ZPRAVODAJ
obce Všechovice

číslo 12
prosinec 2015
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Vážení spoluobčané,
Rok uběhl jako voda a opět zde máme
Vánoce a začne nám rok nový. V těchto
dnech se naskýtá příležitost k hodnocení uplynulého období. Mohu s potěšením konstatovat, že se nám podařilo
zúročit výsledky úspěšných projektů
z minulého volebního období. Sami
jste mohli zaregistrovat, že nově pořízená technika jako multikára, čistící
vůz, kontejnery na bioodpad, kompostéry, nám všem přinesly užitek. Kdo
vyrazil na jaře na procházky za dědinu,
určitě ho potěšil pohled na prvně kvetoucí stromy a keře v nově vysazených
lokalitách.
Jedna z největších investic letošního
roku byla rekonstrukce budovy
základní školy. Už na konci roku minulého a na začátku toho letošního jsme
dokončili generální opravu plynové
kotelny. Jednak stářím a také v důsledku havárie musely být staré plynové
kotle vyměněny. Byly instalovány nové
kondenzační kotle s novou regulací.
Náklady se však díky vysoké účinnosti
kotlů brzy vrátí. Ještě větší investicí,
která přinese další úspory, bylo zateplení spojovací chodby, školní kuchyně,
jídelny, tělocvičny a učeben ve východní části objektu školy. Byly zde vyměněny dveře a okna, byla zateplena
fasáda, ve všech dotčených částech
jsou nové vnitřní i venkovní parapety,
žaluzie, vnitřní malby, okapy, svody,
okapové chodníky. Zásadní změnou
prošla tělocvična. Stará železná okna
na severní straně netěsnila a docházelo k velkým ztrátám tepla. Při rekonstrukci byla polovina stěny zazděna,
provedla se výměna radiátorů a rozvodů topné vody. Z důvodů zazdění
stěny byl na požadavek hygieny zpra-

cován posudek denního osvětlení,
který stanovil podmínky pro instalaci
nových těles. Jako nejvýhodnější se
ukázala LED svítidla, která jsou o dvě
třetiny úspornější než dosavadní zářivky.
Mimo projekt zateplení byla provedena ještě výměna rozvodu požární
vody na chodbách v délce 40 m. Rozvod
požární vody a z něho vyvedených
přípojek byl v minulosti velkým problémem. Pozinkovaná 3" trubka neustále na různých místech praskala.
Docházelo k častým odstávkám vody,
byly rozebrány plechové podhledy na
chodbách a zatékáním vody byly způsobovány další škody.
Všechny tyto opravy a investice do
budovy školy si v letošním roce vyžádaly téměř 7,5 mil. Kč, dotace činila
4,5 mil. Kč. Mimo jednu stěnu z atria je
již celá škola kompletně zateplena.
Přesto však musíme dále připravovat
nezbytnou opravu sociálních zařízení,
rekonstrukci podlahy v tělocvičně,
výměnu topné soustavy a její regulace.
Už v roce 1653 nechal nejvýznamnější
vlastník obce, rod Želeckých z Počenic, postavit ve Všechovicích školu.
V roce 1888 byla na návsi postavena
dvoupatrová budova, která sloužila až
do roku 1984. Stávající škola navázala
na významnou historii školství v obci
a při otevření to byla jedna z nejmodernějších škol v regionu. Ale technologie stavebnictví nebyly na takové
úrovni jako dnes, proto již po pár
letech provozu se muselo do školy
investovat. Jsem si vědom toho, že to
jsou nemalé náklady, ale Všechovice
byly vždy v minulosti obcí školskou
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a investice si škola zaslouží.
V této souvislosti zde musím poukázat
na události posledních dnů. O tom, že
nevyužité prostory v opravené budově
školy chceme přebudovat pro školku,
hovoříme několik let. V roce 2011 se
konečně podařilo vypracovat projektovou dokumentaci, bylo vydáno stavební povolení, ale finanční prostředky nebo možnost získat dotaci
doposud nebyly k dispozici. Před volbami do zastupitelstva obce v roce
2014 jsem na tomto místě psal, že stav
budovy školky je nevyhovující a prioritou pro další období bude přestěhování
školky do nových prostor ve škole. A to i
za cenu, že nebude na rekonstrukci
poskytnuta dotace a vše budeme
muset zvládnout vlastními financemi.
Proto jsme na rok 2016 v návrhu rozpočtu vyčlenili na tuto akci finanční
prostředky. Dokonce v posledních
dnech svitla naděje, když byl vypsán
dotační titul na rekonstrukce školských zařízení a našemu rozpočtu by
případné získání dotace velmi
pomohlo. Na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva dne 11. 12.
2015, však rozpočet na rok 2016 nebyl
schválen, a to zejména z důvodu
vyčlení částky v návrhu rozpočtu obce
na přebudování prostor ve škole pro
potřeby školky. Tímto negativním
postojem části zastupitelstva se dostáváme do velmi složité situace. Ke
schválení nedošlo ani přes skutečnost,
že zastupitelé se nad návrhem rozpočtu sešli 8. 11. 2015 a žádné zásadní
připomínky nezazněly. Důrazně bych
zde chtěl upozornit na to, že vestavba
školky do budovy školy nemá nic společného s otázkou využití objektu stá-
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vající školky, tak jak se toto spojení
snaží někteří zastupitelé veřejnosti
podsouvat. Záměr přestěhování školky
je totiž připravován několik let,

zájemce o objekt školky se však objevil
teprve před dvěma měsíci.
Hlavní výhody přestěhování školky do

budovy základní školy jsem stručně
přednesl na pracovním jednání zastupitelstva 24. 11. 2015 v kině a uvádím
je nyní i zde.

Vážení občané, je čas Vánoc, svátků pohody a štěstí. I bez ladovské zimy si určitě vytvoříme ve svých domovech tu
nejkrásnější atmosféru v roce. Přeji Vám všem všechno nejlepší a hlavně zdraví.
Radovan Mikuš
číslo 12 / prosinec 2015

-2-

Zpráva o připravovaném dotazníkovém šetření
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo
obce schválilo na svém zasedání
21. 9. 2015 přípravu Plánu rozvoje
obce na období 2016 – 2026. Plán
rozvoje obce určí směr toho, co je
potřebné pro obec, jakým směrem
rozvoje se bude dále ubírat, a to vše
s ohledem na finanční prostředky
a možnosti, které bude obec

v budoucnu mít. Proč Vás o tom informujeme? Součástí přípravy je také
dotazníkové šetření mezi obyvateli
obce. Toto dotazníkové šetření je
připraveno a shodlo se na něm zastupitelstvo obce. Rádi bychom Vás oslovili,
požádali o vyplnění, o Váš vlastní
názor, který se bude týkat dalšího
rozvoje naší obce. Nechceme Vás

zatěžovat nyní v době vánoční, ale po
Novém roce obdržíte dotazník do svých
schránek, dále bude k dispozici na
webových stránkách obce. Dotazník
vyplňuje každý sám za se sebe, ne jen
jeden za rodinu. Věříme, že nám tímto
sdělíte svůj názor, který přispěje
k přípravě Plánu rozvoje obce.
Marcela Tomášová

Den architektury v Bystřici pod Hostýnem a ve Všechovicích
Ve dnech 3. – 4. října 2015 proběhl
u příležitosti Světového dne architektury již pátý ročník Dne architektury
v České republice. Do tohoto projektu
se letos zapojilo téměř padesát měst
a obcí. Z podnětu děkana Fakulty
architektury VUT v Brně Jiřího Palackého, byly poprvé do tohoto projektu
zařazeny i Všechovice – rodiště architekta Bohuslava Fuchse. Průvodcem
měl být děkan Jiří Palacký. Bohužel,
právě ve dnech 3. - 4. 10. 2015 byl na
zahraniční pracovní cestě, proto se
Den architektury letos ve Všechovicích
neuskutečnil.
V sobotu 3. října 2015 jsem se zúčastnila Dne architektury v Bystřici pod

Hostýnem. Letošním tématem byly
domy v Nádražní ulici, jejichž autorem
byl bystřický autorizovaný geometr
a městský stavitel Otto Zeman (1852 –
1926). Vycházka začínala v 9 hodin
dopoledne na začátku Nádražní ulice
u dřívější Chlapecké měšťanské školy,
nyní Základní školy T. G. Masaryka,
jedné z nejreprezentativnějších budov
stavitele Otto Zemana. Sešlo se zde
několik desítek účastníků. Průvodcem
byl Ing. arch. Tomáš Jalůvka. Výprava
pokračovala směrem k vile stavitele
Otto Zemana, která nyní slouží jako
zdravotní středisko. Postupně jsme
prošli téměř celou Nádražní ulici.
Vyslechli jsme si zasvěcený, poutavý

a poučný výklad o historii domů a vil
i o jejich dřívějších majitelích.
Některé domy a vily si zachovaly svůj
historický ráz až do dnešních dnů, jiné
byly v 60. – 80. letech 20. století
přestavěny do moderní podoby.
Vycházka byla zakončena v bystřické
sokolovně, kterou projektoval architekt Bohuslav Fuchs. Zde nám představila Ing. arch. Lenka Bulisová svou
diplomovou práci. V ní se pokusila
navrhnout nové architektonické pojetí
a úpravu cesty na Svatý Hostýn. Celá
akce byla velmi vydařená, účastníci
odcházeli obohaceni o nové poznatky
a zážitky.
Marie Gerlová

Jazykový pobyt žáků Základní školy Všechovice
V rámci projektu EU Výzvy 56 se mohlo 20 žáků ze
7. až 9.třídy zúčastnit jazykového pobytu v Londýně. Zájezd probíhal v termínu 8. 11. - 14. 11.
2015.
Odjezd ze Všechovic byl 8. 11. v 6:00. Do Velké
Británie jsme se dostali přes Německo, Belgii
a Francii. Cesta do Londýna trvala 24 hodin. První
den našeho zájezdu byla na programu prohlídka St.
Paul´s Cathedral, Millennium Bridge, divadla Globe, lodi HMS Belfast, Tower Bridge a Tower of London. Ve večerních hodinách jsme se dostali do městečka Downe, kde se nacházelo naše ubytování.
V úterý 10. 11. žáky čekal první den v New London
College. Po příjezdu byli všichni zúčastnění rozděleni do skupin k jednotlivým lektorům. Lektory
našich žáků se stali Mark a Hina. Po dopolední
výuce jsme se autobusem dostali do městečka
Windsor, ve kterém nás čekala prohlídka hradu
Windsor.
Středa dopoledne 11. 11. opět patřila výuce ve
škole. Odpolední program probíhal ve dvou londýnských
muzeích - Natural History Museum a Science Museum.
Čtvrtek 12. 11. byl posledním dnem v New London College.
Žáci na konci vyučování obdrželi certifikáty o absolvování 9
hodinového kurzu. Všichni tuto zkušenost zhodnotili velmi
kladně a z výuky byli nadšení. Tento den jsme se vydali
poznat i okolí školy v Hounsow a poté zamířili autobusem do
centra k prohlídce Piccadilly Cirsus a Trafalgar Square.

Posledním dnem našeho pobytu byl pátek 13. 11. V tento
den jsme se do centra Londýna dostali již v ranních hodinách. První památkou na programu byl Buckingham Palace,
u kterého jsme viděli tradiční výměnu stráží. Procházkou
přes St. James´s Park jsme dorazili k Big Benu, Houses
of Parliament a Lodon Eye. V 19:00 přišlo loučení s Londýnem a náš autobus vyrazil směr Česká republika.
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Adéla Doleželová
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Závěrečné taneční
V sobotu 24. října se ve Všechovicích
předvedli chlapci a děvčata z předtanečního kurzu na své závěrečné
koloně.
Po šest týdnů se scházeli v místním
Kulturním domě, aby se naučili pod
vedením tanečního mistra Vlastimila

Tumpacha základům tance, společenského chování a vystupování.
Že snaha naučit se nebyla marná,
viděli i jejich rodiče a známí na Závěrečné koloně. Úvodními tanci se všem
představili, navzájem si poděkovali
dárečky za tanec při květinové

volence. Tanec s rodiči a následné
tance dostaly na parket i publikum
v sále. Ukázky tanečníků z A-klubu
Hranice - Ivy Tumpachové a Jakuba
Švarce - byly nádhernou ukázkou, jak
může tanec vypadat na vysoké úrovni.
Vrcholem večera byla soutěž pěti
absolventských párů, kteří postoupili
do finále a utkali se o 1. místo v tanci.
Veřejným hodnocením pět nezávislých
porotců hodnotilo páry ve třech
tancích (polka, jive a chacha). Mistry
závěrečné se tak stál pár Anička
Šatánková a Vašek Příleský. Zatančili
si krátký sólový tanec, ke kterému se
za chvíli přidali i ostatní a volné
tančení pokračovalo dál, dokud kapela
Gaspary nezahrála poslední skladbu.
Pěkný taneční večer si absolventi
kurzu pochvalovali a dokonce se shodli
na tom, že by taneční absolvovali
znovu.
Lenka Svobodová

Výtvarná soutěž
pro děti
Každoročně vyhlašuje SVČ
Včelín pro mateřské školy
a 1. - 5. ročník základních
škol z Bystřice pod Hostýnem
a okolí výtvarnou soutěž na
zadané téma. Letošním námětem bylo město či vesnice
v proměnách času. V osmi
kategoriích se sešlo rekordních 112 prací, na nichž se
podílelo téměř 2000 účastníků. Žáci 2. a 3. ročníku naší
základní školy zaznamenali
výborný výsledek. Ve svých
kategoriích se totiž umístili
na prvním místě. Minulý
týden žáci převzali sladké
ceny a diplomy.

HC Draci
I v letošním roce pokračuje naše hokejové snažení. Jezdíváme tedy pravidelně hrávat hokej každý čtvrtek na
zimní stadion ve Valašském Meziříčí.
Jelikož od místních borců nadšení
postupem času opadlo, doplňujeme

číslo 12 / prosinec 2015

tyto ledy hráči z okolí, abychom si
hokej mohli i nadále užívat a trénovat.
Od začátku sezóny tyto tréninky organizuje nejstarší člen Draků sám starosta obce Radovan Mikuš, který je
v případě nouze připraven zasáhnout
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polní a zkušenější posily jsou Lubomír
Machanec #27, Franta Pavlík #85
a Tomáš Čaja #7. Již po prvních kolech
se ukázal velký potenciál mužstva
a není žádným tajemstvím, že letos
chceme útočit na nejvyšší příčky
v soutěži. Výsledky tomu zatím napovídají, ale sezóna je ještě dlouhá a soupeři hodně vyrovnaní. Fakt, že jsme
v současné době na čele AHL2 nic
neznamená, protože přijde vyřazovací
Play Off, kde se hraje od znova a ty
pravé boje o každý centimetr ledu
teprve začnou.

i jako golman. Jelikož už hrajeme čtvrtým rokem, mají tyto hokeje o něco
vyšší úroveň, než v samotných začátcích. Pokud i vy chcete začít s hokejem
a máte potřebné vybavení (hokejovou
výstroj), ozvěte se a rádi Vás ve svých
řadách uvidíme.
Počátkem září tohoto roku se naplno
rozjela další sezóna amatérské hokejové ligy ve Valašském Meziříčí.

Tentokrát je rozdělena hned do tří
výkonostních kategorií. HC DRACI
VŠECHOVICE hrají tu prostřední pod
označením AHL2. Vzhledem
k odchodu některých hráčů jsme náš
kádr před sezónou doplnili tak, abychom i nadále měli k dispozici 24 jmen
na soupisce. Chuť ligových zápasů si
tak nově vyzkoušeli Martin Tomáš #8
a Radovan Mikuš #48. Další již přes-

Pokud po fotbalové sezóně nemáte
kam jít za sportem, nudíte se doma
u TV, nebaví Vás jen tak sedět v hospodě nebo zkrátka je Vám dlouhá chvíle, rádi Vás uvidíme na tribuně při
našich ligových zápasech na zimním
stadionu ve Valašském Meziříčí. Nudit
se rozhodně nebudete … J
Termíny zápasů AHL2 (Všechovice)
viz. odkaz (zadejte v internetovém
prohlížeči): http://www.valmezliga.
estranky.cz/clanky/terminy.html
Sportu zdar a hokeji zvlášť
Jiří Doležel #87

SK Všechovice
Ve středu 21. 10. 2015 uspořádali žáci
9. ročníku ve spolupráci s SK Všechovice turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se 14 nejlepších stolních tenistů ze
školy. Soutěžili ve dvou kategoriích
– mladší a starší žáci.

MLADŠÍ ŽÁCI:

STARŠÍ ŽÁCI:

1. místo
2. místo
3. místo

1. místo
2. místo
3. místo

Adam Indruch
Martin Burda
Jan Hradil

Ondřej Kopřiva
Lukáš Kocourek
Dominik Cinna

Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Adventní výstava spolku ROZMARÝN
Rok s rokem sešel se zas a už je tu opět předvánoční čas
a s ním i tradiční adventní výstava spolku ROZMARÝN. Jako
každý rok jsme se snažily, aby na naší výstavě bylo něco
zajímavého, co zaujme, a tak hned v předsálí se mohli
návštěvníci podívat, jak se peklo v dobách našich babiček,
jaké se používaly váhy, formy na vánočky, formičky a vykrajovátka na cukroví, sešit s recepty a další krásné věci.
A v sále tam už to tradičně vonělo svařákem. Na stolech,
které jsme chystaly s ostatní výzdobou už od středy se jako
vždycky objevila spousta krásných věcí, které vyrábí šikovní
lidé ze Všechovic a okolí, mnozí ani nevíme, že takové tvořivé máme sousedy. Vystavovaly se tu adventní věnce,
některé i přímo v sále vyráběla Klárka Kučerková, Ivana
Studená měla výrobky z korálků, krásné byly i různé šité
věci, výrobky z papíru, háčkované ozdoby, nápadité zápichy
a spousta dalších věcí z rozmanitých materiálů, krásné perníčky od Ivany Losertové. Byl tu i koutek se zdravou výživu
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Marcely Mikušové. Poděkování patří
i těm, kteří nám ozdoby jen zapůjčili
a také těm, které nám přispěly do tradiční soutěže, tentokrát vánočním
cukrovím.
V sobotu nám navodila vánoční pohodu
skupina VŠECHOMOR. V neděli dopoledne všem přítomným zahrál na
kytaru a flétnu Míša Jemelík a zazpívala s ním Maruška Klvaňova a jeho
bratr Adámek, který taky hrál na flétnu.

Snad se všem, kteří se přišli na naši
výstavu podívat líbilo a bylo jich hodně
místních, ale i z širokého okolí.
A že se budou těšit z výrobků, které si
zakoupili na nadcházející vánoční
svátky, které doufám prožijeme v klidu, v pohodě a ve zdraví.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu výstavy.
Chtěly bychom poděkovat i našim rodinám, které nám umožňují se této práci
věnovat a všemožně nás podporují
a pomáhají.
Spolek žen ROZMARÝN

Odpoledne vystoupily děti z mateřské
školy a sehrály krásnou pohádku, kterou s nimi nazkoušela paní učitelka
Věra Šebíková. Děti ze školky a školy
namalovaly pěkné obrázky a vyrobily
spoustu věcí, kterými jsme pak vyzdobily sál i předsálí kulturního domu.

Spolek Šimon na Setkání vladařů v Kroměříži
Před 130 lety se v Kroměříži setkal
rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Skutečný
důvod jejich setkání je dodnes zahalen
rouškou tajemství, s největší pravděpodobností vladaři řešili neklidnou
situaci a své mocenské vlivy na
Balkáně. Pravdou ale je, že Kroměříž
se na tři srpnové dny roku 1885 stala
centrem evropské pozornosti. Celé
město včetně zámku bylo slavnostně
vyzdobeno. Do Kroměříže se sjely davy
lidí, úředníků, spolků, novinářů, ale
také množství vojáků, četníků
i tajných policistů. Program zahrnoval
vojenskou přehlídku, hon, kulturní
program, hostiny, prohlídky zahrad, to
vše v kulisách ovací shromážděných
davů a přehlídek Hanáků, Sokolů,
ostrostřelců, vojenských vysloužilců,
pěveckých souborů a mnoha dalších
spolků.
Na oslavu 130. výročí setkání rakouského císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem III. město
Kroměříž uspořádalo dne 23. května
2015 akci nazvanou Setkání vladařů.
číslo 12 / prosinec 2015

Měli jsme tu čest se tohoto setkání
také zúčastnit. Po příjezdu jsme
obdrželi dobové rakousko-uherské
vlaječky a také dobové ruské vlaječky
a poté jsme se vydali k nádraží ČD, kde
celá akce začínala.
Již od ranních hodin se zde shromažďovali lidé v dobových kostýmech,
vojáci na koních v dobových uniformách včetně ruských kozáků, četnictvo, ostrostřelci, hasiči, všichni v dobových uniformách, členové folklorních souborů, připraveny byly krásné
dobové kočáry, vyhrávala hudba.
Nejprve přijel parním vlakem císař
František Josef I. s chotí. Přivítali je
zástupci města, spolků a bouřlivé
volání „Vivat!“ Potom přijel dalším
parním vlakem ruský car Alexandr III.
s chotí. Při příjezdu provolávali
přítomní „Urá“ a poté cara a carevnu
slavnostně přivítal císař František
Josef I. s chotí, představitelé města
a zástupci spolků. Poté Jejich Veličenstva nasedla do připravených kočárů.
Do dalších kočárů nasedli představi-
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telé města a za hudebního doprovodu
se celý slavnostní průvod vydal
směrem na Hlavní náměstí. Ulice
Kroměříže byly lemovány diváky, kteří
obdivovali celý slavnostní průvod
a nadšeně tleskali. Když jsme došli až
na Hlavní náměstí, spolek Šimon měl
od pořadatelů vyhrazeno místo
u pódia. Měli jsme velké štěstí, celý
hlavní program jsme mohli sledovat
z největší blízkosti.
Starosta města Kroměříže Jejich
Veličenstva přivítal originálním

projevem z roku 1885. Bylo pro nás
nezvyklé slyšet takový projev, ze
kterého vyzařovala úcta, pokora
a oddanost. Po slavnostním zahájení
oslav následoval bohatý kulturní
program. Přehlídka účastníků, vystoupení folklorních souborů včetně spolku
Šimon, ukázky dobového vojenského
umění, dobová módní přehlídka,
vystoupení pěveckých sborů, zásah

dobového četnictva, vystoupení
ostrostřelců, ukázka hašení parní
stříkačkou a další. Po celý den se konal
na Velkém náměstí dobový jarmark,
byly volně přístupné reprezentační
sály zámku, arcibiskupské sklepy
s ochutnávkou vín, zahradní herna
a další. S Jejich Veličenstvy bylo
možné se vyfotografovat jak v interiérech zámku, tak na náměstí. Podob-

nost vladařů z 23. 5. 2015 s jejich
historickými protějšky byla až neuvěřitelná. Organizátorům akce se podařilo
do detailů navodit historickou atmosféru a ke zdárnému průběhu přispělo
i krásné počasí. Domů jsme odjížděli
s nezapomenutelnými zážitky a na toto
setkání budeme dlouho vzpomínat.
Marie Gerlová

Spolek Šimon na Dožínkách v Kroměříži
Jednou z nejstarších domácích tradic spojených s lidovou
kulturou jsou dožínky. Slaví se od nepaměti jako poděkování
za úrodu a měly vždy výrazný náboženský a lidový charakter.
Oslava úrody byla spojena s mnoha rituály, ale i lidovou
veselicí. Náboženský charakter dožínky ztratily v průběhu

20. století. Po druhé světové válce byla tato tradice
postupně transformována do oslav socialistických. Teprve
v posledních letech dochází u některých dožínkových slav-

ností k pokusům navrátit dožínkám jejich původní význam
a smysl.
Jedním z takových dožínek jsou i Dožínky Zlínského kraje,
které se letos konaly již podeváté. Náš soubor byl také
pozván, aby se dožínek zúčastnil. Dožínky se konaly
22. srpna 2015, pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
pana Stanislava Mišáka. Všichni krojovaní účastníci se
seřadili v okolí Vejvanovského ulice. Krátce po 10 hodině se
vydal městem dožínkový průvod, v jehož čele jeli krojovaní
účastníci na vyzdobených koních a také kočáry. Za doprovodu lidové hudby a mávání diváků prošel dožínkový průvod
městem až na Velké náměstí. Tam jsme všichni procházeli
před pódiem, kde se každý soubor krátce prezentoval.
Oficiálním zahájením dožínek bylo předání dožínkového
věnce hospodáři – krajskému hejtmanovi Stanislavu Mišákovi. Přítomen byl i ministr zemědělství Marian Jurečka
a další čelní představitelé zlínského kraje a města Kroměříže. V rámci odpoledního programu vystoupilo velké množství domácích i zahraničních folklorních souborů. Náš soubor se představil s pásmem Záhorských tanců. Od rána
probíhal na Velkém náměstí lidový jarmark, který dotvořil
sváteční atmosféru dožínek. Celodenní program vyvrcholil
koncertem souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou, který rozezpíval celé náměstí. Byla to krásná tečka za vydařeným
svátečním dnem.
Marie Gerlová

Spolek Šimon zatančil seniorům v Hustopečích n/B
V sobotu 21. 11. 2015 se uskutečnilo
v kulturním domě v Hustopečích n/B
setkání seniorů. Setkání začínalo ve
14 hodin, ale už po 13 hodině se scházeli první senioři. Sál byl zaplněn do
posledního místečka. Kromě bohatého
občerstvení byl pro seniory připraven
i bohatý kulturní program, v rámci

kterého vystoupili i členové spolku
Šimon. Po úvodním slovu paní
starostky, Ing. Júlie Vozákové, se
představil spolek Šimon s pásmem
Záhorských tanců. Poté následovalo
hudební a taneční vystoupení umělců
z Ostravy se známými operetními
melodiemi. Na závěr vystoupili opět

členové spolku Šimon se zábavným
pásmem Mažoretky. Všechna vystoupení byla odměněna bohatým potleskem. Po vystoupení jsme si vyslechli
slova uznání a chvály, což nás velmi
potěšilo a dodalo chuť do další práce.
Marie Gerlová

Klub seniorů slaví 10 let své činnosti
Klub seniorů Rouské-Všechovice již
existuje 10 let. Ustavující schůze se
konala 9. Září 2005. Zúčastnily se jí
Truda Vojtková, Marie Hlavová, Miroslava Irglová, Milada Pavlunová, Anna
Helisková, Marta Kývalová Anna
Vinklárková a Marie Kolaříková. Nyní
má Klub seniorů 39 členů.
Za toto desetileté období bylo pro

členy Klubu a další zájemce zajištěno
mnoho akcí. Některé akce se opakují
každým rokem a staly se hezkou
tradicí. Kromě členské schůze je
setkání členek u příležitosti Mezinárodního dne žen nebo např. ve spolupráci s knihovnicí ve Všechovicích
beseda o knize. Ženy mají rády
květiny, rády je pěstují, a proto pravi-
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delně jezdíme na výstavy FLORIA
Kroměříž nebo FLORA Olomouc.
Velký zájem je o cestovatelské přednášky, které nás zavedly do různých
koutů světa. Dozvěděli jsme se
o životě českých krajanů žijících
v oblasti rumunského Banátu. O své
zážitky z cest po Asii, Austrálii, Africe
Americe a Evropě se s námi pravidelně
www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
dělí manželé Márovi se synem Jirkou,
který je na invalidním vozíku a i přes
tento handicap poznal se svými rodiči
mnohé zajímavé kouty světa.

ve Zlíně. Do Zlína také jezdíváme na
vánoční koncert orchestru Václava
Hybše. První adventní neděli bývá před
kaplí v Rouském adventní koncert.

Další přednášky byly na téma Zdraví
a prevence. Jezdíme relaxovat do
solné jeskyně v Teplicích nad Bečvou,
nebo i do dalších lázní v okolí. Letos
jsme navštívili pivní lázně v Rožnově
pod Radhoštěm.

Každoročně pořádáme poznávací
zájezdy, např. přečerpávací vodní
elektrárna Dlouhé stráně, Punkevní
jeskyně s propastí Macochou, zámek
Hradec nad Moravicí atd. Na závěr
malá bilance:

Do kulturního domu v Rouském zveme
ochotnická divadla. Nezapomenutelný
zážitek jsme měli z vystoupení ruského
souboru písní a tanců ALEXANDROVCI

Rok
2005
2006
2007

Počet akcí
2
5
5

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6
8
7
10
7
12
10
12

Zajistit tolik akcí můžeme díky
finanční podpoře obcí Rouské
a Všechovice, ale také díky dotacím
z Olomouckého kraje.
Jitka Smahlová

Farní charita Všechovice
FCH Všechovice se soustřeďuje především na organizování finančních sbírek
pro potřebné. Mezi největší patří
Tříkrálová sbírka, která v r. 2015
přinesla zisk 72.981,- Kč (z toho
Všechovice 23.821,00 Kč). Tato
částka byla odeslána na účet Charity
České republiky Praha. Pokud se někdo
ocitl či ocitne v tíživé životní situaci,
může si prostřednictvím paní Kývalové
zažádat o příspěvek a na základě
sociálního šetření je možno finančně
přispět. Dobrovolníci, kteří se
Tříkrálové sbírky účastnili, byli za svou
ochotu odměněni. Dvakrát navštívili
plovárnu v Hranicích a jedenkrát
promítání v letním kině. Tyto akce se
vždy setkaly s bohatou účastí. FCH

Všechovice úzce spolupracuje
s Charitou Hranice, která v naší
farnosti a v širokém okolí poskytuje
profesionální služby. Spolupráce
charity a Římskokatolické farnosti má
letité kořeny a mezi jednu z akcí patří
pořádání Sbírky pro děti z Ukrajiny.
Již 4. rokem se naše farnost prostřednictvím charity zapojuje do této
sbírky. Jedná se o nakoupení vánočního dárku pro určité dítě z dětského
domova z Ternopilu, předání Charitě
Hranice, která prostřednictvím
Arcidiecezní charity Olomouc dárek
předá konkrétní osobě. Jen z naší
farnosti se nám daří zaslat dárek pro 12
dětí. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří se do sbírky zapojili.

Fotografie z předávání dárků dětem
na Ukrajině najdete na
http://www.darky.jsemvidet.eu/
v záložce Fotogalerie 2014 - zvolte
složku Ternopil. Zároveň bych Vás
chtěla upozornit na blížící se
Tříkrálovou sbírku 2016, která
proběhne 9. ledna 2016.
Jménem Farní charity Všechovice
děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí pořádaných charitou.
Především děkuji všem, kteří finančně
i materiálně podpořili potřebné u nás,
na Ukrajině i v jiných zemích. Do
nového roku Vám přeji Boží požehnání,
zdraví, zdravou mysl, otevřené srdce
a chuť pomáhat.
Irena Kývalová

„Malý Řím“ ve všechovickém kostele
Na první pátek v měsíci září, tedy
4. 9. 2015, jsme zažili v našem kostele
malé překvapení. Otec Vratislav na
začátku ohlásil, že mši svatou bude
sloužit P. František Staněk, jehož
otec stejného jména, je rodákem ze
Všechovic.
Při prvních tónech varhan přišli celkem
čtyři kněží. P. František Staněk nám
řekl, že jsou to jeho kolegové z Říma,

kde všichni společně studují. Řekl, že
dnes máme možnost v malém vidět,
jak to vypadá v Římě, protože jeden
z kněží byl tmavé pleti. Potom nám je
krátce představil. Spolu s ním přijeli
na krátkou návštěvu Všechovic P. Carlos z Mexika, P. Evantrea z Brazílie
a P. Sylvestr z Konga.
Po mši svaté následovala beseda, při
které jsme se jim mohli klást otázky.

Dověděli jsme se něco o jejich rodné
zemi, o jejich rodinách a blízkých,
o studiu v Římě i o jejich plánech do
budoucna. Všichni mezi sebou mluvili
italsky, ale měli jsme možnost slyšet
i jejich rodnou řeč. Vše překládal do
češtiny P. František Staněk. Besedy se
zúčastnili i mladí biřmovanci. Věřím,
že pro všechny to byl zajímavý zážitek.
Marie Gerlová

Římskokatolická farnost Všechovice informuje
Činnost Římskokatolické farnosti
Všechovice je nedílnou součástí
kultury obce Všechovice. Snaží se
jednotlivými akcemi zaujmout
a poskytnout smysluplné naplnění času
především dětem. Příkladem může být
prázdninové a sobotní setkávání na
faře. Program je vždy přizpůsoben
věku dítěte. Děti mají možnost se
manuálně rozvíjet při výrobě před-

číslo 12 / prosinec 2015

mětů, v případě příznivého počasí
strávit čas v přírodě, kde pro ně
vedoucí připravují zajímavé orientační
závody, bojovky a jiné sportovní hry.
Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na organizaci podílí jak z titulu
vedoucích a instruktorů, tak těm, kteří
zajišťují technické zázemí. Zároveň
bych chtěla poděkovat sponzorům,
kteří naši činnost v roce 2015 podpořili
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(Zdravý-Trh Marcela Mikušová Všechovice, SDH Provodovice, Žaneta Ševčíková Malhotice, Řeznictví Oldřich
Kubeša Malhotice, Král-Barvy s.r.o,
Drahotuše, Obec Všechovice a Rouské). Do roku 2016 Vám přejeme hodně
lásky, tolerance, zdraví a Božího
požehnání.
Irena Kývalová

The School of Monsters
Když mi v pondělí 17. 10. 2015 přišla formou SMS pozvánka
z InfoKanalu naší obce, že Filmový kroužek při Základní
škole Všechovice zve do kina na film se záhadným názvem
The School of Monsters (tedy přeloženo Škola strašidel nebo
Strašidelná škola), nevěděla jsem, co si pod tím představit.
Nicméně, v úterý 18. 10. 2015 v 19 hodin, jsem se vypravila
do našeho kina. Tam už bylo vše připraveno k promítání
a v hledišti byly přítomny asi tři desítky diváků. Před našima
očima se začal odvíjet příběh čtyř strašidel a jejich paní
učitelky. Vše bylo podbarveno rouškou noci. I názvy postav
byly odpovídající. Krvinku si zahrála Veronika Seidlová, Osu
Adéla Vlčková, Trojfyla Jan Kuchař a Sakryše Václav Kunz.
Paní učitelku těchto „mosters“ ztvárnila vedoucí Filmového
kroužku Simona Šebíková, která celé filmové představení
i režírovala. Tento lehce hororově laděný příběh trval asi 20
minut a je třeba ocenit nejen výkony herců, ale i jejich
masky a kostýmy. Byla jsem překvapena tím, co tito mladí
lidé dokázali. Po představení byli všichni diváci pozváni na
autogramiádu a malé občerstvení do kulturního domu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím za
pěkný kulturní zážitek a popřát hodně úspěchů do
budoucna.
Marie Gerlová

Zkušenosti našich mladých
Jakub Chytil (žák 3. ročníku oboru Zámečník) a Josef
Březík (žák 4. ročníku oboru Mechanik číslicově řízených
strojů) studující na SPŠ Hranice se zúčastnili odborné
praxe v Anglii. (V předchozích letech to byl Tadeáš Cícha Finsko, Jakub Šatánek - Anglie, Ondřej Kunz - Německo).
Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném
vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU
pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce.
Hlavní myšlenkou tohoto projektu je šance pro každého
žáka z naší školy takto absolvovat povinnou odbornou
praxi. Všechny náklady (doprava, ubytování, stravování)
byly financovány z grantu a žáci dostali navíc ještě finanční
příspěvek na doplnění stravy a místní dopravu. Číslo
projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic do
Evropy. Již 7x měli žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou
praxi v zahraničí a tento grant škola získala i na další školní
rok.

Tentokrát bylo 32
žáků v Anglii,
Portugalsku (Torres
Vedras a Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
PORTUGALSKO - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE)
v místní střední škole – práce ve školní laboratoři – téma
– analýza potravin (3. 5. - 16. 5. 2015 – 4 žáci)
ANGLII - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je zprostř.
agentura Language solution zaměstnala v reálných firmách
dle zaměření oboru a zajistila jim ubytování v hostitelských
rodínách. (2. 5. – 16. 5. 2015 - 11 žáků, a 3 čerství absolventi
– maturanti: 20. 6. – 19. 7. 2015). Kuba pracoval ve firmě na
výrobu oken Medina Joinery a Pepa obsluhoval NC stroj ve
firmě ENL ltd. O víkendu žáci navštívili Londýn, místní
námořní muzeum, ostrov Wight.
PORTUGALSKO – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi pro žáky oboru PO na místních hasičských
stanicích v Olhau a Faru (4 žáci, 30. 5. – 20. 6. 2015)
MALTU – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus
zajistila odbornou praxi pro žáky všech oborů naší školy. (10
žáků, 12. 9. – 26. 9. 2015).
Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se
v angličtině, poznali kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
Autorka článku: Pavlína Vavříková,
organizátorka projektu
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komis a Evropská komise neodpovídá za
použití informací jež jsou jejich obsahem.

Josef Březík v ME ENL Limited
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
Přivítali jsme nové občánky
Rebenda Tobias
* 7. 5. 2015

Cíchová Magdaléna
* 26. 5. 2015

Pavlová Iva
* 15. 7. 2015

Masný Matěj
* 19. 8. 2015

Životní jubilea
MĚSÍC

Červen

Červenec
Srpen

Září

JMÉNO

Chytilová Anna
Wowk Ferdinand
Rada Bohumír
Tomáš Josef
Janoštíková Milada
Kunovský Alois
Tomáš Jindřich
Doleželová Anna
Staňková Magdalena
Pitroň Václav
Plachá Drahomíra
Čechová Anežka
Čumbová Irena
Tomášová Eva
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MĚSÍC

Říjen

Listopad

Prosinec

JUBILEUM

JMÉNO

Olivová Vlasta
Filáková Marie
Horáčková Zdenka
Grešová Božena
Znášiková Anna
Chvátal Miloslav
Vašinková Olga
Rackiewiczová Věra
Slováková Anna
Studený Miloslav
Zemanová Jana
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Přejeme hodně štěstí
a zdraví do dalších let!!!

Římskokatolická farnost Všechovice si Vás dovoluje pozvat na

Vánoční koncert

27. prosince 2015 v 17 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice
ve Všechovicích
prohloubí
Vánoční náladu v nás
známá skupina

Gympleři.

DEN STOLNÍHO
ŠT
ĚP
Á
N
S
K
Á
Z
Á
B
A
V
A TENISU
29. prosince 2015 od 13:00 hodin

26.prosince 2015 v KD
od 20:00 hodin
s hudební skupinou

turnaj žáků možnost i dospělých si zahrát
+ ukončení sezony

KALIBRA
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www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Spolek Šimon Všechovice pořádá

7. Záhorský ples
tentokrát

ve stylu retro

sobota 16. ledna 2016 ve 20.00 hod v KD ve Všechovicích
PROGRAM: Ať žije rock nad roll!
Tance staré Prahy
Předpůlnoční překvapení

hraje skupina

SUN SET

Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč
Předprodej vstupenek od pondělí 4. 1. 2016 na tel. 723 363 152

Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé!

SPRŠ při ZŠ a MŠ Všechovice Vás zve na

Společenský ples D
ět
s
k
ý
k
a
r
n
e
v
a
l
v pátek 29. ledna 2016
ve 20.00 hod

v neděli 31. ledna 2016
v 15.00 hod

KULTURNÍM DOMĚ ve Všechovicích
K tanci a poslechu bude na plese hrát hudební skupina O
n
e
C
L
A
S
S
I
C
. Vezměte sebou dobrou náladu a přátele.
Obě tyto akce se uskuteční v

Zastupitelstvo obce Všechovice pořádá

SOUSEDSKÝ PLES
v sobotu 6. 2. 2016 od 2000 hod
v KD ve Všechovicích
RUTY ŠUTY KELČ
K tanci a poslechu hraje DOMEZA

Taneční vystoupení

Bohatá tombola, občerstvení
Rezervace místenek na OÚ
Na výtisku se podíleli: Jiří Doležel, Adéla Doleželová, Marie Gerlová, Irena Kývalová, Radovan Mikuš, Karel Sedláček, Jitka Smahlová,
Lenka Svobodová, Marcela Tomášová, Markéta Vavříková, Pavlína Vavříková, Spolek žen Rozmarýn. Děkujeme za spolupráci.
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