číslo 2
červen 2019

ZPRAVODAJ
obce Všechovice

Sucho!
Vím, že po měsíci vydatných dešťů se
toto téma jeví jako nepatřičné, ale
z hlediska pohledu do minulých let
a s ohledem na budoucí vývoj je sucho
určitě aktuální téma.
Letošní květen byl opravdu velmi deštivý a 22. 5. 2019 došlo od roku 1997
k největšímu průtoku vody v Juhyni.
Měřící stanice v Rajnochovicích naměřila při povodni v roce 1997 průtok
36 m3/s, v roce 2006 9,3 m3/s, při další
povodni v roce 2010 protékalo
4,7 m3/s. A právě 22. 5. letošního roku

to bylo v 15,00 hod 16,4 m3/s. Tímto
průtokem byl dosažen 3. stupeň
povodňové aktivity. Velký vliv na tento
stav má, mimo jiné faktory, také stav
lesů Hostýnských hor. Důsledek kůrovcové kalamity vidíme z našich oken.
Holé kopce nemohou v žádném případě vodu zadržet a ta se nezadržitelně valí do údolí. Cestou posbírá
z vyježděných lesních cest spoustu
materiálu a z okolních polí drahocennou ornici. Na fotce vidíte tmavou
vodu v Juhyni v Rajnochovicích. Na
dalším snímku je Juhyně ve Všechovi-

cích pod mostem na Provodovice,
která je již více hnědá od spláchlé
půdy.
I přes mokrý květen však bude vody
i nadále nedostatek. Co můžeme pro
zlepšení stavu udělat my? Důležité je
vodu u nás zadržet. Rozsáhlé meliorace téměř celého katastru odvodňovaly mokré půdy, aby zde vznikala
pole. Místo luk a pastvin, které dokázaly vodu zadržet, dochází po letech
k vysychání. Voda z meliorací byla
svedena do koryt potoků, které se
napřimovaly a v mnoha místech
i vydláždily. To má za následek, že
voda z naší oblasti rychle odteče pryč.
Tento stav ještě zhoršuje zemědělská
výroba. Na snímcích můžete porovnat
stav krajiny před kolektivizací zemědělství a nynější stav. Na snímku z roku
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Katastr - 50. léta

od obce. Již jsme několikrát ve zpravodaji psali o komplexních pozemkových
úpravách, které u nás proběhly. Jedním z výstupů těchto úprav je i vznik
rybníka. Věřím, že v nejbližších letech
bude stavba realizována. Na ploše
téměř 4 hektary bude významný krajinotvorný prvek, který u nás zadrží
spoustu vody.

Katastr - současný stav

1950 vidíte velmi rozmanitou skladbu
plodin na malých parcelách. Na snímku
ze současnosti jsou velké plochy jedné
kultury. Není to chyba našich zemědělců, ale chyba politiky jak naší vlády,
tak politiky EU. Nesmyslně se z dotací
podporuje pěstování plodin pro energetické využití. O řepce nemá cenu ani
psát, na Valašsku se pěstuje kukuřice,
kterou se krmí bioplynové stanice,
dotuje se tak výroba něčeho, co samo
spotřebuje spoustu energie, a ještě
mrzačí krajinu. Pak přijdete do
obchodu a vidíte cibuli z Nového Zélandu, neboť naše česká prostě došla
a její pěstování dotované není.
A jak tedy můžeme pomoci my? Začnu

Dalšími opatřeními je výsadba
interakčních prvků. V minulých letech
jsme vysadili desítky stromů a stovky
keřů, které rozdělují velké plochy
půdních celků. Letos na podzim
budeme opět dvě lokality vysazovat.
V zastavěné části obce se budeme
nadále snažit udržet co nejvíce zelených ploch. V projektu na průtah obcí
je počítáno s výstavbou nových parkovacích stání. Všechna tato stání budou
z vegetační dlažby, aby voda neodtékala volně do kanalizace, ale zůstala
v místě.
Máme také připravený projekt na revitalizaci zeleně v obci. Na několika
místech počítáme s vysetím lučních
směsí. Tato místa se budou sekat dvakrát ročně. Možná jste zaznamenali,
že už nyní jsme vytipovali pár lokalit,
kde necháme trávu růst. I bez osetí
speciální směsí by měly do dvou let na

těchto místech vzniknout kvetoucí
louky. Vím, že mnozí budou mít jiný
názor, ale myslím si, že tato místa
budou působit nejen esteticky, ale
i efektivně než hnědé vyprahlé fleky,
kde není žádný život. Na loukách
budou opět ještěrky, kobylky, mnoho
dalšího hmyzu a užitečných živočichů.
Louka lépe udrží v půdě vlhkost
a zlepší celkové mikroklima v daném
místě. Jedním z prvních míst, kde je
již krásná louka, je nevyužitá část
našeho hřbitova. S tímto způsobem
začínáme, mějte prosím trpělivost,
společně můžeme místa vhodná pro
louky dále upřesňovat.

Zkuste také vy na svých pozemcích
najít pro přírodní kvetoucí louky alespoň nějakou plochu. Krásný zelený
trávník není zadarmo, musíte minimálně jednou týdně sekat, hnojit,
chemicky ošetřovat, provzdušňovat,
a hlavně vydatně zalévat. Nakrátko
střižený trávník má na mnoha místech
zahrady své opodstatnění. Zvláště
tam, kde se často pohybujeme. Ale
takto běžně pěstované trávníky vytvářejí životní podmínky jen pro několik
druhů. Zatím co louky se řadí mezi
druhově nejbohatší živá společenstva.
Na metru čtverečním mohou žít až
desítky druhů.
Radovan Mikuš, starosta

Taktické požární cvičení ve všechovické škole
V pondělí 10. 6. 2019 proběhlo v naší
škole Taktické cvičení Hasičského
záchranného sboru ČR, které bylo zároveň prověřovacím cvičením zaměstnanců školy. Vše bylo podle předem
pečlivě naplánovaného scénáře zahájeno přibližně v 10.00 hod., kdy první
vyučující na druhém stupni školy zpozoroval, že se z kabinetu přírodopisu
valí kouř, který zcela zaplnil chodbu
a způsobil tak minimální viditelnost.
Simulováno totiž bylo zahoření v kabinetu a s tím následně spojené zakou-
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ření 3. NP školy. V 10.01 hod. obdržela
centrále na lince 150 hlášení o požáru
v budově základní školy a vše mohlo
být zahájeno. Mezitím již probíhala
evakuace všech osob z budovy základní
i mateřské školy. Bylo třeba se v klidu
odebrat na určená seřadiště a především zjistit, zda každý vyučující má
opravdu počet žáků odpovídající počtu
přítomných dle třídní knihy, a to
včetně mateřské školy. Stejně tak bylo
třeba i zajistit kontrolu přítomnosti
pracovníků školy na evakuačních mís-2-

tech. V podmínkách všechovické školy
je vše těžší o to, že budova je rozlehlá
a seřadiště jsou celkem tři. Veškeré
informace musela odpovědná osoba
předat veliteli zásahu, který následně
vyhodnotil, že je postrádána celá
9. třída včetně vyučující. Hasiči tedy
museli chybějící žáky nalézt, a poté je
postupně s nasazenými dýchacími
přístroji vyvádět do bezpečí, mimo
budovu školy. Jako poslední opouštěl
“potápějící se loď“ její kapitán, paní
učitelka Marie Kociánová.

U zásahu byly přítomny celkem 4 jednotky hasičů, a to profesionální jednotka HZS z Hranic a SDH Všechovice,
SDH Opatovice a SDH Horní Újezd.
Evakuováno bylo více než 190 osob.
Vše dopadlo na výbornou, škola byla
evakuována ve velmi rychlém čase,

s kterým vyjádřil spokojenost i velitel
zásahu, stejně jako s organizací evakuace. Úspěšně byli „zachráněni“ i žáci
deváté třídy a podle závěrečného
vyhodnocení rovněž na výbornou
obstáli i všichni zasahující.

A pokud se ptáte, proč tohle všechno
škola absolvuje, tak vězte, že nejen že
máme legislativní povinnost provádět
požární cvičení, ale především odpovídáme za bezpečí dětí a žáků, kteří nám
byli svěřeni. Sebelepší cvičení, které
je oznámeno dopředu, nepřipraví
všechny na realitu tak, jako pondělní
požární zásah. Během něj se navíc
objevily i detaily, které je ještě třeba
dopracovat či pozměnit, a to je ten
důvod, proč jsme této nabídky využili.
Štěstí přeje připraveným a my připraveni chceme být.
Děkujeme rodičům za pochopení
a všem účastníkům za profesionální
přístup a ochotu.
Mgr. Daniel Navrátil, ředitel školy

Hasiči, občané!
V předešlém článku o taktickém požárním cvičení v naší škole, jste se dočetli, že účastníkem této akce byla i naše
jednotka SDH. Pro upřesnění zde uvádím, že v obci máme Sbor dobrovolných hasičů, který je registrován jako
dobrovolný spolek. Vedle tohoto dobrovolného spolku máme ale také jednotku - SDH. Jde o zásahovou jednotku, kterou MUSÍ mít každá obec. Buď ji
sama zřizuje, nebo ji musí zajistit
například dohodou s jinou obcí. Jednotka naší obce je v kategorii JPO 5.
Jednotku máme plně vybavenou zása-

hovými obleky, přilbami, máme hasičské auto s přívěsným vozíkem vybaveným požární technikou. Čeho však
máme málo, to jsou členové jednotky.
Někteří členové jednotky již nebydlí
v obci, další pracují mimo obec. I tak
ale patří naší jednotce poděkování,
protože se zatím nestalo, že by v případě poplachu nevyrazila.
Pro lepší akceschopnost jednotky by
bylo lepší, kdyby měla více členů. Ocenili bychom, kdyby se mezi námi našli
lidé, kteří by chtěli naši zásahovou
jednotku posílit. Případným zájem-

cům poskytneme veškeré informace,
předvedeme techniku a seznámíme je
s činností jednotky. V průběhu července bude den otevřených dveří
v naší hasičárně, kde se také budete
moci o zásahové jednotce dozvědět
více. Zvažte prosím svou možnou účast
v naší zásahové jednotce. Potřeba
pomoci a zásahu může vzniknout
v každý okamžik (přívalové deště,
sucha a požáry, a další nenadálé situace) a potřebovat ji může každý z nás.
Radovan Mikuš, starosta

Zasedání Zastupitelstva obce Všechovice
USNESENÍ Z 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE,
KONANÉHO DNE 20. 5. 2019.

1. Účetní závěrka a HV Základní školy
a mateřské školy Všechovice, příspěvkové organizace za rok 2018

Program:
1. Účetní závěrka Základní školy
a mateřské školy Všechovice,
příspěvkové
2. ZÚ a účetní závěrka obce za rok
2018
3. ZÚ jiných organizací
4. Smlouvy o úvěru
5. Majetkoprávní vztahy
6. Smlouvy o poskytnutí dotace
7. Projekt ROZVOJ KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
8. Průtah obcí
9. Různé

1.1. ZO obce schvaluje HV Základní
školy a mateřské školy Všechovice,
příspěvkové organizace za rok 2018

1.3. ZO schvaluje účetní závěrku
Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvkové organizace za
rok 2018

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Program byl schválen.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se:
Usnesení č. 1 bylo schváleno

1.2. ZO schvaluje rozdělení kladného
výsledku HV ve výši 136 247,88 Kč takto:
1.2.1. Převod do rezervního fondu
96 247,88 Kč
1.2.2. Převod do fondu odměn
40 000 Kč
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2. Závěrečný účet a účetní závěrka
obce za rok 2018
2.1. ZO schvaluje Závěrečný účet obce
za rok 2018
2.2. ZO schvaluje účetní závěrku obce
za rok 2018
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
3. Závěrečné účty jiných organizací
3.1. ZO bere na vědomí schválení závěrečného účtu DSO Mikroregionu Hranicko za rok 2018
4. Smlouvy o úvěru
4.1. ZO schvaluje smlouvu o úvěru
č. 0495228129/LCD s ČS a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4.1. bylo schváleno
www.vsechovice.eu
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4.2. ZO schvaluje smlouvu o úvěru
č. 0495229199 s ČS a.s. a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

nutí dotace s Olomouckým krajem na
akci „Rekonstrukce tenisového hřiště“
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4.2. bylo schváleno

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6.1. bylo schváleno

Baarem, IČ 60804114 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7.1. bylo schváleno

6.2. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem na
akci „Rekonstrukce ZŠ Všechovice
– pavilóny UO21 a K1V“ a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

7.2. ZO schvaluje smlouvu o dílo na
akci „Rozvoj klíčových kompetencí
žáků základní školy“ – stavební úpravy
– II. etapa – sociální zařízení“ se společností StaniOn s.r.o., IČ 28326962
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6.2. bylo schváleno

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7.2. bylo schváleno

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5.1. bylo schváleno

6.3. ZO schvaluje dotaci z rozpočtu
obce pro Tatran Všechovice, z.s.,
IČ 60781939 ve výši 100 000 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

5.2. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě s VaK Přerov a.s., IČ 47674521 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6.3. bylo schváleno

7.3. ZO schvaluje smlouvu o dílo na
akci „Rozvoj klíčových kompetencí
žáků základní školy“ – stavební úpravy
– II. etapa – výtah“ se společností StaniOn s.r.o., IČ 28326962 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5.2. bylo schváleno

7. Projekt ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

5. Majetkoprávní vztahy
5.1. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-128016369/2 Všechovice, p.č. 2217/1,
KNN s ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

6. Smlouvy o poskytnutí dotace
6.1. ZO schvaluje Smlouvu o poskyt-

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7.3. bylo schváleno
8. Průtah obcí

7.1. ZO schvaluje smlouvu o dílo na
akci „Rozvoj klíčových kompetencí
žáků základní školy“ – stavební úpravy
– II. etapa – učebny“ s Mgr. Břetislavem

8.1. ZO bere na vědomí informace
o stavu projektu Průtah obcí
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Finanční a kontrolní výbor
Z ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU NAŠÍ OBCE A PŘIPOMÍNKY SPOLUOBČANŮ
Zastupitelstvo obce dle Zákona
o obcích č. 128/2000 Sb. musí zřídit
minimálně finanční a kontrolní výbor.
Oba výbory byly zřízeny a členové zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1. 11. 2018. Minimálně jedním členem výboru musí být
zastupitel obce. V našem případě jsou
členy:

KONTROLNÍ VÝBOR

Finanční výbor: Irena Görigová, Monika
Kubjatová, Markéta Hlobilková

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

Kontrolní výbor: Jiří Šimara, Ludmila
Hradilová-Mikšiková, Pavel Koukal ml.

b) kontroluje dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti,

Výbory plní úkoly, které jí plynou ze
zákona, ale také kterými je pověří
zastupitelstvo obce.

FINANČNÍ VÝBOR

pověřilo zastupitelstvo obce

a) provádí kontrolu hospodaření
s majetkem a finančními prostředky
obce,

O provedené kontrole výbor pořídí
zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny
a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje
člen výboru, který provedl kontrolu,
a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo
zastupitelstvo obce.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu
obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž
činnosti se kontrola týkala.
Marcela Tomášová, místostarostka

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej

ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
V 1. čtvrtletí letošního roku se kontrolní výbor sešel 17. 1. 2019 a pořízený
zápis byl řádně předán obecnímu
zastupitelstvu a občané s ním byli
seznámeni na veřejném zasedání
zastupitelstva obce. Zápis kontrolního
výboru obce Všechovice č.1/2019 ze
dne 17. 1. 2019
1. Informace předsedy výboru o probíhající těžbě dřeva v obec. lese, při
namátkové kontrole 5.1.2019 spolu se
starostou obce zjištěny administrativní nedostatky,ty posléze správce
obecního lesa objasnil.
2. Kontrola plnění usnesení ustavující
schůze 1. 11. 2018 a veřejného zasedání obec. zastupitelstva 10. 12. 2018
- bez připomínek.
3. Členové kontrolního výboru obce
Všechovice žádají členy obecního
zastupitelstva obce o souhlas k možnosti nahlížení do dokumentů obce,
korespondence, uzavřených smluv,
faktur a dalších.
Možnost kontroly plnění pracovních
povinností pracovníků obce, včetně
dodržování bezpečnostních předpisů
a požívání alkoholu a omamných látek

v průběhu pracovní doby v souladu se
Zákoníkem práce.
4. Dále členové výboru předkládají
návrh na možnost zakoupení obecního
štěpkovače na větve z důvodu efektivnějšího využití obecních kontejnerů,
či kontejnerů na bioodpad.
V druhé části příspěvku se zmíním
o připomínkách některých spoluobčanů. Jsou to různé připomínky nebo
dokonce stížnosti. Není to přímo
„parketa“ pro řešení kontrolním výborem.
Dostávají se k členům zastupitelstva,
starostovi, ale i členům kontrolního
výboru. Někdy je to tzv. prkotina,
která se vysvětlí na místě, jindy prezentovaná stížnost typu: ”...proč
s tím něco neděláte”, “...na co tam
jste?“ apod. Konkrétní a častou připomínkou, o které se chci zmínit je, parkování motorových vozidel v naší obci.
To je ale celorepublikový problém.
Nedostatek parkovacích míst,... souhlasím. Parkování okolo Základní školy
ve Všechovicích je v plánu řešení, je to
otázka času. Ale, spoluobčany trápí
spíše překážky zaparkovaných osob-

ních automobilů v ulicích okolo domů.
Chtěl bych apelovat a požádat Vás
o vstřícnost a toleranci k ostatním.
Využívejme k parkování vlastní pozemky, stání, garáže, průjezd nebo
odstavné plochy. Vím, že někdy to není
možné, když prostě nemáte svůj vjezd
právě volný (respektive jako já,...
nemám žádný), ale buďme tolerantní.
Vozovku nechávejme průjezdnou,
bezpečnou pro průjezd vozidel
záchranného systému (sanitky, policie,
hasiči), ale i úklidu komunikací.
Jeden malý postřeh (ulice tzv. „Hrubý
kus“) parkování motorových vozidel
v protisměru je dopravní přestupek
tzv. neoznačená překážka, který běžně
řeší Policie ČR blokovou pokutou,
v krajním případně odtažením vozidla
(což se majiteli hodně prodraží). Parkování vozidel na trávníku veřejné
zeleně,... k tomu není třeba komentář.
Pěkné léto Vám všem, přeje za členy
kontrolního výboru Obecního zastupitelstva obce Všechovice
Jiří Šimara, předseda kontrolního výboru

ČINNOST FINANČNÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD ZVOLENÍ DO FUNKCE TJ. OD 11/2018 DO 31. 5. 2019
Zvolení členové Finančního výboru ve
složení: Irena Görigová (předseda),
Monika Kubjatová a Markéta Hlobilková (členové) na svých nepravidelných schůzkách s frekvencí cca 1x za
měsíc, projednávají zejména navržené programy veřejného zasedání
zastupitelstva a také pracovního

zastupitelstva a případně předkládají
návrhy nebo korekce navržených řešení, či projektů.
1. Na svém prvním zasedání projednali
návrh rozpočtu na rok 2019 a doporučili jej ke schválení zastupitelstvu,
dále doporučili zastupitelstvu schválení pravomoci starosty k rozpočtovým
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opatřením a to do konce roku 2018 bez
omezení a pro další období pověřit
starostu k provádění každého jednotlivého rozpočtového opatření do výše
500 000 Kč na stránce výdajů a v neomezené výši Kč na straně příjmů a ve
vztahu k dotacím
2. Na svém druhém zasedání projed-

www.vsechovice.eu
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nali podanou žádost spolku Sportovního klubu Všechovice, z.s. a to co do
formální správnosti, účelu využití,
rozpočtu dotace, termínu využití
dotace a také oprávněnosti podpisu
osoby jednající jménem spolku.
3. Na svém třetím zasedání projednali
podanou žádost spolku Šimon, a to co
do formální správnosti, účelu využití,
rozpočtu dotace, termínu využití
dotace a také oprávněnosti podpisu
osoby jednající jménem spolku.
4. Na svém čtvrtém zasedání dohodli
postup průběhu Veřejnoprávní kontroly ve smyslu § 13, odst. 1 zákona
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o finanční kontrole)
a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád). Samotnou kontrolu Finanční výbor ve složení
Irena Görigová a Markéta Hlobilková
uskutečnil dne 17. 4. 2019 s následujícím výsledkem:
a) Nebyly zjištěny nedostatky při kontrole plnění příjmů a výdajů za rok 2018
b) Nebyly zjištěny nedostatky u přijatých dotací v roce 2018 (dotace na
úpravy hygienických zařízení ZŠ, dále
na přívěsný vozík pro JSDH, a na

výměnný pobyt ZŠ a víceúčelové hřiště. Další dotace získala obec z úřadu
práce na VPP a dvě průtokové dotace
dostala Základní škola a Mateřská škola
Všechovice.
c) Nebyly zjištěny nedostatky při kontrole čerpání a splácení úvěrů
d) Nebyly zjištěny nedostatky při kontrole stavu a obratu na bankovních
účtech
e) Nebyly zjištěny nedostatky při kontrole stavu a obratu hotovosti v pokladně.
5. Na svém pátém zasedání finanční
výbor schválil podanou žádost spolku
TATRAN Všechovice z.s., a to co do
formální správnosti, účelu využití,
rozpočtu dotace, termínu využití
dotace a také oprávněnosti podpisu
osoby jednající jménem spolku.
6. Předseda finančního výboru Irena
Görigová byla zvolena jedním z členů
hodnotící komise pro vyhodnocení
výběrového řízení veřejné zakázky
„Rozvoj klíčových kompetencí žáků
základní školy“ – STAVEBNÍ ÚPRAVY“
- II. etapa – část veřejné zakázky – číslo
1 – učebny, část 2 – sociální zařízení,
část 3 – výtah. Hodnotící komise se
sešla dne 17. 5. 2019 v 15.00 hodin,

přičemž nejprve provedla: - otevírání
obálek s nabídkami (obálky byly otevřeny postupně podle pořadového čísla
nabídky), posoudila splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení (formálnost
správnosti a úplnnosti), a nakonec
vyhodnocení nabídek (podle jejich
ekonomické výhodnosti). Podrobné
informace o konání komise jsou zaznamenány v Protokolu o jednání hodnotící komise ze dne 17. 5. 2019 a opatřeny podpisy všech členů komise (Radovan Mikuš, Ing. Marcela Tomášová,
Jiří Šimara, Irena Görigová), přičemž
přílohou protokolu je i jejich prohlášení, že žádný z členů komise není ve
střetu zájmů.
7. Výhledově v týdnu od 10. 6. do 15. 6.
2019 je plánována poauditní veřejnoprávní kontrola ve smyslu § 13, odst. 1
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční
kontrole) a v souladu s § 12 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád). Kontroly se fyzicky zúčastní dva
členové výboru a to: Irena Görigová,
předseda a Monika Kubjátová, člen
Irena Görigová, předseda finančního výboru

Další školní rok je za námi
Stejně jako ve všech předchozích vydáních Všechovického zpravodaje,
i v tomto se budeme snažit Vás ve
zkratce provést událostmi a akcemi,
které ve škole proběhly od vydání čísla
minulého. Jejich počet je však tak
velký a záběr tak rozsáhlý, že není
v lidských silách vše vměstnat do počtu
řádků, které máme k dispozici a současně dbát na to, aby ve výsledku
nevznikl román, jehož délka by odradila i ty nejvěrnější a nejvytrvalejší
čtenáře. Proto, pokud někoho zajímá,
co vše se v naší základní a mateřské
škole děje, zcela jistě sleduje webové
stránky obou škol a společný facebookový účet. Pojďme se tedy probrat
děním posledních 4 měsíců.

Učebna fyziky - původní

číslo 2 / červen 2019

Jarní prázdniny v letošním školním
roce školáci zahájili volným dnem
ředitele školy, protože současně byla
zahájena i rozsáhlá rekonstrukce 3
odborných učeben a přilehlých kabinetů. V měsíci červnu je rekonstrukce již
prakticky ukončena a na modernizovaný stav se můžete podívat na přiložených fotografiích. Myslíme, že
máme být opravdu na co pyšní. Teď už
zbývá jen zvolat vzhůru do lavic.

Vítězslava Pikny, do celonárodního
finále konverzační soutěže v anglickém jazyce. Vítek zvítězil jak v kole
okresním, tak i v kole krajském a šanci
nedal nejen vrstevníkům z jiných
základních škol, ale ani z víceletých
gymnázií. V Praze, ve velkém finále,
poté obsadil úžasné a nezapomenutelné 10. místo. Vítkovi náleží poděkování za reprezentaci školy. Svým výkonem se nesporně zapsal do historie.

Protože ale stavební práce nejsou
zrovna doménou základních škol,
velmi rádi se na těchto stránkách pochlubíme našimi úspěchy. A že jich
v poslední době bylo více než požehnaně. Největším a vpravdě historickým
úspěchem je postup žáka 9. třídy,

V úterý 23. dubna proběhlo finále soutěže Naší přírodou, kterou pořádá BIOS
Přerov. Z naší školy se do finále probojovali dva žáci: Aleš Machačík ze
6. třídy a Štěpán Hlavička ze 7. třídy.
Štěpán získal v oboru Společenstva
polí, luk a pastvin první místo. Odmě-

Učebna fyziky a chemie - nová
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Učebna přírodopisu - nová

Cvičná kuchyňka - nová

nou pro oba pak byla účast na zájezdu
pro finalisty, tentokrát do Pulčínských
skal.
Již tradičně se během měsíce dubna
konají v Hranicích okrsková kola McDonald´s Cupu a vybíjené. Po loňských
úspěších a postupech do okresních kol
odjížděly naše týmy na oba turnaje
s velkými nadějemi. Fotbalový McDonald´s Cup proběhl na hřišti SK Hranice
a naši školu reprezentovala družstvo
jak v kategorii 2. a 3. třída, tak i v kategorii 4. a 5. třída. Mladší chlapci, složení převážně z žáků 2. třídy, patřili na
turnaji mezi nejmladší a odjížděli
víceméně na zkušenou. Jejich konečné
4. místo je tedy nadějí do budoucna.
Starší družstvo naopak věřilo, že bude
bojovat o postup. Po suverénním vítězství ve skupině díky vítězstvím nad ZŠ
Hranice Tř. 1. máje a ZŠ Lipník n. B.
Osecká se v semifinále utkali s druhým
ze skupiny „B“, což byl tým ZŠ a MŠ
Hranice Šromotovo. V tomto utkání
bohužel i přes výraznou převahu souhrou okolností nakonec podlehli díky
gólu soupeře v samotném závěru
utkání a v utkání o 3. místo je čekala
opět ZŠ Hranice Tř. 1. máje. Ani
v tomto opakovaném utkání nedali
domácím šanci a po přesvědčivém
vítězství 3:0 si domů nakonec odváželi
3. místo.
Díky usilovnému tréninku v hodinách
TV si i letos naděje na postup dělalo
také smíšené družstvo chlapců a dívek
ve vybíjené. Ani oni se však nevyhnuli
zaváhání v tu nejméně příhodnou chvíli, v semifinále turnaje. Opět nastupovali jako vítězové své skupiny k utkání
s druhým ze skupiny „B“ – ZŠ Hranice
Tř. 1. máje a opět nedokázali dotáhnout své úsilí až ke konečnému
postupu do finále turnaje. Následně
podlehli i v souboji o 3. místo družstvu
ZŠ a MŠ Drahotuše a v konečném pořadí
jim tak patří 4. místo. Okrskovým
kolům obou soutěží samozřejmě předcházela kola školní, kde si mohl svou
chvilku slávy zažít téměř každý žák.
Druhý ročník soutěže ve šplhu na tyči –
Všechovický šplhoun – se uskutečnil
v úterý 19. 3. 2019 v tělocvičně školy.
Do závodů se zapojilo celkem 40 dětí,
které předvedly opravdu úctyhodné
výkony. Šplhalo se na tyči do výšky 5 m
a nejlepšího školního času dosáhl nakonec Kuba Mikulík z 8. třídy, když dokázal tuto vzdálenost absolvovat za 3,6 s.
Osmička nejlepších ze školního kola
vyrazila ve čtvrtek 28. 3. 2019 na zkušenou do Lipníka nad Bečvou. Zde

stvu ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice a obsadili 2. místo. Jakub Mikulík z 8. třídy
byl navíc v této kategorii druhým nejlepším závodníkem. Pro zajímavost
Kubovi výkony: 60 m – 7,22s, skok
daleký – 5,27 m, vrh koulí – 9,34 m.

Všechovický šplhoun

Reprezentace školy ve šplhu na tyči

v tělocvičně ZŠ Osecká poměřili své
síly v konkurenci 6 dalších škol. Medailová očekávání se bohužel nenaplnila,
všichni se domů ale vraceli s novými
zkušenostmi a především motivací se
dále zlepšovat. Co stačilo u nás doma
na vítězství, bylo v této konkurenci
málo. Šplhalo se ze stoje na tyči
o délce 4 m a nejlépe si nakonec vedl
Patrik Lehnert, který v kategorii
chlapců z 5. tříd obsadil 3. místo.
V pátek 8. 3. se v aule školy konalo
školní kolo recitační soutěže. Soutěže
se účastnili žáci 1. - 5. ročníku a do
přednesu se zapojilo celkem 31 recitátorů. Všichni soutěžící byli pečlivě
připraveni. Porota, která měla v kategorii 4. a 5. ročníku také zástupce s řad
žáků, neměla vůbec jednoduché rozhodování. Nejlépe si nakonec vedli:
D. Bek, L. Wolfová, K. Skácelová,
S. Štajner, A. Rudolfová.

Atletických závodů mateřských škol se
24. 5. 2019 zúčastnili i naši předškoláčci. K velkému překvapení všech vybojovali v obrovské konkurenci mnoha
mateřských škol z Hranic a okolí 2
medaile. Postarali se o ně Míša Horák
a René Hradil. Je vidět, že o budoucnost máme postaráno.
Tím největším úspěchem uplynulého
období ale nesporně jsou výsledky
našich žáků u přijímacích zkoušek na
střední školy a víceletá gymnázia.
Hned tři žáci 7. třídy úspěšně zvládli
úskalí náročných přijímacích testů a od
září nastupují na šestileté gymnázium
do Hranic. Úspěšní byli i deváťáci,
kteří všichni našli své uplatnění a i zde
máme např. 2 budoucí gymnazisty
a řadu dalších studentů maturitních
oborů. Blahopřejeme.
S rozvíjením schopností komunikace
v cizím jazyce souvisí již mnohokrát
zmiňovaný a na naší škole zejména
díky paní učitelce M. Kociánové tolik
úspěšný eTwinning, v rámci něhož
letos naši žáci absolvovali hned několik
Skype hovorů s vrstevníky ze škol
z jiných evropských států.

Skype hovor se školou ve Španělsku

Druhým rokem dále pokračuje i spolupráce se základní školou v polské Bogacici. Během posledního květnového
týdne navštívilo 6 žáků doprovázených
dvěma učiteli naši školu a týden pobývali v rodinách svých českých kamarádů. Slzy, které se objevily v očích žáků
Vítězové recitační soutěže

V pondělí 3. 6. 2019 se na hřišti ZŠ
1. máje Hranice konal tradiční Májový
víceboj, kam jsme již třetím rokem
zváni. Ani letos se naši „atleti“ neztratili a v konkurenci 6 škol obsadilo družstvo mladších žaček 5. místo, mladší
žáci skončili na místě 3. a černým
koněm celých závodů nakonec byli naši
starší žáci, kteří podlehli pouze druž-

-7-

Konverzační hodina s polskými žáky
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při pátečním loučení, svědčí o tom, že
výměnné pobyty mají své opodstatnění a význam.
S neobvyklou nabídkou spolupráce se
na nás v květnu obrátila Střední průmyslová škola v Hranicích, která hostí
v rámci projektu Erasmus+ studenty
z Portugalska. Moc rádi jsme využili
možnosti přivítat v našich hodinách
angličtiny šest studentů informatiky
a jejich paní učitelku z portugalského
města Torres Vedras. Na hodiny angličtiny se páťáci, šesťáci a osmáci
vyzbrojili dotazy, které by mohly rozproudit konverzaci. A naši hosté přijeli
také připraveni – na úvod nás v prezentaci seznámili se svou zemí, městem
i zvyky a tradičními pokrmy. Následovala konverzační část hodiny, při které
se portugalští studenti střídali ve skupinkách našich žáků. Počáteční nervozita poměrně rychle opadla, zejména
díky ochotě a vstřícnosti spolu si povídat, hledat společná témata zájmu
a také díky přirozené zvědavosti dětí.
Atmosféra hodin byla velmi pohodová
a na závěr si všichni ve smíšených česko-portugalských týmech zahráli oblíbené online kvízy v aplikaci Kahoot.

Pravidelnou a nezbytnou akcí druhého
pololetí na naší škole jsou lyžařské
kurzy. A protože nejsme troškaři,
máme za sebou hned lyžařské kurzy
tři. Naši nejmenší, předškoláčci z MŠ
dobývali zasněžené svahy na Trojáku.
Čtvrťáci a páťáci dojížděli zdokonalovat své dovednosti v jízdě na dvou
prkýnkách do Beskyd do areálu Rališka
a na stejném místě pobývali během
prvního březnového týdne i sedmáci
a část osmáků. Všechny kurzy měli
vynikající lyžařské podmínky a my
můžeme být právem hrdí na to, že
lyžařská gramotnost je na naší škole
téměř 100%.
V pátek 31. 5. 2019 byla před zahájením školního dětského dne slavnostně
odhalena socha symbolu naší školy
– SOVA. Sovu tak už máme nejen v logu
školy, ale dohlíží na nás i před školou.
Samotný dětský den pak byl v režii
žáků 9. třídy, kteří připravili pro zbylé
třídy školy mnoho stanovišť se zajímavými úkoly a stejně jako v minulém
roce, opět zafungovalo spojení dětí
z různých tříd do jednoho družstva.
Všichni ukázali, že spolupracovat
umějí více než ukázkově.

jejich společného výletu do westernového městečka. Věříme, že právě
tohle jsou kompetence, které si mají
žáci naší školy odnést do života.
Výlety za sebou v tuto chvíli mají již
všechny třídy školy a stejně tak
všechny třídy absolvovali zájezd do
divadla. Z exkurzí pak za zmínku stojí
zejména tradiční „Habsburská Vídeň“
pro žáky 8. třídy a vynechat jsme
nemohli ani exkurzi do koncentračního
a vyhlazovacího tábora v Osvětimi,
která byla spojená s návštěvou Krakowa.
Stranou nezůstává ani prevence, a tak
na naši školu zavítali ke svým přednáškám pracovníci PČR či MP nebo HZS.
Škola zorganizovala i výchovný koncert
pro všechny žáky školy. Hranická skupina Abrakamuzika svůj úkol splnila
a dokázala zabavit i tak náročné publikum, jakým bezesporu žáci 8. či 9.
třídy jsou. Žáci ZŠ i MŠ navštívili
dopravní hřiště a škola společně s obcí
Všechovice zorganizovala přednášku
pro veřejnost, na téma E-bezpečí. Je
škoda, že zájem neprojevilo větší
množství obyvatel, neboť jde o téma
aktuální, kterému jsme téměř všichni
vystaveni dnes a denně.
Mezi tradiční akce školy patří Den otevřených dveří v MŠ a Škola nanečisto
v ZŠ. Obě tyto akce předcházejí zápisům a obě se opět setkaly s úspěchem,
který předcházel posléze velmi úspěšným zápisům. Věříme, že naše škola
má o budoucnost postaráno.

Konverzace s portugalskými studenty

Konverzace s portugalskými studenty

Stejně tak se nám např. osvědčila spolupráce žáků 5. třídy s prvňáčky během

V neposlední řadě je velkým úspěchem
školy vyjednání otevření detašovaného pracoviště Základní umělecké
školy Hranice v budově ZŠ a MŠ Všechovice. Talentové zkoušky a zápis pro
příští školní rok proběhly současně se
zápisem do ZŠ a zkoušející byli velmi
mile překvapeni úrovní našich žáků.
Všichni zájemci byli přijati a v příštím
roce tak zahájíme novou, a věříme, že
i dlouhou tradici uměleckého oboru na
naší škole.
Mgr. Daniel Navrátil, ředitel školy

Mateřská škola Všechovice
Mateřská škola Všechovice pokračovala v uplynulých měsících v plánovaných akcích a málo jich skutečně nebylo. Během měsíce března jsme dokončili kurz bruslení ve Valašském Meziříčí. Rovněž jsme vystoupili na velikonoční výstavě v kulturním domě. Tak
jako každý rok, i letos jsme navštívili
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kamarády v první třídě před zápisem.
Tradiční čarodějnice si děti užily
v kostýmech, připraveny byly soutěže,
pokusy a čarování. Protože se vzděláváme i kulturně, navštívili jsme několik divadelních představení, např.
v Olomouci divadlo Princ Bajaja a ke
Dni dětí v Lešné u Valašského Meziříčí
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divadelní představení Valašské
pohádky přímo v prostorách zámku.
Opravdu nejvíce se ale děti těšily
a připravovaly na Den matek, kdy
starší Motýlci zahráli maminkám
pohádku Zvířátka a loupežníci a mladší
Pastelky předvedly milé pásmo
tanečků na hudbu. Velké poděkování

patří všem učitelkám mateřské školky
včetně chůvy. Všechny totiž měly při
nácviku představení a vystoupení
obrovskou trpělivost a každoročně
přesvědčují o své kreativitě a inovativnosti.
Největším sportovním úspěchem naší
školky pak bylo umístění na atletických
závodech v Hranicích, kde soutěžily

školky z celého okolí v hodu do dálky,
běhu a skoku do dálky. Získali jsme
zlatou a stříbrnou medaili v běhu
chlapců.
Během měsíce června nás ještě čeká
celodenní výlet do Dětského světa
v Ostravě, Maturita malého školáka,
slavnostní rozloučení se školáky, jízda
na koních, dopravní hřiště, Den bez

hranic v Hranicích, branná vycházka do
Provodovic a další drobné aktivity. Díky
finančnímu zajištění a skvělé spolupráci se spolkem Sovičky jsme si letos
pořídili spoustu nových hraček a pomůcek a mohli si dovolit uspořádat mnoho
výletů. Sovičky, děkujeme!
Šebíková Věra, vedoucí učitelka

Knihovna
Místní knihovna Všechovice, která sídlí
v budově Základní školy, zastává současně střediskovou funkci pro dalších
11 knihoven v okolních obcích. Abychom maximálně využili knihovní fond,
pravidelně přemísťujeme soubory knih
mezi knihovnami.
Nejvyšší počet svazků (knih) najdete
právě v místní knihovně ve Všechovicích. Výpůjční doba je každé pondělí
a čtvrtek od 7.30 do 16.30 hodin. Děti,
které navštěvují Základní školu, si
mohou knihy půjčovat každý den.
Právě na práci s dětmi, vytváření
jejich vazby ke knihám a čtenářství, se
naše knihovna zaměřuje nejvíc. Již
několik let zajišťuje v rámci projektu
SKIP akci Knížka pro prvňáčka, která je
předávána žákům první třídy při tradičním Pasování na čtenáře. Letos
bude mít novou podobu a děti budou
pasovány oblíbenou dětskou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Již několikátým rokem je knihovna zapojena
do projektu Celé Česko čte dětem. Od
ledna probíhaly knihovnické lekce pro
třídy prvního stupně ZŠ, ve kterých se
děti seznamovaly s knihovnou a získá-

valy základní znalosti o literatuře. Pro
žáky druhého stupně jsme připravili
16. května besedu s cestovatelem
Tomášem Vejmolou, který podnikl
cestu z thajského Banghkoku do Hranic
na Moravě na netradičním vozítku
- tuktuku. Tato beseda ovšem nebyla
o cestování, nýbrž o vzniku Tomovy
nové knihy S Tomíkem na cestách.
Autor nenásilnou formou mladé čtenáře seznámil s tím, jak kniha vznikala, velmi zajímavě a názorně vysvětlil
spolupráci autor - ilustrátor a dokonce
přiměl mládež k aktivní spolupráci jak
čtením z knížky, tak popisem určité
situace či děje, znázorněné na projektoru, vlastními slovy. Zájemcům, kteří
by chtěli sdílet jeho cestovatelské

dobrodružství, nabízíme tuto knihu
k vypůjčení. A nejen ji, do knihovny
dorazila řada nových, úspěšných bestsellerů či knih pro děti a mládež. Již
dávno neplatí, že knihovna je tak trochu archivem či antikvariátem. Sami
se můžete přesvědčit širokým výběrem
knih buď osobní účastí v knihovně,
anebo nahlédnutím do on-line katalogu na stránkách Místní knihovny Všechovice. Novinkou jsou rovněž facebokové stránky naší knihovny. Chceme,
aby čtenáři měli možnost ovlivnit
skladbu knihovního fondu, neboť
právě na nich, na čtenářích, záleží
dobré fungování knihovny.
V prvních červnových dnech se naše
knihovna připojila k řadě hlavně městských knihoven a nabízí nově půjčování deskových společenských her.
Právě přicházející léto můžete tedy
prožít s dětmi, rodinou a přáteli nad
zajímavou hrou. A na dovolenou, či jen
lehátko na zahradě si přijďte vybrat
čtení do naší knihovny.
Na vaši návštěvu se těší
Marcela Mikušová, knihovnice

Spolek žen ROZMARÝN Všechovice
Jarní víkend 6.—7. 4. 2019 patřil ve
Všechovicích přípravám na velikonoce. Spolek žen Rozmarýn připravil na
tento víkend v kulturním domě velikonoční výstavu. Návštěvníci se mohli
pokochat různými výrobky s velikonoční a jarní tematikou. Byly zde
k vidění různé ruční práce nejen žen,
ale tentokrát i mužů ze Všechovic
a blízkého okolí. Výstavu nám svým

vystoupením zpestřily děti z místní
základní školy a mateřské školy. Děti
ze školní družiny nám zapůjčili svá
výtvarná díla, která jsme použili na
výzdobu sálu a vstupního průčelí.
Ke spolupráci se nám tentokrát přihlásili přátelé z Odborného učiliště v Kelči, obor zahradník. Zde začátkem
dubna proběhla soutěž ve vázání kvě-
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tin. V letošním roce měli téma „Lesní
chaloupky a věnečky pro lesní víly“
a některé z těchto výrobků nám zapůjčili k vystavení. Rádi jsme je přizvali,
sami jsme v předsálí měli aranžmá
s podobnou tematikou a tak se tyty
věci krásně navzájem doplňovaly.
Kromě dekoračních výrobků a různých
pochutin zde byly k zakoupení také

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
květiny a přísada zeleniny, které nám
poskytli z učiliště v Kelči a ze školy pro
hluchoněmé ve Valašském Meziříčí.

vat svoji kraslici. Nechybělo ani pletení tatarů, k občerstvení byl k dispozici výborný svařák a místní zákusky.

Pro děti byla opět připravena jejich
oblíbená tvořivá dílnička, kde si mohli
vyrobit různá přáníčka nebo namalo-

Děkujeme všem, kteří se zapojili do
příprav výstavy.

Moc nás těší váš zájem o naše akce.
Budeme rádi, když se nám někdo ze
spoluobčanů přihlásí se svým námětem
či nápadem pro další výstavy nebo
i jiné akce.
Za spolek Rozmarýn Anna Lukešová

Z činnosti spolku Šimon
Spolek Šimon tradičně pořádal tentokrát 10. Záhorský ples, který jsme měli
ve „vzpomínkovém duchu“. Nachystali
jsme průřez vystoupeními z minulých
ročníků – valčík, walz, tango, čardáš
a pražské Pepíky. Naši mladí členové
zavzpomínali na svá vystoupení Pomáda, rock and roll a disko a připravili si
půlnoční vystoupení, které mělo velký
úspěch.

Jsme moc rádi za elán našich mladých
členů, i když je pro ně stále těžší skloubit své studijní a pracovní povinnosti
a sejít se společně na zkoušky. Také
jsme pořádali tradiční Vodění medvěda s průvodem masek po obci.
Rádi vystupujeme v krojích a víme, že
nejvíc potěšíme naše starší spoluobčany. Koncem března nás pozvali do Rouského na setkání důchodců, kde byla
výborná rodinná atmosféra a nám se
tam moc líbilo.
Každoročně podpoříme v krojích také
naše hasiče při oslavě svého patrona
sv. Floriána.
Chystáme se navštívit již 23. ročník
Záhorských slavností, které proběhnou
22. 6. 2019, tentokrát ve Veselíčku. Na
programu budou se svým vystoupením
jak hudební soubory, tak taneční.
Vystoupíme s pásmem Záhorských
tanců.

Vodění medvěda

Od našeho rodáka, katolického kněze
Petra Šimary jsme dostali pozvání do
jeho farnosti Kostelec na Hané, kde
v sobotu 27. 7. bude svěcení nových
zvonů, abychom slavnost obohatili

sv. Florián

krojovaným vystoupením.
Také máme v úmyslu podpořit svou
účastí Folklórní festival v Šumperku
v polovině srpna. V srpnu je i tradiční
pouť naší farnosti na sv. Hostýn, kde
v krojích nebudeme chybět.
Zveme mezi nás další zájemce, kteří
mají rádi tanec, jak tradiční folklórní,
tak i další druhy tance.
Za spolek Šimon Eliška Cíchová

Zpráva o sportovní činnost TATRANU Všechovice, z.s. – fotbal – muži
Fotbalový klub TATRAN Všechovice
hraje soutěže Krajského fotbalového
svazu Olomouc a tak jak píšou v regionálních denících... těžko by jste hledali většího přeborníka... TATRAN je
právem na prvním místě v tabulce
a pyšní se nevídaným skore v posledních zápasech. - a byť v neděli 9. 6.
utrpěl na domácím hřišti za přítomnosti téměř 500 diváků hořkou porážku
od mužstva Sokol Opatovice 3:1, tak
hned následující sobotu ve Šternberku
svoje prvenství potvrdil. Již jen jeden
jediný bod chyběl a sen hráčů, celého
kubu a fanoušku se splnil. A za stavu
utkání 1:0 p bylo rozhodnuto o vítězi
Krajského přeboru, kterým se stal
TATRAN Všechovice a postupuje tak
do DIVIZE. Na příjezd autobusu s celým
týmem již na Pastevníku čekali rozradostnění fanoušci a po bouřlivém přivítáním se oslavovalo až do časných
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ranních hodin (věříme, že tu noc nám
rušení nočního klidu obyvatelé Všechovic snad i prominou - dodatečná
omluva všem).

Byla to velmi úspěšná sezóna plná
radosti z vítězství, nadšení ze hry
a lásky k fotbalu, někdy také bolesti
a smutku když se nedařilo, nebo přišlo
zranění. Obrovská granulace a díky
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patří všem, kteří se na tomto úspěchu
podíleli.
Velké poděkování patří i členům
Fanklubu, kteří nás v rozhodujících
momentech povzbuzovali a hnali dál
k vítězství, dále také za podporu
sponzorů, zejména Obci Všechovice
a společnosti RENETRA s.r.o., také
Záhoranu a.s. , společnostem HAKOV,
CS Steel a dalším.
Dále bychom Vás rádi informovali, že
Valná hromada TATRANU Všechovice
z.s. na svém jarním zasedání rozhodla
o změně statutárních orgánů a do
výkonného výboru zvolila dva nové
členy: Zbyňka Vinklara (trenéra můžů)
a Martina Studeného (trenéra přípravky) namísto Pavla Pumprly a Lubomíra
Kubici, kteří ukončili aktivní činnost ve
výboru.
Irena Görigová

VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
TATRAN VŠECHOVICE - KRAJSKÝ PŘEBOR - JARO 2019

TABULKA 2018/2019
1.

TATRAN Všechovice

61

2.

TJ Sigma Lutín

61

Kolo

Den

Datum

Výsledky

Domácí

Hosté

17

NE

24.03.2019

3:0

Zábřeh

TATRAN

3.

TJ Medlov

59

18

NE

31.03.2019

2:1p

TATRAN

Litovel

4.

FK Šternberk

56

19

NE

07.04.2019

1:2p

Medlov

TATRAN

5.

FK Jeseník

49

20

NE

14.04.2019

5:1

TATRAN

Černovír

6.

FK Mohelnice

44

21

SO

20.04.2019

0:1

Mohelnice

TATRAN

7.

TJ SK Sulko Zábřeh

42

22

NE

28.04.2019

2:0

TATRAN

Dolany

8.

TJ Sokol Velké Losiny

42

23

NE

05.05.2019

2 : 3p

Lutín

TATRAN

9.

TJ TATRAN Litovel

39

24

ST

08.05.2019

4:0

TATRAN

1.HFK Olomouc

10. TJ Sokol Opatovice

38

11. FC Želátovice

33

25

SO

18.05.2019

0:6

Jeseník

TATRAN

26

NE

26.05.2019

6:1

TATRAN

Kralice

12. FC Kralice na Hané

33

27

NE

02.06.2019

2:4

Velké Losiny

TATRAN

13. Slovan Černovír

28

28

NE

09.06.2019

1:3

TATRAN

Opatovice

14. FC Dolany

23

29

SO

15.06.2019

1:0 p

Šternberk

TATRAN

15. 1. HFK Olomouc B

22

A i když hráči absolvují náročné tréninky 3 dny v týdnu, tak se aktivně
zapojili i do akce „Ukliďme Česko“
a uklidili Všechovice – v příkopách
kolem Všechovic nasbírali velké množství pytlů odpadu a plastů a obdrželi od
starosty obce, Českého svazu ochránců
přírody a předsedy spolku Ukliďme
Česko poděkování a diplom. Slovy
našeho trenéra: "Pěkný, ale k vůli
diplomu jsme to nedělali! Snad
budeme inspirací pro více spolků
a lidí." J
... Slovy tatranfans: "Borci
klobouček a respekt Vám všem!
Irena Görigová
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ZPRÁVA O SPORTOVNÍ ČINNOST TATRANU VŠECHOVICE, Z.S. – FOTBAL - MLÁDEŽ
Milí sportovní čtenáři, příznivci především fotbalu. Chtěl bych vás informovat, že během zimní přestávky došlo
k funkcionářským změnám na postu
šéftrenéra mládeže a sekretáře. Dosavadní místo Pavla Pumrly vystřídal
dlouholetý bývalý hráč TATRANU Vše-

chovice a také funkcionář Miroslav
Rolinc.
S příchodem nového trenéra a Sdruženého družstva mladších žáků pod vedením trenérů Miroslava Rolince
a Romana Hrocha kluci dosáhli v jarní
části pěkných výsledků, na kterých se

stále pracuje. Úspěchy také přináší
mladší a starší přípravka kterou koučují trenéři- za starší Petra Němcová
a Jiří Floreš, za mladší Martin Studený
a Daniel Rolinc.
Po ukončení mistrovské části soutěže
se 22. 6. 2019 od 9 hod. tradičně uskuteční 4. mezinárodní turnaj - O pohár
starosty obce Všechovice, v kategorii
mladší přípravky v zastoupení českých,
polských a slovenských oddílů. Chtěl
bych tímto poděkovat všem sponzorům, pořadatelům a lidem kteří se
podílejí na přípravě této velké sportovní akce. Zbývá už jen popřát hodně
štěstí a vytrvalosti.
Miroslav Rolinc

Tradiční všechovská pouť letos jinak
Všechovská pouť nemá svůj pevný
termín. Slaví se podle našeho farního
kostela, který je zasvěcený Nejsvětější Trojici. Tento svátek je variabilní
a odvíjí se od Velikonoc, tedy přesně je
8 týdnů po Velikonocích. K pouti, alespoň pro věřící, patří samozřejmě mše
svatá a svátostné požehnání. Obvykle
se sejdou rodiny, je to důvod
k návštěvě příbuzných a známých,
popovídání si. Pro mnohé je pouť
o pouťových atrakcích, doprovodném
programu, dobrém jídle. Každý si
najde to své.

Letos poprvé mohly být kulturní
vystoupení na jiném místě než na
návsi. Díky dobré spolupráci s p. Jaroslavem Miklem, „zámeckým pánem“
a jeho vstřícnosti mohly vystoupení
proběhnout právě v zámeckém parku.
Dopolední program byl v lidovém
duchu. Vystoupila cimbálová muzika
Polajka a valašský soubor Bača. Potěšila Vás lidovými písničkami, u kterých
jste si mohli zazpívat nebo i zatancovat. Děkujeme i členům Spolku Šimon,
že se akce zúčastnili ve svých krojích
- možná tak, jak to bývá zvykem

v jiných místech např. na Jižní Moravě.
Odpoledne nám zahrála ABBA revival
a koncem svého vystoupení roztančila
všechny přítomné. Zrevitalizovaný
park je skutečně nádherný, stejně tak
jako zámek v novém kabátu. Přejeme
p. Miklovi, aby se mu jeho záměr se
zámkem i parkem podařil a věříme, že
i další spolupráce s obcí na pořádání
dalších akcích v parku bude možná.
Marcela Tomášová, místostarostka

14. září 2019 pořádá spolek Rozmarýn VÍTÁNÍ BABÍHO LÉTA
S dalším číslem zpravodaje obce Všechovice počítáme v září. Příspěvky je možné posílat do konce srpna 2019
na adresu: marcelatom@seznam.cz, je to výzva zejména spolkům, které v obci působí.
Na přípravě zpravodaje spolupracovali: Eliška Cíchová, Irena Görigová, Radovan Mikuš, Daniel Navrátil, Věra Šebíková, Jiří Šimara, Marcela Tomášová

