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obce Všechovice

Vážení spoluobčané,
chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří se, jakkoliv v tomto
roce podíleli na rozvoji obce a jejím
každodenním životě. Poděkování patří
zejména všem našim spolkům a myslím
si, že na velikost obce jich máme
opravdu hodně. Spolek žen Rozmarýn,
Sbor dobrovolných hasičů, Šimon, TJ
Tatran, Sportovní klub, HC Draci, Farní
charita, Schola, Klub seniorů, Včelaři,

Sdružení rodičů a přátel školy, Myslivecké sdružení a letos nový spolek
Sovičky při mateřské školce. A všechny
spolky a jejich členové dílem přispěli
v rámci svých možností k obohacení
života v naší obci. Všichni jejich členové pracují pro svůj spolek zcela dobrovolně a ve svém volném čase a o to je
jejich počínání cennější. Na několika
akcích se podílely spolky i společně

a myslím si, že bychom mohli v dalším
období ještě více provázat spolupráci
mezi spolky a samozřejmě i obcí.
Blíží se konec roku a s ním vánoční
svátky, svátky míru, štěstí a rodinné
pohody. Přeji Vám všem, abychom tyto
svátky prožili opravdu šťastně, zapomněli na problémy a volné chvíle strávili s našimi nejbližšími.
Radovan Mikuš

Nové auto nejen pro hasiče
Jak jsme Vás v minulém čísle zpravodaje informovali, podařilo se získat
dotaci a pořídit osmimístné vozidlo
(plus řidič) pro naši zásahovou jednotku a současně sbor dobrovolných
hasičů. Ano, právě na prvním místě
uvádím zásahovou jednotku, kterou
musí mít každá obec k dispozici, a to
nejen pro případ požáru, ale i dalších
nenadálých živelných události, které
se mohou díky častějším rozmarům
počasí vyskytnout. Není to tak dávno,
co naše zásahová jednotka zasahovala
při bleskových povodních, kdy naši
obec (některé části obce) zasáhly přívalové srážky a došlo ke škodám na
majetku. Jednotka tak pomáhala při
odstraňování škod. Podobných událostí
může nastat více a přejme si, aby naše

obec a majetky našich občanů, byly od
podobných škod a živlů ušetřeny a naše
zásahová jednotka nemusela zasahovat. A že někteří občané poukazují na
to, že dobrovolní hasiči v obci nejsou?
Jsou, je jich sice málo, ale i přesto jim
patří dík, že se této činnosti věnují, ve
svém volném čase. Nesoutěží v hasičském sportu, ale jsou tu a jsou připraveni v potřebných situacích zasáhnout.
V každé obci funguje něco více, něco
méně. Někde jsou aktivní sportovci,
jinde spolek žen, nebo hasiči, myslivci
apod. Možná je to i výzva pro mladé,
kteří by se chtěli do spolku zapojit a
neví, jak na to.
Právě u příležitosti 99. výročí vzniku
samostatného Československa jsme
uspořádali akci, kdy jsme mohli vzpo-

Průvod obcí
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Žehnání nového auta

menout tohoto výročí a kdy otec Vratislav Kozub požehnal nové hasičské
auto. Akce začala průvodem hasičů za
zvuku řízných pochodů dechové hudby
Hraničáci. Následovala slavnostní mše
svatá v našem farním kostele Nejsvětější trojice. Po mši svaté požehnal
auto náš pan farář, otec Vratislav
Kozub. Občané, kteří se akce zúčastnili, se zapojili do slavnostního průvodu
obcí, děti měly s sebou lampiony. Prů-

Oslava vzniku Československa

www.vsechovice.eu
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vod zakončil krásný ohňostroj. Poté se
všichni přítomní odebrali do místního
kulturního domu, kde bylo připraveno

občerstvení a volná zábava opět za
zvuků dechové hudby Hraničáci. Poděkování patří všem, kteří se na organi-

zaci podíleli.
Marcela Tomášová

Vítání občánků
Nové občánky jsme mohli letos přivítat poslední říjnovou
neděli. A že jich bylo! Přivítali jsme 10 nových občánků.
Pozváni byli všichni, jak rodiče s dětmi, tak také jejich
prarodiče. Vítání se uskutečnilo v již podruhé kulturním
domě. Pro děti byly připraveny drobné dárky, pro maminky
kytička, pro všechny pak drobné občerstvení. Rodiče se
zapsali do kroniky. V letošním roce jsme přivítali tyto
občánky:

Doležel Jáchym

Tobolka Jonáš

Kajnarová Kateřina

Hradilová Nela

Pokorná Anna

Tuzarová Lilien

Sedláček Jiří

Kubjátová Denisa

Fridrich Tomáš

Bruni Sofia

Smolárová Tereza

Kubis Andrej
Marcela Tomášová

Setkání se seniory
V letošním roce bylo opět pamatováno
na naše seniory. Připravili jsme pro ně
jako již tradičně posezení. Pozváni byli
všichni naši občané nad 60 let i se
svými partnery. Pro všechny, kteří se
přišli pobavit se sousedy, bylo připraveno občerstvení a dále bohatý kulturní program. K tanci i poslechu
zahráli LP SONET – manželé Halaštovi,
byla připravena bohatá tombola. Pro
všechny jsme připravili i drobný dárek

– kalendář na rok 2018, který připravil
mikroregion Hranicko, jehož je obec
Všechovice také členem. Všem, kteří
přijali pozvání a přišli, patří velký dík.
Rádi pro Vás takové akce připravujeme
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a jsme rádi, že se jich účastníte. Tak
nezapomeňte říct i dalším sousedům,
kteří nechodí, aby příště pozvání přijali a přišli.
Marcela Tomášová

Rozsvěcení vánočního stromu
Čas vánoční se nezadržitelně přiblížil
a na začátku adventu, stejně jako
v minulých letech, jsme mohli všichni
společně rozsvítit na začátku adventu
náš vánoční strom. Vánoční strom živý,
který nám roste před kostelem Nejsvětější trojice. Letos se vánoční strom
dočkal nových ozdob a troufám si říct,
že je opravdu moc hezký. Tuto tradiční
akci zorganizovala obec Všechovice ve
spolupráci se spolkem Rozmarýn
a mateřskou školou. Ti co přišli, mohli
jako již tradičně ochutnat výborné
svařené víno nebo medovinu, pro děti
byl připraven čaj. Naše ženy z Roz-

marýnu připravily drobné občerstvení,
a tak jsme mohli ochutnat cukroví
a další dobroty. Také děti z mateřské
školy si připravily pro všechny nejen
vystoupení, ale i stánky se svými
výrobky. Výtěžek ze zakoupených
výrobků bude sloužit dětem v mateřské škole. Ke krásné adventní atmosféře přispěla také skupina Všechomor,
která jako již tradičně se rozsvěcení
vánočního stromu zúčastnila a navodila pro všechny krásnou předvánoční
atmosféru. Dík patří všem, kteří se na
dané akci podíleli.
Ing. Marcela Tomášová

Základní škola a mateřská škola Všechovice
Co se děje ve škole
Ve čtvrtek 5. 10. 2017 ZŠ a MŠ Všechovice pořádala z pověření okresní rady
AŠSK okresní finále v přespolním běhu.
Závodů se zúčastnilo 20 družstev
z celkem 8 škol, což znamenalo více
než 100 dětí. Naši školu reprezentovalo v každé kategorii jedno družstvo
a v upršeném počasí se dařilo hlavně
děvčatům. Mladší žačky skončily na 3.
místě a starší děvčata dokonce sahala
po postupu, když obsadily 2. místo.
Mladší i starší chlapci pak shodně obsadili 4. místa.

Družstvo starších žaček v přespolním běhu

V listopadu se v Hranicích konala okrsková kola postupové soutěže ve florbalu. Do turnajů se zapojily i naše družstva, a to se střídavými úspěchy. Dařilo
se především našim děvčatům. Holky
do poslední chvíle bojovaly o postup do
okresního finále, ale stopku jim vystavil až gól 1:50 min. před koncem
posledního utkání s Gymnáziem Hranice, který bohužel znamenal porážku
0:1. I remíza by totiž zajišťovala díky
lepšímu skóre postup nám. Ze svých
skupin se pak nepodařilo postoupit
starším ani mladším žákům.

Stříbrné družstvo děvčat ve flotbalu

informatiky. Žáci vyplňovali online test
na počítačích, kde odpovídali na
otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, digitální gramotnosti. Soutěž probíhala v počítačové
učebně v kategoriích Mini, Benjamin
a Kadet. Kategorie Mini byla určena
pro čtvrté a páté třídy, kategorie Benjamin pro šesté a sedmé třídy a kategorie Kadet pro žáky osmých a devátých tříd. V této kategorii žáci soutěžili
celorepublikově. V jednotlivých kategoriích zvítězili: David Hradil, Nikola
Páterová a Josef Kolařík. Josef Kolařík
navíc v rámci celorepublikového hodnocení obsadil vynikající 344. místo
v konkurenci více než 15 tisíc soutěžících. Blahopřejeme.

Během měsíce listopadu se konalo
i školní kolo dějepisné olympiády. Toho
se dne 21. listopadu 2017 zúčastnilo 5
žáků deváté třídy. Nejvíce znalostí
prokázal a první místo vybojoval Filip
Rolinc, který si tak zajistil postup do
okresního kola v lednu 2018. O druhou
příčku se podělili se shodným počtem
bodů Petr Vyoral a Ivo Rudolf. Třetí
místo obsadil Josef Kolařík. Všem
úspěšným řešitelům gratulujeme
a Filipovi přejeme úspěch i v dalším
kole.
Do literární a výtvarné soutěže
z oblasti prevence kriminality pro
1. a 2. stupeň základních škol organizované domem dětí ATLAS-BIOS Přerov
se zapojila i 3 děvčata z 9. třídy naší
základní školy. Nejlépe hodnocené
bylo nakonec literární dílo Natálie
Taláškové, která obsadila 6. místo
z více než 70 účastníků včetně studentů gymnázií. Na 8. místě byla
vyhodnocena práce Agáty Kuchařové
a Hanka Kubešová obdrží účastnický
list.
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se bude konat
26. ročník Všechovické laťky. Přípravy školních reprezentantů jsou již
v plném proudu. Bronzovou medaili
z minulého roku zde bude obhajovat
Jan Cagaš přičemž medailové naděje
nevkládáme rozhodně jen do něj.
O den později, tedy v pátek 22. 12.
2017, se bude konat tradiční předvánoční kulturní program jednotlivých
tříd základní školy. Organizátory Pošťácké budou jako vždy žáci 9. třídy.

V listopadu se naši žáci poprvé zúčastnili národního kola soutěže Bobříka

Bobřík informatiky
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Další informace z již proběhlých akcí
nebo o připravovaných událostech ve

www.vsechovice.eu
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škole najdete na webu školy a školky
www.zsvsechovice.cz/a také na facebookovém profilu ZŠ a MŠ Všechovice

www.facebook.com/zsvsechovice.
Daniel Navrátil, ředitel školy

eTwinning – Tak trochu jiný přístup k výuce
Na jaře letošního roku se Základní
škola a mateřská škola Všechovice
stala součástí eTwinningu - společenství evropských škol. Jedná se o platformu, přes kterou mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí
vzájemně komunikovat, spolupracovat
a zapojovat se do společných projektů.
V současnosti je v eTwinningu registrováno přes 190 tisíc škol a více než půl
milionu učitelů.

Důvodů pro zapojení školy do eTwinningu bylo více. Vedla nás snaha výuku
anglického jazyka zefektivnit a žáky
motivovat ke studiu. Chtěli jsme také
zlepšit své dovednosti v oblasti informačních technologií, které jsou důležitým nástrojem při realizaci projektů.
V neposlední řadě nás k eTwinningu
přivedla i obyčejná lidská zvědavost
a touha po poznání něčeho nového.
Přímá spolupráce s evropskými školami
nám ukázala, že angličtina je skutečně
prostředek pro mezinárodní komunikaci. Škola tak otevřela dveře partnerským školám a na oplátku jsme se my
podívali přes společné eTwinningové
prostředí do škol v zahraničí.
V minulém školním roce jsme realizovali několik eTwinningových projektů
v rámci hodin anglického jazyka,
z nichž projekt pod názvem E@t Fit
získal od Národního podpůrného střediska Certifikát kvality. V průběhu
projektu žáci zdravě vařili, psali
a sdíleli recepty se svými vrstevníky
z Polska, Slovenska a Španělska.
Konečným výstupem byla elektronická
online kuchařka. Na vzájemné poznávání a popis vlastního regionu byly
zaměřeny projekty Where are you
from? a Postcards of your town (Odkud
jsi? a Pohlednice našeho města).
Těchto projektů se zúčastnilo 16 škol
z různých zemí.
Byla by škoda dobře rozjetý vlak

opouštět, a proto jsme se letos připojili k “osvědčené partě“ z loňského
projektu a otevřeli nový celoroční
projekt Tell me about yourself (Pověz
mi o sobě). Právě jsme dokončili první
fázi – vyrobili jsme a poslali vánoční
přání do Španělska, Portugalska, Francie, Itálie, Lichtenštejnska, Chorvatska, Řecka, Turecka, Polska a Ukrajiny.
V průběhu prosince se můžeme těšit na
přáníčka, která dorazí ze zahraničí
a další aktivity související s vánoční
tématikou. V projektu nás pak čekají
další úkoly. Představíme si vzájemně
školy, vlastní regiony a státy, před Velikonocemi si opět vyměníme pohlednice.
Závěrem jen dodám, že projekty
eTwinning nejsou finančně dotované.
Odměnou za odvedenou práci jsou nám
nové poznatky, přátelství na dálku
a sdílené zážitky ze společných aktivit.
Jak se nám v eTwinningu daří, můžete
sledovat na webových stránkách školy.
Marie Kociánová

Záhoran očima dětí
Na základní škole Všechovice proběhlo
ve čtvrtek 16. listopadu vyhodnocení
soutěže Záhoran očima dětí. Žáci
základních škol, bydlící v mikroregionu
Záhoran, se zapojovali do soutěže
odevzdáním svého příspěvku v podobě
fotografie, výtvarného nebo literárního díla. Každý soutěžící mohl do
konce září odevzdat až tři příspěvky.
Přestože byla dohodnuta spolupráce se
ZŠ Opatovice, žáci z této školy se do
soutěže nezapojili.
Téma příspěvků znělo:

Kam bych tě pozval, kdybys
k nám přijel…

Na co jsem ve své obci hrdý
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- čeho si na ní vážím
Příspěvky byly hodnoceny ve třech
věkových kategoriích:
1. kategorie: žáci 1. – 3. třídy ZŠ
2. kategorie: žáci 4. – 6. třídy ZŠ
3. kategorie: žáci 7. – 9. třídy ZŠ
a odpovídající ročníky gymnázia
Celkem bylo do soutěže odevzdáno 99
příspěvků. Na výtvarných dílech byly
zobrazeny nejčastěji dominanty obcí
- místní kostely (26x), zámky (14x)
a další významná místa v obcích, ale i
hezká zákoutí místní přírody. V soutěži
byly i čtyři modely staveb, jedna
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dokonce i s rybníkem a labutěmi. Literární příspěvky obsahovaly básničky
nebo vyprávění o obci. Z jednotlivých
obcí bylo do soutěže zapojeno 99 příspěvků: Býškovice 16, Horní Újezd 18,
Malhotice 21, Provodovice 4, Rouské 9,
Všechovice 31. Ze všech příspěvků bylo

cítit, že ve své obci žáci žijí rádi a jsou
na ni hrdí.
Během října proběhlo vyhodnocení
odevzdaných příspěvků. Výtvarné
práce a fotografie hodnotila Miluše
Stržínková, Pavla Krbálková a Marie
Voldánová, literární příspěvky hodnotila Lýdie Trlifajová, Hana Vaculíková
a Marie Voldánová. Odborné hodnotící
komise měly náročný úkol - z mnoha
hezkých prací vybrat ty nejlepší. Nakonec bylo v každé kategorii uděleno
několik prvních, druhých i třetích míst
a autoři krásných 3D modelů dostali
čestná uznání.
16. listopadu proběhlo v aule školy ZŠ
a MŠ Všechovice vyhlášení výsledků
soutěže s předáním čtyřiceti cen
a diplomů autorům nejlepších příspěvků za přítomnosti zástupců mikroregionu Záhoran a několika starostů
obcí. Soutěžící získali hodnotné ceny

díky tomu, že se soutěž uskutečnila za
finanční podpory Olomouckého kraje
v rámci programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v Olomouckém kraji v roce
2017.
Ze soutěžních příspěvků bude vydána
brožura Záhoran očima dětí, která
bude dostupná v místních muzeích. Pro

zájem starostů bude ze soutěžních
příspěvků vytvořena putovní výstava.
Všechny oceněné příspěvky, vítěze
soutěže a mnohé další je možno shlédnout na webu ZŠ Všechovice
www.zsvsechovice.cz v části Život
školy.
Za organizátory soutěže:
Pavel Papežík a Irena Kociánová

Škola praskala ve švech
Ve středu 29. 11. 2017 odpoledne
doslova praskala všechovická škola ve
švech. Konala se zde totiž akce
nazvaná Od adventu do Vánoc, která
přilákala ne desítky, ale rovnou stovky
dětí i dospělých. Odhadem bylo jen
diváků v tu dobu ve škole ke třem stovkám. Vystupovali téměř všichni z
téměř dvou stovek zapsaných žáků a
přítomna byla i většina zaměstnanců
školy.
A co se skrývá pod tajemným názvem
akce? Spojení besídky s představením
všech tříd základní školy, slavnostní
rozsvícení vánočního ozdobení školy
doprovázené zpěvem vánočních písní a
tradiční jarmark spojený s přátelským
posezením u cukroví či punče.
Návštěvníci tak mohli vidět taneční

retro vzpomínku na dávný hit „Holky z
naší školky“ v podání žáků 6. třídy či
hudební skeč ze školního života sedmáků, kde jejich třídní učitelka Irena
Kociánová předvedla, jak velký
herecký duch v ní dřímá. Pozadu nezůstali ani naši nejmenší a například
prvňáčci při zpěvu ukázali, že jim je
tréma naprosto cizí a čtvrťáci předvedli úžasně nacvičenou mazurku.
Jménem vedení školy děkuji všem
zaměstnancům i žákům, kteří se na
opravdu velmi náročné organizaci
celého odpoledne podíleli. Duší celého
„jarmarku“ byly paní učitelky Marie
Voldánová a Irena Kociánová, kterým
náleží poděkování největší. Všechna
práce by ovšem vyšla vniveč, kdyby se
celé akce nezúčastnili diváci. I jim

tedy děkujeme za to, že nás přišli podpořit. Snad čas strávený ten den ve
škole, nepovažovali za promarněný.
Finančně byla celá akce podpořena a
zajištěna grantovým programem regionu Hranicko, za což rovněž velmi
děkujeme.
Daniel Navrátil, ředitel

Mateřská škola
Děti z mateřské školy se jako
každoročně v měsících září až
listopadu zúčastnily plaveckého
výcviku na bazéně v Hranicích.
V průběhu deseti lekcí jsme
mohli pozorovat úžasné pokroky
i těch nejmenších, kteří
z počátku plakali a později se
odvážili i do středního bazénu.
Předškolní děti zahájily od října
hravou formou výuku angličtiny
pod vedením paní učitelky
z 1. třídy. Pokračujeme také
v projektu Celé Česko čte

dětem, kdy každý čtvrtek přijdou číst dětem před spaním
„pohádkové babičky“.

Děti z MŠ na bazéně
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Velmi zdařilou akcí byl Halloween, kdy si děti i učitelky
oblékly strašidelné kostýmy
a procházely strašidelnou
stezkou, kde plnily takové úkoly, kdy musely překonávat samy
sebe: prolézaly pytlem strachu,
lovily v neznámé tekutině
neznámé předměty, skládaly
obrázky čarodějnic, procházely
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krkolomnou stezkou z kaštanů, apod.
V listopadu jsme vystoupili s programem Vánoční dárek a Čertíci na
adventní výstavě v kulturním domě
a hned týden na to jsme krásnými
vánočními písničkami za doprovodu
Všechomoru rozsvítili vánoční strom
před kostelem. Při té příležitosti jsme
uspořádali vánoční jarmark, na který
jsme s dětmi připravili různé výrobky
z keramiky, papíru, apod. a nazdobili
jsme perníky. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat všem, kteří přispěli
zakoupením výrobku, nebo perníčku.
Také děkujeme rodičům, spolku
Sovičky a spolku Rozmarýn za pomoc
a podporu. Týden před vánoci přijde
i do školky „Ježíšek“ a děti obdrží
krásné dárky pod školkovým stromečkem. Jako každoročně budeme chodit
po koledě s vánočním přáníčkem.
Děti z MŠ na adventní výstavě

Věra Šebíková

Zpráva o činnosti fotbalového klubu Tatran Všechovice - muži
Do podzimní části vstupovalo mužstvo
Tatranu jako nováček nejvyšší krajské
soutěže v Olomouckém kraji. Prvních
šest kol mužstvo navázalo na jarní
neporazitelnost. V domácím prostředí
se mužstvo radovalo z výher 3:2 s Dolany, 2:1 s Rapotínem a 6:2 nad Černovírem. Dařilo se i v utkáních u soupeřů.
V Hněvotíně remizovalo 2:2, v okresním derby v Přerově se dokonce 2:0
vyhrálo a u favorita soutěže v Zábřehu
se vyhrálo po penaltách 4:3. Následující dvě domácí kola s HFK Olomouc
„B“ a se Sigmou Lutín bylo pro nezpůsobilý terén odložena, což se v následujícím období ukázalo pro mužstvo
jako negativní. V následující dohrávce
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se s HFK Olomouc „B“ prohrálo 1:2,
v dalším utkání v Medlově po dobrém
výkonu přišla další porážka 0:2. V domácím utkání se Tatran vyšvihl na Velké
Losiny a vyhrál 2:0, dohrávku s Lutínem prohrál smolně 1:2. V dalším
okresním derby v Želatovicích získalo
mužstvo po šťastném vyrovnání v úplném závěru utkání a po penaltách
vítězství 2:1. Poslední domácí utkání
s Kralicema na Hané mužstvo prohrálo
1:3 a u posledního mužstva tabulky po
špatném výkonu prohrálo 0:2. Mužstvo
celkově po podzimní části krajského
přeboru se umístilo na 7. místě s 18
body. Hráčům a realizačnímu týmu
patří dík za předvedené výkony, hlavně
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v první polovině soutěže. Sponzorům a
partnerům, obci Všechovice a také Fan
klubu Tatranu, který cestoval za mužstvem i na venkovní utkání, by chtěl
Tatran Všechovice poděkovat za podporu v podzimní sezóně.
Archiv videozáznamů z místních utkání
najdete na YouTube.com na kanálu
Tatran Všechovice.
V zimní přípravě čeká Tatran 5 přípravných utkání (Ústí, SK Hranice, Nové
Sady, Bystřice p.H., Juřinka) na umělé
trávě v Hranicích. Přesné termíny
budou zveřejněny v brzké době. První
mistrovské utkání jara začíná
25.3.2018, kdy Tatran zajíždí na hřiště
do Dolan u Olomouce.

Zpráva o činnosti fotbalového klubu Tatran Všechovice – mládež
V podzimní části hrály mládežnická
družstva Tatranu Všechovice v okres n í c h p ř e b o r e c h O F S P ř e r o v.
Mladší žáci (trenéři P. Pumprla a R.
Hroch) hráli ve společném družstvu se
Sokolem Ústí. Ani jedna strana nevěděla, co přinese sdružení těchto hráčů
dvou klubů v nastávající sezóně. Po
podzimní části se dá říci, že to má
velice pozitivní ohlas u zástupců obou
klubů. Navíc jsou spokojení i rodiče
těchto dětí, že v této věkové kategorii
se mohou dále rozvíjet v pohybu při
kopané. Hráči se výsledkově neztratili,
a i když prohráli, tak na hřišti odevzdali maximum. Do této kategorie
byli začleněni také hráči starší přípravky ročník 2007, aby si vyzkoušeli
fotbal na větším hřišti, který je bude
čekat v další sezóně. Tito hráči rozhodně nezklamali. Rodičům patří poděkování za podporu dětí při utkáních
doma i na hřištích soupeřů.

Starší přípravka (trenéři P. Pumprla a
M. Rolinc) hrající okresní přebor, odehrála na podzim v soutěži velice dobrá
utkání. Bilance utkání je 4 vítězství a 4
prohry. V této věkové kategorii se
tabulky nevedou, ale hlavně se hraje
pro radost z pohybu a vedení kluků
k týmovému duchu. V zimním období
je naplánována příprava v tělocvičně
ZŠ Všechovice kde se také uskuteční
13.1.2018 halový turnaj za účasti 8
mužstev. Taktéž u tohoto mužstva
starší přípravky je potřeba poděkovat
rodičům za podporu při všech utkáních.

nejsou důležité. Děti mají radost z pohybu a také ze vstřeleného gólu. Přes
zimní období se budou připravovat
v tělocvičně ZŠ Všechovice, kde se
také 9. 12. 2017 uskuteční již 4. ročník
Mikulášského halového turnaje, za
účasti 8 mužstev. Také u tohoto mužstva mladší přípravky je potřeba poděkovat rodičům za podporu při všech
utkáních.
Na organizaci akcí a vedení k pohybu
těchto malých nadějí mají největší
podíl šéftrenér mládeže P. Pumprla,
trenéři M. Rolinc, M. Studený, P. Němcová, Jiří Šindelek. Za podporu svých

dětí zaslouží poděkování rodiče všech
hráčů těchto věkových kategorií.
Vedení mládežnických družstev do
budoucna rádo přivítá další kluky i
holky ročníku narození 2011, 2012 a
2013. Mládežníci také rádi přivítají
nové zájemce o trénování z řad rodičů.
Trenéři by chtěli poděkovat vedení
Tatranu za podmínky pro tréninkovou
přípravu jednotlivých družstev a také
sponzorům při podpoře jednotlivých
mládežnických turnajů v průběhu
celého roku.
Pavel Pumprla, Irena Görigová

Mladší přípravka pod vedením trenérů
M. Studený, P. Němcová, Jiří Šindelek,
vychovává děti 6 až 8 let, kdy pohybová výchova je na prvním místě. V této věkové kategorii, děti dostávají
základy fotbalu a zdokonalují se ve
všech pohybových činnostech. Hrají
soutěž okresní přebor, ale výsledky
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Adventní výstava
Pozdní podzim, téměř už zima, příchod
adventu, právě toto všechno lze spojit
s tradiční adventní výstavou, kterou
pro nás tradičně připravuje spolek
Rozmarýn. Tvořivé dílničky pro děti,

adventní věnce a svícny, vánoční ozdoby, baňky na přání, ale i perníčky
a zdravé dobroty, to všechno mohli
příchozí vidět. A nejen vidět, ale
i zakoupit, ozdobit si tak svoji domácVystoupení děti z MŠ

náladě přispěla i kapela Všechomor,
která jako již tradičně vystoupila s pásmem předvánočních a vánočních písní. V neděli nám své vystoupení ukázaly děti z mateřskou školky.

Adventní výstava

Tvořivé vánoční dílničky

nost něčím novým. Dílničky byly zajímavé pro děti, které si zde vyrobily
adventní kalendáře. Zájemci si také
mohli ozdobit svou vlastní baňku podle
vlastní fantazie nebo si nechat baňku
ozdobit na přání – například jménem
někoho blízkého a mít pro něj tak
krásný netradiční dárek. K dobré

Přes 500 místních i přespolních se přišlo na adventní výstavu podívat, posedět, vypít výborný punč či kávu, popovídat si s přáteli, nasát tu pravou
adventní atmosféru. Poděkování patří
i za drobné příspěvky, které jste mohli
věnovat nejen Rozmarýnu jako dobrovolné vstupné. Výtěžek Rozmarýn
používá na další akce, které pro děti
v obci připravuje. Současně jste mohli
přispět i do kasičky na sbírku na dětskou onkologii, kterou každoročně
pořádá Pavlína Blahová z Loukova.
Všem dárcům patří velký dík.

Činnost klubu seniorů Rouské – Všechovice v roce 2017
V lednu se neuskutečnila členská
schůze kvůli chřipkové epidemii,
pouze se sešly členky výboru. Projednaly čerpání financí za minulý rok,
podání žádosti o finanční dotaci
z Olomouckého kraje a připravily
návrh akcí na rok 2017.
8. února se v sále KD v Rouském uskutečnilo posezení nad knihami spisovatelky Jaroslavy Černé. Je autorkou
historických románů, románů ze současnosti a napsala i pohádky pro děti.
První knihu vydala v roce 2006. Jaroslava Černá nám představila poslední
vydanou knihu Santini. Je to dramatický životní příběh geniálního architekta vrcholného baroka Jana Blažeje
Santiniho- Aichla. Během besedy odpovídala na četné dotazy posluchačů a na
závěr zájemcům nabídla koupi některých svých knih.

námi paní starostku obce Rouské
Ing. Danielu Tvrdoňovou, starostu
obce Všechovic Radovana Mikuše,
manažerku mikroregionu Záhoran
Pavlu Krbálkovou a také tři nové členky
klubu seniorů. Pan starosta Radovan
Mikuš všechny ženy obdaroval karafiátem. Relaxovali jsme v bazénu nebo se
bavili na bowlingu. Odpoledne rychle
uběhlo a spokojeně jsme odjížděli
domů.
Ve čtvrtek 16.3. jsme se sešli v kulturním domě v Rouském na zdravotní
přednášce o bylinkách a mastičkách na

Od roku 2006 se začátkem března scházíme v KD v Rouském nebo odjíždíme
relaxovat do lázní Teplice nad Bečvou
nebo navštívíme pivní lázně v Rožnově
pod Radhoštěm.
Letos jsme se
8. března sešli v lázeňském domě Janáček v Teplicích. Přivítali jsme mezi
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potlačení bolesti pohybového aparátu
člověka. Přednášel lázeňský doktor
bylinkář Karel Štenbauer, spolupracovník farmacie BIOHEMMEDICA Praha.
Připomněl nám některé byliny, např.
pampelišku, kopřivu, sedmikrásku,
bez černý a seznámil nás s jejich léčivými účinky. Přednášku zakončil prodejem některých bylinných produktů.
V dubnu se konala další zdravotní přednáška MUDr. Dominiky Hlaváčové,
která přednášela na téma dětská ortopedie a poranění kolem u dětí
a artróza velkých kloubů.

Členové Klubu seniorů Rouské – Všechovice v Kralicích na Hané
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Velký zájem byl o květinový zájezd na
Florii Kroměříž. Velkým lákadlem jsou
nejen květinová aranžmá v pavilonu A
či nabídka prodejního sortimentu, ale
i hlavně snadná přístupnost do areálu
a hodně míst k odpočinku pro nás seniory.
V květnu se také uskutečnil zájezd za
poznáním Olomouckého kraje.
Nejdříve jsme zamířili do Tovačova na
prohlídku zámku s 96 metrů vysokou
věží, která je nazývána Spanilá a její
portál nese letopočet 1492. V Dubu
nad Moravou jsme si prohlídli barokní
chrám. Naše cesta pokračovala do
Kralic na Hané, kde jsme spolu s tamními seniory strávili krásné odpoledne.
V pátek 14. července odpoledne se
sešlo 28 členů na hřišti v Rouském,
poseděli jsme u ohníčku a opékali špekáčky, za družné zábavy u kávy
a zákusků jsme vydrželi do večerních
hodin.

Členové Klubu seniorů Rouské – Všechovice
navštívili muzeum kočárů v Čechách
pod Kosířem

7. září jsme opět vyjeli za poznáváním
Olomouckého kraje. První zastávkou
byly Čechy pod Kosířem. Po rozsáhlé
rekonstrukci byl v loňském roce zámek
otevřen pro veřejnost. Na zámku nějakou dobu pobýval a tvořil malíř Josef
Mánes a je tu k vidění dosud neznámý
Mánesův obraz. Navštívili jsme i unikátní muzeum kočárů. Díky nadšencům, jako je zakladatel muzea kočárů
Václav Obr, jsme si mohli prohlédnout
cestovní a smuteční kočáry, kočárové
lucerny, libreje a koňské postroje.

Zajímavá byla i exkurze v pivovaru
Litovel. Součástí prohlídky byla
návštěva varny, ležáckých sklepů
a pivovarského muzea. Exkurzi jsme
zakončili degustací různých druhů piv,
světlých i tmavých. Mohli jsme ochutnat 9 druhů piv.
Dále jsme navštívili divadelní představení v Olomouci, uspořádali jsme cestopisnou přednášku, předadventní
koncert a vánoční výstavu.

Všechny naše akce byly finančně podpořeny Olomouckým krajem v rámci X.
jubilejního ročníku akce Neseďte
doma, přijďte mezi nás.
Helmtraut Vojtková, předsedkyně spolku
Klub seniorů Rouské - Všechovice

Děti z chudých rodin a dětských domovů na Ukrajině potěší dárky
Ukrajina – „Přeji štěstí a zdraví Vám
i Vaší rodině. Také mír a pokojné nebe
nad hlavou. Upřímně Vám děkuji za
dárky,“ napsala českým dárcům sedmiletá Veronička z Ternopilu. Dívenka
byla jednou z více jak 300 ukrajinských
dětí, kterým pořídili čeští dárci v loňském roce vánoční balíčky. Charita

Hranice se střediskem ve Všechovicích
se do projektu Vánoční balíček na Ukrajinu zapojila již v roce 2012. Tehdy
z farnosti Všechovice odešlo 9 balíčků. Solidarita lidí se stále stupňuje
a v letošním roce již odesíláme ze Všechovic, Rouského, Horního Újezdu
a Malhotic do
Te r n o p i l u 2 0
balíčků a do dětského domova v
Bortnikách 1
balíček. V první
polovině ledna
jim je rozdají
pracovníci Arcidiecezní charity
Olomouc. Akce
Vánoční balíček

Arcidiecézní charity Olomouc spočívá
v jednorázovém obdarování dětí z
dětských domovů a sociálně slabých
rodin na Ukrajině v době
Vánoc. Fotodokumentace z předávání
dárku bude vyvěšena na http://
www.darky.jsemvidet.eu/. Zde si
můžete prohlédnout i fotodokumentaci z minulých ročníků. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří adventní dobu
chápou jako dobu rozjímání
a dobu dobročinnosti. Věnovanými
dárky dokážete rozzářit stovky dětských očí. Ještě jednou děkuji za Vaši
štědrost. Vám všem přeji požehnané
Vánoce, pohodu a hodně zdraví
v novém roce.
Irena Kývalová – Farní charita Všechovice

Tříkrálová sbírka
Charita Hranice – středisko Všechovice
srdečně zve na žehnání tříkrálových
koledníků v Olomouci, které se uskuteční 30. prosince 2017. Pojedeme
autobusem. Zájemci se přihlaste
u paní Ireny Kývalové. Zároveň si Vás
dovoluji pozvat na žehnání koledníků
v naší farnosti, které se uskuteční
v pátek 5. ledna 2017 v 18.00 hod. ve
farním kostele Nejsvětější Trojice ve
Všechovicích. V obcích Rouské, Všechovice, Provodovice, Malhotice, Býškovice a Horní Újezd Vás s koledou

navštíví Tři králi v sobotu 6. ledna
2017. Děkujeme všem, kteří přispějí
do pokladničky. Rok od roku nejen
stoupá štědrost dárců, ale bohužel
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roste i počet lidí v nouzi nebo těch,
kteří potřebují služby Charity. Děkujeme, že díky Tříkrálové sbírce můžeme
i my někomu pomáhat, že můžeme
přitom učit dávat a můžeme i takovým
způsobem bojovat za lepší a hezčí
svět… Nikdy nevíme, kdy tu pomoc
budeme potřebovat právě my. Zároveň
prosím děti, aby se nahlásily u paní
Ireny Kývalové jako koledníci. Přeji
Vám požehnané Vánoce a šťastný nový
rok.
Irena Kývalová – Farní charita Všechovice

www.vsechovice.eu
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16. Mistrovství světa žen v pétanque 8.–12. listopad 2017 Čína – Kaihua
V hodně vzdálené Číně (13 hodin letu),
v posunutém časovém pásmu (+8
hodin) se na začátku listopadu nacházela i Lenka Svobodová ze Všechovic.

lo, druhý soupeř však Češkám nedal
šanci. Thajky nás porazily. Tamní asijské země totiž vyučují pétanque už na
školách, mají profesionální hráčky,
státy hrají mezi sebou asijskou ligu
a pétanque je dokonce povinný na
vojenských školách.

Společně s Janou Radoušovou z Plzně,
Janou Krpcovou z Krumsína a Veronikou Slobodovou z Prahy jela reprezentovat Českou republiku na Mistrovství
světa žen v pétanque.

Druhý den už nám nepřálo počasí,
ochladilo se a vytrvale pršelo. Mistrovství světa vždy bývá v hale, tentokrát
se hráčky na poslední chvíli dozvěděly,
že Číňané toto nerespektují a celý
šampionát bude probíhat pod širým
nebem na upravených basketbalových
hřištích v parku.

Hráčky přiletěly na šampionát trochu
dříve, aby se srovnaly s cestou, časovým posunem a úplně jinou kulturou.
Dva dny strávily v Shanghaji – navštívily
známý Jade Buddha Temple (klášter),

Ženský tým

Jade Buddha Temple

YU garden (zahrady), Shanghajský
„Manhatton“. Počasí na prohlídky bylo

Shanghajský „Manhatton“

úžasné, další den však těžký smog zahalil Shanghaj a všude se procházeli
Číňané s rouškami na obličeji. Třetí
den děvčata cestovala společně
s ostatními výpravami ze světa do 600
km vzdáleného městečka KAIHUA. Na
čínských dálnicích se předjíždí zprava
i zleva, změna směru se nejvíc určuje
hodně hlasitým troubením, jsou tu
mýtné brány a od dvou do pěti v noci je
dálnice uzavřena.

Městečko KAIHUA je známé pro svou
okolní přírodu (nachází se zde Národní
park, s bohatou chráněnou florou
a faunou, na ploše 2mil. m2 ve výšce
1453 m kvetou na konci dubna a začátkem května stráně plné azalek.
Neméně známá je tato oblast i pro svůj
speciální zelený čaj Kaihua Longding
Tea. Čajové lístky jsou s pečlivostí
ručně sbírány, následuje proces zavadnutí, napařování, svinutí a sušení.
Tento čaj vyhrál 44 cen a trofejí
a Číňané o něm mluví jako o „baletu“
vody a lesa v šálku. Tato oblast má
i vztah ke sportu, pochází odtud dvojnásobný vítěz Olympijských her ve
vzpírání: Zhan Xugang. Známým sportem je i boccia, která patří ke koulovým sportům. Od roku 2002 je Čína
členem Mezinárodní federace pétanque.
76 týmů, 500 sportovců a zahraničních
přátel ze 44 zemí se sjelo na Mistrovství v pétanque, aby poměřilo své síly.
Po slavnostním zahájení a přehlídce
všech zúčastněných států začaly první
dva zápasy. Nad Ruskem Česko zvítězi-

Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi
v zahraničí v rámci projektu Erasmus+
Během května a června 33 žáků naší
školy vykonalo svou odbornou praxi
v zahraničí. Do konce září vyjelo celkem 51 žáků. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní

číslo 2 / prosinec 2017

agentury Dům zahraniční spolupráce.
Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA102023194 s názvem Napříč Evropou. Žáci
byli v Portugalsku, Anglii, na Slovensku, na Maltě a v Irsku. Projekt je určen
pro žáky všech oborů.
Kromě samotné praxe si všichni procvi- 10 -

V třetím zápase nám bylo nalosováno
Švédsko. Švédky Česko porazily, proti
Bulharkám jsme pak prohrály o jeden
bod, stejně jako s Maročankami.
Poslední zápas s USA se také rozhodl po
limitu a prohra o bod zamrzí. Přesto se
v konečném umístění USA dostalo až za
Česko.

Mistrovství světa v pétanque

Na prvním místě byla, po dlouhých
23 letech, Francie, která svedla
urputný finálový zápas s Madagaskarem. Vidět tento zápas na vlastní oči
byl pro mě hluboký zážitek.
40. místo na světových hrách pro Česko
určitě není nejlepší, ale tato první
obrovská zkušenost se světovým petanquem, hráčkám rozhodně prospěla
a mě osobně přinesla velkou petanque
motivaci do dalších let.
Lenka Svobodová

čili angličtinu a navštívili významné
kulturní památky, pláže a poznali mentalitu lidí dané země, která je odlišná
od té české. Kromě Košic – jsou naši
žáci umístěni v destinacích, kde je
blízko moře či oceán.
Z našeho regionu se této akce účastnil
Jan Kuchař z Malhotic – obor Aplikovaná chemie – ještě ve svém druhém
ročníku. V květnu 2 týdny pracoval ve
funkci laboratorního asistenta ve škole
Trafalgar School, London Road v jihoanglickém městě Portsmouth. Bydlel
sám v hostitelské rodině, musel dojíždět MHD do místa praxe, absolvovat
informační schůzky se zprostředkovatelskou agenturou. S dalšími 7 žáky
z naší školy navštívili Londýn, celostátní turnaj v rugby, ostrov Wight,
místní námořní muzeum a užívali si
procházky u moře.
Další účastník byl Jirka Vavřík ze Všechovic – obor Mechanik – absolvoval
praxi na Maltě ve firmě WJA Distributors v září. Celá skupinka 9 žáků měla
bohatý odpolední program, kdy
postupně navštívili všechny důležité
památky a pláže po celém ostrově.
Všichni bydleli také v host. rodinách.
Všichni žáci přijeli obohaceni o nové
zkušenosti s poznáváním jiné kultury,
práci v zahr. firmách, ochutnali produkty místní gastronomie, poznali
nové kamarády a procvičili si komunikaci v angličtině.
Autor článku: Pavlína Vavříková, učitelka
a koordinátorka Erasmu+ na SPŚ Hranice
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně
autor. Publikace (sdělení) nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.

Na přípravě zpravodaje spolupracovali:
Marcela Tomášová, Radovan Mikuš,
Daniel Navrátil, Pavel Papežík,
Irena Kociánová, Marie Kociánová,
Irena Görigová, Pavel Pumprla,
Helmtraut Vojtková, Irena Kývalová,
Pavlína Vavříková, Lenka Svobodová
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www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice

ZÁHORSKÝ PLES
sobota

13. ledna 2018, o.s.Šimon

Spolek rodičů a přátel ZŠ Všechovice
Vás zve na

SPOLEČENSKÝ PLES,
který se koná v pátek

26. ledna 2018 ve 20.00 hod.
a na

DETSKÝ KARNEVAL,
který se koná v neděli

28. ledna 2018 ve 14.00 hod.

Obě tyto akce se uskuteční v Kulturním domě ve Všechovicích.
K tanci a poslechu na plese Vám bude hrát hudební skupina Láska Agency.
Vezměte s sebou dobrou náladu a přátele.

ZASTUPITELSTVO OBCE VŠECHOVICE POŘÁDÁ

V PÁTEK 23. 2. 2018 OD 2000 HOD V KD VE VŠECHOVICÍCH
K TANCI A POSLECHU HRAJE

BOHATÁ TOMBOLA, OBČERSTVENÍ
REZERVACE MÍSTENEK NA OÚ
- 12 -

