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ZPRAVODAJ
obce Všechovice

Vážení spoluobčané,
i když se to nezdá, čtyři roky uběhly a máme tady opět komunální volby. Dovolte mi, abychom se společně za uplynulým
obdobím ohlédli a připomněli jsme si, co se v obci událo.

2015
Výsadba
Dokončili jsme výsadbu interakčních
prvků v extravilánu obce. Hlavními cíli
projektu je podpora kostry územního
systému ekologické stability. To znamená zvýšení podílu rozptýlené zeleně
v zemědělsky využívané krajině,
vytvoření vhodných míst pro úkryt
zvěře a další živočichy a tím zvýšení
ekologické stability území a snižování
eroze půdy. V převážné většině byly
vysazeny ovocné dřeviny jako stabilizující krajinářský prvek, který představuje zachování kulturního dědictví
starých a krajových odrůd. Zjednodušeně řečeno, snažili jsme se tam, kde
to bylo možné, naší krajině alespoň
částečně navrátit místa, kde můžeme
opět spatřit kobylky, motýly, drobné
ptactvo, koroptve, křepelky, bažanty,
zajíce, aleje třešní, švestek, jabloní,
hrušní, javorů a dubů. Celkem bylo
vysazeno 229 stromů a 2500 kusů keřů.
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Komplexní pozemkové úpravy
V roce 2015 se naplno rozjely komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
našeho katastru a částečně i katastru
Provodovic. Pozemkové úpravy řeší
komplexně celé území a ve veřejném
zájmu se jimi prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují se nebo
dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic
a vytvoření podmínek pro racionální
hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu

a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Je to tedy další krok
k tomu, abychom našim potomkům
zanechali krásnou krajinu a její ráz.
KPÚ vlastně probíhaly po celé volební
období a byly ukončeny zápisem
nového stavu katastru na jaře roku
2018. Pro většinu vlastníků půdy tento
proces znamenal spíše určitou zátěž,
ale v následujících letech se projeví
pozitiva tohoto procesu. Jsou to jednak vyřešené majetkové vztahy (ukončení spoluvlastnických podílů), sloučení malých parcel do větších celků,

které budou vlastníkům lépe přístupné, a také se zvedne jejich hodnota.
V neposlední řadě získali vlastníci polností lepší vyjednávací podmínky při
uzavírání smluv o pronájmu svých
pozemků. V rámci KPÚ byla v našem
katastru navržena takzvaná společná
zařízení. Jedno z těch nejvýznamnějších je pro nás vybudování téměř 4
hektarového rybníku. Tato akce byla
zastupitelstvem stanovena jako priorita. Projekt bude financovat stát a po
dokončení předá dílo bezúplatně do
vlastnictví obce.

a byla zateplena jídelna s kuchyní,
spojovací krček, sociální zařízení,
jídelna s kuchyní, učebny a tělocvična.
Nad rámec tohoto projektu jsme ještě

provedli výměnu části rozvodu vody
a osvětlení v tělocvičně.

Škola
V roce 2015 se nám podařilo získat
dotaci také na zateplení, výměnu oken
a další nezbytné úpravy budovy
základní školy. Byla to již třetí etapa
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2016
Mateřská školka
Za celé mé patnáctileté působení ve
funkci starosty obce mi tento rok asi
nejvíce utkví v paměti. Proč? Rozčarování z přístupu některých členů zastupitelstva k návrhu rozpočtu na rok
2016. Návrh rozpočtu nebyl schválen
při prvním projednání v prosinci 2015
a ani na dalších zasedáních zastupitelstva až do 16. 12. 2016, kdy jsme
schválili rozpočet na posledních 15 dnů
roku 2016. Hlavním důvodem byl
nesouhlas většinové části zastupitelstva s projektem na přestěhování
mateřské školky do budovy školy. A to
i přes všem dobře známé skutečnosti,
že tento záměr byl projednáván
a schválen v předešlých rozvojových
plánech a projektová dokumentace na

rekonstrukci prostor školy na mateřskou školu byla vyhotovena již v roce
2013. Se situací, kdy nebyl celý rok
schválen rozpočet, jsme se stali raritou snad v celé republice, neboť
všechny kontrolní orgány, které dohlížejí na hospodaření obce, se s tímto
ještě nesetkaly. I přes tuto složitou
skutečnost jsme v režimu hospodaření
dle rozpočtového provizoria provedli
přestavbu čtyř nevyužitých učeben
školy na dvě oddělení mateřské školy
včetně nových sociálních zařízení,
šaten a výdejny jídla. V září 2016 jsem
tedy mohl přivítat děti v nové mateřské školce. S odstupem času a při
každé návštěvě školky mohu hodnotit
tento projekt jako jeden z nejlepších,
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který se nám podařil. Spokojení rodiče
a jejich děti v krásném a zdravém prostředí jsou toho pro mne důkazem.
Postoj části zastupitelstva k tomuto
problému ovlivnil i otázku, co s budovou bývalé mateřské školky. Mohu konstatovat, že od neschválení rozpočtu
na rok 2016 vznikla situace, kdy možnost rozhodovat o osudu budovy převzala na sebe ta část zastupitelstva,
která byla od té doby ve většině. A tato
většina zastupitelstva mohla kdykoliv
odvolat nejen celou radu, ale i starostu a dále rozhodovat o obci ve své
většině. Zůstává otázka, proč to nedělali a nepřevzali tak na sebe zodpovědnost za další vývoj.
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2017
Veřejné osvětlení
V tomto roce jsme realizovali projekt na rekonstrukci
veřejného osvětlení. Za pomocí dotace bylo vyměněno
160 kusů zastaralých světel za LED svítidla. Tato výměna
nám přinese 60% úsporu ve spotřebované elektrické energii. LED svítidla nepřináší jen finanční úsporu, ale také
eliminaci takzvaného světelného smogu, kdy již nedochází ke zbytečnému rozptylu světla směrem nahoru, ale
jen k cílenému osvětlení komunikací a chodníků.

Hasičské auto
Díky dotacím z Ministerstva vnitra a Olomouckého kraje
jsme mohli slavnostně v předvečer výročí vzniku Československé republiky 27. 10. 2017 slavnostně požehnat
hasičské auto. Nový devítimístní Ford Transit nahradil již
vysloužilou Avii.

2018
Škola, sociální zařízení
V letošním roce jsme po dlouhých
letech přikročili k rekonstrukci sociálních zařízení v základní škole. Bylo
rozhodnuto, že velmi neutěšený stav
34 let starých sociálních zařízení provedeme z vlastního rozpočtu alespoň
pro první stupeň ve dvou podlažích.
V průběhu roku se nám však podařilo
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získat dotaci z Olomouckého kraje.
Dotace sice nepokryla ani třetinu
nákladů na rekonstrukci, ale i takto
děkujeme Olomouckému kraji za přispění. Akce to byla velmi náročná.
Z původních prostor zůstalo jen obvodové zdivo, nově vznikly také dvě WC
pro invalidy. Nad rámec projektu, jak
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to obvykle bývá u starých staveb zvykem, jsme museli zcela nově vybudovat i odkanalizování prostor až do venkovní šachty. Provedli jsme též výměnu
rozvodu vody ve spojovacím krčku
a v chodbě u první a druhé třídy.

Škola, tělocvična
V době vydání tohoto zpravodaje,
bude dokončena taky rekonstrukce
podlahy tělocvičny. Parkety v tělocvičně byly již poškozeny po povodních
v roce 1997 a také v průběhu dalších

let, kdy zatékalo rovnými střechami do
budovy. Celá podlaha byla kompletně
vybourána včetně všech podkladních
vrstev. Byla provedena nová hydroizolace, tepelná izolace, následně nový

anhydritový podklad na který bude
položen nový umělý povrch. Bude provedeno také nové obložení stěn a krytů
radiátorů.

Hranicko. Naše žádost zde byla
úspěšná a byla nám poskytnuta dotace
na kompletní rekonstrukci a vybavení
učeben, včetně nejmodernějších výukových pomůcek, pro učebny a kabi-

nety chemie a fyziky, přírodopisu
a kuchyňky. Tato akce se bude realizovat od února 2019.

Polska a poté i při návštěvě u nás jsme
využili nové hasičské auto. I na tento
projekt jsme získali od Olomouckého
kraje příspěvek. Také v novém školním
roce bude projekt pokračovat a naše

děti na podzim zavítají opět do Polska,
kde budou ještě navíc taky žáci
z Německa.

provádění pozemkových úprav. Na
dokončení územního plánu jsme obdrželi od Olomouckého kraje dotaci a do

konce roku 2018 by měl být nový
územní plán schválen.

za hasičské auto. Vozík bude zaplachtován a bude vybaven výsuvným zaří-

zením na čerpadlo a úložným prostorem pro savice a hadice.

Nové učebny
Již v roce 2015 jsme vypracovali projekt na rekonstrukci a vybavení učeben. Bohužel jsme dotaci z programu
IROP nedostali. Naskytla se však možnost požádat o dotaci v rámci MAS

Výměnný pobyt žáků
V tomto roce naše škola zahájila spolupráci s polskou školu v obci Bogačica.
Nejprve našich 7 deváťáků navštívilo
na jaře Polsko a v květnu potom přijely
polské děti k nám. Na dopravu dětí do

Územní plán
Tvorba nového územního plánu začala
již přede dvěma lety. Délka zpracování
se prodloužila v důsledku souběžného

Hasiči
Další dotaci z Olomouckého kraje jsme
obdrželi na pořízení přívěsného vozíku
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Průtah obcí
Jak jsem již psal v minulém zpravodaji, tak se nám po dlouhých jednáních
už s předešlým hejtmanem a vedením
SSOK (Správa silnic Olomouckého kraje) podařilo zařadit krajské komunikace v obci do střednědobého plánu
oprav. Co to pro nás znamená? Společně se SSOK jsme dokončili projektovou dokumentaci. Ta je rozdělena na
část krajských komunikací a na část
našich komunikací, chodníků parkovišť
a odstavných stání. Předpokladem je,
že Olomoucký kraj k realizaci akce
přistoupí v příštím roce. My budeme
muset mít připraveny finanční prostředky tak, abychom byli schopni
realizovat souběžně se stavbou kraje
i naši část. Dočkáme se tedy nových
komunikací od začátku obce od Malhotic po kruháč, dále pak přes celou obec
směrem na Horní Újezd a na Kelč.
Téměř v celé obci budeme mít nové

chodníky, nová odstavná a parkovací
místa, autobusové stanoviště a doprovodnou zeleň. Jsem přesvědčen, že

realizací tohoto projektu se vzhled
naší obce výrazně vylepší.

třípatrovou budovu.

dovat, dále přeji úspěch ve volbách.
Úspěch přeji i všem dalším kandidátům celkem 7 uskupení, které se
5. a 6. října budou ucházet o Vaše hlasy
ve volbách do zastupitelstva naší obce.
Vám všem občanům přeji, abyste
vybrali, z celkem velkého množství
kandidátů, ty nejlepší. A hlavně, přijděte k volbám!

Pozemky
V rámci KPÚ se nám podařilo převést
do majetku obce pozemky Za kapličkou, kde již v minulosti vznikl projekt
na čtyři stavební místa. V současné
době jsou již všechny parcely prodány.
Taktéž díky KPÚ jsme mohli přikročit
k získání pozemků v lokalitě Za školou.
Proces směny pozemků by měl být
v brzké době dokončen a můžeme zde
přikročit k realizaci inženýrských sítí
pro výstavbu 16 domů.

Z uvedeného stručného přehledu je
zřejmé, že jsme za předcházející 4
roky investovali do našeho majetku
nemalé prostředky. I tak to ovšem na
vše nestačí. Nadále musíme stávající
budovy opravovat a snažit se získat
prostředky na jejich rekonstrukce
a opravy. Je třeba si uvědomit, že
například jenom objekt základní školy
pro nás znamená jako opravovat
a udržovat čtyři dvoupatrové a jednu
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Budu se sice opakovat, ale již v minulém zpravodaji jsem děkoval Všem
spolkům a občanům, kteří se podíleli
na rozvoji obce. Děkuji Vám tedy
znovu a doufám, že budete všichni
nadále v této dobrovolné a záslužné
činnosti pokračovat.
Děkuji všem zastupitelům za uplynulé
období a těm, kteří se rozhodli kandi-
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Radovan Mikuš, starosta

Zahajujeme nový školní rok
S novým školním rokem je ve všechovické škole připraveno pro žáky i pracovníky školy několik novinek a překvapení.
Pokračujeme společně s obcí v modernizaci školy. Pro oko nejviditelnější
budou samozřejmě rekonstrukce tělocvičny a sociálních zařízení na prvním
stupni školy. To ale není zdaleka vše.
Nově byla osazena interaktivním dataprojektorem a tabulí třída druháčků
a zkrátka nepřišli ani třeťáci, kteří
nastoupí do zbrusu nové třídy. Čekají
na ně jak nové lavice a židle, tak i nová
podlaha a krásně vymalovaná třída.
Kompletní rekonstrukcí prošlo například také osvětlení kuchyně školní
jídelny.
Od začátku září zahájila škola čerpání
financí získaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Šablony II. Poskytnuté finance umožnily zachovat pozici chůvy pro děti
předškolního věku v mateřské škole.
Dále byla vytvořena pozice školního
asistenta, který bude působit jako
podpůrné opatření zejména pro žáky
ohrožené školním neúspěchem. Ke
slovu přijdou i školní kluby a kroužky,
které budou orientovány na přípravu
na přijímací zkoušky, dále na vzdělávání v oblasti cizích jazyků a velkou
novinkou bude robotika. Klub robotiky
by měl být předvojem zařazení robotů
přímo do výuky informatiky. S napětím
tedy očekáváme, jak se naši žáci
s ozoboty či micro:bity poperou. S moderními trendy souvisí i oblast umožňující zařazení informačních technologií přímo do vzdělávání. Na jejím
základě bylo zakoupeno 20 kusů iPadů,
které žáci budou využívat v jiných
vyučovacích předmětech, než je informatika. V neposlední řadě umožní
finance z operačního programu věnovat se v mnohem větší míře dalšímu
vzdělávání pedagogických pracovníků
školy, neboť v běžném rozpočtu školy
jsou finance v této kapitole velmi omezené.
I v novém školním roce bude pokračovat spolupráce se školou v polské Bogacici, kterou jsme úspěšně zahájili
v předchozím školním roce. Deklarace
o spolupráci byla znovu podepsána
v červnu a již nyní připravujeme podzimní výjezd našich deváťáků do Polska, kde budou navíc pobývat společně
s žáky z partnerské školy v Německu,
což je více než vítanou přidanou hodnotou. Zkušenosti z minulého školního

roku jsou velmi pozitivní a výměnné
pobyty přináší účastníkům neocenitelné zkušenosti a zážitky.

Společná výuka s polskými žáky

Připravovány jsou i tradiční akce,
jako například Vánoční jarmark,
Všechovická laťka, cykloexkurze
6. třídy po mikroregionu Záhoran,
exkurze do Osvětimi či do Vídně.
Ve škole to jednoduše žije, a pokud
chcete být v obraze, doporučujeme
vám sledovat web mateřské školy
(www.ms.zsvsechovice.cz), základní
školy (www.zs.zsvsechovice.cz)
a také oficiální facebookový profil
(www.facebook.com/zsvsechovice).
Daniel Navrátil, ředitel školy

Stejně jako v minulém školním roce,
i v tom letošním se mohou žáci zapojit
do soutěže Záhoran očima dětí. A jak
se účastníci přesvědčili vloni, ceny,
které mohou získat, jsou opravdu hodnotné. Soutěž pořádá ZŠ a MŠ Všechovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Opatovice, ZŠ a MŠ Ústí a mikroregionem Záhoran. Podrobnější informace je možné
získat na webu školy.
Rozsáhlou aktualizací, která by měla
vést k větší přehlednosti, prošly
webové stránky mateřské školy. Mimo
jiné je zde nyní možné najít informaci,
že i v letošním roce pokračujeme
s nabídkou kroužku anglického jazyka
pro předškoláky. Ten se v minulém
školním roce osvědčil a především
zapadá do koncepce školy. O tom, že
klademe důraz na výuku cizích jazyků,
svědčí například také to, že letošní

Branný den

Návštěva Městské policie v 1. třídě

Olympijský běh

prvňáčci jsou již druhým ročníkem,
kde se anglický jazyk vyučuje od první
třídy. Novinkou tohoto školního roku je
ale výuka anglického jazyka metodou
CLIL, která byla zahájena od 3. třídy
a která by měla vést k mnohem přirozenějšímu využívání angličtiny v běžné
řeči. Jednoduše se snažíme uplatňovat
cizí jazyk co nejvíce v praxi.
Přespolní běh
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Přípravný turnaj Pentaque
Petanque asociace Thajska, pod královskou záštitou princovy matky, pořádala petanqueový maraton na Krabi.
Do blízkosti Noppharathara Beach
Národního parku od 26. července do
2. srpna byla pozvána i ženská a mužská reprezentace České republiky.

Thajka. O to víc si vážím, že se mi podařilo „prostřílet se“ do osmičky, tady
však ve vzájemném duelu mě už
Thajka Phantipha nepustila dál.
Konečné 7. místo je pro mne velkým
úspěchem.
V hlavním turnaji trojic se nám neza-

Náročná cesta do Thajska
s mezipřistáním v Doha,
pak v Bangkoku a do Krabi
byla sice únavná, ale
krásné letovisko Krabi
Resort Hotel u moře nám
pomohl překonat únavu.
V Thajsku je v této době
zrovna období dešťů a tak
si člověk připadal jako
v tropickém skleníku. Déšť,
pak děsné horko a vlhko
a zase déšť a tak pořád
dokola. Naštěstí pro nás
Thajci postavili nad obrovským hřištěm otevřenou
halu a tak nám déšť nevadil.
Po úvodních ceremoniálech
a přivítáních začal předturnaj – Friendly Matches,
přátelská utkání. Každému
přilosovali do trojice další
dva cizince a tak vznikla
směsice národností. V systému hry každý s každým
vyhrála trojice s největším
počtem vítězství. Ke mně
byla nalosována Thajka
Cho Wantwipa a Australanka Deb Roddy. Nějak
jsme se shodly na hře
a postupně jsme braly
jedno vítězství za druhým.
Thajka Cho sice ze začátku
byla velmi zdrženlivá
– patřila k pozemním
vojskům a tam je pétanque
brán velmi profesionálně
(trénují 6x týdně, 6 hodin
denně), ale Australanka
Deb svou veselou a přátelskou povahou nastolila
v týmu úsměv a pohodu
a i Thajka se konečně usmívala.
1. místo hned první den turnaje mě
nesmírně potěšilo a krásná cena - thajské střelecké koule taky.
Další den pokračoval turnaj střeleckou
soutěží. Na vzdálenost 6,5m 7,5m
8,5m a 9,5m se střílí pět různých ateliérů (kombinací koulí). V této disciplíně
jsou asijaté k neporažení – loni ji na MS
vyhrála Kambodžanka a hned za ní byla
číslo 1 / září 2018

jsme, že i v Česku pétanque umíme!
Na závěrečném večeru s udílením cen
se na úvod ukázaly i Thajky v zábavné
show, tedy spíše Thajci dokonale převlečení za půvabné tanečnice. Slavnostní thajská večeře, kde nechyběly
mořské potvory, pálivé omáčky, rýže,
ostrá rybí polévka a na
závěr sladké ovoce mangosteen a rambutan byla nádherná, ale kdo neměl rád
pálivé, nepochutnal si.
Pořadatelé pro nás na další
den ještě připravili prohlídky pamětihodností.
Horké prameny, návštěva
pražírny kešu ořechů
a chrám ve Wat Tham Suea.
K soše Budhy na kopci vedlo
1237 schodů a tak v rámci
tréninku jsme si tam vyšláply. Jen drzé opice, co
kradly věci i z rukou nám
nahnaly strach.
Poslední den jsme balily,
užívaly sluníčka a mořské
pláže – i když odliv a příliv
moře dost zašpinil.
A cesta domů skoro 30
hodin, nenavazoval spoj

dařilo, v rozhodujícím zápase s Australankama jsme nahrály body soupeřkám a nepostoupily jsme dál. A tak
zatímco další den se dohrával hlavní
turnaj, pro nás ostatní byl připraven
Turnaj národů – Nations Cup. Tady jsme
si už s děvčaty (Janou Krpcovou z Krumsína a Janou Radoušovou z Plzně) hru
pohlídaly a suveréně jsme zvítězily.
Thajští rozhodčí nám zcela viditelně
fandili a chválili naši hru. Ukázaly
-8-

a tak jsme 9 hodin čekali v Bangkoku na
letišti. Kufr naštěstí i s koulema a skleněným pohárem se vlezl do max. hmotnosti 30 kg (měl 26kg) a v pořádku dorazil do Prahy.
Přípravná stáž v Thajsku před ME ve
Francii nám přinesla spoustu zkušeností, nových poznatků, zážitků a nových
mezinárodních kontaktů.
Mgr. Lenka Svobodová

Vítání babího léta
Již podruhé se uskutečnila podzimní
akce, VÍTÁNÍ BABÍHO LÉTA, kterou pro
děti i jejich rodiče a další spoluobčany
připravuje spolek žen Rozmarýn ve

spolupráci s obcí Všechovice. Ve sportovním areálu na Pastevníku, po fotbalovém zápase, byl pro děti i dospělé
připraven bohatý program. Své doved-

nosti v Agility se svými čtyřnohými
miláčky předvedly děti z Kynologického klubu Loukov pod vedením Marty
Buksové. Pro menší děti bylo připraveno divadlo Leontýnka a další hry
a soutěže, vetší děti se mohly svést na
motorkách a čtyřkolkách, oblíbené je
také střílení ze vzduchovky. Všichni
mohli ochutnat pečené dobroty, které
připravily ženy z Rozmarýnu. Pro děti
byl připraven táborák s opékáním špekáčků. Všechny pobavil svým vystoupením Všechomor. Děkujeme všem,
kteří se na akci podíleli a přispěli k organizaci. Těšíme se na další ročník.
Marcela Tomášová

Setkání se seniory
Na konci svého volebního období připravili zastupitelé obce a obec Všechovice tradiční setkání se seniory, které
se uskutečnilo 20. 9. 2018 v kulturním
domě. Naši senioři se sešli v hojném
počtu. Bylo pro ně připraveno nejen
bohaté občerstvení, ale také i kulturní
program. K tanci i poslechu zahrála
Dechová hudba města Valašského Meziříčí, se kterou vystupuje i naše občan-

ka, paní Vavříková. Při všechny byla
připravena také tombola – tj. každý si
odnesl nějakou drobnost např. do
domácnosti. Děkujeme všem seniorům
za jejich celoživotní práci, kterou pro
své rodiny a tím i pro obec vykonávali.
Marcela Tomášová

Zpráva o celoroční sportovní činnost Tatranu Všechovice – fotbal
Fotbalový klub TATRAN Všechovice
hraje soutěže Krajského fotbalového
svazu Olomouc. V sezóně 2017/2018
TATRAN odehrál krajský přebor KFS
Olomouc a jako nováček soutěže se
umístil na pěkném 6. místě. V únoru
mělo mužstvo TATRANU soustředění
v Morkovicích a odehrálo 5 přípravných utkání s mužstvy Ústím, Hranicemi, Novými Sady, Bystřicí p.H. a Juřinkou na umělých trávách v Hranicích
a v Lipníku n.B. Na jarní sezónu se mužstvo připravovalo střídavě venku
v domácích podmínkách a ve Sportovním centru Naparia v Hranicích.
Na novou sezónu krajského přeboru
2018/2019 mužstvo odehrálo 3 přípravná utkání s Hranicemi, Ústím
a Valašským Meziříčím. V podzimní
části mužstvo odehraje 16 mistrovských utkání po celém Olomouckém
kraji. Rok 2018 bude ukončen tradičním turnajem v badmintonu.
Příprava na zimní část sezóny začne
v polovině ledna 2019, poté budou
následovat přípravná utkání na jarní
část sezóny, kdy TATRAN bude

Družstvo Tatranu

24. března 2019 zajíždět na půdu
Zábřehu. Vedení TATRANU by chtělo
touto cestou poděkovat za přízeň sponzorů, partnerů, členům Fan klubu
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i řadovým fanouškům za podporu
nejen při domácích utkáních, ale i při
utkáních na půdě našich soupeřů.

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Rozpis KP
KOLO DEN

DATUM

HODINA

DOMÁCÍ

HOSTÉ

VÝSLEDKY

GÓLY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
15.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

05.08.2018
12.08.2018
17.08.2018
25.08.2018
02.09.2018
08.09.2018
12.09.2018
16.09.2018
21.09.2018
29.09.2018
07.10.2018
13.10.2018
20.10.2018
28.10.2018
04.11.2018
10.11.2018

17:00
17:00
17:30
16:30
10:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
10:00
14:00
14:00

TATRAN
TATRAN
Litovel
TATRAN
Černovír
TATRAN
HFK Olomouc "B"
Dolany
TATRAN
Hněvotín
TATRAN
Kralice na Hané
TATRAN
Opatovice
TATRAN
Želatovice

Želátovice
Zábřeh
TATRAN
Medlov
TATRAN
Mohelnice
TATRAN
TATRAN
Lutín
TATRAN
Jeseník
TATRAN
V. Losiny
TATRAN
Šternberk
TATRAN

3:2p
1:2
1:5
1:2p
0:5
3:2
0:5
4:0
3:1

T. Hulman 2x
D. Šindelek
P. Plešek 2x, E. Hrabovský 2x, J. Sehnálek
T. Hulman
T. Orava 3x, E. Hrabovský, Š.Dluhoš
T. Orava 2x, T. Hulman
E. Hrabovský 2x, T.Orava, D. Rolinc

NE
NE
PÁ
SO
NE
SO
ST
NE
PA
SO
NE
SO
SO
NE
NE
SO

Mládežnická družstva Tatranu Všechovice mají ve svém stavu 33 dětí,
které jsou vedeny trenéry v kategorii
mladší žáci, starší přípravka a mladší
přípravka. Po celý rok všechny kategorie trénují 2 - 3x týdně a hrají mistrovská utkání a turnaje. Družstvo mladších žáků a starší přípravky je ve sdruženém družstvu s Ústím a hrají okresní
přebor v rámci OFS Přerov. Mladší přípravka hraje pravidelně soutěž okresní
přebor v rámci OFS Přerov. Všechny
tyto kategorie se pravidelně zúčastňují přípravných turnajů a to na Přerovsku, Vsetínsku a Kroměřížsku a také
u svých Slovenských partnerů v Púchově. Kromě těchto turnajů, pravidelně
2x v roce pořádá Tatran v místní tělocvičně ZŠ halové turnaje, kde se
zúčastňují mužstva z Přerovska,
Vsetínska a Kroměřížska. Začátkem
prosince se pořádá pro ty nejmenší
tradiční Mikulášský halový turnaj,
letos již 5. ročník. V červnu 2018 se
uskutečnil již 4. ročník mezinárodního
turnaje přípravek „O pohár starosty
obce“, kterého se zúčastnilo 12 mužstev. Ze Slovenska to byly týmy MŠK
Púchov, MŠK Považská Bystrica a MFK
Topolčany. Z Polska se zúčastnilo družstvo FS Bogacica, které je partnerskou

obcí našich Všechovic. Celkovým vítězem se stalo družstvo Hněvotína před
Púchovem a Holešovem. V roce 2019 se
uskuteční již 5. ročník tohoto turnaje
a doufáme, že se opět podaří přivést
takto kvalitní mezinárodní obsazení.

P. Plešek, T. Orava
Bus 13:15 hod.
Bus 13:00 hod
Os.auta
Os. auta
Na závěr nezbývá popřát mladým nadějím, aby z pohybu a výsledků měly
radost. Rodičům za podporu svých dětí
a trenérům mládeže patří popřát
mnoho úspěchů ve své práci s mládeží.
Pavel Pumprla, Irena Görigová

Mezinárodní turnaj mladších žáků

Klub seniorů Rouské – Všechovice
V letošním roce jsme se poprvé sešli
19. ledna na výroční členské schůzi,
která se konala v sále kulturního domu
v Rouském. Pozvání na schůzi přijali
i starostka obce Rouské Daniela Tvrdoňová, starostka Horní Újezdu Alena
Veličková a starosta Všechovic Radovan Mikuš. Také jsme přijali 5 nových
členek. K tomuto datu má Klub seniorů
52 členů. V únoru jsme se opět sešli
číslo 1 / září 2018

v Rouském na cestopisné přednášce
s promítáním – Tajuplná Persie aneb
jaké jsou iránské ženy.
Cílem poznávacích zájezdů byla Jižní
Morava. První zájezd se uskutečnil
24. března na Slavnost mandloní a vína
v Hustopečích u Brna. Pro návštěvní byl
na náměstí připraven bohatý program,
možnost zakoupení mandloňových
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specialit, ochutnávka vín místní produkce. Dále se mohli návštěvníci projít
po tzv. Mandloňové stezce, která vede
z Hustopečí kolem sadů k rozhledně na
Starém vrchu. Počasí na konci března
nebylo úplně ideální, bylo chladno
a silně foukalo, a proto jsme se
nemohli pokochat krásou rozkvetlých
mandloní. Přesto jsme byli se zájezdem spokojeni.

13. června jsme se vydali do Strážnice.
Po hodinové plavbě po Baťově kanále
jsme si prohlédli zámek a také výstavu
lidových oděvů z celé Moravy. Po obědě
následovala prohlídka skanzenu Muzea
vesnic jihovýchodní Moravy, kde jsme
poznali, jak se žilo na Kopanicích,
luhačovickém Zálesí a na Horňácku.
Protože jsme všechno v pohodě zvládli, šli jsme ještě do vyhlášené cukrárny
nedaleko Bílé věže a dopřáli si sladkou
odměnu. Další zájezd byl 16. srpna na
květinovou výstavu Flora Olomouc.
Na pátek 13. července jsme přijali
pozvání do Horního Újezda od starostky paní Aleny Veličkové. Nejdříve
nás provedla místním muzeem. Potom

jsme se přesunuli na hřiště, kde bylo
pro nás připraveno občerstvení. Všem
zúčastněným se toto posezení líbilo.
A jaké akce nás čekají na podzim? Ve
středu 5. září jsme navštívili dvě obce
se jménem Brodek. První je Brodek
u Konice. Tady nás čekala prohlídka
bylinkové zahrady spojena s přednáškou o léčivých účincích bylin. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Brodku
u Přerova na prohlídku zvonařské dílny.
Všechny milovníky divadla zveme na
komedii Bezkontaktní ženy, kterou
nacvičil divadelní spolek Tyl Drahotuše, a to v neděli 14. října do kulturního
domu v Rouském.

16. října se sejdeme ve Všechovicích
se spisovatelkou Lenkou Chalupcovou
z Přerova, která nás seznámí se svojí
tvorbou.
Konec roku zakončíme koncerty:
29. listopadu vánočním koncertem
orchestru Václava Hybše ve Zlíně
a 9. prosince adventním koncertem
před kaplí Povýšení svatého kříže
v Rouském. Srdečně Vás zveme.
Děkujeme obcím Horní Újezd, Provodovice, Rouské a Všechovice a Olomouckému kraji za finanční podporu.
Jitka Smahlová

Mezinárodní folklórní festival v Šumperku 2018
Dne 17. srpna se náš místní taneční
soubor Šimon vydal do Šumperku, kde
se konal již 28. mezinárodní folklórní
festival. Celá akce začala již ve středu
15. srpna a trvala až do pondělí 20. My
jsme se zúčastnili pouze do soboty, ale
i přesto jsme viděli unikátní vystoupení spolků z nejrůznějších zemí světa
a přispět i našimi Záhorskými tanci.
Úplně prvotní plán byl folklórní festival v Mikulově, který jsme navštívili
před dvěma lety, ale z kapacitních
důvodů bychom na náměstí Moravskou

besedu netančili. Ve stejném termínu
se tedy nabízela alternativa v Šumperku s možností vystupovat. Nyní bylo
zapotřebí se přihlásit a společně se
domluvit, kdo by mohl a chtěl jet.
Poskládaly se tři páry, zajistilo hasičské auto, nachystaly se kroje a mohli
jsme vyrazit.
V pátek nás ubytovali, stejně jako
ostatní soubory, na studentských kolejích, kde vyhrávala cimbálová hudba
do nočních hodin. Nevím, jak ostatní,
ale chuť k tanci mě nepřešla ani

Mezinárodní folklorní festival

Mezinárodní folklorní festival

v jednu hodinu ráno. Bohužel jsme
museli načerpat síly na další den, kdy
nás čekala vystoupení, takže jsme
zvolili raději noční program – spánek.
Ještě před spaním jsme vymýšleli, jak
zvládnout sobotní „roztančenou ulici“, protože každý soubor měl v průvodu něco krátkého předvést. Takovou
informací jsme byli obeznámeni až na
místě. Ovšem my měli nacvičené
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pouze naše pásmo Záhorských tanců.
Nakonec bylo rozhodnuto. Budeme
tančit polku a zároveň zpívat část naší
souborové hymny „Hory doly černý
les“ a na námět jednoho tance
z Hanácké besedy „Šel zahradník do
zahrádky“.
V sobotu ráno nás čekal velký den.
Improvizace. Po snídani se bylo třeba
převléknout do krojů a vydat se na
náměstí, kde měl průvod začít.
Všechny soubory čekaly už připravené
a nastoupené v jistém pořadí. Oproti
ostatním souborům jsme si v počtu
třech párů připadali „nepatřičně.“
Nečekaně naše improvizace, zpěv
a tanec, lidi přijali s potleskem.
Povedlo se. Teď už jen zvládnout dalších 5 zastavení. Nabytí sebevědomím
jsme pokračovali. Na konci průvodu
nám řekli, že by od nás chtěli ještě
jedno vystoupení na malém pódiu
u kašny, tak nám nezbývalo nic jiného,
než si po obědě zopakovat Hanáckou
besedu. Vystoupení po druhé hodině
odpolední se nakonec povedlo.
Následně nás čekalo hlavní vystoupení
ve dvoře, které se podle plánu konalo
kolem šesté hodiny odpolední. Pásmo
Záhorských tanců a hezky na sluníčku,
abychom v kroji nezmrzli. Po vystoupení jsme se převlékli do civilu a do
našeho „šimoňáckého“ trička. Zbytek
večera vystupovaly další soubory.
Jedno vystoupení bylo lepší, než druhé.
A tak se z předem plánovaného výletu
do Mikulova vyvinula dobrodružná
improvizační akce v Šumperku.
Denisa Görigová a Jakub Šatánek

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Detektivové - na stopě lupičům
Tak znělo motto přífarního letního
táboru ve Všechovicích. Samotný
nápad vznikl v hlavě Petra Rolince,
který ho dotáhl s dalšími vedoucími do
zdárného konce. Účastníci táboru si
vyhovili průkaz vyšetřovatele, založili
kartu otisků a formou poutavých her
a úkolů se snažili vypátrat lupiče, což
se jim nakonec podařilo. Družstva
mezi sebou soutěžila, plnila bojovky
a plnění úkolů je zavedlo až na Holubovu chatu. Cestou je překvapila
bouřka a bylo štěstí, že děti byly již
skoro u chaty a před blesky a následným deštěm se mohly ukrýt uvnitř.
Nepřišly ani o romantiku opékaných
špekáčků a ráno, sice za oparu a mlhy,
se vydali na blízkou rozhlednu. Po žebříku to šlo hladce, ale zvládnout
vystoupit nahoře na rovnou plochu
a vzduchoprázdna, to již chtělo trochu
odvahy. „Jako v nebi,“ tak zněly hlášky
jednotlivých dětí, protože v podstatě
viděli jen šedavou mlhu, která byla

okolo nich a působila dojmem mraků.
Asi během hodiny vysvitlo slunce a děti
z Javorníku až do Všechovic šly z kopce
bez jediného protestu a s úsměvem na
tváři. Na základě indicií vypátrali
lupiče a ukrytý lup – diamanty. Za jednotlivé soutěžní disciplíny byli bodování a jednotlivá družstva byla odměněna hodnotnými cenami. Všichni
zúčastnění si odnesli hodnotné ceny,
účastnický list, tričko s logem a mottem táboru, řadu předmětů, cukrovinek, táborový zpěvník a kupu zážitků.
Tento tábor finančně podpořila firma
Rolofol Bordovice (p. Zátopek L.)
a Sarkander Olomouc, materiálně
Mlékárna Bystřice pod Hostýnem
a technicky nás podpořila Obec Všechovice, Obec Rouské, ŘKF Všechovice. Tímto bych jim chtěla ještě jednou
poděkovat. Poděkování si zaslouží také
maminky, babičky, dědečkové a farníci, kteří nám pomáhali zajišťovat stravu, zásobovali nás přebytky ze zahrá-

dek, napekli koláče, piškoty, perníky
a kreativní cukrové, které jsme uplatnili i při vyhodnocení družstev. Velké
poděkování patří všem vedoucím,
instruktorům, kteří se celý týden o děti
starali, připravovali pro ně soutěže,
zpracovávali si kostýmy a rekvizity.
Nejedná se jen o týden táboru, ale
program je připravován a zabezpečován již od února a nás všechny těší
zájem široké veřejnosti o tuto akci.
Irena Kývalová

Den otevřených dveří v Renetře
Dne 7.9.2018 se ve společnosti
RENETRA s.r.o. konal k příležitosti
5. výročí působení ve Všechovicích
od 14:00 hod. den otevřených dveří.
Všichni návštěvníci tak měli jedinečnou možnost nahlédnout do zázemí
firmy a to jak do administrativní části,
tak i do výroby, kde bylo možné zhlédnout průběh testování čerpadla. Dále

byl pro všechny připravený hudební
program zakončený vystoupením
kapely O5 a Radeček. Součástí programu dne otevřených dveří bylo také
vystoupení Železného Zekona a známého kouzelníka Tomasiana. I děti si
však přišly na své, vyzkoušely
lukostřelbu, jízdu na koni a další
zábavné atrakce. Pro všechny hosty

bylo připraveno občerstvení. Kromě
nově získaných technických znalostí si
tak všichni užili páteční odpoledne ve
společnosti blízkých a v neposlední
řadě krásného počasí. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem, kteří
se zúčastnili a užili si tak s námi společně předvíkendové odpoledne.
Lenka Zelová

POZVÁNKA
Oslavy 100. výročí založení Československé republiky – 27.10. 2018
Mše svatá s žehnáním nového včelařského praporu
Setkání u pomníku padlých
Společný lampionový průvod obcí, ohňostroj
Posezení občanů v kulturním domě
Na přípravě zpravodaje spolupracovali: Radovan Mikuš, Marcela Tomášová, Daniel Navrátil, Lenka Svobodová, Jitka Smahlová, Irena Kývalová,
Pavel Pumpula, Irena Görigová, Jakub Šatánek, Denisa Görigová, Lenka Zelová. Děkujeme.

