího období Evropské unie a velkého
očekávání dotací, byl vytvořen program rozvoje obce na roky 2007 – 2013.

Jednalo se plán priorit a možností pro
obec, který byl vytvořen na základě
dotazníkového šetření mezi občany
Všechovic. V dotazníku jste ukázali, co
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Mojmír Hradil

Marcela Tomášová

je potřeba v obci řešit. Tyto problémy
byly rozděleny do několika oblastí:
1. Vzdělávání, kulturní a společenské akce, volnočasové aktivity
V uplynulém období se podařilo
investovat značné prostředky do
www.vsechovice.eu
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celkové rekonstrukce základní školy ve
Všechovicích, a to díky dotačním prostředkům ministerstva financí. V obci
začaly působit nové spolky, začaly se
více pořádat kulturní, společenské
a sportovní akce.
2. Veřejná prostranství a životní prostředí
Tato oblast velmi souvisí s technickou
a dopravní infrastrukturou. Jde
zejména o úpravu středu obce, a to
výsadbu zeleně, doplnění mobiliáře
a zabezpečení pravidelné údržby
veřejných prostranství. Přestože náves
není ještě zcela dokončená, je již
v plánu realizace v letošním roce. Co se
týče údržby, je pravidelně a v rámci
možností obce prováděno sečení trávy
nebo odklízení sněhu na chodnících
a veřejných prostranstvích. V loňském
roce byla doplněna technika o zametací kartáč a sběrač trávy. Vše bylo
pořízeno v rámci projektu Mikroregionu
Záhoran na pořízení techniky pro obce
mikroregionu z dotačního titulu POV
Olomouckého kraje.
3. Dopravní a technická infrastruktura, rozvoj bydlení, občanská vybavenost a služby
Asi nejvíce viditelná je úprava křižovatkového prostoru, která proběhla
z roce 2009, a to opět za podpory
dotačních prostředků Evropské unie
a Olomouckého kraje. Ale nejen to,
podařilo se vybudovat inženýrské sítě
pro 16 nových rodinných domů v lokalitě U školy, kde nám vyrostly nové
rodinné domy a přistěhovali se do obce
noví občané.
4. Rekreace, volný čas a cestovní
ruch
Bylo vybudováno nové víceučelové
hřiště, které je dnes hojně využíváno,

dětská hřiště a dále byly zrekonstruo- vojové aktivity obce. Prostřednictvím
vány tenisové kurty.
dotazníku, který je vložený ve zpravo5. Rozvoj hospodářství a podnikání, daji, máte možnost sdělit svůj názor
a postoj k tomu, co Vás v obci tíží, co
fungování obce
Právě připravenost obce na využití byste chtěli změnit, co je potřeba udělat. Tento dotazník bude poté vyhodnodotačních prostředků se ukázala
v posledních letech klíčová. Díky této cen a strategický dokument Program
strategii se podařilo zrealizovat velké rozvoje obce aktualizován podle vašich
odpovědí. Věříme, že se i v následujímnožství akcí za téměř 52 mil. Kč.
cím
období podaří uskutečnit mnoho
6. Partnerství
I přesto, že některé aktivity nejsou akcí, které přispějí k dalšímu rozvoji
navenek vidět, je zapojení a spolu- obce a že se podaří získat ještě nějaké
práce ve svazcích Mikroregion Záhoran zbývající dotační prostředky, které
a Mikroregion Hranicko, Rozvojové tomu napomohou.
partnerství regionu Hranicko velmi Děkujeme za spolupráci
Marcela Tomášová
přínosné. V této oblasti se obvykle
jedná o společné aktivity,
které mají význam nejen pro Kulturní akce
Všechovice, ale pro širší
region. Vznikají tak akce –
ÚNOR
plánování muzea Bohuslava
12.2.
Sousedský ples
Fuchse, jako významného
19.2.
Taneční zábava
Myslivecké sdružení
rodáka Všechovic, užší
27.2.
Divadlo
OS Šimon
spolupráce devíti obci
Knoflíkový jarmark
Mateřská škola
v Mikroregionu Záhoran nese
Projekt Maminka Země Mateřská škola
další výsledky. Tradiční pořáBŘEZEN
dání Olympiady mikroregio5.3.
Vodění
medvěda
OS Šimon + SDH
nu, společné studujní
Masopustní
slavnost
Mateřská škola
a poznávácí cesty, organi19.3.
Taneční
zábava
Myslivecké sdružení
zace seminářů, besed a dalVynášení Morany
Mateřská škola
ších kulturních a společenských akcí. Dále také spoDUBEN
lečné projekty investiční,
16.-17.4. Velikonoční výstava
SŽ Rozmarýn
výše uvedené pořízení techJarní slavnost
Mateřská škola
niky.
KVĚTEN
Nyní jsme zhruba v polovině
8.5.
Slavnost sv. Floriána
tohoto období. Nechceme
8.5.
Den matek
těžit jen z minulých úspěšVýlet do ZOO Lešná
Mateřská škola
ných let, ale chceme pokraPasování
malých
čtenářů
Místní knihovna, ZŠ
čovat v rozvoji obce. Proto
Divadlo
OS Šimon
bychom rádi ve spolupráci
s vámi, občany obce Všechovice, naplánovali další roz- Rozpis fotbalu

Obec myslí i na naše seniory
Senioři naší obce mají možnost odebírat obědy ze školní jídelny ve Všechovicích. Cena obědů je v současné době
58 Kč, z čehož si 48 Kč platí občan
a 10 Kč přispívá seniorům obec. Obědy
si mohou vyzvednout buď sami, nebo
je možné zajistit donášku oběda pro
občany, jimž zdravotní stav nedovoluje si pro oběd zajít.
V případě, že budete mít zájem o oběd

Jubilanti
Na tomto místě
bychom Vás
chtěli informovat o našich
jubilantech.
Pokud budete
se zveřejněním
www.vsechovice.eu

ze školní jídelny, nebo i o
donášku oběda, obraťte se
na pana starostu Radovana
Mikuše, tel. 602 514 404
nebo na vedoucí školní
jídelny Janu Koukalovou,
tel. 581 622 602.
Marcela Tomášová

TJ Tatran Všechovice – muži,
Všechovice – Konice B
Pivín – Všechovice
Všechovice – Radslavice
Všechovice – Haná Prostějov
Býškovice – Všechovice
Všechovice – Protivanov
Kostelec – Všechovice
Všechovice – Lipová
Hustopeče – Všechovice
Všechovice – Vrahovice
Mostkovice – Všechovice

souhlasit, kontaktujte nás prosím na
OÚ. Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje
bude koncem května 2011.
14. září 2010 oslavila naše spoluobčanka paní Milada Pospíšilová 100 let.
Blahopřejeme a hodně štěstí a hlavně
zdraví do dalších let.
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1. B třída, jaro 2011
neděle 3.4., 16:00 hod
neděle 10.4., 16:00 hod
neděle 17.4., 16:30 hod
neděle 24.4., 16:30 hod
neděle 1.5., 10:15 hod
neděle 8.5., 16:30 hod
sobota 14.5., 16:30 hod
neděle 22.5., 16:30 hod
neděle 29.5., 16:30 hod
neděle 5.6., 16:30 hod
neděle 12.6., 16:30 hod

ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ
nabízí volnou kapacitu
ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ.
Informace: René Kolařík,
kolarik.oukelc@quick.cz

