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Vážení spoluobčané,
V tomto zpravodaji se mimo jiné budeme více věnovat odpadům, které ať chceme nebo ne, produkuje každý z nás. Odpady
jsou velkým tématem, které je diskutováno na všech úrovních, a které má do budoucna spoustu neznámých.

Skládka v Bystřici pod Hostýnem
Naše obec je již od roku 1993 členem
Svazku obcí pro hospodaření s odpady
a tento svazek je 100% vlastníkem
společnosti Skládka Bystřice s.r.o.
Takový model, kdy obce vlastní skládku, veškerou techniku, je zajišťován

svoz a sběr všech druhů odpadů, je
v rámci naší země ojedinělý. Přináší
nám to obrovské výhody. Nejsme
závislí na komerčních společnostech
a tím můžeme ovlivňovat ceny za služby. Skládka je dlouhodobě zisková,

ovšem zisk nikde neodchází, ale je
zpět investován do rozvoje společnosti. Máme tak v likvidaci odpadů zajištěnou i do dalších.

HISTORIE VZNIKU SKLÁDKY
Svazek obcí pro hospodaření s odpady
vznikl z potřeby řešit problém uložení
odpadu po přijetí zákona o odpadech
č. 238/1991 Sb. a možností skládkování na nezabezpečených skládkách do
roku 1996. Nezabezpečená skládka
odpadu znamená skládkování odpadu
volně v přírodě, nejčastěji do vytěžených hliníků cihelen nebo do přirozených terénních nerovností (rokle,
erozní rýhy atd.). V té době jiné, než
nezabezpečené skládky neexistovaly
a na území budoucího svazku obcí existovaly v každé větší obci (Bystřice pod
Hostýnem – Cihelna, Holešov – Žopy,
Dřevohostice a mnoho dalších). Třídění odpadu bylo v počátcích a velká
většina odpadu se skládkovala.
Od roku 1996 je možno skládkovat
pouze na zabezpečených skládkách, to
znamená takových, které jsou vybudovány v souladu s platnými státními
normami. Norma určuje, že skládka je
oddělena odvý podloží (okolního terénu) dvěma vrstvami těsnění (polyetylénová folie a jílové těsnění) a všechna

Letecký snímek

srážková voda je svedena ze skládky
tak, aby se mohla jímat a neznečišťovala povrchové a podzemní vody. Městský́ úřad Bystřice pod Hostýnem v čele
se starostou Pavlem Hejcmanem inicioval jednání s obcemi a městy v okolí,
jejichž výsledkem by bylo využít lokalitu Cihelna v Bystřici pod Hostýnem
pro vznik zabezpečené skládky odpadu
a vytvořit svozovou oblast pro tuto
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skládku. Druhá vhodná lokalita
v Žopech nepřicházela v úvahu, protože město Holešov v té době skládku
provozovat nechtělo. Jednání byla
velmi složitá, protože bylo nutné sjednotit mnohdy značně protichůdné
zájmy jednotlivých obcí. Ke vzniku
svazku obcí také velkou měrou přispěli
zaměstnanci Městského úřadu Bystřice
pod Hostýnem Ing. Pavla Zlámalová
www.vsechovice.eu
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a Vladimír Liška.
Od počátku je svazek obcí budován po
vzoru odpadových svazků obcí
Rakouska a většina principů fungování
těchto svazků byla převzata do stanov
svazku obcí (každá obec má 1 hlas bez
rozdílu velikosti - počtu obyvatel, či
statutu obce, rozhodování svazku řídí
představenstvo tj. 8 volených
zástupců obcí vesměs starostové, představenstvo ze svého středu vybírá předsedu svazku, který jej reprezentuje
navenek, všechny obce platí stejné
náklady na svoz odpadu bez rozdílu
vzdálenosti od skládky).

pod Hostýnem, Vítonice, Holešov,
Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice,
Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice,
Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice,
Zahnašovice, Žeranovice, Všechovice,
Býškovice, Dolní Těšice, Horní Těšice,
Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Rouské, Zámrsky, Žákovice,
Horní Újezd, Kelč, Branky, Choryně,
Kladeruby, Kunovice, Loučka, Podolí
u Loučky, Police, Lešná, Křtomil, Lipová, Pavlovice, Rakov, Šišma, Hradčany,
Radkova Lhota.

Zakladatelská smlouva Svazku obcí pro
hospodaření s odpady – Bystřice pod
Hostýnem byla podepsána v Bystřici
pod Hostýnem 3. 6. 1993 starosty
těchto obcí: Bystřice pod Hostýnem,
Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov,
Komárno, Loukov, Osíčko, Podhradní
Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov

Svazek obcí pro hospodaření s odpady
byl zaregistrován jako zájmové sdružení právnických osob u Okresního
úřadu v Kroměříži dne 11. srpna 1993.
Členská schůze 22. 4. 1994 přijala tyto
další obce: Bezuchov, Dolní Nětčice,
Dřevohostice, Nahošovice, Oprostovice, Radkovy, Radotín, Soběchleby,

Turovice.
Členská schůze 26. 8. 1994 přijala za
člena svazku obcí Horní Nětčice. Jako
poslední v roce 1995 byla přijata obec
Mrlínek, která měla výhrady k umístění
skládky nad obcí Mrlínek a možností
znečištění zdroje vody pro obec. Dále
bylo jednáno s dalšími městy a obcemi,
například Hranicemi, Skaličkou, Hulínem, Hošťálkovou, Ratiboří, Mikulůvkou, Oznicí, Kateřinicemi a Jablůnkou,
které ale do svazku obcí nevstoupily.
I když obce Přílepy a Žeranovice podepsaly zakladatelskou smlouvu, nezaplatily vstupní příspěvky a členy
svazku vlastně nebyly.
Mezi zakladatele svazku obcí, kteří
vykonávají stále funkci starosty, jsou
Oldřich Navrátil (Chomýž), Václav
Smolka (Osíčko, do roku 2018), Bohumil Škarpich (Rusava), Alena Veličková
(Horní Újezd) a Karel Hlavice (Police).

VÝSTAVBA SKLÁDKY
Podle stanov svazku členské obce složily členský příspěvek ve výši 10,00 Kč
a dále ve třech splátkách 600,00 Kč za
každého trvale hlášeného občana. Tyto
peníze byly použity na výkup pozemků
a stavbu prvních objektů skládky.
Základním úkolem svazku obcí bylo

Garáže

vykoupit pozemky v lokalitě Cihelna
v Bystřici pod Hostýnem v těsné blízkosti nezabezpečené skládky Cihelna
I. A Cihelna II. Na těchto pozemcích
byla v roce 1994 vybudována I. kazeta
zabezpečené skládky Cihelna III.
a další objekty – komunikace, jímka
odpadních vod, garáž a provozní budova. První odpad na novou kazetu byl
uložen 1. 2. 1995. Stavba byla hrazena
z úvěru, protože základní vklad členských obcí svazku byl hrazen postupně
a nedostačoval na úhradu výstavby
skládky. Prvním ředitelem skládky byl
od 1.1.1995 Ing. Milan Olša, který́
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funkci vykonával krátce do 30. 4. 1995.
Po něm byl jmenován ředitelem Ing.
Jiří Sedláček.
Již v roce 1998 bylo započato s výstavbou II. kazety skládky Cihelna III. Celá
skládka se buduje postupně, po kaze-

Administrativní budova

tách. V tomto případě mají kazety
plochu asi 1 ha – obdélník 200 x 50
metrů. Jsou napojovány delší stranou k
sobě. Po splacení úvěru si svazek obcí
na výstavbu II. kazety vzal další úvěr
u České spořitelny ve výši 13 000 000
Kč. V rámci výstavby II. kazety skládky
byla také provedena rekultivace nezabezpečené skládky Cihelna I. a II.
K 31. 12. 1998 odešel dobrovolně do
jiného zaměstnání Ing. Jiří Sedláček
a řízením skládky byl pověřen Ing.
Ludvík Režný, který́ byl zaměstnancem
svazku obcí od 24. 6. 1996.
Při dalším provozu skládky vyvstaly
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vážné obavy, že svazek obcí nebude
moci splácet úvěr u České spořitelny.
Proto členská schůze svazku obcí rozhodla o dalším vkladu členských obcí
ve výši 50,00 Kč za každého trvale hlášeného občana. Dále bylo rozhodnuto
prodat podíl na skládce společnosti,
která měla zkušenosti s odpadovým
hospodářstvím. Do užšího výběru byly
vybrány společnosti A.S.A., spol. s r.o.
Praha, BIOPAS s.r.o. Kroměříž a RCP
Recykling park s.r.o. Brno (nyní SITA
a.s.). Vybrána byla společnost A.S.A.,
spol. s r.o. a tak vznikl 1. 11. 2000 společný́ podnik A.S.A. skládka Bystřice,
s.r.o. s podílem 99,92% svazku obcí.
Předpokládalo se, že A.S.A., spol. s r.o.
Praha odkoupí od svazku obcí část
majetku nového podniku a tím navýší
svůj podíl. Ale protože jednání
s A.S.A., spol. s r.o. Praha se protahovala a situace se mezitím konsolidovala, k plánovanému odkupu již nedošlo.
V té nejisté době místostarosta Dřevohostic a člen předsednictva svazku
obcí Josef Kotek přemluvil obce okolo
Dřevohostic - Křtomil, Lipová, Pavlovice, Rakov, Šišma, Hradčany, Bezuchov,
Dřevohostice, Nahošovice, Oprostovice, Radotín, Soběchleby a Turovice,
aby ze svazku obcí vystoupily. Tlaku na
vystoupení z této oblasti odolaly jen
Radkovy a Radkova Lhota.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB SKLÁDKY
V roce 2001 byl také v souladu s novou
právní úpravou změněn Svazek obcí
pro hospodaření s odpady ze zájmového sdružení právnických osob na
dobrovolný́ svazek obcí. Skládku
odpadu od roku 2001 provozuje společnost A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., což
je výhodnější i z hlediska účetního.
Svazek obcí nikdy nedělal jinou službu
pro členské obce než provozování
skládky. Další činnosti, jako je svoz
komunálního odpadu, tříděného odpadu, bioodpadu i nebezpečného odpadu
postupně začala vykonávat společnost
A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. Další
činnost svazku obcí byla až do roku
2011 omezena jen na nutnou administrativu.
V roce 2011 v rámci projektu
„Rozšíření separace odpadů ve Svazku
obcí pro hospodaření s odpady Bystřice
pod Hostýnem“ Svazek obcí pro hospodaření s odpady a společnost A.S.A.
skládka Bystřice, s.r.o. začali se svozem vytříděných složek komunálního
odpadu – plastů, papíru, skla a biologicky rozložitelného odpadu. Projekt
byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí podle smlouvy 10075424. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšen.

kapacity jejich zpracování či třídění.
V rámci tohoto projektu Svazek obcí
pro hospodaření s odpady zakoupil
vozidlo MAN s nástavbou Zoeller, které
je využíváno ke svozu vytříděných
složek komunálního odpadu (plasty,
papír a biologicky rozložitelný́ odpad).
Dále bylo zakoupeno 250 kontejnerů
na plasty, 150 kontejnerů na papír
a 250 kontejnerů na biologicky rozložitelný́ odpad. Vozidlo i kontejnery má
pronajaté společnost A.S.A. skládka
Bystřice, s.r.o. Udržitelnost tohoto
projektu skončila 30. 6. 2016.
V roce 2013 v rámci projektu „Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem“
Svazek obcí pro hospodaření s odpady
vybudoval sběrný dvůr a rozšířil kapacitu kompostárny a pořídil technologické vybavení kompostárny. Projekt
byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí podle smlouvy 11089424.
V rámci tohoto projektu Svazek obcí
pro hospodaření s odpady postavil
provozní objekt (3 buňky kancelář
a sociální zázemí) s jímkou na vyvážení, zpevněné plochy kompostárny
a sběrného dvora, záchytnou jímku
kompostárny, kanalizaci, vodovod
a rozvody NN. Dále zakoupil sběrnu
nebezpečných odpadů včetně vyba-

Kompostárna

vení a váhy, 6 velkoobjemových kontejnerů Abroll, 1 kontejner na suť,
1 dělený kontejner na sklo, homogenizátor kompostu (drtič biologicky rozložitelného odpadu) ZAGO ECOGREEN
9 SD, traktor CASE FARMAL 105,
teleskopický manipulátor MERLO
P25.6, překopávač kompostu IWK AK
3000, rotační třídič (síto) ULTRA
SCREEN TS 1000 D a čerpadlo na zavlažování kompostu se závlahovým zařízením. Všechny tyto pořízené věci
provozuje společnost. A.S.A. skládka
Bystřice, s.r.o.
Dne 3. 3. 2017 svazek obcí odkoupil
celý podíl (0,08%) A.S.A. International
Environmental Services GmbH. Tím se
stal 100 % vlastníkem společnosti
A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o. Zároveň
s tím byla tato společnost přejmenována na Skládka Bystřice, s.r.o.
Radovan Mikuš, starosta a člen předsednictva
Svazku obcí pro hospodaření s odpady
Ing. Ludvík Režný, ředitel společnosti
Skládka Bystřice s.r.o.

Odpady v naší obci
V dalším článku na téma odpady bych
vás seznámil, jak nakládáme s odpadem v naší obci.
Komunální odpad je od občanů svážen
2x měsičně. Každý rok vyprodukujeme kolem 170 t odpadu. Ve srovnání
s rokem 2009 je to přibližně o 20 tun
méně. Mimo odpad v popelnicích je
také dvakrát do roka organizován sběr
velkoobjemového odpadu do kontejnerů. Tohoto odpadu se odveze přibližně dalších 20 tun. Zde bych rád
upozornil na některé nešvary.

občané zase pro jistotu popel zalijí
vodou. Pokud ale mrzne, nastává zase
problém s vyklopením nádoby. Vysypávejte tedy do popelnic je vychladlý
popel.
Druhým nešvarem je zcela nepochopitelné jednání některých občanů, kdy
do velkoobjemového kontejneru, na
kterém je jasně vyznačeno, co se do
něho může uložit, vysypou nebezpečný odpad. Viz snímek, kdy někdo
zcela zaplnil kontejner pneumatikami.

V letošním topném období se mohlo
stát, že vám nebyla při svozu vysypána
popelnice. Většinou je to z toho důvodu, že je v nádobě vysypán ještě žhavý
popel. Pokud by si toho obsluha
nevšimla, může dojít k zažehnutí
odpadů uvnitř vozidla. V jednom případě se tomu v prosinci loňského roku
stalo a osádka musela odpad z auta
vysypat na prostranství v ZD, uhasit
oheň a odpad zase naložit. Někteří

Od roku 2012 vznikla obcím povinnost
zajistit svoz biologicky rozložitelného
odpadu (BRO). Odpad je od té doby
ukládán do hnědých kontejnerů.
V roce 2015 jsme ještě začali přistavovat na BRO velkoobjemové kontejnery.
Když se začal BRO v roce 2012 svážet,
vyprodukovali jsme ho 30 tun a v následujících letech vzrostl BRO celkem na
100 tun za rok. Je sice dobře, že tento
odpad nekončí v popelnicích, ale jeho
množství je až překvapující i vzhledem
k tomu, že jsme v minulých letech
umožnili všem občanům výhodný způsob pořízení zahradních kompostérů.
Těch bylo v několika etapách dodáno
do domácností téměř 400 kusů.
Je velká škoda, že tolik biologického
materiálu je z obce vyvezeno pryč.
Pojďme společně více využit domácí
kompostování. Je to ideální materiál
na naše zahrady a zcela zdarma.
Abychom ještě více podpořili domácí
způsob zpracování rostlinného odpa-
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du, pořídili jsme štěpkovače větví. Tyto štěpkovače si budeme moci všichni vypůjčit. K dispozici jsou motorové štěpkovače,
které zvládnou podrtit větve do průměru až 8 cm a menší elektrické, které drtí větve do průměru 4 cm. Půjčení velkého
štěpkovače stojí 100 Kč na den a vlastní benzín, menší štěpkovač stojí 50 Kč za den. Objednávky budou přijímány na OÚ.

A CO NÁS DÁL ČEKÁ V OBLASTI ODPADŮ?
Novinkou pro obce je povinnost zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem
je, že v současné době pouze zhruba 10
% obcí zajišťuje třídění těchto odpadů
a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem
končí často v kanalizaci. Tuto povinnost mají obce od 1. ledna 2020. Do
této doby musíme připravit systém
sběru jedlých olejů a tuků. V rámci
činnosti Skládky Bystřice s.r.o. již na
tomto pracujeme a budeme na novou
povinnost připraveni.

jsme za něj dostávali zaplaceno. Nyní
již není o vytříděný plast zájem.
Naopak za jeho likvidaci musíme platit
nemalé peníze, a navíc i mnoho nevyužitelného plastu skončí opět na
skládce. Tato situace vede k tomu, že

Novou povinností je také zajistit sběr
BRO celoročně. Přes zimní období je
tohoto odpadu vyprodukováno velmi
málo, přesto bude na jednom stanovišti kontejner stále k dispozici.
Jistě jste v minulosti zaznamenali
informace, že do roku 2022 bude ukončeno skládkování odpadů na skládkách. Přesně by tedy na skládce měl
skončit je zbytkový odpad, který se
nedá vytřídit nebo energeticky využít.
Je velice pravděpodobné, že tato
povinnost se posune až na roky 2032 či
2035. Je to zejména z toho důvodu, že
v současné době nemá naše republika
jasný koncept, jak s vytříděným odpadem naložit. Obrovský problém vzniká
v poslední době s plasty. Skončila
doba, kdy vytříděný plastový odpad ve
velkém mizel zejména v Číně, a ještě

A ODPADY JEŠTĚ JEDNOU,
trochu z jiného pohledu. Další nešvary můžete vidět na
následujících fotografiích: nyní, po zimně, kdy již není sníh,
ale není ještě zelené listí, je vidět, jak se někteří občané
zbavují odpadu, zejména pak suti, rozbitých střešních tašek
a podobně, omítka vysypaná v příkopě. Co k tomu říct? Je to
nezodpovědnost: Pokud někdo provádí rekonstrukci, může
si nechat přistavit kontejner a nechat si odvést odpad na
skládku. Sice za odvoz a uložení zaplatí, ale s tím musí počí-
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cena za likvidaci plastů poroste. Jak
z toho ven je na našich politicích. My
jsme se třídit naučili, ale stát v této
problematice hrubě zaspal.
Radovan Mikuš,
starosta obce

tat. Za nové tašky či cihly také zaplatí a nezní to divně. A komentář k poslední
fotografii. Určitě je dobře, že jsme se naučili třídit. Ale pokud jsou PET láhve
naházené v pytli vedle kontejneru (ano, chápu, zrovna byl plný). Ale láhve jsou
nepošlapány, tj. pokud by byly správně zmačkány, vlezly by se do jednoho pytle
a ne do tří, které u kontejneru byly. A podobně to může být i v tom plném kontejneru. Auto, které potom pro plast přijede, vozí vzduch!!! Zkusme u toho třídění
přemýšlet. A jak psal již p. starosta, zejména Bio odpad ze svých zahrádek
nechejme na svých zahrádkách, ušetříme za svoz odpadu a získáme také cennou
biohmotu zpět do našich zahrádek.
Marcela Tomášová, místostarostka obce

Usnesení Zastupitelstva obce Všechovice
USNESENÍ Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE,
KONANÉHO DNE 10. 12. 2018
1. ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
1.1. ZO obce schvaluje rozpočet o b c e
na rok 2019, dle přílohy č. 1

počtových opatření pro

litě Za školou.

jednotlivá RO do výše 500 000 Kč na
stránce výdajů a v neomezené výši na
stránce příjmů a ve vztahu k dotacím.

5. ODMĚNY ČLENŮM VÝBORŮ, KTEŘÍ
NEJSOU ČLENY ZO

Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

5.1. ZO schvaluje poskytnutí odměn
členům výborů, kteří nejsou členy ZO
ve výši 700 Kč za měsíc

Usnesení č. 3 bylo schváleno

Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1

4. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Usnesení č. 1 bylo schváleno

4.1. ZO schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu na zřízení plynovodní
přípojky mezi obcí a J. H.

2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ
2020 - 2022

6. ŽÁDOSTI O DOTACE

Usnesení 4.1. bylo schváleno
4.2. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení VB mezi obcí a společností GAS net. Pro zřízení plynovodní přípojky.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
3.1. ZO pověřuje starostu obce
k provedení nezbytných rozpočtových
opatření do konce roku 2018 bez omezení.

Usnesení č. 4.2. bylo schváleno
4.3. ZO bere na vědomí vyhlášení
záměru na prodej vodovodního řadu
v lokalitě Za školou a vyhlášení záměru
na prodej plynovodního vedení v loka-

3.2. ZO pověřuje starostu pro volební
období 2018 – 2022 k provádění roz-

Výsledek hlasování:
Pro: 5 | Proti: 0 | Zdrželi se: 3
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

2.1. ZO schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na období 2020 – 2022 dle
přílohy č. 2

5.2. Odměna bude poskytována od
1. 1. 2019 a v případě náhradníka ode
dne jeho zvolení.

6.1. ZO bere na vědomí informace
o dotacích na rok 2019.
7. DODATEK KE SMLOUVĚ
7.1. ZO schvaluje dodatek ke smlouvě
na vypracování PD s firmou MSS projekt.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Radovan Mikuš,
starosta

ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE ZE DNE 10. 12. 2018
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE,
KONANÉHO DNE 21. 2. 2019
1. ŽÁDOSTI O DOTACE
1.1. ZO obce schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Rekonstrukce ZŠ Všechovice, pavilón UO21 a K1V“.
1.2. ZO obce schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Učebna polytechnických dílen“.
1.3. ZO obce schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Rekonstrukce tenisových kurtů“.
1.4. ZO obce schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Autobusové nádraží,
chodníky, parkovací a odstavní stání
Všechovice, I. etapa“
1.5. ZO obce schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Revitalizace zeleně
v obci Všechovice“.
1.6. ZO obce schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Odstranění staré
kotelny a následná úprava veřejných
prostor.
1.7. ZO bere na vědomí informace
o přípravách dalších projektů
1.7.1. Rekonstrukce KD
1.7.2. Lokalita pro stavbu RD
Za školou II
1.7.3. Sociální zařízení a zastřešení
Pastevník
1.7.4. Oprava střech ZŠ po krupobití
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
2. SMLOUVA O SPOLEČNÉM ZADÁVANÍ
SE SPRÁVOU SILNIC OLOMOUCKÉHO
KRAJE, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ
ZO projednalo smlouvu o společném
zadávání se Správou silnic Olomouckého kraje.
2.1. ZO schvaluje Smlouvu o společném zadávání se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organi-

zací

vedena výměna otopného systému
v severní části pavilónu UO21. Dále
bude nově provedeno napojení vodovodu do obou pater, využije se příprava
tohoto napojení, která byla provedena
v rámci vestavby MŠ. Oproti projektu
bude provedena úplná výměna vstupu
do dvou učeben, bude odstraněn
kovový rám včetně skleněného kopilitu, otvor bude dozděn a nade dveřmi
bude světlík. Každý pátek od 12,30 hod
kontrolní den.

2.2. ZO jmenuje do komise pro otvírání obálek a posouzení kvalifikace
uchazečů Radovana Mikuše
2.3. ZO jmenuje do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Radovana
Mikuše
2.4. ZO Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

4.1. ZO bere na vědomí informaci
o probíhající akci rekonstrukce učeben

3. INFORMACE O REALIZACI AKCE
„PRŮTAH OBCÍ“

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Starosta informoval o rozpočtovém
opatření č. 1. Dále rozpočtové opatření č. 2 – převod částky 5,9 mil.
z nespecifikovaných rezerv na úhradu
rekonstrukce odborných učeben. Poté
se teprve požádá o proplacení dotace.

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele, předpoklad zahájení červen,
ukončení říjen.
3.1. ZO bere na vědomí informace
o realizaci akce „Průtah obcí“

5.1. ZO bere na vědomí informaci
o provedeném rozpočtovém opatření
č. 1.

4. I N F O R M A C E O P R O B Í H A J Í C Í
REKONSTRUKCI UČEBEN ZŠ
Starosta informoval o stavu projektu
rekonstrukce učeben ZŠ.

5.2. ZO schvaluje RO č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

14. 2. bylo předáno staveniště. Ředitel
využil možnosti udělit 2 dny volna
a prováděcí firma mohla využít
i následné jarní prázdniny pro nejvíce
hlučné práce. Stavební dozor provádí
Ing. Študent. Mimo projekt bude pro-

Usnesení č. 5.1. bylo schváleno
Radovan Mikuš,
starosta
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE - PROJEDNANÉ A SCHVÁLENÉ ZASTUPITESTVEM OBCE
Zastupitelstvo obce (ZO) na únorovém
zasedání jednalo zejména o připravovaných rozvojových akcích, které jsou
připraveny na nejbližší období a na
které se podařilo předložit žádosti
o dotace.
Je připravena další etapa rekonstrukce. V loňském roce se podařilo zrekonstruovat část sociálního zařízení. Na

číslo 1 / březen 2019

letošní rok je připravena rekonstrukce
zbývajících sociálních zařízení. Sociální zařízení je ve škole v nezměněném
stavu od uvedení školy do provozu, což
je od roku 1984 a bylo na hranici
živostnosti. Považovali jsme za
nezbytně nutné a nevyhnutelné tuto
rekonstrukci připravit. V letošním roce
probíhá také rekonstrukce a pořízení
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nového vybavení pro 3 odborné učebny
– učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu a cvičná kuchyňka. ZO schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a vybavení Polytechnické učebny. Všechno má však svůj vývoj: v roce
2017 jsme předložili rozsáhlý projekt
na obnovu 8-mi odborných učeben
a zajištění bezbariérovosti v základní

Opravené sociální zařízení v ZŠ

škole (součástí bylo také sociální zařízení). Po dlouhém hodnocení jsme se
dozvěděli, že žádost zatím není podpořena a že je zařazena mezi náhradníky. V současné době to vypadá, tj. po
dvou letech, že žádost pravděpodobně
podpořena bude. Uvidíme, jaké rozhodnutí dostaneme. Nicméně vše uvedené – tj. již obnovené učebny i plánovaná polytechnická učebna a sociální
zařízení je v souladu s projektovou
žádostí, na které bychom mohli dostat
dotaci ve výši až 90%. O dalším bude
jednat zastupitelstvo obce a o vývoji
Vás budeme informovat.
Se základní školou souvisí také další
usnesení ZO: při loňském přechodu
krupobití zůstala na budově základní
školy značně poničená krytina. Budova
je pojištěná a i po prvotním negativním postoji pojišťovny se podařilo
zajistit pojistné plnění na opravu střechy, jejíž výměra přesahuje 4000 m2.
V současné době je připravována projektová dokumentace na obnovu střechy. Následně pak bude následovat
soutěž na zhotovitele.
Ve spolupráci se Sportovním klubem
Všechovice, z.s. byla připravena
žádost o dotaci na „Rekonstrukci tenisových kurtů“. Součástí žádosti je také
obnova přilehlého dětského hřiště,
které je také na hranici živostnosti
a bezpečnosti. Žádost byla podána do
dotačního programu Olomouckého
kraje a dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Jak jsme Vás již dříve informovali,
Správa silnic Olomouckého kraje připravuje rekonstrukci průtahu obce, tj.
obnovu komunikace, která vede přes

obec. V současné době máme informace, že Správa silnic bude v letošním
roce realizovat 1. etapu obnovy silnice, tj. od začátku obce od Malhotic, po
kruhový objezd, od kruhového objezdu
ve směru na Kelč. Správa silnic bude
financovat komunikaci, na obec zůstávají další náklady: silniční obrubník
dělící silnici od chodníku, další náklady
budou na obnovu či výstavbu chodníků.
V současné době probíhá soutěž na
zhotovitele akce. Tuto veřejnou
zakázku zajišťuje ve společném zadávacím řízení Správa silnic Olomouckého kraje. Zastupitelstvo obce
schválilo podání žádosti o dotaci na
část chodníků do programu Bezpečnost
dopravy. Výzva bude vyhlášena MAS
Hranicko a max. způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena dotace 85 % je
2 mil. Kč. Předpokládané náklady dle
projektové dokumentace jsou cca
7 mil. Kč. Dotace by mohla pokrýt
alespoň část výdajů, které bude muset
hradit obec.
V loňském roce byla připravena dokumentace na obnovu a revitalizaci
veřejných prostranství, které obsahují
veřejnou zeleň. Dokumentace byla
připravena na všechny potenciální
části v obci, nicméně se nemusí realizovat jako celek. I na tyto aktivity je
možné získat dotaci. MAS Hranicko
vyhlásila výzvu, ve které je možné
žádat až o 4 mil. Kč právě na „Výsadbu
sídelní zeleně“. Podání žádosti schválilo ZO. Žádost bude připravena
a podána dle pravidel.
Zastupitelstvo obce také schválilo
podání žádosti o dotaci na demolici
staré kotelny za základní školou a revitalizaci tohoto prostoru. Kotelna je
dlouhá léta nevyužívaná a značně
zchátralá. Ministerstvo pro místní
rozvoj vyhlásilo dotační program na
demolici takovýchto budov. V současné
době je připravována projektová dokumentace na demolici a následnou revitalizaci. Vzniklý revitalizovaný prostor
bude upraven v souvislosti s připravovanými stavebními místy – Lokalita za
školou II. A jak je daleko příprava loka-

lity za školou pro výstavbu RD? Po dlouhých jednáních s vlastníky pozemků
došlo ke směnám pozemků nebo
odkupu pozemků od soukromých vlastníků. Pouze jeden pozemek zůstal
nedořešen s vlastníkem Římskokatolická farnost Všechovice, ale tento
zatím neohrozí výstavbu a doufáme, že
se i tento pozemek do budoucna podaří
získat (odkoupit nebo směnit) pro další
rozvoj obce. Nyní musí dojít ke zpracování studie a následně projektové dokumentace na zasíťování pozemků. Po
vydání stavebního povolení může dojít
k výstavbě inženýrských sítí a nabídnutí pozemků k prodeji zájemcům
o výstavbu rodinných domů. Z časového hlediska se jedná o období několika let, než dojde k prodeji a prvním
výstavbám rodinných domů.
Zastupitelstvo obce tedy na svém únorovém jednání schválilo několik
žádostí a rozvojových projektů, které
jsou buď připravovány nebo podána
žádost o dotaci. To, že je žádost
podána ještě neznamená, že obec
získá dotační prostředky na plánované
akce. Obec musí hospodařit s prostředky, které získá z rozpočtového určení
daní, což je přesně daný procentní
podíl prostředků ze státního rozpočtu
(transfery finančního úřadu) podle
výběru daní. Jinak řečeno, je přesně
dáno, kolik získá obec z daně z příjmu
fyzických osob, z daně z příjmu právnických osob, z daně přidané hodnoty
atd. Tyto prostředky jsou omezené
a pokud chceme obec rozvíjet, udržovat a obnovovat nemovitosti ve vlastnictví obce, nezbývá, než se snažit
získat další prostředky. Dotace jsou
jediná další příležitost, jak navýšit
rozpočet obce a zrealizovat akce,
které bychom si jen z vlastních zdrojů
nemohli dovolit. Nebo mohli, ale další
akce bychom museli odložit. I když
jsem toho názoru, že dotace jsou
špatný způsob přerozdělení prostředků, nezbývá, než se přizpůsobit systému, který je v naší republice nastaven:
Žádat, žádat, žádat a zkoušet všechny
možnosti.
Marcela Tomášová, místostarostka obce

Základní a mateřská škola Všechovice
Zveme Vás opět na rychlou imaginární
prohlídku školy a představení událostí,
které se zde v posledních měsících
odehrály.
To, co v tuto chvíli ovlivňuje chod
školy asi nejvíce, je v únoru zahájená
rekonstrukce 3 odborných učeben

(cvičná kuchyňka, uč. přírodopisu
a uč. fyziky + chemie). S „bojovými“
podmínkami pro výuku se však žáci
i jejich učitelé vyrovnávají více než
statečně. Nepohodlí, které je s rekonstrukcí spojené, bude určitě více než
dostatečně vynahrazeno během příští-7-

ho školního roku, kdy budou moci žáci
zasednout v krásných, moderních třídách a učitelům bude k dispozici nejmodernější technika.
V souladu s moderními trendy se však
snažíme být setrvale, takže od ledna
2019 se žáci během výuky pravidelně
www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
setkávají s iPady, které jsou vynikající
učební pomůckou a jimiž je škola vybavena. Učitelé navíc absolvovali sérii
školení ve využívání těchto moderních
technologií. S tablety a nejen s nimi
souvisí i probíhající rekonstrukce
školní wi-fi sítě, jejímž cílem je zajistit dostatečně rychlé a spolehlivé
pokrytí všech tříd školy. V souladu
s plánovanou digitalizací školství
a blížícím se novým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy
(rok 2020), který bude velkým způsobem reformovat využívání a výuku
digitálních technologií ve školství, jde
prakticky o nutnost.

Čeština nás baví

Od měsíce února začal na škole působit
pod vedením pana učitele Papežíka
Klub robotiky využívající nejen iPady
a zakoupené Ozoboty, ale díky navázané spolupráci se Stření průmyslovou
školou Hranice se žáci mohou těšit, že
k dispozici jim budou i špičkové sady
Lego Mindstorm. Jde již o třetí aktivní
klub v tomto školním roce. Mnohem
dříve zahájil svou činnost Klub komunikace v anglickém jazyce a žáci 9. třídy
měli možnost využívat Klub čtenářský,
určený k přípravě na přijímací zkoušky
z českého jazyka.
Druhým rokem má naše škola jako
jednu z priorit výuku anglického jazyka. O zapojení školy do e-Twiningu
jsme již psali. Aktivity v této oblasti se
však posouvají stále dále a dále. Jedním ze způsobů, jak podpořit komunikaci mezi žáky z různých škol a zemí,
je video setkání přes Skype. Naši žáci
jedno takové absolvovali. Projekt
eTwinning Calendar 2019 se pomalu
chýlí ke konci a právě online setkání
s žáky, kteří s námi celou dobu spolupracovali, bylo příjemným zpestřením
výuky a obohacením pro obě strany.
Atmosféru trochu uvolnila část, ve
které jsme se učili turecké pozdravy
a „jednoduché" obraty typu děkuji
(v Turecku se děkuji rozhodně neřekne
jednoduše…). Musíme uznat, že Turkům šla čeština lépe než nám turečtina. Úsměvy na tváři a zasloužený
potlesk si vysloužily písničky, které
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jsme si vzájemně zazpívali ve svých
rodných jazycích. A dále přišly na řadu
běžné konverzační otázky a odpovědi.
Nyní paní učitelka M. Kociánová připravuje další videohovory, tentokráte
však do Itálie a do Španělska.
Podobnou aktivitou jsou chaty v rámci
online setkání partnerských škol
v prostředí Twinspace. Žáci šesté třídy
si předem připravili otázky, naplánovali a vyzkoušeli chatování nanečisto
v kroužku anglického jazyka a poté se
pustili se do konverzace s třídou vrstevníků z turecké vesničky Göksu,
která s námi spolupracuje na projektu
eTwinning Calendar 2019. Zjistili jsme,
že naše školy jsou přibližně stejně
velké. Dozvěděli jsme se, že v Turecku
neslavili Vánoce, ale že je čeká Ramadan a další náboženské svátky. Shodou
okolností jsme měli ve stejný den
podobné jídlo ve školní jídelně (rýži
s masem), i když by si naši žáci pochutnali více na kebabu – tradičním tureckém pokrmu. Nicméně největší rozruch způsobila informace, že turecké
letní prázdniny trvají tři měsíce.
Hodina angličtiny rychle ubíhala a naši
žáci si díky ní uvědomili i to, že máme
školu dobře vybavenou počítači, protože v Turecku se žáci museli střídat
u dvou počítačů, což trochu brzdilo
konverzaci. Angličtina jako komunikační nástroj nás ale nezklamala
a ověřili jsme si, že na základní úrovni
dokážeme konverzovat třeba i s Turky.

pěsti a děkujeme za reprezentaci školy.
Těsně před začátkem vánočních
prázdnin se konala i tradiční Všechovická laťka. Letos to byl již 27. ročník,
kterého se zúčastnilo 72 žáků ze Všechovic a dalších pěti škol z Hranického
regionu. Soutěž probíhala ve třech
věkových kategoriích. Naši žáci se
prosadili na stupně vítězů v téměř
každé kategorii a letos dokonce padl
nový rekord v nejmladší kategorii.
O krásnou atmosféru se postaral Štěpán Dostál, který za vydatné podpory
spolužáků překonal dosavadní rekord
o 8 cm a nakonec přeskočil laťku ve
výšce 138 cm. Blahopřejeme.

Jedno z vyhlášení vítězů Všechovické laťky

Atmosféra Všechovické laťky

Zima skončila a my máme za sebou
úspěšně dva lyžařské kurzy. Oba se
uskutečnily v lyžařském středisku
Rališka. Týdenní pobytový kurz byl
určen pro žáky 7. a 8. třídy a kurz
s denním dojížděním absolvovali
téměř všichni naši čtvrťáci a páťáci.
Videochat s Turky

Své vědomosti a znalosti žáci prezentují i v různých soutěžích a olympiádách. Za zmínku zcela jistě stojí velký
úspěch Vítězslava Pikny z 9. třídy,
který zvítězil v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce
a postoupil do kola krajského. To se
bude teprve konat na konci měsíce
března v Olomouci a my tak Vítkovi
blahopřejeme k úspěchu a držíme
pěsti do dalšího kola. Dařilo se také
našim mladým přírodovědcům, kteří,
stejně jako v minulém roce, výrazně
uspěli v soutěži Naší přírodou a do
okresního finále postupují Štěpán Hlavička a Aleš Machačík. I jim držíme
-8-

Lyžařský kurz

Proběhlo také školní kolo recitační
soutěže pro žáky z I. stupně školy
a vítězi v jednotlivých ročnících se
stali David Bek, Lenka Wolfová, Kateřina Skácelová, Simon Štajner a Andrea

Rudolfová. A nebojíme se ani sportovat, takže na konci měsíce března
proběhne školní kolo soutěže ve šplhu.
Ti nejlepší z něj budou reprezentovat
školu na soutěži v Lipníku n. B. Připravujeme pro naše žáky také školní turnaj ve stolním tenisu a žáci I. stupně
pilně trénují vybíjenou na okrskové
kolo v Hranicích.

Vítězové recitační soutěže

Vítězové recitační soutěže

A protože se snažíme, aby se žáci u nás
ve škole cítili bezpečně a spokojeně,
investujeme mnoho sil i finančních
prostředků do sociálního klimatu školy.
S tím souvisí například i nabídka aktivit
pro trávení přestávek mezi vyučováním. V minulém školním roce byly zprovozněny dva stoly pro stolní tenis umístěné na druhém stupni školy. Nyní se
však dostalo i na mladší děti, pro něž
byl zakoupen stolní fotbal, u něhož teď
mají možnost trávit svůj volný čas
jinak, než pouze s mobilem v ruce.
Pokud se tento nákup osvědčí, nezůstane zřejmě u jediného stolu. A nakloněni jsme i jiným alternativám
a návrhům, jak dětem zpestřit volný
čas ve škole.

Děti a stolní fotbal

Abychom mohli vytvářet pozitivní
klima jak v jednotlivých třídách, tak

i ve škole jako celku, potřebujeme mít
zpětnou vazbu. Z tohoto důvodu aktuálně postupně v jednotlivých třídách
školy probíhá anonymní šetření, jehož
výsledkem bude zjištění klimatu jednotlivých tříd vč. zjištění stavu negativních jevů, jako je např. šikana.
A právě v souvislosti s prevencí výskytu
patogenního chování jsme se rozhodli
registrovat naši školu na webovém
portálu NENECH TO BÝT, což je webová
platforma a mobilní aplikace bojující
proti šikaně a vylučování z kolektivu na
školách po celém světě. To vše s podporou MŠMT a odborníků. Jde o efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Aplikace oslovuje mlčící žáky, kteří normy
agresorů nepřijali, ale bojí se něco
udělat. Skrz aplikaci mohou anonymně
upozornit na šikanu pověřené osoby
příslušné školy. Ti obdrží jméno oběti
a případně i více detailních informací.
Věříme, že jde o další krok z mnoha,
který pomůže k zajištění pozitivního
klimatu v každé ze tříd naší školy.
Webový odkaz: www.nntb.cz
Malým historickým mezníkem v historii
školy by se mohl stát březen roku 2019,
protože právě v tomto termínu došlo
k dohodě vedení ZŠ a MŠ Všechovice
a ZUŠ Hranice, že od nového školního
roku, tzn. od 1. 9. 2019, bude v budově
ZŠ a MŠ Všechovice působit detašované
pracoviště Základní umělecké školy
Hranice. Otevřeny budou dva hudební
obory, a to Hra na zobcovou flétnu,
který je určen pro žáky 1.,2. a 3. třídy
ve školním roce 2019/2020 a Přípravné
obecné studium určené pro děti ve
věku od 5 do 7 let. Zápis pro školní rok
2019/2020 se uskuteční souběžně se
zápisem do 1. třídy základní školy, tj.
v pátek 26. 4. 2019 od 12.30 do 16.00
hod. Dostavit se mohou nejen děti,
které jdou k zápisu do 1. třídy, ale
i současní žáci 1. a 2. třídy naší či jiné
školy a stejně tak i děti z mateřských
škol pro Přípravné obecné studium.
Věříme, že se tato nabídka setká
s pozitivním ohlasem a zájmem. Kapacita pracoviště bude omezená a výběr
dětí pro studium je čistě na rozhodnutí
ZUŠ Hranice. Více informací k požadavkům na zápis je možno najít i na
webu ZUŠ Hranice.
Závěrem této reportáže nám dovolte,
abychom předškoláky a jejich rodiče
pozvali na naši akci „Škola nanečisto“,
která je věnována poznání školního
prostředí a představení našeho školního vzdělávacího programu. V letoš-
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ním roce byl termín stanoven na 27. 3.
2019 od 15.30 hod. Jedná se o setkání
dětí - budoucích prvňáčků, jejich
rodičů a učitelů naší školy. Přijďte se
společně podívat do školy a přesvědčit
se na vlastní oči. Věnujte chvíli svého
času budoucnosti vašeho dítěte.
Během zhruba hodinového programu
absolvují budoucí školáci několik ukázkových minilekcí školní práce. Výhodou je, že uvidíte, jak děti tyto dovednosti zvládají, jak spolupracují se
svými vrstevníky a uvidíte také naše
učitele při práci. Navíc dostanete ucelené informace o škole, našem vzdělávacím programu a o průběhu zápisu.
Také Vám budou k dispozici formuláře
dokumentů potřebné k zápisu. Děti
poznají i jiné budoucí spolužáky než
jen kamarády ze školky, zorientují se
ve školní budově. To vše napomůže
k úspěšnějšímu vstupu Vašeho dítěte
do školy.
Samotný zápis k povinné školní
docházce pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v pátek 26. 4. 2019 od
12.30 hod. do 16.00 hod. Zapisují se
převážně děti, které k 31. srpnu 2019
dovrší šesti let a děti, kterým byl
v minulém školním roce povolen
odklad povinné školní docházky. Dítě,
které dosáhne šestého roku věku
v době od září 2019 do konce června
2020, může být přijato k plnění školní
docházky již ve školním roce
2019/2020, je-li přiměřeně tělesně
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte, které dosáhne šestého roku
věku v období od září do konce prosince 2019, je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení,
podmínkou pro přijetí dítěte, které
dosáhne šestého roku věku od ledna do
konce června 2020, jsou doporučující
vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která
k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Pokud mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad povinné školní
docházky, nemusíte (ale můžete) se
znovu dostavit k zápisu. Doporučujeme k zápisu přijít. V každém případě
musíte potvrdit nástup do školy a to do
30. dubna 2019.
Všechny důležité informace o škole,
včetně přehledu školních aktivit,
najdete na webových stránkách
www.zs.zsvsechovice.cz a také na FB
profilu školy www.facebook.com/
zsvsechovice.
Mgr. Daniel Navrátil, ředitel školy

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Ze života mateřské školy
Děti z mateřské školy ve Všechovicích se již několik let
účastní kurzů plavání, lyžování a bruslení a tyto činnosti
jsou mezi dětmi i rodiči velmi oblíbeny.

obecní knihovna nebo hasiči, policie a vojáci. Samozřejmostí je také naše účast ve sportovních a výtvarných soutěžích.

Během roku připravujeme pro děti různé projekty, např.
zubní hygiena, technická univerzita, dopravní hřiště, divadelní představení (ať už přímo v MŠ nebo v divadle Olomouc
či Ostrava), dílničky – letos jsme např. na zámku v Lešné
u Valašského Meziříčí lili olovo a seznámili jsme se s lidovými
tradicemi. Pořádáme výlety a spolupracujeme s místními
i okolními organizacemi, jako je zemědělské družstvo,

Mateřská škola je opakovaně zapojena do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, kdy pravidelně rodiče
a prarodiče čtou pohádky dětem před spaním. Letos proběhla zajímavá beseda s dětskou spisovatelkou Zuzanou
Pospíšilovou. Zúčastnili jsme se projektu Fond Sidus, kde
jsme přispěli na nemocné děti částkou 1.000 Kč a ve spolupráci se společností Prima Vizus jsme zorganizovali preventivní vyšetření zraku dětí.
Již druhým rokem se mohou starší děti zúčastnit kroužku
anglického jazyka a nově od ledna nabízíme také logopedii.
Kromě těchto akcí se pravidelně každý rok účastníme rozsvícení vánočního stromu, vystupujeme na výstavách, karnevalu nebo u příležitosti Dne matek v KD Všechovice.
Oblíbenými a tradičními akcemi jsou např. Halloween,
Vánoční slavnosti, Masopustní slavnosti, vynášení Moreny,
Čarodějnice a další. Aktuální informace o činnosti mateřské
školy můžete sledovat na ms.zsvsechovice.cz, nebo na
www.facebook.com/zsvsechovice.

Mateřská škola

Mateřská škola - bruslení

Současně si dovolujeme všechny zájemce pozvat na Den
otevřených dveří, který se bude konat 4. 4. 2019. Zápis do
mateřské školy poté proběhne 2. 5. 2019.
Věra Šebíková, vedoucí učitelka

Spolek rodičů a přátel školy
Spolek rodičů a přátel Základní školy
ve Všechovicích připravil tradiční společenský ples a Dětský karneval.
Páteční večer 25. ledna patřil dospělým, kteří se přišli pobavit a zatancovat si s kapelou Láska band z Hranic.
Večerní zábavu obohatilo vystoupení
baletního souboru z Valašského Meziříčí a tradiční taneční překvapení pořadatelů – tentokrát charleston.
V neděli 27. ledna odpoledne se zaplnil
sál kulturního domu dětmi i dospělými.
Letošní téma Sen noci svatojánské
nabízelo nejrůznější variace masek.
Karneval zahájili naši nejmenší
z mateřské školky, pak vystoupily děti

se zumbou pod vedením Moniky Rychnovské a na závěr vystoupily tanečníci
pana Tumpacha z kroužku Latinskoamerických tanců. Karnevalové odpoledne rychle ubíhalo, děti si vše užívaly s nadšením, tancovaly a soutěžily.
Domů si odnesly dárečky a sladkosti
z tomboly a ze soutěží.
Uznání patří všem organizátorům,
kteří oba zábavné dny připravovali,
a poděkování patří rovněž i všem sponzorům.
Výdělek z těchto akcí je vrácen dětem
ve škole jako příspěvek na dopravu na
výlety a exkurze, na lyžařský kurz,
formou odměn za soutěže a reprezen-

Maškarní

taci školy, také se z něj proplácí jízdné
žákům, kteří reprezentují školu ve
všech možných soutěžích a olympiádách– jazykových, přírodovědných
i sportovních.
Mgr. Lenka Svobodová

SPOLEK ŠIMON
Nejen SRPŠ ale i spolek Šimon připravil
10. Záhorský ples, který již získal také

Sousedský ples - taneční vystoupení
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svou tradici. Záhorský ples je zajímavý
tím, že o doprovodný program se
postarají členové spolku svým tanečním vystoupením. V letošním roce to
byl průřez jejich 10-ti letou činností.
A tradičně nechybělo ani půlnoční
vystoupení.
Také tradiční sousedský ples měl letos
výročí – konal se již 15. sousedský ples.
Jak si již přítomní mohli všimnout,
každý ples připravujeme v nějakém
duchu, s nějakým tématem a v rámci
toho připravíme i výzdobu, pokud je to
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možné, tak i stylové oblečení. V loňském roce to byly 60. léta, předloni
20. a 30. léta, další předchozí roky
jsme měli orientované do barvy.
V letošním roce jsme vymysleli, že ples
bude na téma 100. let českého filmu.
Snad jsme se inspirovali výročím 100
let založení Československé republiky.
Ale také i historií, kdy v naší obci je
kino a v dávné minulosti bylo využíváno pro projekci filmů. Právě zde
jsme nalezli spoustu rekvizit, další
vyrobili. Velkou filmovou klapku do

Sousedský ples - živé sochy Sinela

předsalí, na každý stůl pak malou
klapku s jmény hostů. Sál jsme vyzdobili plakáty českých filmů z celé 100
leté historie. Na úvod jsme si připravili
krátký „film“ tedy titulky s podtextem
filmové hudby českého filmu Kristián.
Dovolím si říct, že úvod každého překvapil. Součástí programu byly živé
sochy Sinela, které se staly atrakcí
večera pro fotografování. Přestávky
v tanci byly vyplněny tanečními

vystoupeními Taneční skupiny V prostoru z Oder. Poděkování patří všem,
kteří se na přípravě podíleli, zejména
pak Marcele Mikušové, která s tímto
nápadem přišla a za přispění ostatních
se podařilo připravit kvalitní kulturní
zážitek. Poděkování patří také štědrým sponzorům, díky nimž byla bohatá
tombola.
Marcela Tomášová, místostarostka obce

KLUB SENIORŮ ROUSKÉ – VŠECHOVICE
Stalo se již tradicí, že k Mezinárodnímu dni žen si věnujeme
relaxační pobyt. Letos padla volba na Lázně Slatinice
u Olomouce. Množí z nás ani nevěděli, že v této hanácké
obci jsou nejstarší lázně na Moravě. Ve Slatinicích vyvěrá
přírodní mineralizovaná voda se zvýšeným obsahem síry,
která má léčebný účinek na lidský organismus, a to jak
v podobě koupelí, tak při vnitřním užívání. Polovina účastniků zájezdu vyzkoušela sirnou koupel, ostatní měli parafinový zábal rukou a rašelinový obklad. Procedury i oběd jsme
měli zajištěny v lázeňském době Morava. V pěkném prostředí restaurace jsme si dobu čekání na procedury krátili
povídáním u kávy a zákusku. Do lázní za námi přijely starostky obcí Horní Újezd paní Alena Veličková a obce Rouské
paní Daniela Tvrdoňová. Odpoledne za námi přišel pan
L. Opletal, historik obce. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lázních a léčivých pramenech. Jeden z pramenů je
zajímavým indikátorem: pokud dojde třeba v Japonsku,
Itálii k zemětřesením, zvedne se hladina podzemního jezera
o půl nebo i o jeden metr podle síly zemětřesení. Při prohlídce obce jsme zašli do kostela Nanebevzetí Panny Marie,
ve kterém jsou zachovalé fresky, ochutnali jsme vodu z léčivého pramene a prohlídku jsme ukončili v penzionu Majorka, který je součástí komplexu budov lázní Slatinice.
Za organizaci našeho pobytu v lázních Slatinice děkujeme
Ing. Radce Pazderové.

nice paní Lýdie Trlifajová připravila povídání o knize
Kastrátka. 10. dubna opět pojedeme na zájezd. Ve FrýdkuMístku se dozvíme o výrobě medových dortů Marlenka
a prohlédneme si muzeum v zámku. Odpoledne bychom
chtěli zvládnout prohlídku Ráje dřevěných soch na Ostravici. 2. května navštívíme prodejní výstavu Floria Kroměříž.
Na červen je naplánována zdravotnická přednáška.

Na každý měsíc máme v plánu činností jednu akci. V lednu
se konala výroční členská schůze. V únoru si pro nás knihov-

Jitka Smahelová

Senioři v lázních

POZVÁNKY NA AKCE:
Oslava sv. Floriána
— 5. května 2019 —
Oslava DNE MATEK
— 12.května 2019 —
Všechovská pouť
— 16. června 2019 —
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ZPRAVODAJ obce Všechovice

S dalším číslem zpravodaje obce Všechovice počítáme končem června. Příspěvky je možné posílat koncem května
na adresu: marcelatom@seznam.cz, je to výzva zejména spolkům, které v obci působí.
Na přípravě zpravodaje spolupracovali: Radovan Mikuš, Daniel Navrátil, Ludvík Režný, Jitka Smahelová, Lenka Svobodová, Věra Šebíková

