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Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok!

Vážení spoluobčané,
v první řadě bych Vám chtěl poděkovat
za účast ve volbách do zastupitelstva
obce. Celkem Vás přišlo volit obecní
samosprávu 473, což je 65,09 % z celkového počtu oprávněných voličů. Měli
jste možnost vybrat si své zástupce do
zastupitelstva obce ze sedmi volebních uskupení, která nabídla k volbě 61
našich spoluobčanů. Vážím si všech,
kteří se rozhodli stát se kandidáty
a projevit tak zájem o dění v obci.
Pevně věřím, že jejich zájem neo-

padne a budou chtít i v dalším období
na rozvoji obce pracovat, ať už jako
zvolení zastupitelé, členové výborů,
aktivní členové našich spolků nebo jen
jakkoliv přispět svým názorem.
Výsledky voleb si můžete připomenout
v dalším článku. Z mého pohledu je
tento výsledek potvrzením, že jsme
v minulých obdobích pracovali správně. Jsem si také vědom toho, že jsou
i věci, které jdou dělat lépe a budeme
se pro to snažit udělat maximum.

Jak jsem řekl na ustavujícím zasedání
zastupitelstva, kde jsem byl již popáté
zvolen starostou naší obce, děkuji
všem, kteří mi dali důvěru a slibuji, že
udělám vše, abych získal i důvěru těch,
kteří mne nevolili.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem
krásné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu, hodně štěstí a hlavně
zdraví.
Radovan Mikuš, starosta

Volby do zastupitelstva obce
Kandidátní listina

Kandidát

číslo název

poř.číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující strana

Politická příslušnost

Hlasy

1

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

Gőrigová Irena

54

KDU-ČSL

KDU-ČSL

105

3

Všechovice 1920

1

Ponížil Libor

26,25

46

NK

BEZPP

99

23,91

abs. v %

4

Za prosperitu a krásu

1

Maťa Miroslav

48

NK

BEZPP

105

29,41

6

"Naše Všechovice"

1

Šimara Jiří

58

NK

BEZPP

195

21,31

6

"Naše Všechovice"

2

Kubjátová Monika Bc.

39

NK

BEZPP

154

16,83

7

Obec spokojeného života

1

Mikuš Radovan

52

NK

BEZPP

202

13,25

7

Obec spokojeného života

3

Číhalová Božena

64

NK

BEZPP

194

12,72

7

Obec spokojeného života

2

Tomášová Marcela Ing.

46

NK

BEZPP

171

11,22

7

Obec spokojeného života

4

Kolařík René

58

NK

BEZPP

152

9,97

Vážení spoluobčané,
dovoluji si v tomto prvním zpravodaji
v novém volebním období 2018 - 2022
napsat i já pár slov a možná tím i tak
trochu reagovat na předvolební dění
v obci. Od roku 2006 pracuji jako manažerka Mikroregionu Hranicko. Jsem
denně v kontaktu se starostkami
a starosty všech obcí v Mikroregionu
Hranicko, mnohdy i s dalšími obcemi
v širším okolí. Proto si dovoluji tvrdit,
že znám situaci na těchto obcích
a nechci je srovnávat se Všechovicemi,
starostou, zastupiteli apod. Nic se

srovnávat nedá, každá obec, i když se
musí řídit stejnými zákony a předpisy,
je jiná. Řeší sice podobné problémy,
některé problémy řeší právě na společné úrovni mikroregionů, ale neexistuje skutečně jedno nejlepší řešení,
které by se dalo aplikovat na všechny
obce.
Hospodaření obce je transparentní!
Nedovedu si představit transparentnější hospodaření, než které musí
provádět obec. A to ve srovnání s podnikatelskými subjekty nebo i neziskovými organizace. Obec musí hospoda-1-

řit podle schváleného rozpočtu, který
schvaluje zastupitelstvo obce. Ano, je
to jakýsi finanční plán, a pokud se
v průběhu roku vyskytnou změny, je
nutné tyto změny opět schválit zastupitelstvem obce. Ve většině obcí je
tato pravomoc delegována na starostu, a to zejména z praktických důvodů. Mnohdy je třeba reagovat rychle,
nedá se stihnout svolat zastupitelstvo
obce apod. Může se jednat jak
o náhodné a nahodilé akce, ale také
o plánované, o kterých zastupitelstvo
již jednalo. I když je tato pravomoc
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delegována na starostu, starosta si
nemůže s rozpočtem dělat co chce dle
jeho libovůle. Hospodaření a právě
provádění změny, plnění rozpočtu
apod. je pravidelně a přísně kontrolováno Olomouckým krajem, odborem
kontroly, který pravidelně tyto kontroly provádí. A věřte, i malá chyba
v rozpočtu v tom, že nebylo provedeno
rozpočtové opatření, má za následek
nepříjemný dopad na výsledek přezkoumání hospodaření obce. Mimo to:
návrh rozpočtu je uveřejněn na úřední
desce obce. Po schválení rozpočtu je
uveřejněn schválený rozpočet. Během
projednávání rozpočtu může dojít ke
změně a rozpočet může být schválen
v jiné verzi nebo původně předložený
návrh. Současně každá změna rozpočtu formou rozpočtového opatření
je opět uveřejněna na úřední desce
obce. Po ukončení každého roku je
sestaven tzv. závěrečný účet, který
opět musí schválit zastupitelstvo obce
a být zveřejněn na úřední desce obce.
Proto opět zdůrazňuji, že hospodaření
obce je a MUSÍ být transparentní a je
k dispozici všem občanům kdykoliv.
Současně by zde měl fungovat kontrolní a finanční výbor, který má své
povinnosti. Tyto základní postupy by
měl každý zastupitel vědět.
Výběrová a zadávací řízení. Podobně
transparentní jsou i výběrová řízení na
dodavatele či zhotovitele veřejných
zakázek. Nad 6 mil. Kč na stavební
práce a nad 2 mil. Kč na dodávky
a služby musí obec postupovat jako
veřejný zadavatel podle zákona
č. 134/2016 Sb. Do těchto limitů se
tímto zákonem nemusí řídit, ale musí
postupovat transparentně, nediskriminačně a rovně zacházet se všemi uchazeči výběrového řízení, samozřejmě za
podmínek řádného hospodáře.
Obvykle jsou osloveni min. 3 uchazeči,
aby podali nabídku. Hodnotícím kritériem je ve většině případů cena. Ze
zkušenosti mohu říct, že toto hodnotící kritérium nemusí být vždy nejlepší. Neznamená to, že pokud je nabídka
nejlevnější, musí být současně i nej-

lepší po kvalitativní stránce. Rizika
s tímto spojená se dají eliminovat
pouze dalšími podmínkami zadávacího
řízení – např. záruka, doba plnění
apod. Právě u zakázek malého rozsahu
je potřeba oslovovat firmy, které mají
dobré reference a jsou s nimi pozitivní
zkušenosti (např. doporučení z okolí).
Doporučení neznamená, že oslovený
uchazeč zakázku získá!!! V současné
době se do zakázek zejména stavebního charakteru ale i dodávek a služeb
dostává další aspekt. Firmy se potýkají
s velkou poptávkou, mají nedostatek
kvalifikovaných pracovníků. Nabízené
ceny se v minulosti (5-8 let zpětně)
běžně dostávaly na 60-80% rozpočtovaných cen podle sazebníků stavebních prací. V současné době se ceny
v lepším případě dostanou na rozpočtovanou cenu, ale není nic neobvyklého, že nabídnutá cena ceníkovou
cenu přesáhne i o 20 %. Uvádím to zde
ze své vlastní zkušenosti, protože
veřejné zakázky připravuji pro další
obce z mikroregionu Hranicko.
K zakázkám uvedu ještě jednu zásadní
věc: všechny smlouvy, které obec
uzavře a které přesahují 500 tis. Kč bez
DPH, jsou zveřejněny na profilu zadavatele, což je veřejně dostupný portál. Stejně tak jsou zde uveřejněny
dodatky ke zveřejněným smlouvám
a dále pak i skutečné plnění. Pak je
tady ještě zákon o obcích, který vymezuje práva a povinnosti starostovi,
Radě, Zastupitelstvu obce.
Hospodaření v lese. Obec musí hospodařit podle lesního hospodářského
plánu, který vypracovává odborná
firma a schvaluje Krajský úřad Olomouckého kraje. Plán určuje, jak se
má v lese hospodařit, kdy v lese těžit
dřevo a jak následně plochy po těžbě
zalesnit a pečovat o porosty v dalších
letech. V našich podmínkách maximálně využíváme obnovu lesa přirozeným způsobem. Po těžbě se plocha
oplotí a les se přirozeně obnovuje
z náletů a semen stromů, které zde
rostly. Tento způsob obnovy je nejpřirozenější a nejvýhodnější pro budoucí

vývoj lesa. Na hospodaření v lese
dohlíží lesní hospodář, který má na
tuto činnost oprávnění. Nejen v naši
obci, ale i v ostatních obcích regionu
provádí tuto činnost lesní hospodář
pan Rostislav Šigut. Mnohdy bylo poukazováno, že p. Šigut zajišťuje také
kácení a prodej dřeva. Toto je ale
osvědčená praxe. Hospodář zajistí
pokácení, vyvezení stromů na lesní
skládku, kde dochází k jeho převzetí
a prodeji. V dnešní době, kdy je trh
velmi ovlivněn kůrovcovou kalamitou,
je to snad to nejlepší. V minulosti proběhlo několik kontrol týkající se těžby
– fyzická kontrolo na místě. Tyto kontroly prováděl kontrolní výbor a neshledal žádná pochybení. Stejně tak současný kontrolní výbor může tyto kontroly provádět. Další kontrolu hospodaření v lese provádí také Krajský úřad
Olomouckého kraje a Česká inspekce
životního prostředí. Ani tyto kontrolní
orgány neshledaly žádné pochybení
obce v hospodaření v našich lesích.
Spolky v obci. Myslím si, že spolky
v naší obci mají velkou podporu starosty i zastupitelstva. Spolky mohou
žádat prostředky z obecního rozpočtu
na svou činnost či akce, a to podle
pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu obce Všechovice. Tyto pravidla jsou uveřejněna na webových
stránkách obce Všechovice a spolky
tuto možnost využívají. Stejně tak
spolky využívají BEZPLATNĚ kulturní
dům či sportoviště pro svou činnost či
pořádání svých akcí. Toto není tak
úplně běžné, v mnoha obcích regionu
musí spolky platit nájem za využívání
prostor pro svou činnost nebo pořádání
svých akcí, zejména pokud se jedná
o akce výdělečné.
Dalším tématům bych se ráda věnovala
v dalším čísla zpravodaje, který jak
doufám, vyjde na jaře 2019. Současně
bych chtěla poděkovat všem, kteří se
na přípravě podíleli (viz poslední strana) a těším se na další spolupráci.
Marcela Tomášová, místostarostka

Ustavující zastupitelstvo obce
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE
ZE DNE 1. 11. 2018.

dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 1.1. bylo schváleno.

1. Volba starosty a místostarosty
1.1. Zastupitelstvo obce Všechovice vsouladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
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1.2. Zastupitelstvo obce Všechovice volí starostou Radovana Mikuše.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 3
Usnesení č. 1.2. bylo schváleno.

1.3. Zastupitelstvo obce Všechovice volí místostarostou
Marcelu Tomášovou.

Usnesení č. 2.6. bylo schváleno.
2.7. Zastupitelstvo obce Všechovice volí členem kontrolního výboru Pavla Koukala

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 3
Usnesení č. 1.3. bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.7. bylo schváleno.

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
2.1. Zastupitelstvo obce Všechovice zřizuje finanční
výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.1. bylo schváleno.
2.2. Zastupitelstvo obce Všechovice volí předsedou
finančního výboru Irenu Görigovou.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.2.bylo schváleno.
2.3. Zastupitelstvo obce Všechovice volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Šimaru.

3.1. Zastupitelstvo obce Všechovice vsouladu s § 72
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Místostarosta – 12 000 Kč
Předseda výboru – 1 000 Kč
Člen výboru – 700 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí – 500 Kč

Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1
Usnesení č. 2.3. bylo schváleno.

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a vpřípadě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

2.4. Zastupitelstvo obce Všechovice volí členem finančního výboru Markétu Hlobilkovou.

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3.1. bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.4. bylo schváleno.

3.2. Zastupitelstvo obce Všechovice v souladu s § 77
odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.

2.5. Zastupitelstvo obce Všechovice volí členem finančního výboru Moniku Kubjatovou
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2.5. bylo schváleno.
2.6. Zastupitelstvo obce Všechovice volí členem kontrolního výboru Ludmilu Hradilovou-Mikšíkovou

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3.2.bylo schváleno

Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0

Radovan Mikuš, starosta
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A

A

A

A

A

A

A

Libor Ponížil

A

A

A

A

A

A

A

Miroslav Maťa

A

A

X

X

A

A

A

Jiří Šimara

A

A

X

X

A

A

X

Monika Kubjatová
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A - pro
N - proti
X - zdržel se
O - nepřítomen
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Ze života Základní a mateřské školy
Správná škola by měla být živým organismem, který se bude neustále vyvíjet, zlepšovat a především by měla být
organismem, u kterého to bude patrné
i při pohledu zvenčí. Projevy života
musí být viditelné. Snažíme se tím řídit
i my a věříme, že dáváme dostatečně
hlasitě i zřetelně najevo, že žijeme
a že se ve škole stále něco děje.
Během uplynulého období jsme
úspěšně absolvovali týdenní výměnný
pobyt žáků v polské partnerské škole,
kterého se zúčastnilo 5 žáků 9. třídy
a 1 žák 8. třídy. Doprovod zajišťovala
paní učitelka Irena Kociánová, které
právem náleží velké poděkování.
Stejně jako v minulém roce, i letos se
naše výprava vrátila velmi spokojená
a nabitá elánem do další spolupráce.
Můžeme se tedy těšit na květen, kdy
v pozici hostitelů budeme naopak my.
Stejně jako v minulém školním roce,
i v tom letošním, se mohli žáci zapojit
do soutěže Záhoran očima dětí. A jak
se účastníci přesvědčili, i letos byly
rozděleny opravdu hodnotné ceny,
které bylo možné zajistit díky grantu
Olomouckého kraje a dotaci mikroregionu Záhoran. Pořadatelem soutěže
je naše škola, ale letos se zapojily
také ZŠ a MŠ Opatovice, ZŠ a MŠ Ústí.
Novinkou pak je výroba kalendářů na
rok 2019, v nichž budou k vidění právě
soutěžní díla přihlášená do této soutěže. Snad se Vám náš kalendář bude
líbit.
Letos poprvé jsme se zapojili do charitativního projektu společnosti Šance
Olomouc – VÁNOČNÍ HVĚZDA. Celková
objednávka nakonec činí 146 vánočních hvězd a na konto dětí z onkologického oddělení olomoucké fakultní
nemocnice tak poputuje díky naší
škole 7.300,- Kč. Děkujeme všem,
kteří se zapojili a přispěli a věříme, že
v příštím roce budeme pokračovat
a oslovíme nejen žáky školy, ale
i veřejnost. Každá takto vybraná
koruna má prostě smysl.

v obou soutěžích byla naše družstva
jednoznačně nejmladší.
Dařilo se i našim florbalovým družstvům, které se ve svých kategoriích
rozhodně neztratili a dokázali konkurovat mnohem větším a početnějším
městským školám. Nejúspěšnější pak
byla mladší děvčata, která si dokonce
zajistila postup do okresního finále,
kde se utká 5 nejlepších škol okresu
Přerov. Už postup sám o sobě je velkým
úspěchem a je o to cennější, uvědomíme-li si, že tělocvičnu mohli děti začít
využívat až během měsíce listopadu.

Cykloexkurzi po mikroregionu Záhoran
mají za sebou naši šesťáci. Postupně si
během dne prohlédli a představili jednotlivé obce, ve kterých bydlí, a my
jsme skutečně rádi, že i z této akce se
stává tradice.
A v cestování šesťáci pokračovali
i během listopadu, když vyrazili na
exkurzi do přerovského muzea, kde se
zúčastnili v rámci dějepisné exkurze
výborně zpracovaného programu Hurá
za mamuty a navštívili i výstavu nazva-

Škola má za sebou i první úspěchy
a nejsou zrovna malé. V okresním
finále v přespolním běhu, které již
druhým rokem úspěšně organizujeme,
vybojovali starší chlapci 3. místo
a děvčata dokonce zvítězila, čímž si
zajistila postup do krajského finále
v Jeseníku. Úspěšní byli i hoši
v okrskovém kole minikopané, když ani
jednou nepoznali hořkost porážky
a zaslouženě postoupili do okresního
finále. Výsledky jsou o to cennější, že
číslo 2 / prosinec 2018
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nou Příběhy z pravěku. Dopoledne
nabité novými informacemi a zážitková výuka mimo školní lavice přesně
naplňuje moderní pojetí vzdělávání.
Ve středu 17. 10. 2018 zorganizovala
škola v místním kině besedu s hranickým cestovatelem Tomem Vejmolou,
alias Tomíkem na cestách. Ten s sebou
dokonce přivezl i svůj slavný tuk-tuk,
se kterým zvládl během jednoho roku
cestu z Bangkoku až domů, do Hranic,
což mimochodem činí přibližně 20 000
km. Beseda byla určena nejen žákům
školy, ale byla nabídnuta i veřejnosti.

Svůj velký večer mají za sebou i žáci
8. a 9. třídy, kteří v páteční podvečer
23. 11. 2018 zakončili své „taneční“
slavnostní závěrečnou lekcí. Místní
kulturní dům byl opravdu zcela naplněn a naši tanečníci sklízeli potlesk za
předvedené umění. Velké poděkování
za organizaci celého kurzu, včetně
závěrečného večera, náleží paní učitelce Svobodové a rovněž i tanečnímu
mistrovi, panu Tumpachovi.
Do dění ve škole se snažíme vtáhnout
i rodiče a odborníky z praxe. Besedy se
zdravotníky, policisty, hasiči atd. jsou
běžnou součástí. My však chceme jít

ještě dál. A tak novou, ale velmi zajímavou akcí bylo společné vaření žáků
sedmé třídy pod taktovkou profesionální kuchařky, paní Kolaříkové. Děti si
vyzkoušeli uvařit několik tradičních
italských jídel a věříme, že paní Kolaříková u nás ve škole nevařila naposledy.
Určitě ji budeme zvát na „kolaudaci“
nově rekonstruované učebny vaření.
Stejně tak náleží poděkování panu
Studenému z firmy Zofi fasády, který
jako úspěšný podnikatel předává zkušenosti dále a školí děti v oblasti
finanční gramotnosti.

skupina Laska Band. Spolek rodičů
myslí i na naše nejmladší a v neděli
27. 11. 2018 se bude rovněž v Kulturním domě konat tradiční dětský karneval.
Adventní jarmark se uskutečnil
28. 11. 2018. Na jeho realizaci se podíleli žáci ZŠ Všechovice, kteří si připravili taneční vystoupení, divadelní
pohádku a řadu upomínkových předmětů, převážně z přírodních materiálů. Zaměstnanci školy si připravili pro
návštěvníky občerstvení, napekli cukroví, koláčky a atmosféru podpořil
skvělý punč, vánoční čaj nebo káva.
Tóny známých melodií zlákaly nejednoho návštěvníka zastavit se u kapely
Všechomor a zazpívat si koledu. Děkuji

všem, kteří se podíleli na realizaci
celého jarmarku. Akce proběhla za
podpory Grantového programu Regionu Hranicko.
Připravovány jsou i další akce. Pokud
tedy nechcete o nic přijít, 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).
Závěrem bychom chtěli poděkovat za
sponzorské dary a podporu školy paní
Kolaříkové a firmě Zofi fasády, zastoupené panem Studeným. Upřímně děkujeme.
Daniel Navrátil, ředitel

Již nyní, s předstihem, si vás dovolujeme pozvat na tradiční školní akce
a na Všechovickou laťku, která se
bude konat ve čtvrtek 20. 12. 2018.
Zveme také všechny milovníky tance
a společenské zábavy na tradiční Společenský ples Spolku rodičů a přátel ZŠ
Všechovice, který se bude konat
v pátek 25. 1. 2019 od 20.00 hod. v Kulturním domě ve Všechovicích. Svou
účastí a zakoupením lístku podpoříte
činnost spolku, který se podílí na
financování různých školních aktivit.
K tanci a poslechu bude hrát hudební

Žehnání nového včelařského praporu
Po čase dojednávání se nám, včelařům, konečně podařilo
zrealizovat vyšití spolkového praporu. Tento nový prapor byl
požehnán 27. 10. 2018 ve všechovském kostele Nejsvětější
trojice při slavnostní mši svaté konané u příležitosti obecních oslav 100. výročí vzniku Československa. V čele slavnostního průvodu byly kromě včelařského praporu neseny
i státní vlajka a obecní prapor. V průvodu prapory doprovázeli krojovaní včelaři z naší a ze spřátelené valašskomeziřičské organizace, uniformovaní hasiči, krojovaní ze spolku
Šimon a také starostové z naší a okolních vesnic. Slavnostní
průvod i mši svatou doprovázela dechová kapela Hraničáci.
Kromě našeho člena, P. Vratislava Kozuba, přijal na slavnostní bohoslužbu pozvání i hranický děkan P. Janusz Lomczik, který nám prapor během mše svaté požehnal. Po skon-5-
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čení mše svaté jsme u pomníku uctili
památku vojáků padlých ve světových
válkách modlitbou a položením věnce.
Následně tato akce pokračovala lampionovým průvodem skrz vesnici, který
byl zakončen ohňostrojem na Pastevníku. Celý průběh oslav vyvrcholil
v kulturním domě příjemným posezením a občerstvením pro všechny
zúčastněné.
Nyní ještě něco k praporu. Na jedné
straně je ve středu vyšito logo naší
organizace, které je obklopeno znaky
členských obcí. Všichni všechovští
včelaři, stejně jako včelaři z Dolních
Těšic, Horních Těšic, Horního Újezda,
Provodovic, Rouského, Skaličky, Ústí
a Zámrsk spadají pod Základní organizaci Českého svazu včelařů Skalička.
Z tohoto důvodu máme na praporu

vyšito „Včelařský spolek Skalička“.
Dále je zde vyšito datum vzniku naší
Základní organizace, k čemuž došlo
v roce 2011 po odtržení z organizace
hranické. Stejně jako mají svého patrona hasiči, myslivci, nebo vinaři, tak
i včelaři mají svého svatého Ambrože.
Druhé straně praporu tedy dominuje
postava našeho přímluvce s prosbou

o jeho ochranu.
Náš nový prapor chceme využívat při
včelařských schůzích, plesech, zájezdech, poutích a při různých obecních
akcích. Velký dík za finanční a organizační podporu patří panu starostovi
Radku Mikušovi a zastupitelstvu obce.
Petr Sekanina

A ještě drobnost ke 100. výročí založení Československa
Citace z kroniky z říjnových dnů 1918:
V úterý 29. října rozlétla se po celé
naší české vlasti zpráva, že v Praze,
Národní výbor, sestávající z pěti předních mužů našeho národa, ujal se vlády. Do naším obce došla zpráva toho

dne ráno. Hned konány přípravy
k důstojné oslavě. Den 28. říjen
zůstane na věky zapsán do dějin
našeho národa nesmazatelným písmem. V ten den slaví národ československý své vzkříšení. Květ svobody, to

nejvyšší štěstí člověka vykvetl zavlažován krví synů a slzami pozůstalých.
Svoboda dotkla se čela těžce zkoušeného národa.

Středisko Farní charita Všechovice (FCH)
a Římskokatolická farnost (ŘKF) Všechovice,
to jsou dvě složky, které úzce spolupracují a tvoří nedílnou součást kulturního života v obci. Mezi dobročinné
akce FCH řadíme Tříkrálovou sbírku.
Z této sbírky je možno pomáhat sociálně slabým, lidem, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci a všem potřebným. Jako poděkování všem koledníků
za jejich nezištnou činnost jsme opětovně připravili 2 setkání na Plovárně
v Hranicích a návštěvu letního kina.
Mezi další charitativní činnost patří již
pro nás tradiční sbírka vánočních dárku
na Ukrajinu. Dárky mají svého adresáta a osobně si je vyzvedávají. Balíčky
jsou určeny do dětských domovů, soci-
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álních ústavů nebo přímo jednotlivcům
v Ternopilu, Bortníkách, Kolomyji,
Lopatyni. Pro některé děti to jsou
první dárky v jejich životě. V letošním
roce farníci připravili 28 balíčků. (Býškovice 1, Horní Újezd 5, Komárno 1,
Malhotice 1, Rouské 14, Všechovice 6).
Za Rouské bych chtěla poděkovat
firmě Zofifasády, s.r.o. Roman Studený, která připravil dárky pro 10 dětí
z Ternopilu.
V letošním roce se uskutečnilo i doučování sociálně slabých dětí, které se
pravidelně po vyučování připravovaly
pod odborným dohledem v odpoledních hodinách na další výuku. Tuto
aktivitu hodnotíme jako velmi prospěšnou s dobrými výsledky. Zároveň
bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům, kteří nabízeli oblečení, obuv,
vybavení do domácnosti a nábytek.
Vše našlo svého adresáta a slouží dále.
Během kalendářního roku se věnujeme
dětem a připravujeme jim se skvělými
vedoucími víkendová setkání s přespáním na místní faře. Zde se dětí učí tvořit, manuálně rozvíjet, rády si posedí
a zazpívají u táboráku, ale nejvíce je
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baví soutěžní hry v přírodě. Vzhledem
k tomu, že spolupracujeme s ŘKF ve
Všechovicích, dovolím se zde zmínit
i o letním přífarním táboře, jehož hlavním pořadatele je právě výše zmíněná
ŘKF. Tento tábor podpořil Sarkander
Olomouc a velké poděkování patří za
finanční podporu i firmě ROLOFOL a.s.
Lubomír Zátopek. Děti zde prožily
nádherných 5 dní plných her, tvoření.
Poznaly nové kamarády a měly možnost přespat v Holubově chatě. Chtěla
bych tímto poděkovat všem vedoucím
za jejich dobrovolnou činnost a za
ochotu věnovat těmto dětem svůj
volný čas. I v letošním roce jsme se při
celoroční akci Noc kostelů zaměřili na
děti. Děti se seznámily s historií místního kostela. Byla připravena i beseda
o Svaté zemi, ale nesetkala se s velkým
zájmem. Blíží se konec roku a ŘKF
Všechovice pro Vás připravila tradiční
koncert – Country Vánoce. FCH se již
tradičně připravuje na Tříkrálovou
sbírku, která proběhne ve Všechovicích i okolních obcích v sobotu 5. ledna
2019. Chtěla bych Vám všem poděkovat za Vaši dobročinnost a ochotu pod-

porovat správnou věc. Do nového roku
Vám přeji jménem FCH hodné lásky,

zdraví a Božího požehnání.

Irena Kývalová – FCH Všechovice

Setkání Hanáků s hejtmanem olomouckého kraje
Náš spolek Šimon byl pozván 28. září na
svátek sv. Václava na již VII. Setkání
Hanáků s hejtmanem olomouckého
kraje, tentokrát v Čechách pod Kosířem v prostředí krásného parku. Dřívějších setkání jsme se zúčastnili
ve Velké Bystřici, Prostějově
a Zábřehu a vždy jsme byli velmi
spokojení. Tentokrát jsme se
zúčastnili tři páry v našich záhorských krojích. Tato akce začínala
ráno mší v místním kostele
sv. Jana Křtitele, kde zpíval
hanácký mužský sbor Rovina. Pak
následoval krojovaný průvod
obcí všech souborů, kterých bylo
přes třicet do parku, kde pokračoval program. Počasí bylo

krásně letní, tak pohled na velké množství různobarevných krojů byl opravdu
nádherný! Následovalo krátké představení všech zúčastněných souborů
a setkání bylo zahájeno vzpomínkou na

výročí 100 let republiky. Přijeli nás
navštívit a pozdravit prezident T.G.
Masaryk, Rastislav Štefánik a Eduard
Beneš. Další program probíhal současně na dvou pódiích až do večerních
hodin, takže bylo opravdu nač se
dívat, zazpívat si i pobesedovat
mezi sebou navzájem. Já osobně
jsem nikdy ještě neviděla tolik
krojovaných pohromadě od miminek v dobových kočárkách, děti
i dospělé přes různé povozy
i kočáry s koňmi. Pro nás
tobyl nezapomenutelný zážitek
a krásně prožitý den.
Eliška Cíchová

Hanáci republice
Náš spolek Šimon dostal pozvání od
Hanáckého folklórního spolku na akci
„Hanáci republice“. Na pozvání senátora Lumíra Kantora jsme jeli 18. října
vlakem do Prahy do Senátu české
republiky. Vypravilo se asi 60 krojovaných Hanáků a mezi nimi i dva páry nás
ze Záhoří v rezervovaném vagónu
z Olomouce do Prahy. Z hlavního
nádraží jsme se vydali pěšky a se zpěvem přes Václavské na Staroměstské
náměstí, přes Karlův most až do
budovy Senátu. Tam nás přivítal pan
senátor L. Kantor i místopředsedkyně
Senátu L. Horská a za přítomnosti předsedy Senátu M. Štěcha byla otevřená

výstava o hanáckých krojích. Také
jsme se mohli podívat na právě probíhající schůzi Senátu. Jistě si dovedete
představit, jakou „atrakcí“ jsme byli!
Zastavovali nás turisté i místní, fotili
se s námi a zajímali se, odkud jsme.
Někteří z nás informovali zájemce

nejen česky, ale i anglicky. Celá akce
se vydařila i díky krásnému, téměř
letnímu počasí a v nás zůstanou trvalé
vzpomínky.
Eliška Cíchová

Mistryně ČR ze Všechovic
Přelom roku bývá vždy doba bilancování a spřádání plánů do budoucna.
Není tomu jinak ani v případě 18-ti leté
Aničky Zdražilové. Šikovná studentka
ze Všechovic se před časem pustila
s vervou do sportu v pravdě dívčího
– aerobiku. Postupem doby se přeorientovala ke kulturistice a fitness, což
je sport nejen pro muže, ale i pro ženy.
Sport, který nabývá na popularitě jak
ve světě, tak i u nás. Trošku ze zákulisí
tohoto sportu nám v krátkém rozhovoru prozradila i samotná Anička.
1. Jak to vlastně začalo v Tvém případě?

Zdravím všechny čtenáře, ke sportu
jsem byla vedena už od malička. Asi 7
let jsem se věnovala závodně skupinovému aerobiku. Jelikož mi od dětství
cílevědomost nechybí, lákalo mě zkusit něco individuálního. Minulý rok
jsem začala pravidelně navštěvovat
fitko, kde mě oslovili mí trenéři, Lenka
Červená-Bořutová a Tomáš Antl, pod
jejichž dohledem se na soutěže připravuji.
2. Pro koho jsou kulturistické a fitness
soutěže určeny?
Soutěže jsou asi pro každého se
zájmem o svalový rozvoj, jelikož se
-7-
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hodnotí tvar a velikost svalů, celková
symetrie a vyrýsovanost. Bikini fitness
je nejnižší ženskou kulturistickou kategorii, ve které hraje roli i celkový
dojem.
3. Kde a jak často trénuješ, máš
nějaké speciální tréninky? Protože
děláš sport na zdejší podmínky
opravdu na špičkové úrovni, určitě
máš i speciální jídelníček.

Trénuju ve Fitness AVE Přerov. Četnost
i druh cvičení se mi mění podle fáze
přípravy. Většinou je cvičení v posilovně doplněné nějakou aerobní aktivitou. Snažím se dodržovat racionální
a vyvážený jídelníček, který v tomto
sportu hraje důležitou roli.
4. A bez přehnané skromnosti. Vím, že
již dosahuješ docela slušných sportovních výsledků. Můžeš nám je stručně
vyjmenovat?

Za největší úspěch považuji absolutní
vítězství v bikini fitness na Mistrovství
ČR dorostu a juniorů, ale i vítězství na
Mistrovství Moravy a Slezska dorostu
a juniorů. Vážím si však i ostatních
pohárových umístění.
Závěrem našeho krátkého rozhovoru
pro zpravodaj naší obce Ti přeji další
sportovní úspěchy, potřebné zdraví
a nadále skvělé studijní výsledky.
Děkuji za rozhovor, Jiří Šimara

Zpráva o sportovní činnost TATRANU Všechovice, z.s. – fotbal
Fotbalový klub TATRAN Všechovice
hraje soutěže Krajského fotbalového
svazu Olomouc. V podzimní sezóně
2018/2019 TATRAN odehrál v krajském
přeboru KFS Olomouc celkem 15
zápasů a je aktuálně v polovině soutěže na 3. místě.

vhodně doplnit o 2 až 3 hráče, tak aby-

V zimní přípravě určitě nechceme
usnout na vavřínech, ale čeká nás
tvrdá práce. Chtěli bychom i tým

chom na jaře nedoplatili na úzký kádr
a byli schopní se rvát o příčky nejvyšší.
Všem fanouškům TATRANu chci poděkovat za skvělé fandění a podporu
v podzimní části sezony a věřím že nám
na jaře opět pomůžou k dobrým
výsledkům.
Vedení TATRANU by chtělo touto cestou také velmi poděkovat za přízeň
sponzorů a partnerů.

Výsledky podzimního kola:
kolo

den

datum

hodina

domácí

hosté

výsledky

1.

TJ Sigma Lutín

39

1.

NE

05.08.2018

17:00

TATRAN

Želátovice

3:2p

2.

FK Jeseník

35

2.

NE

12.08.2018

17:00

TATRAN

Zábřeh

1:2

3.

TATRAN Všechovice

35

3.

PÁ

17.08.2018

17:30

Litovel

TATRAN

1:5

4.

TJ Medlov

32

4.

SO

25.08.2018

16:30

TATRAN

Medlov

1:2p

5.

FC Želatovice

31

5.

NE

02.09.2018

10:00

Černovír

TATRAN

0:5

6.

FK Mohelnice

29

6.

SO

08.09.2018

16:00

TATRAN

Mohelnice

3:2

7.

FK Šternberk

25

15.

ST

12.09.2018

16:00

HFK Olomouc "B"

TATRAN

0:5

8.

TJ Sokol Opatovice

25

7.

NE

16.09.2018

15:30

Dolany

TATRAN

4:0

9.

SK SULKO Zábřeh

25

8.

PÁ

21.09.2018

15:30

TATRAN

Lutín

3:1

10.

FC Kralice na Hané

20

9.

SO

29.09.2018

15:00

Hněvotín

TATRAN

3:4p

11.

TJ Sokol Velké Losiny

19

10.

NE

07.10.2018

15:00

TATRAN

Jeseník

3:1

12.

TJ TATRAN Litovel

17

11.

SO

13.10.2018

15:00

Kralice na Hané

TATRAN

2:3

13.

FC Dolany

16

12.

SO

20.10.2018

14:30

TATRAN

V. Losiny

1:0

14.

Slovan Černovír

15

13.

NE

28.10.2018

10:00

Opatovice

TATRAN

2:3p

15.

FC Hněvotín

11

14.

NE

04.11.2018

14:00

TATRAN

Šternberk

2:1

16.

1. HFK Olomouc B

10

15.

SO

10.11.2018

14:00

Želatovice

TATRAN

2:1p

ROZPIS: Mistrovská utkání TATRAN Všechovice - Krajský přebor - jaro 2019
kolo

den

datum

hodina

domácí

hosté

17.

NE

24.03.2019

15:00

Zábřeh

TATRAN

18.

NE

31.03.2019

15:00

TATRAN

Litovel

19.

NE

07.04.2019

15:30

Medlov

TATRAN

20.

NE

14.04.2019

15:30

TATRAN

Černovír

21.

SO

20.04.2019

16:00

Mohelnice

TATRAN
Dolany

22.

NE

28.04.2019

16:00

TATRAN

23.

NE

05.05.2019

16:30

Lutín

TATRAN

30.

ST

08.05.2019

16.30

TATRAN

1.HFK Olomouc

24.

NE

12.05.2019

15:30

TATRAN

Hněvotín

25.

SO

18.05.2019

17:00

Jeseník

TATRAN

26.

NE

26.05.2019

17:00

TATRAN

Kralice

27.

NE

02.06.2019

17:00

Velké Losiny

TATRAN

28.

NE

9.6.2019

17:00

TATRAN

Opatovice

29.

NE

16.6.2019

17:00

Šternberk

TATRAN

číslo 2 / prosinec 2018
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Zpráva o sportovní činnost mládeže TATRAN Všechovice, z.s. – fotbal
Mládežnická družstva TATRANU Všechovice hrají okresní soutěže OFS Přerov. Trenéry v jednotlivých družstvech
jsou u mladších žáků (sdružené družstvo s Ústím) P. Pumprla a R. Hroch,
u starší přípravky (sdružené družstvo
s Ústím) P. Němcová a J. Floreš
a u mladší přípravky TATRANU Martin
Studený. Po celý rok všechny kategorie
trénují 2 - 3x týdně a hrají mistrovská
utkání a turnaje. Sdružené družstvo
mladších žáků se po podzimní části
umístilo na pěkném 6. místě tabulky
(13 účastníků), starší přípravka svou
skupinu vyhrála a na jaře 2019 bude
hrát o přeborníka okresu Přerov. Mladší
přípravka TATRANU hraje také okresní
přebor a na jarní část soutěže postoupila do skupiny, která bude také hrát
o přeborníka okresu Přerov. Všechny
tyto kategorie se pravidelně zúčastňují přípravných turnajů a to na Přerovsku, Vsetínsku 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 3. 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 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.
V měsíci září uskutečnil TATRAN pod
záštitou Fotbalové asociace na hřišti
ve Všechovicích náborovou akci „MŮJ
PRVNÍ GÓL“ pro předškolní děti, která
měla mezi kluky ale i děvčaty velký
ohlas.
Krátké video z této akce můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu:
https://www.youtube.com/watch?
v=b0Xk5E-MBZI&feature=youtu.be
&fbclid=IwAR0FiqD6nWzNeaxXK3cpf
8ZlEp4fuZm5xK--S5Ww_QJjiVPDgob
1uzqKnLk
Na závěr nezbývá popřát mladým nadě-

jím, aby z pohybu a výsledků měly
radost. Rodičům za podporu svých dětí
a trenérům mládeže patří poděkovat
a popřát jim mnoho úspěchů ve své
práci s mládeži.
Za Tatran připravili: Zbyněk Vinklar,
Pavel Pumprla, Irena Görigová

Sovičky Všechovice
spolek vznikl v říjnu roku 2017. Hlavním cílem je finančně
podporovat naši mateřskou školu a tím zajistit dětem co
nejvíce pomůcek, vybavení a aktivit. Uskutečnili jsme tyto
akce: drakiáda, burza dětského oblečení, taneční zábava,
divadelní představení s hercem Lukášem Hejlíkem, rozloučení se školním rokem. Podařilo se nám také získat štědré
finanční a věcné dary od sponzorů. Tímto všem níže jmenovaným ještě jednou děkujeme. Z příspěvků od rodičů,
výdělkům na akcích a sponzorských darů se do školky pořídily např.: montessori prvky, hry, pomůcky nebo čepičky na
divadelní představení, odrážedla, přilby. Finančně jsme
také přispěli na lyžařský a bruslařský kurz, různá kulturní
představení a sportovní akce. Za první rok fungování našeho
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
spolku jsme pro školku získali 100 tisíc korun. Aktuálně
máme po úspěšném uspořádání další taneční zábavy, na
které se nám podařilo vydělat 70 tisíc korun. Pevně doufáme, že se spolku bude i nadále takto dařit a budeme moc
školku podporovat.
Sponzoři: obec Všechovice, MUDr. Stržanovská, MUDr. Stržanovský, Renetra, spolek Rozmarýn, p. Kolařík, p. Doležel,
p. Lesák, p. Horáček, p. Číhalová, p. Buzinisová, p. Sedláček
Adéla Doleželová

Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali 7 nových
občánků Všechovic. Tradičního setkání
nových občánků se zúčastnili rodiče
i prarodiče našich nejmenších. Kulturní komise připravila občerstvení
a krátkým programem přispěla školní
družina. Každý obdržel krásný dárek,
maminky kytičku. Přejeme našim nejmenším vše nejlepší a hodně zdraví do
života, rodičům přejeme, aby jim děti
přinášely radost.
Marcela Tomášová

Advent je tady
Poslední pátek před začátkem adventu
jsme rozsvítili vánoční strom. Již
13. ročník proběhl v tradičním duchu:
spolek žen Rozmarýn se postaral
o občerstvení, děti z mateřské školy
a družiny si připravily kulturní program, všem zahrál Všechomor. Přítomní mohli podpořit mateřskou školu
zakoupení drobného dárku. Netradičně a s předstihem přišel děti navštívit i sv. Mikuláš s anděly a čerty. Krásné

prožití adventního času!!!
Nejen rozsvěcení vánočního stromu,
ale i vánoční či adventní výstava patří
k tradicím, které se v obci podařilo
díky spolku Rozmarýn zavést. Letošní
výstava se uskutečnila 8. a 9. prosince.
A byla opět plná krásných výrobků,
inspirací pro vánoční výzdobu každé
domácnosti. Na své si přišly i děti,
které si mohly v tvořivé dílničce vyrobit drobný dárek. Návštěvníci nejen
z obce, ale i z širokého okolí si nenechali ujít tradiční punč. S výzdobou
letos pomohla školní družina. O kulturní program se postaraly děti
číslo 2 / prosinec 2018
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z mateřské školky a samozřejmě Všechomor. Všem, kteří se na přípravě, ale
i kulturním programu podíleli, patří
velký dík.
Spolek Rozmarýn z výtěžku ze svých
akcí podporuje děti z mateřské školky
a děti ze školní družiny. Výtěžek také
slouží pro další akce, jako je např.
Vítání babího léta, kde je pro děti připraven také bohatý doprovodný program.
Marcela Tomášová
Krásné vánoce přejí
ženy ze spolku Rozmarýn
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ VŠECHOVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
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Půlnoční překvapení • Taneční vystoupení
Bohaté občerstvení
Vstupné: 70,-Kč

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ VŠECHOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KDY: neděle 27. 1. 2019
KDE: KD Všechovice

CO VÁS ČEKÁ: Mnoho her a zábavy • Vystoupení tanečního kroužku • Bohatá tombola a občerstvení
TĚŠÍME SE NA VÁS

Na přípravě se svými příspěvky podíleli:
Eliška Cíchová, Irena Görigová,
Monika Kubjatová, Irena Kývalová,
Radovan Mikuš, Daniel Navrátil,
Pavel Pumpurla, Jiří Šimara,
Petr Sekanina, Marcela Tomášová,
Zbyněk Vinklar, Anna Zdražilová
Za spolupráci všem děkuje
Marcela Tomášová
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