ZPRAVODAJ
obce Všechovice

číslo 1
září 2017
Vážení spoluobčané,
po čase opět dostáváte do svých schránek Zpravodaj obce Všechovice. Jelikož je to tento rok poprvé, dovolte mi,
abych se se v úvodním slově vrátil na
začátek roku 2017.
V prvních dnech roku se stala smutná
událost. V ranních hodinách před
obchodem B. Číhalové zkolaboval pracovník obce Josef Duchoň. Shodou
okolností byla přítomna zdravotní

sestřička Lucie Okáčová (Bártková),
která mu okamžitě poskytla první
pomoc. Při masáži srdce se střídala
s Mojmírem Hradilem a Petrem Vlčkem. Pomoc poskytla také MUDr.
Simona Hradilová (Ondroušková)
a z ordinace přispěchal MUDr. Petr
Mitáš. Děvčata z obchodu poskytla své
vesty a deky, aby zraněný neprochladl.
Záchranka dorazila se značným zpož-

děním, protože zasněženou cestu
v Opatovicích zablokoval kamion. Zdravotníci ze záchranky po příjezdu
pokračovali s oživovacími pokusy, ale
bohužel bezvýsledně.
Velmi si vážím toho, jak jste nezištně
poskytli první pomoc svému spoluobčanovi. Všem za příkladný čin děkuji.
Radovan Mikuš

Akce realizované v letošním roce ve Všechovicích
Opravy komunikací
V létě jsme započali s opravou místních komunikací. V první fázi byly provedeny opravy výtluků, prasklin a překopů metodou ITHR - Infra termo homogenizační renovace. Tato metoda je
realizována ve většině případů strojem
Silkot. Principem této metody je
následný postup jednotlivých dílčích
operací: jako první krok je nutno
mechanicky či pneumaticky očistit od
všech volných částic výtluk a jeho nejbližší okolí a následně pak infračelem
položeným nad defekt prohřát jak
výmol, tak jeho okolí na teplotu okolo
180° Celsia. Po dokonalém prohřátí je
provedeno mechanické rozvolnění
masy opravovaného místa, doplnění
scházejícího materiálu obalovanou
směsí ze zásobníku o teplotě
160-200°C a jeho promísení s původním rozvolněným materiálem opravované cesty. Po takto provedené homogenizaci nového obsahu cesty je provedeno srovnání materiálu a následně
zhutnění celého místa opravy vibračním válcem a tím je vlastně oprava
hotova. Základní výhody je, že techno-

logie je bezespárová. V místě opravy
je vodě zamezen jakýkoliv přístup do
těla cesty, je eliminována možnost
existence jakékoliv spáry.
Byla provedena prohlídka všech místních asfaltových komunikací a metodou ITHR bylo opraveno 600 m2 překopů a výtluků. Pochůzkou bylo zjištěno, že je potřeba opravit také podélné
praskliny komunikací. Osvědčenou
metodou oprav prasklin je pružná
zálivka. Plynovým hořákem dojde jak k
čistění spáry, tak i k náhřevu a natavení povrchu praskliny a dosažení lepší
soudružnosti a spojení okrajů praskliny
s aplikovanou zálivkovou tekutou hmotou. Mezera mezi dvěma vzniklými
okraji vozovky se uzavře pružnou zálivkou, která odolává jak tepelné roztažnosti, tak smrštění v mrazech a díky
své elasticitě se dovede, jak smrštit,
tak i roztáhnout a zabránit tak vodě,
aby do vozovky mohla proniknout.
Plynovým hořákem dojde jak k čistění
spáry, tak i k náhřevu a natavení
povrchu praskliny a dosažení lepší
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soudružnosti a spojení okrajů praskliny
s aplikovanou zálivkovou tekutou hmotou. Tím dojde k vyplnění prostoru
praskliny a uzavření touto pružnou
zálivkou narušeného úseku komunikace.
Ve druhé fázi byly provedeny opravy
nezpevněných povrchů tří komunikací.
Jedná se o spojovací komunikaci
v uličce od náhonu u č.p. 68 po cestu
od ZD u č.p. 55, komunikace ke dvěma
č.p. 44 a 45 a přístup k mostku přes
náhon u č.p. 156. Komunikace byly
provedeny jako méně záťěžové: stávající plocha se srovnala, aby zmizely
výmoly, díry či vystouplá místa. Na
takto srovnanou základní plochu se
provedla vlastní oprava. Na srovnanou
www.vsechovice.eu
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plochu se položila ručně vrstva asfaltového recyklátu cca 7 cm a strojně válcem se zhutnila na cca 5-6 cm. Poté se
provedl na celou plochu spojovací
postřik asfaltovou emulzí a podrcení

jemným kamenivem s následným zhutněním. Nově aplikovaný uzavírací
postřik asfaltovou emulzí se jen mírně
podrtil jemným praným kamenivem a
zhutnil. Díky aplikované asfaltové

emulzi do recyklátu se dodal scházející
asfalt a po vyštěpení emulze a ztuhnutí
je ménězátěžovka připravena sloužit
jako kvalitní obecní komunikace.
Radovan Mikuš

Průtah obcí
Komunikace II. a III. třídy jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, a spravuje je Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK).
Silnice I. třídy a dálnice jsou v majetku státu a spravuje je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na nedávné konferenci samospráv Olomouckého kraje, byli starostové seznámení se stavebně technickým stavem krajských silnic. Zde je výtah z prezentace:

Jak je z uvedeného přehledu patrné, tak více než 54% komunikací III. tř. je v kraji v nevyhovujícím nebo havarijním stavu.
Tyto špatné komunikace procházejí i naší obcí. Po dlouhých jednáních už s předešlým hejtmanem a vedením SSOK byly
konečně silnice v obci zařazeny do střednědobého plánu oprav.
Z původního návrhu na opravu jen nejhoršího úseku pod kostelem, se nakonec podařilo SSOK přesvědčit o nutnosti rekonstrukce téměř celého průtahu obce. Mimo rekonstrukci bude jen úsek od kruhové křižovatky na Provodovice. Na obrázku
jsou červeně označeny části, které se budou rekonstruovat. Souběžně se silnicemi jsou ve většině částí vedeny naše chodníky. A i tyto potřebujeme opravit. Proto obec uzavřela s SSOK smlouvu o společném postupu. Na základě této smlouvy SSOK
vypsala výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace. Využili jsme
této příležitosti a mimo rekonstrukce
chodníků, které jsou souběžně vedeny
s opravovanou krajskou silnicí, jsme do
přípravy projektové dokumentace zahrnuli i autobusové stanoviště, parkovací
a odstavná stání u školy a u bytovek
a nový chodník ve směru na Malhotice.
Práce na projektové dokumentace již
započaly. Určitě jste zaregistrovali
zvýšený pohyb geodetů, kteří zaměřují
silnice a chodníky. Dokumentace by
měla být hotova v únoru 2018. Potom
bude následovat stavební řízení a výběr
dodavatele stavby. Realizace akce je
naplánována na jaro 2019. Mnohým se
bude možná zdát tento termín v nedohlednu, ale vzhledem k výše uvedeným
údajům o stavu krajských silnic jsem
velmi rád, že se nám podařilo akci již
nyní zahájit. Věřím, že se vše zdárně
dokončí a kvalita komunikací a vzhled
naší obce se výrazně vylepší.
Radovan Mikuš
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Výměna svítidel veřejného osvětlení
Na začátku roku jsme vypracovali
a podali už druhou žádost o dotaci
z programu Ministerstva průmyslu
a obchodu EFEKT 2017 na rekonstrukci
veřejného osvětlení (VO). Tentokrát
byla naše žádost úspěšná a dotaci jsme
obdrželi. Na základě vypracovaného
auditu VO byla zpracována projektová
dokumentace. Rekonstrukce bude

spočívat ve výměně 160 sodíkových,
halogenidových a rtuťových výbojek
za nové LED zdroje. Uznatelným výdajem je jen výměna zdrojů, ale v rámci
projektu rekonstrukce budou vyměněny všechny zastaralé rozvaděče a síť
bude rozšířena ještě o 9 nových sloupů. LED zdroje nám přinesou značnou
úsporu. Stávající spotřeba elektrické

energie je 68 MWh za rok. U nových led
svítidel bude spotřeba 21 MWh což je
úspora 69%. Další úspora spočívá ve
snížení nákladů na opravy a údržby.
Nová LED svítidla budou mít životnost
100 000 hodin a záruku 7 let.
Radovan Mikuš

Pořízení hasičského automobilu
Jako další letošní investice nás čeká
pořízení dopravního automobilu, který
bude sloužit zásahové jednotce obce
a Sboru dobrovolných hasičů Všechovice. Díky podané žádosti o dotaci v lo-

ňském roce jsme získali příspěvky na
pořízení z Ministerstva vnitra a také
z Olomouckého kraje. Během října by
měl být automobil dodán a v rámci
oslav vzniku Československa 27. října

ukázán veřejnosti. O připravované
akci budete včas informováni.
Marcela Tomášová

Základní škola a mateřská škola Všechovice
Během již ukončeného školního roku
2016/2017 došlo v naší škole k několika
velkým i malým změnám, které
nemohli ujít pozornosti nikoho, kdo
jen trochu sleduje dění ve svém okolí.

v nových prostorách od září loňského
roku. Na podzim 2016 proběhl ve
školce den otevřených dveří, kdy
zájemci z řad rodičů i dalších občanů
se mohli přijít do školky přijít podívat.

První velmi podstatnou změnou bylo
přestěhování mateřské školy do nově
rekonstruovaných prostor v budově
základní školy. Školka tím nejen získala krásné a nově vybavené prostory,
ale přestěhováním došlo i k nezanedbatelné úspoře provozních nákladů.
Mateřská škola zahájila svůj provoz

Druhou velkou změnou je nová osoba
na pozici ředitele ZŠ a MŠ Všechovice.
Od 1. 1. 2017 byl ředitelem, na základě
výběrového řízení, jmenován Mgr.
Daniel Navrátil. V souvislosti s touto
změnou přicházejí největší novinky až
nyní, se začátkem nového školního
roku. Od školního roku 2017/2018 se

Nové prostory mateřské školy

Nové prostory
mateřské školy

Nové prostory mateřské školy

Nové prostory mateřské školy
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bude ve všechovické základní škole
vyučovat anglický jazyk i v první třídě a
v dalším školním roce už i ve druhé.
Žáky čeká vždy 1 vyučovací hodina
týdně vedená aprobovaným učitelem
anglického jazyka. Změny jsou i na
druhém stupni školy. Informatika je od
nového školního roku zařazena do
všech ročníků II. stupně školy a žáci se
mohou těšit např. na výuku psaní
všemi desíti či na základy programování. Velmi pěknou a povedenou akcí
byla pro nové prvňáčky „Škola na
nečisto“, kde mohli nastávající ško-

„Škola na nečisto“

Nově vybavená učebna první třídy

www.vsechovice.eu
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láčci přijít a podívat se do třídy a zkusit
si s p. učitelkou, jaké to ve škole od
září bude.
Letošní školní rok zahájily děti v první
třídě v nově vybavené učebně, která je
vybavena nejen novým nábytkem,
ale i dalšími pomůckami a také interaktivní tabulí. Letošní rok nastoupilo
do 1. třídy 24 dětí. Nového vybavení se
také dočkala školní družina.

ZŠ lyžařský kurz

Zahájení školního roku

Následující fotografie ukazují, že
škola ani školka opravdu nezahálí
a naopak hýří aktivitou. Naše Mateřská
škola je zajímavá svými netradičními
aktivitami: s dětmi provozuje lyžařský
kurz, který je na jiných školách běžný
až při základní škole. Dále se s dětmi
jezdí na kurz ledního bruslení a také
plavecký kurz. Děti se tak již od raného
věku mohou seznámit s těmito sporty.
Mateřská škola také využívá „chůvu“,
která je k dispozici pro děti od 2 let
věku.

Lyžařský kurz dětí v MŠ

Kurz ledního bruslení pro děti v MŠ

Plavecký kurz v MŠ
ZŠ Šesťáci v Bratislavě

MŠ lyžování

Na základní škole děti pokračují ve
sportovních dovednostech, absolvují
lyžařské a plavecké kurzy. Zúčastňují
se různých soutěží a olympiád, kde
mohou předvést své znalosti. Děti se
mohou také účastnit různých tematických výletů a studijních cest.

číslo 1 / září 2017

MŠ bruslení

MŠ plavání


Plavecký kurz 2. a 3. tříd ZŠ

Lyžařský kurz 4., 5. a 7. tříd ZŠ

Cykloturistický výlet žáků 9. tříd

Tématické výlety žáků

Den dětí na místním hřišti

Taneční pro žáky 8. a 9. tříd

Poslední zvonění 9. třídy
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MŠ plavání

V březnu škola podepsala memorandum o výměnném pobytu žáků s družební školou v polské obci Bogacica
a jazyky rozvíjejí žáci i přímo ve škole,
kdy v rámci projektu e-Twinning spolupracují a komunikují se zahraničními
školami po celém světě.

V neposlední řadě právě v tuto chvíli
probíhá na webových stránkách školy
www.zsvsechovice.cz - literární,
fotografická a výtvarná soutěž - Záhoran očima dětí.
Informace o dění ve škole je možno
získat nejen na webu školy, ale
i na facebookovém profilu školy
- www.facebook.com/zsvsechovice.
Věříme, že Základní škola a mateřská
škola Všechovice se bude dále rozvíjet
k prospěchu vzdělání dětí z naší vesnice a okolí a že bude plně konkurenceschopnou s ostatními základními
školami z regionu.
Daniel Navrátil, Marcela Tomášová

ZŠ poslední zvonění

Spolek rodičů a přátel ZŠ Všechovice si Vás dovoluje pozvat na akci

OD ADVENTU DO VÁNOC,
která se bude konat 29. listopadu 2017 od 15.30 hod.
v prostorách Základní školy Všechovice.
Pro veřejnost bude připraven bohatý kulturní program, který si pro Vás připraví
žáci školy. Dále si můžete vyrobit různými technikami adventní a vánoční ozdoby,
pokochat se dětskými výrobky a především se dobře pobavit a pobesedovat
u dobrého svařáčku a vánočního cukroví.
Akce je podpořena Grantovým programem regionu Hranicko.

Děti navštívily místní hasičskou zbrojnici
V pátek 23.6.2017 jsme se vypravili s dětmi na dobrodružnou výpravu
do hasičské zbrojnice.
Nikdy jsme tam nebyli, tak jsme se velice těšili, plni očekávání. Ale
ouha! Hned ráno nás zradilo počasí a začalo pršet. Byli jsme smutní
a děti se tázaly: „Jak to asi dopadne“. A dopadlo to výborně.
Hasiči pro nás přijeli hasičským autem až ke škole, takže jsme nejenom
převezli počasí, ale ještě jsme si vyzkoušeli jízdu opravdickým hasičským autem. Děti byly nadšené.
Mezitím přestalo pršet a my si mohli vychutnat celou prohlídku
„hasičárny“. Paní Staňková, starostka hasičů nám povyprávěla něco
z historie všechovických hasičů a ukázala nám nejstarší čerpadlo, které
pochází z padesátých let minulého století. Děti si vyzkoušely hasičské
přilby, prohlédly si, kde se suší hadice a také celé vybavení hasičské
zbrojnice.
Pan hasič nám spustil motor, kterým se čerpá voda na hašení, a samozřejmě nám zahoukali.
Nakonec nás ještě zavezli k obchodu na zmrzlinu, povozili po „kruháči"
a tím jsme ukončili naši výpravu. Všichni byli spokojeni a plni dojmů.
Děkujeme našim hasičům.
Šebíková Věra
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Ze života spolků
Spolek Šimon na Velehradě
V úterý 5.7.2017 se členové Spolku Šimon zúčastnili v záhorských krojích celonárodní cyrilometodějské pouti na Velehradě. Nestihli jsme si vyřídit povolení
ke vjezdu na Velehrad a tak jsme kontrolní orgány vždy požádali, zda by nás
mohli pustit dále, abychom nemuseli zůstat na odstavných parkovištích. Díky
našim krojům nás všechny hlídky nechaly projet a tak jsme mohli zaparkovat
až na velehradském parkovišti poblíž baziliky.
Hlavní bohoslužbu celebroval Marc kardinál Ouellet, čtvrtý nejvýše postavený
muž Vatikánu. Koncelebrovali čeští i zahraniční biskupové. Ve svém kázání
kardinál Ouellet připomněl, že svatí Cyril a Metoděj jsou zakladateli evropské

civilizace, upozornil, že dnes Evropa
začíná pozbývat své základní hodnoty,
které nám byly po staletí předávány, zdůraznil význam rodiny pro výchovu dětí.
Vzpomněl také kardinála Špidlíka, se kterým se osobně znal a který je pohřben na
Velehradě.
Cyrilometodějské oslavy jsou největší
svého druhu u nás. Letos se celonárodní
pouti zúčastnilo 30 tisíc poutníků. Jsme
rádi, že jsme mezi nimi mohli být.
Marie Gerlová

Spolek Šimon v Tučíně
V neděli 23.7.2017 jsme přijali pozvání, abychom vystoupili v rámci hodových slavností v Tučíně u Přerova. Naše
vystoupení mělo být až v 19 hodin, což
nás trochu zarazilo, protože se nám
zdálo, že je to na neděli dost pozdní
hodina. Ale ihned po příjezdu do
Tučína jsme to pochopili a změnili
jsme názor. Na návsi na výletišti hrála
hudba, všude bylo plno lidí, pouťové
atrakce pro děti, občerstvení z domácí
udírny a grilu, jedním slovem výborná
atmosféra, ke které přispělo i krásné
letní počasí. Naše první vystoupení
bylo v záhorských krojích, zatančili
jsme Záhorské tance. Každý tanec byl
odměněn potleskem. Po půlhodině
následovalo naše druhé vystoupení
a to byly Mažoretky. Již při nástupu nás
diváci přivítali bouřlivým potleskem,
kterým doprovodili celé naše druhé
vystoupení. Po převlečení do „civilu“
jsme si dali výborné občerstvení
číslo 1 / září 2017

z domácí udírny a něco k pití. Pan Jiří
Řezníček, starosta Tučína, nám poděkoval za vystoupení a řekl, že hlavní
hodové oslavy probíhají v neděli,

-6-

taková je u nich tradice. V pondělí
potom téměř všichni mají volno. I my
jsme poděkovali za pozvání a za možnost vystoupit ve výborné atmosféře

a před vynikajícím publikem. Možná,
někdy příště, se budeme těšit nashledanou!
Marie Gerlová

Tatran Všechovice
Fotbalový klub Tatran Všechovice - muži
V uplynulé sezóně 2016 – 2017 se mužstvu mužů podařil husarský kousek,
když vyhrál skupinu l.A třídy a postoupil do nejvyšší krajské soutěže. Po
podzimní části se Tatran umístil na
7. místě tabulky. V jarní části mužstvo
nepoznalo hořkost porážky a získalo 34
bodů, když 11x vyhrálo a 1x remizovalo. V posledním kole se v přímém souboji o postupujícím do vyšší soutěže
rozhodovalo v Brodku u Přerova. Tatran tento duel vyhrál 3:2 a rozhodl
o postupu do krajského přeboru Olomouckého kraje. Všem, kteří se na

tomto historickém postupu podíleli,
jak hráči, realizační tým pod vedením
Zbyňka Vinklara a Libora Ponížila,
všichni členové výkonného výboru,
pořadatelé a v neposlední řadě skvělí
fanoušci Tatranu, kteří podporovali
tým v domácích i venkovních zápasech, patří velký dík.
Pavel Pumprla

Sezóna 2017/2018 byla již zahájena.
V následující tabulce můžete vidět
přehled zápasů, které naše borce čekají. Přijďte je na zápasy povzbudit.

Výsledky zápasů,
které jsou odehrány:
Tatran - FK Dolany
(6:5 na penalty)

2:2

FC Hněvotín - Tatran
(4:2 na penalty)

2:2

Tatran - Jiskra Rapotín
(4:3 na penalty)

1:1

1. FC V. Přerov - Tatran

0:2

Tatran - Slovan Černovír

6:2

SK SULKO Zábřeh n/M - Tatran
(5:6 na penalty)

3:3

Další podzimní zápasy
Neděle

24.9.2017

15:30

TATRAN Všechovice – TJ Sigma Lutín

Všechovice

Středa

27.9.2017

15:30

TATRAN Všechovice – 1.HFK Olomouc

Všechovice

Neděle

1.10.2017

15:00

FK Medlov - TATRAN Všechovice

Medlov

Neděle

8.10.2017

15:00

TATRAN Všechovice – TJ Sokol Velké Losiny

Všechovice

Sobota

14.10.2017

15:00

FC Želatovice - TATRAN Všechovice

Želatovice

Neděle

22.10.2017

14:30

TATRAN Všechovice – FC Kralice na Hané

Všechovice

Sobota

28.10.2017

14:30

FC Dubisko - TATRAN Všechovice

Dubisko

Neděle

5.11.2017

14:00

FK Dolany - TATRAN Všechovice

Dolany

Fotbalový klub Tatran Všechovice – mládež
Fotbalový klub Tatran Všechovice sdružuje 2 mládežnická družstva přípravek. V obou družstvech je činných 30
dětí od 5 do 11 let. Mladší i starší přípravka hrají okresní přebor OFS Pře-

rov. Kromě této soutěže jsou pro tyto
malé naděje organizované přes zimní
období halové turnaje v místní tělocvičně základní školy, zároveň se
účastní turnajů na Přerovsku, Vsetín-7-

sku a Kroměřížsku. Vždy v prosinci se
koná Mikulášský halový turnaj,
v červnu se uskutečnil ve sportovním
areálu Tatranu 2. ročník mezinárodní
turnaje mladší přípravky O pohár stawww.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
rosty obce. Za účasti 15 mužstev ze střední, severní Moravy a ze Slovenska (MŠK
Púchov a MŠK Považská Bystrica – vítěz
turnaje) je to jedna z největších akcí,
kterou klub pořádá. Na organizaci akcí a
vedení k pohybu těchto malých nadějí
mají největší podíl šéftrenér mládeže
Pavel Pumprla, trenéři Miroslav Rolinc,
Martin. Studený, Petra Němcová, Jiří
Šindelek. Za podporu svých dětí zaslouží
pochvalu všichni rodiče.
Výsledky dosavadních zápasů:
MLADŠÍ ŽÁCI - okresní přebor
- sdružené mužstvo Všechovice/Ústí
Všechovice/Ústí - Sokol Bělotín 5:4
SK Hranice B - Všechovice/Ústí 13:3
Lipník n.B. - Všechovice/Ústí

6:3

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - okresní přebor
Dolní Újezd - Tatran

1:23

Tatran - Soběchleby

11:8

Radslavice - Tatran

6:15

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - okresní přebor
Tatran - SK Hranice B
SK Hranice - Tatran

10:10
10:1

TATRAN Všechovice děkuje a vděčí za
rozvoj a úspěch všechovského fotbalu také
zejména svým sponzorům: Obec Všechovice, RENETRA s.r.o., Záhoran a.s., Slezské kamenolomy, ENERGOCHEM a.s.,
Hakov a.s., Centrum zateplení a další.
Pavel Pumprla

Vítání babího léta
Spolek Rozmarýn ve spolupráci s obcí Všechovice a SDH
Všechovice uspořádal pro děti i rodiče akci Vítání babího
léta. Pro děti byla připravena dobrodružná soutěž, která
se skládala ze splnění 10 soutěžních úkolů, které je
dovedly až za pokladem. Každé z dítek, které se soutěže
zúčastnily, získalo poklad, děti si mohly zaskákat na nafukovacím hradu a nakonec si opéct špekáček. Ženy z Rozmarýnu připravily pro všechny drobné občerstvení – napečeny byly různé koláče, buchty a další sladkosti. A ti co
vytrvali, mohli v podvečer shlédnout český film Špunti na
vodě. I přes nepřízeň počasí, které ukončila prázdniny
a zahájilo školní rok, přišlo si zasoutěžit na 50 dětí v doprovodu svých rodičů. Děkujeme všem, že se teple oblékli
a přišli.
Další akce, kterou Rozmarýn připravuje, je adventní/vánoční výstava, která bude 25. a 26. listopadu. V neposlední řadě se bude Rozmarýn podílet i na rozsvěcení
vánočního stromu v předvečer adventu.
Marcela Tomášová

číslo 1 / září 2017
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Kulturně - sportovní
odpoledne
Spolek rodičů a přátel ZŠ Všechovice
uspořádal v pátek 2. 6. 2017 na Pastevníku ve Všechovicích Kulturněsportovní odpoledne, a to pro děti od 6
do 14 let. Děti plnily na jednotlivých
stanovištích úkoly, za které získaly
hodnotné ceny, diplomy a medaile.
Všechny děti byly odměněny sladkostmi, reflexní páskou, účastnickým listem a občerstvením, které si ovšem
musely opéct u táboráku. Pro všechny
přítomné byl připraven i další zážitkový program: rope skipping, ukázka
výcviku psů z Agility Hranice, taneční
vystoupení ŠD. K tomu všemu nám až
do podvečerních hodin hrála místní
skupina Všechomor. Součástí kulturněsportovního odpoledne bylo i mobilní
dopravní hřiště. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu celého dne. Všem, kteří se

podíleli na technickém zázemí a rovněž všem přítomným, kteří nás svou
bohatou účastí ujistili, že pořádání
těchto akcí má smysl. Tato akce se

-9-

uskutečnila za podpory Grantového
programu regionu Hranicko.
Irena Kývalová

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Alvarez potřebuje jen statečné a silné
Tak znělo motto letošního přífarního
letního táboru ve Všechovicích. Tohoto
táboru se zúčastnilo 29 dětí ze Všechovic a okolních obcí. Byl pro ně připraven poutavý a neobyčejně zajímavý
program. Děti svůj čas převážně trávily v přírodě a u vody. Na základě různých indicií hledaly poklad a teprve

poslední soutěž rozhodla, které družstvo vyhrálo. Všichni zúčastnění si
odnesli hodnotné ceny, účastnický list,
tričko s logem a mottem tábora, řadu
předmětů a cukrovinek. Tento tábor
podpořila firma Rolofol Bordovice
(p. Kučerka) a Sarkander Olomouc,
kterým bych tímto chtěla ještě jednou

poděkovat. Dále bych chtěla vyzvednout profesionální práci hlavních
vedoucích Petra Rolince a Michaely
Maňasové, kteří za podpory ostatních
vedoucích se Vašim dětem věnovali
a celý program řídili.
Irena Kývalová

Setkání se seniory
V sobotu 5. listopadu jsme se setkali
s našimi seniory. I přes krásné slunečné
sobotní počasí se jich sešlo okolo šedesáti. Obecní úřad a členky kulturní
komise pro ně připravili bohatý program. Pěveckým vystoupením manželů
Blahových z Loukova jsme určitě potěšili
všechny pozvané, někteří si i s chutí
zatančili. Místní tanečníci občanského
sdružení ŠIMON udělali radost všem
našim seniorům, protože mezi nimi měli
i svá vnoučata a známé, na které byli
náležitě pyšní. Mládež tančila na směs
písní z muzikálu Pomáda a ti dospělejší na směs Hašlerových
písní ze staré Prahy. Za krásné vystoupení jim patří veliký
dík. Vrcholem odpoledne byla tombola, ze které si každý
odnesl malou pozornost. Tentokrát vyhrál každý. Věříme, že
se sobotní odpoledne vydařilo a všichni odcházeli spokojení
a budou se už teď těšit na další setkání se svými spoluobčany
a kamarády. I letos, stejně jako v minulých letech připravujeme také setkání se seniory. Senioři obdrží včas pozvánku.
Marcela Forejtarová, Irena Chytilová

číslo 1 / září 2017
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Vítání občánků
V neděli 6. listopadu jsme v naší obci
přivítali 15 dětí, které se narodily
v roce 2016. Tento rok byl velmi úspěšný, co se počtu narozených dětí týče.
Přivítali jsme sedm děvčat a osm
chlapců. O kulturní program se postaraly děti z místní mateřské školky pod
vedením vedoucí učitelky Věry Šebíkové a učitelky Jany Žejdlíkové. I jim
patří velký dík.
Narozené děti si odnesly krásné dárky
a maminky kytičky, které si určitě
velmi zaslouží. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení, při kterém měly maminky čas
podělit se o své zkušenosti při výchově
dětí a vzájemně se mezi sebou poznat.
I dnes všichni odcházeli spokojení a my
věříme, že se s některými maminkami
setkáme i příští rok. Vítání občánků se
poprvé uskutečnilo v našem kulturním
domě. Přivítali jsme tyto naše malé

občánky: Okáčová Emma, Kolaříková
Mariana, Buzinis Radek, Šuba Daniel,
Peška Viktor, Popová Karolína, Lukeš
Adam, Rýparová Alžběta, Němec
Jakub, Minářová Sabina, Kunz Dominik, Krejčiříková Aneta, Cinna Antonín,

Plesníková Klára, Strakoš Mikuláš.
Zatímco tyto děti nám již vyrostly
a vesele běhají, letos přivítáme na
podzim další malé občánky Všechovic.

seznam občanů, kteří se významného
jubilea dožili, a to zejména z důvodu
Zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud však Vás tato informace zajímá
a zejména pokud Vám, jubilantům,
nevadí, že Vaše jméno a věk se objeví
v dalším zpravodaji, stačí, když prostřednictvím našich gratulantů – Mar-

cely Forejtarové a Ireny Chytilové –
dáte souhlas s uvedením těchto údajů
v dalším zpravodaji. A i když zde nejste
jmenovitě uvedeni, přijměte přání
zdraví do dalších let.

Marcela Forejtarová, Irena Chytilová

Práce kulturní komise
Kulturní komise se mimo setkání se
seniory a vítání občánků také pravidelně věnuje našim jubilantům.
Popřát a poděkovat za celoživotní
práci a úsilí chodí jubilantům, kteří se
dožijí kulatého či půlkulatého jubilea,
od 80 let chodí blahopřát každoročně.
V tomto čísle zpravodaje neuvádíme

Marcela Tomášová

Všechovice mají reprezentantku České republiky
Lenka Svobodová ze Všechovic
v červenci obhájila titul mistryně
české republiky žen v pétanque.
Pétanque je francouzský společenský
sport pro dvě jedno až tří členná družstva, která se snaží umístit koule co
nejblíže k cíli - dřevěné kuličce, tzv.
košonku. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky
a taktiky vyžaduje pravidelný trénink.
Výraznou předností tohoto sportu je
to, že ho může na vysoké úrovni hrát
prakticky každý (ženy s muži, starci
s dětmi, i tělesně postižení se mohou
zúčastňovat všech turnajů) a prakticky
kdekoliv (terén hřiště je v zásadě libovolný).
Českou republiku může hráč reprezentovat v různých kategoriích. Jde
o reprezentaci juniorskou, do 23 let,
mužskou, ženskou, veteránů a klubovou. Reprezentantem se hráč stane,
vyhraje-li mistrovství České republiky

v dané kategorii, čímž se automaticky
stává reprezentantem pro příští rok.
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V n e d a l e k é v e s n i c i Va l š o v i c e
(www.petanquevalsovice.cz) se skupina nadšenců pro pétanque schází již
www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Lenka Svobodová se petanqueu věnuje
již devátý rok. Léta poctivých tréninků, účastí na turnajích, učení se strategie to vše se v posledních letech
zúčtovalo v jejich úspěších. Za rok
2016 byla nominována na sportovce
roku města Hranice za neolympijské
sporty. Vzhledem k tomu, že se jí společně se spoluhráčkami podařilo obhájit titul Mistryň republiky, budou příští
rok 2018 reprezentovat Českou
republiku na Mistrovství Evropy,
které se koná ve Francii, shodou okolností opět v Palavas.

dvanáct let. Od prvních tréninků,
a účastí na turnajích se postupně
dopracovali až k úspěšné republikové
Extralize, k velmi dobrým výsledkům
na republikových turnajích, prestižích
a mezinárodních turnajích.
Loňské léto Lenka Svobodová ze Všechovic, která je členkou Sportovního
klubu Valšovice vyhrála Mistrovství
české republiky žen společně se spoluhráčkou z Plzně Janou Radoušovou
a Janou Krpcovou z Krumsína a stala se
tak reprezentantkou České republiky
na Mistrovství světa v Číně. Na začátku
listopadu hráčky společně s trenérem
a delegátkou odletí do Šanghaje
a poměří síly s hráčkami celého světa
ve vesničce KAIHUA (má asi 200 tisíc
obyvatel).

semifinále v doprovodném turnaji
trojic, kde však byly hráčky zastaveny
španělskou reprezentací.
První víkend v září reprezentantky
čeká ještě mezinárodní turnaj trojic
v Brně na hradě Veveří nazvaný Vars
Cup, kde je přihlášeno 20 zahraničních
týmů.

S potěšením hráči pétanque zachytili
zprávu, že Francie se uchází o místo
pořádání Olympijských her v roce
2024. Možná se přece jen pétanque
dočká a stane se olympijským sportem
a to je velká motivace. „Třeba se stanu
olympijskou ženskou reprezentantkou
v pétanque“, říká Lenka Svobodová na
závěr s úsměvem. Lence Svobodové
držíme palce a těšíme se, že se v některém z příštích čísel zpravodaje dovíme, jak se jí dařilo.
Marcela Tomášová
ve spolupráci s Lenkou Svobodovou

Již letos v létě mohly hráčky vyzkoušet
atmosféru mezinárodního turnaje ve
Francii. Na pozvání tamní francouzské
federace se zúčastnily 5. mezinárodního turnaje žen v přímořském letovisku Palavas. Čtyři dny pétanque,
patnáct různých zemí, sto dvacet osm
trojic v hlavním turnaji. Velká zkušenost pro hráčky na těžkém terénu
a velké konkurenci. Úspěchem bylo

Na přípravě Zpravodaje se podíleli:
Radovan Mikuš, Marcela Tomášová, Marie Gerlová,
Daniel Navrátil, Pavel Pumprla, Marcela Forejtarová,
Irena Chytilová, Lenka Svobodová, Hana Ševčíková
Další zpravodaj plánujeme v prosinci 2017,
máte-li zájem, neváhejte poslat příspěvek v předstihu na e-mail: marcelatom@seznam.cz.
Spolky, využijte této příležitosti, aby se ostatní občané dozvěděli o Vaší činnosti, co se Vám podařilo, co připravujete.
Děkujeme za spolupráci.
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