číslo 3
září 2019

ZPRAVODAJ
obce Všechovice

Navazování spolupráce s polskou obcí Bogacica
Díky Mikroregionu Záhoran a její manažerce Ing. Pavle Krbálkové jsme v roce
2011 v rámci mikroprojektu přeshraniční spolupráce Euroregionu Praděd
začali intenzivněji rozvíjet vztahy
s našimi polskými sousedy. V tomto
roce mikroregion navštívil region Kluczbork, který se nachází v Opolském
vojvodství. Vojvodství je samosprávný

V březnu 2017 byla navíc stvrzena
i spolupráce škol obou obcí podpisem
dokumentu o vzájemné spolupráci
mezi základní školou Všechovice
a školou Publiczne Gimnazjum Nr 2.
V minulých číslech zpravodaje jste
měli možnost si v příspěvcích z naší
základní školy přečíst o výměnných
pobytech našich žáků s polskými žáky.

turnaji jsme se opět setkali a obdržel
jsem od něj pozvání do jejich obce na
Dožínkové slavnosti. Polsko nebylo
postiženo kolektivizací zemědělství
a většinu půdy stále obdělávají soukromí zemědělci. Krajina kolem Kluczborku je rovinatá a velmi úrodná
a tradice Dožínek je stále udržována.
22 obcí regionu se v pořádání slavnosti

celek obdobně jako u nás Olomoucký
kraj, město Kluczbork je srovnatelný
s městem Hranice. Od té doby jsme
v rámci mikroregionu mnohokrát Polsko navštívili, a naopak na naše akce
zase zavítali oni k nám.

30. října odjede našich 6 žáků již
potřetí do Polska.

každý rok střídá. Letošní Dožínky připadly právě na Bogacicu. Slavnost
začala již v sobotu 31. září lidovou
veselicí. V neděli ráno pak proběhla
slavnostní mše v místním kostele, kde
byla přinesena obdoba našeho dožínkového věnce, polsky zvaná korona,
čili koruna. Tuto korunu v následujícím
průvodu představila každá obec

Naše obec začala před třemi lety úžeji
spolupracovat s obcí Bogacica.

A nejsou to jen žáci, v loňském roce,
a i letos se fotbalového turnaje přípravek O pohár starosty zúčastnili také
malí polští fotbalisté. Starosta Bogacice Józef Mrozek je i předsedou místního fotbalového klubu, a na letošním
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a porota na vyhodnotila nejkrásnější
korunu a vítězná obec byla odměněna.
Průvod procházel celou vesnicí, kde
byly všechny domy vyzdobeny. Jednotlivé obce mimo koruny v průvodu měly
své zástupce z řad spolků, škol, rolníků
na různě vyzdobených zemědělských
strojích, traktorech, automobilech,
většinou vtipně naaranžovaných. Slavnost pokračovala ve venkovním areálu
bohatým kulturním programem.
Obec Bogacica je počtem obyvatel
větší než Všechovice, má jich 1 500,
ale to není žádná překážka do budoucnosti. Se starostou Józefem jsme se
shodli, že nastal čas, aby se naše obce
staly obcemi partnerskými. Oficiálně
bychom tak pokračovali v nadějné
spolupráci, výměně zkušeností a vzájemném poznávání života v našich
obcích.
Radovan Mikuš

Zasedání Zastupitelstva obce Všechovice
USNESENÍ Z 5. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE,
KONANÉHO DNE 13. 8. 2019.
1.1. ZO schvaluje směnu pozemků
- č. p. 1915 za pozemek p.č. 1973
(obecní).
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1
1.2. ZO schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu práva k nemovité
věci č. UZSVM/OPR/2404/2019OPRM“ mezi obcí a Českou republikouÚřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
1.3. ZO obce schvaluje prodej
pozemku p.č. 2435/2 za cenu
125 Kč/m2 a vratnou kauci 150 Kč/m2,
kauce bude vratná za předpokladu
dokončení stavby RD na předmětném
pozemku do 5 let od schválení nového
územního planu obce Všechovice,
ve kterém bude předmětný pozemek

určen k zástavbě RD.

ce od SFDI, nemůže akci realizovat ani
obec.

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

3.2. ZO schvaluje smlouvu s OHL ŽS,
a.s.

1.4. ZO schvaluje „Smlouvu o smlouvě
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
č. SoBS VB IP128025077/001“ mezi
obcí a ČEZ Distribuce, a.s.

3.3. ZO schvaluje dodatek č. 1. ke
smlouvě s OHL ŽS, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1

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

4. Rekonstrukce ZŠ Všechovice, projekt ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3. Průtah obcí
Proběhlo výběrové řízení, Správa silnic
Olomouckého kraje nedostala finanční
prostředky ze SFDI, proto letos realizovat nebude. Návrh je takový, aby byla
schválena smlouva s dodatkem s ustanovením, že akce bude probíhat v budoucnosti společně s Olomouckým
krajem.

4.2. ZO bere na vědomí výsledek VŘ
4.3. ZO pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1
5. Rozpočtové opatření
5.2. ZO schvaluje RO ve výši 2 500 000
Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení

3.1. Ukončeno výběrové řízení, vítězem OHL ŽS, a.s., Uzavření smlouvy
s dodavatelem s podmínkou, že vzhledem ke skutečnosti, že SSOk odkládá
realizaci z důvodu neposkytnutí dota-

Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
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INFORMACE O PRŮTAHU OBCE
V minulých zpravodajích jsme Vás
informovali o plánované akci „Průtah
obcí“, kterou jsme se připravovali
společně s Olomouckým krajem.
Poslední informací je (je to i v usnesení
Zastupitelstva obce), že proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele 1. etapy, což je Podkostelí po kruhový objezd
a dále od kruhového objezdu na Kelč.
Olomoucký kraj jako vlastník komunikace a Správa silnic Olomouckého
kraje jako správce komunikace společně vystoutěžili zhotovitele akce,

4
5
Rekonstrukce Rozpočtové
ZŠ
opatření

a to na komunikaci, ale i na chodníky,
což je část díla, kterou bude realizovat
a platit obec Všechovice. Bohužel se
však stalo to, že vláda neuvolnila ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
požadované množství finančních prostředků na realizace těchto připravených akcí. V loňském roce se jednalo
o cca 4 mld., s čímž se počítalo i na
letošní rok, ale letos byla uvolněna
částka jen cca 2 mld. Korun. Proto
Olomoucký kraj musel pro letošní rok
tuto akci vypustit. Ale protože je při-

pravená, sdělil nám Olomoucký kraj
i Správa silnic, že tuto naši akci nechá
zařazenou na realizaci na rok 2020.
Smlouvy se zhotovitelem byly uzavřeny a bude se vyjednávat, zda budou
platné i pro příští rok. Nezbývá nám nic
jiného, než tuto informaci přijmout
a očekávat realizaci v příštím roce.
Možná se nám podaří získat další
zdroje na naše financování, které bude
dle vysoutěžené částky činit víc než
7 mil. Kč.
Marcela Tomášová

Myslivecké sdružení
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám přiblížil činnost
myslivců a našeho Mysliveckého sdružení Záhoran Všechovice z.s.
V Zákoně o myslivosti je myslivost definována jako soubor
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři
jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního bohatství.

tragické následky. První výsledky jako kůrovcová kalamita
a přemnožení kormorána velkého, jsou důkazem tohoto
tvrzení. Brzké přemnožení velkých šelem, po jejich reintrodukci do blízkosti člověka, bude kapkou poslední. Jednají
jako děti, bez ohledu na škody. Jako by v místě našich vsí
chtěli obnovit divočinu bez lidí. Vždyť co! Potraviny se
přece nakupují v supermarketech, ne?
Myslivost není žádná živelná činnost. Byla po několik staletí
utvářena a rozvíjena našimi předky. Vyvíjela se tak, jak se
měnilo zalidnění a hospodářské využívání krajiny. Od prostého lovu až po péči o zvěř a její životní prostor v době průmyslového zemědělství a lesnictví. Je vyučována na středních i vysokých školách. Je pevně spjata s životem našeho
venkova. Řídí se českým i mezinárodním právem.
Myslivost a zvěř máme v úctě, vážíme si našich tradic, zkušeností a znalostí starých myslivců těch, kteří byli prvními
ochránci přírody. Vážíme si toho, že můžeme být součástí
velké myslivecké rodiny, která v naší zemi čítá bezmála
100.000 organizovaných myslivců.

V současné době je ale myslivost chápána a prezentována
různými samozvanými ochránci a milovníky přírody, zvířat
a bezmasé stravy velmi negativně. Jsou snahy myslivce
očerňovat při každé příležitosti a nejraději myslivost zrušit
jako takovou. Tyto snahy jsou vyvíjeny především obyvateli
velkých měst, kteří nemají ani tušení co myslivost obnáší
a jaká je její úloha. Jejich vidění přírody optikou městského
člověka bude mít zřejmě, vzhledem k jejich počtu a vlivu

Naše sdružení má 16 členů s právem výkonu myslivosti ve
věku od 19-ti do 75 let, z toho 3 ženy. Po odborné stránce je
řízeno mysliveckým hospodářem, splňujícím zákonné předpoklady, včetně příslušného vzdělání. Hospodáře jmenuje
Odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností.
Sdružení se zodpovídá Honebnímu společenstvu Všechovice
(sdružení vlastníků pozemků našich obcí) a Magistrátu
města Hranice - Odboru stavebního úřadu a životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí vykonává vrchní
státní dozor. Kromě toho nad námi bdí Policie ČR prostřednictvím Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Vídáte nás pravidelně se psy, se zbraněmi. V zeleném a klobouku i v montérkách. Pěšky, v autech, na traktoru. Jsme
slyšet výstřely i zvukem motorových pil a křovinořezů. Spoléhají na nás majitelé lesů i zemědělci. Podílíme se na
ochraně lesů a remízků před poškozováním zvěří, hlídáme
úrodu na polích. Ochraňujeme zvěř a její ztenčující se
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životní prostředí před predátory, zemědělskými stroji, neukázněnými
návštěvníky lesa, lhostejnými chovateli domácích mazlíčků či bezohlednými motoristy. K tomuto účelu jsou
mezi námi jmenováni příslušníci myslivecké stráže s patřičnými pravomocemi. Jsme lidé běžných občanských
povolání, které spojuje společný koníček. Veškerou svou činnost provádíme
ve volném čase, na své náklady, bez
nároku na mzdu. Jsme povinni dodržovat zákony a předpisy vztahující se
k myslivosti, zejména Zákon o myslivosti. Ale i další, týkající se ochrany
živočichů, přírody a krajiny, předpisy
hygienické, veterinární, o zbraních
a střelivu, atd. Mezi našimi členy se
najdou i takoví, kteří se věnují kromě
myslivosti samotné i činnostem s ní
spojených. Jako dřevořezba, kovorytectví, puškařství, fotografování, kynologie a ornitologie.

Provádíme lov zvěře ve dne i po nocích
a za nepříznivého počasí. Lovíme
divoká prasata, lišky, kuny, jezevce,
straky, vrány a zavlečené druhy zvířat
jako jsou psíci mývalovití. Tím nejen
ochraňujeme především drobnou zvěř,
ale i zdraví lidí a zdraví našich domácích zvířat. Vzpomeňme na dnes již
vymýcenou vzteklinu a na nedávno
zažehnaný africký mor prasat (AMP) na
Zlínsku. Česko je první zemí na světě,
kde se s pomocí myslivců, veterinářů
a částečně i s pomocí policistů podařilo
AMP vymýtit. My ale bohužel víme, že
je jen otázkou času, kdy se k nám AMP
z okolních zemí opět rozšíří.
Zvěř užitkovou lovíme dle schváleného
plánu chovu a lovu. Je to především
zajíc polní, holub hřivnáč, kachna
divoká a zvěř srnčí. Na mimořádné
povolení pak lovíme zvěř dančí a prasata divoká. Zájem vlastníků polí a lesů
by byl tuto zvěř lovit daleko více. My
myslivci tak musíme vyvažovat jejich
hospodářské zájmy, aby si pohled na
naši krásnou zvěř mohly užít i příští
generace. Lovíme pouze to, co máme
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nařízeno plánem lovu, schváleným
honebním společenstvem a státní správou. Lovíme konkrétní vytipované
jedince zvěře spárkaté, přednostně
slabé a neduživé. Podobně jako chovatelé dobytka si v chovu ty nejlepší
jedince ponecháváme. Lovíme podle
myslivecké etiky s ohledem na co nejmenší utrpení lovené zvěře, s nejvyšší
profesionalitou a opatrností. Každý
myslivec ví, že vystřelenou střelu už
vrátit nelze. Věděli jste, že při dopravních nehodách hyne stejné množství
zvěře jako myslivci uloví? Věděli jste,
že jsou myslivecká sdružení, kde srnčí
zvěř neloví vůbec, protože její přejetá
těla jen uklízejí ze silnic?
V loňském roce jsme zorganizovali
desítku brigád, při kterých naši členové odpracovali celkem 682 evidovaných brigádnických hodin. Z toho 197
hodin ve prospěch obcí. Byla to
zejména výstavba a opravy lesních
oplocenek, těžba kůrovcových stromů
na kůly oplocenek a myslivecká zařízení, sekání porostu kolem rybníku Na
Bradle, odstraňování vyvrácených
stromů přes lesní cesty.
Nakupovali jsme a přiváželi krmivo pro
zimní přikrmování – k předcházení
škodám na lesích a ovocných stromech
v zimním období a krmivo na vnadění
– k předcházení škodám na dozrávajících polních plodinách a k regulaci
počtu zvěře. Tato regulace má kromě
zdravotních důvodů a důvodů snižování škod působených zvěří i důvody
etologické. Např. zmírnění bojů o teritoria.
Rozmisťovali jsme před senosečí
– dobou kladení srnčat zradidla imitující pach predátorů, aby srny nekladly
svá srnčata tam, kde budou posekána
sklízecími stroji. Protože vyhledávání
srnčat pomocí psů a jejich odnášení je
málo účinné. Srnčata, v době kojení
srnou nemají pach a i při náhodném
nalezení a odnesení mimo nebezpečí
se vrací.
Dalších 220 hodin z celkového počtu
jsme odpracovali na opravách
a výstavbě mysliveckých zařízení.
Krmelců, zásypů, zásobníků na krmivo,
posedů, kazatelen, apod. Sušení sena
pro zvěř a zimní přikrmování, jakož
i desinfekce a drobné opravy zařízení
na svém svěřeném úseku, je v režii
každého jednotlivého myslivce.
Naši členové se pravidelně účastní
závodu v brokové střelbě, pořádaného
v rámci mikroregionu Záhoří. Dosahované výsledky ukazují na to, že jsou
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nejen dobrými myslivci, ale i dobrými
střelci, kteří obstojí v konkurenci
s ostatními i závodními střelci. Důkazem je několik pohárů, obdržených za
přední místa v kategorii jednotlivců,
mezi jednotlivými obcemi a mezi mysliveckými spolky.
Pro kolegy myslivce a přátele myslivosti z řad občanů, jsme 30. 12. 2018
opět zorganizovali tradiční hon s ukončením poslední lečí na Kacibaru. Lovili
jsme zajíce polního, lišku obecnou
a ostatní zákonem povolené druhy
zvěře myslivosti škodící. Zajíce lovíme
pouze na společných honech, vždy
pouze na části honitby a v takovém
počtu, aby nebyla narušena jejich
přirozená reprodukce. Navíc dobrý
hospodář ví, že musí nechat tu nejbonitnější část honitby bez odlovu. I díky
tomu se zajíc polní v naší honitbě
vyskytuje přesto, že mu způsob velkoplošného monokulturního zemědělského hospodaření nijak neprospívá.
Kéž by se ve stejném počtu vyskytovali
i bažanti, koroptve a křepelky.

Každoročně hodnotíme své výsledky na
výroční členské schůzi. V letošním roce
se konala v březnu. Na výroční schůzi
zveme zástupce obecních úřadů,
honebního společenstva, sponzory
a naše skalní příznivce. Po přednesení
výročních zpráv, diskusi a schválení
usnesení jsme letos měli na programu
přijímáni mezi myslivce dvou držitelek
nových loveckých lístků, které v našem
sdružení vykonávaly adeptskou praxi.
Přijímání bylo provedeno slavnostně,
dle tradic české myslivosti.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří vědí a chápou, že rušení zvěři
škodí. Že motorovým vozidlům je, až
na výjimky, vjezd a stání v lese zakázáno, což platí i o lesních cestách. Že
vaše procházky po setmění po polích
a lesích by nám velmi ztěžovaly naši
práci. Že srnčí zvěř, kterou váš neovladatelný pes nedohnal a nestrhl, může
uhynout a taky hyne na zápal plic. Že
vyrušování odpočívajícím přežvýkav-

cům působí trávicí potíže a někteří
dokonce hynou na acidózu bachoru. Že
vaše toulavá kočka neloví na poli jen
myši. Že srnčata, jevící se vám jako
opuštěná, opuštěná nejsou, protože je

matky odkládají záměrně, aby k nim
zbytečně nelákaly predátory.
Poděkování patří i Obecním úřadům
Všechovice a Provodovice, ZD Záhoran
a.s., vlastníkům honebních pozemků,

sponzorům a dlouholetým příznivcům.
Za spolupráci, ohleduplnost a pomoc
při naší práci, provozování našeho
koníčka.
MS Záhoran Všechovice, Ivo Turek

Benefiční fotbalový turnaj
První prázdninový víkend se na Pastevníku již tradičně uskutečnil benefiční
fotbalový turnaj SMS Champion league. Letošní ročník nesl pořadové číslo

ranu Všechovice. Další změnou bylo
otevření turnaje pro nové týmy, přičemž bylo možné sledovat hned dva,
složené výhradně z hráčů Všechovic.

4 a v mnoha ohledech byl jiný než turnaje předešlé. První zásadní změna se
týkala samotných hráčů, kteří si
poprvé zahráli na hlavním hřišti Tat-

Předešlé ročníky se vždy zaměřily na
finanční pomoc jednotlivých dětí
a jejich rodin, které se ocitly v těžké
životní situaci. Letošní turnaj byl spo-

jen s neziskovou nadací Strom života,
která provozuje mobilní hospic. Cíl
pořadatelů byl stejný jako každý rok.
Vybrat co nejvíce finančních prostředků a předat je na místo, kde
budou pomáhat. Na místě mohli diváci
přispívat do kasičky nebo podpořit
koupí suvenýru přímo ze stánku Strom
života. Letošní ročník byl významný
v pomoci sponzorů, zejména pak těch
regionálních. K tomu všemu přičtěme
nemalé startovné každého týmu, které
bylo kompletně věnováno nadaci.
Celková částka, která byla předána se
tak vyšplhala na neuvěřitelných
134 000 Kč. V kombinaci s předešlými
ročníky se tak za 4 roky této tradice
podařilo nashromáždit více než
400 000 Kč. Cíl příštího ročníku je tedy
jasný, zaokrouhlit tuto částku na půl
milionu korun.
Radek Mikuš a Lukáš Ticháček, organizátoři

Ze života školy
I když to tak velkou část prázdnin díky
mnoha probíhajícím rekonstrukcím ve
škole nevypadalo, tak nový školní rok
byl zahájen tak, jak má být, tedy
v pondělí 2. 9. 2019.
Do lavic první třídy usedlo 21 žáčků,
kteří měli příležitost se poprvé potkat
s jejich novou třídní učitelkou, Mgr.
Marií Honzkovou, která je bude provázet jejich prvními školními krůčky.
Rekonstrukce na mnoha místech školy
byly zahájeny již v měsíci červnu
a většina z nich běží stále. Dokončena
je kompletní rekonstrukce sociálních
zařízení v obou patrech II. stupně školy
a výměna otopného systému na
II. stupni školy. Naopak stále před
dokončením je rekonstrukce učeben
cizích jazyků, dílen, polytechnické
výchovy a multimediální výchovy.
Stejně tak ještě nějakou dobu potrvá,
než bude k dispozici výtah, jehož
výstavba rovněž probíhá.
Z menších stavebních úprav či změn
došlo k dovybavení zbývajících dvou
tříd I. stupně školy multimediální technikou. Všechny třídy, od 1. až po

5. třídu, tak nyní mají k dispozici interaktivní tabuli a ozvučení. Rekonstruována byla současná 3. třída, kam bylo
položeno nové linoleum, provedena
rekonstrukce umyvadlového koutku
a třída byla vymalována. V neposlední
řadě nově vymalována byla i současná
6. třída. Nový vstup dostala učebna
informatiky. A právě učebna informatiky by měla být další na řadě, co se
týče plánovaných rekonstrukcí a oprav.
Zpracovávána je dokumentace k její
rekonstrukci a již jsou i připraveny
dotační tituly, kam bude tato doku-
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mentace podána. Připravuje se i projektová dokumentace ke kompletní
rekonstrukci školní kuchyně.
Nově zřízena byla učebna výtvarné
výchovy, kterou ale rekonstrukce čeká
v budoucnu. Učebna hudební výchovy
dostala nové, současným hygienickým
podmínkám odpovídající osvětlení
a novou barevnou výmalbu dostala
i rozlehlá chodba právě u učebny
hudební výchovy a šaten TV.
Zcela novým projektem, který byl
zahájen od toho školního roku, jsou
takzvané partnerské třídy. V našem
www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
případě jde o partnerství 1. a 8. třídy.
Osmáci by se tak měli stát patrony
a pomocníky nových prvňáčků, měli by
se podílet na jejich vzdělávání, na
organizaci školních akcí a měli by být
i jejich „velcí kamarádi“, kterým se
budou moct svěřovat s problémy
a trápeními.
Obnovujeme i činnost školního parlamentu, který by se měl stát prodlouženou rukou žáků a spojovacím prvkem
s vedením školy.
Z nejbližších akcí, které nás čekají,
stojí za zmínku např. adaptační kurzy
pro 5. a 6. třídu, které vyrazí se svými
třídními učitelkami a školním metodičkou prevence na dvoudenní pobyt na
Tesák. Cílem je utužení kolektivu,

vzájemné seznámení s novým třídním
učitelem, usnadnění přechodu na
II. stupeň školy atd.
Na přelomu měsíců září a října vyrazí
šestice žáků společně s dvěma učiteli
na tradiční výměnný pobyt do polského
školy ve městě Bogacica. I v letošním
školním roce budou současně přítomni
i žáci z německé školy, takže ve
výsledku jde o spolupráci 3 škol ze 3
zemí.

litních potravin se bude konat v pátek
11. 10. 2019.
Stejně jako v předchozích letech je
škola i letos zapojena i do projektů
Ovoce do škol a Mléko do škol.
Závěrem již nyní srdečně zveme
všechny žáky současné i minulé, příznivce školy či občany Všechovic a okolních obcí na vánoční jarmark, který se
pod názvem Od adventu do vánoc uskuteční ve středu 27. 11. 2019. Přijďte
navštívit a podpořit svou školu.

Tradiční okresní finále v přespolním
běhu se uskuteční v úterý 1. 10. 2019
v okolí sportovního areálu na Pastevníku a očekávána je opět účast cca 10
škol z celého okresu.

Informace o dění ve škole je možno
získat nejen na webu školy, ale
i na facebookovém profilu školy
- www.facebook.com/zsvsechovice.

Projektový den nazvaný jako Den kva-

Mgr. Daniel Navrátil

6. - 7. třída, 8. - 9. třída, soutěžit
mohou v přípravě jídel studené nebo
teplé kuchyně.

výroby. Vysvětlí, jak se poznají kvalitní
potraviny. Žáci v dalších aktivitách
porovnají, jak se lidé na Záhoří stravovali kdysi a jak se stravují dnes, budou
rozlišovat kvalitní potraviny od nekvalitních a čekají je další překvapení.

Záhoran očima dětí 2019
Základní škola ve Všechovicích letos
pořádá ve spolupráci se základní školou v Opatovicích již třetí ročník akce
Záhoran očima dětí.
Žáci obou škol ve spolupráci s mikroregionem Záhoran připravují kalendář
pro rok 2020, vyzdobený obrázky žáků,
kteří bydlí v obcích mikroregionu. Sběr
fotografií a obrázků probíhá do
20. září 2019 na webu naší školy
www.zsvsechovice.cz. Do kalendáře
budou vybrány nejhezčí obrázky
a fotografie obcí a okolní přírody.

V pátek 4. října, souběžně se soutěží
kuchařů, proběhne ve Všechovicích
Den kvalitních potravin. Místní producenti potravin seznámí žáky obou škol
se svými výrobky i s postupem jejich

Žáci obou škol se mohou zapojit také
do soutěže kuchařů. V prvním kole žáci
odevzdají do 20. září 2019 recept
svého oblíbeného jídla. V úterý 24. září
vybere odborná porota ze zaslaných
receptů ty nejlepší, které postoupí do
druhého kola. Pro druhé kolo soutěže,
které proběhne 4. října, využijeme
nově zrekonstruovanou cvičnou
kuchyňku ZŠ Všechovice. Postupující
kuchaři připraví pokrm dle svého soutěžního receptu z prvního kola.
Kuchaři budou soutěžit ve 4 věkových
kategoriích: 1. - 3. třída, 4. - 5. třída,

Jakub Holeček 2017

Bližší informace najdete na webových
stránkách www.zsvsechovice.cz. Akce
probíhají za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci programu na
podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém
kraji v roce 2019.
Viktorie Ponížilová 2017

Mgr. Pavel Papežík

eTwinning – naše cesta do světa
Projekty mezinárodní spolupráce
eTwinning jsou součástí výuky anglického jazyka v naší škole už déle než
dva roky. Za tu dobu jsme realizovali
asi deset projektů, během nichž jsme
navázali spolupráci s mnoha evropskými školami. Jeden z projektů proběhl i v rámci školní družiny a jazykem
komunikace nebyla angličtina, ale
jednalo se o česko-slovenský projekt.
číslo 3 / září 2019

I to dokládá různorodost a neomezené
možnosti vzájemné spolupráce.
Platforma eTwinning se dá v určitém
smyslu přirovnat k sociálním sítím.
K těm mají děti dnes velmi blízko. Je
zde ovšem jeden zásadní rozdíl a tím
je bezpečnost. Jednou z priorit je totiž
online bezpečí. Partnery mohou být
pouze školy prověřené národními agen-
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turami eTwinnigu. V České republice
tato iniciativa spadá pod Dům zahraniční spolupráce v Praze. V eTwinningovém prostředí mohou mít děti zřízeny své uživatelské účty a komunikovat s vrstevníky, pracovat na společném úkolu a sdílet svou práci. Učitelé
i rodiče mohou být v klidu, protože
vědí, že děti komunikují opravdu
s dětmi a při práci na projektu se také

týmy žáků. V rámci seznamování
a zjišťování informací proběhly také
videokonference mezi partnerskými
školami a děti si tak vyzkoušely své
komunikační dovednosti během rozhovorů s italskými, španělskými a tureckými žáky. Odkazy na naše projekty
jsou na webových stránkách školy.

učí pravidlům online bezpečí a etikety.
Současně se snažíme tvořit takové
projekty, aby korespondovaly s naším
Školním vzdělávacím programem.
Dva nejnovější projekty – eTwinning
Calendar 2019 a There is a Castle in my
Town – realizovali žáci páté a šesté
třídy. Hlavním cílem projektu eTwinning Calendar 2019 bylo vytvořit 12
stran nástěnného kalendáře. Tohoto
projektu se účastnilo 8 partnerských
škol z různých zemí. Všichni splnili svůj
úkol na výbornou a společný kalendář
byl začátkem kalendářního roku připraven k tisku. Historický a kulturní

nádech měl projekt There is a Castle in
my Town (V našem městě je hrad).
Tohoto projektu se kromě Všechovic
účastnily školy ze španělského Molins
de Rei a italské Montagnany. Jsme rádi,
že je naše škola dobře vybavena
moderními informačními technologiemi a při práci na projektech je
můžeme běžně používat. Při individuálních úkolech pracovali žáci na počítačích a iPadech. Při společných aktivitách jsme používali interaktivní tabuli
a videoprojekci. Kromě online chatů
jsme si společně s partnerskou školou
ve Španělsku mohli zahrát kvízovou
hru Kahoot, kdy mezi sebou soutěžily

Nebráníme se možnostem obohatit
výuku a nabízet dětem reálné situace,
ve kterých se učí komunikovat v anglickém jazyce. Proto se kromě eTwinningu snažíme využít příležitostí,
které se v tomto směru nabízejí. Letos
na jaře jsme velmi rádi ve škole přivítali skupinu portugalských studentů,
kteří s námi strávili tři konverzační
hodiny angličtiny.
Se začínajícím školním rokem opět
pomalu rozhazujeme sítě a hledáme
vhodná témata a partnery pro letošní
spolupráci. eTwinningová komunita se
neustále rozrůstá a je úžasné, že
můžeme dětem nabídnout tak trochu
jiný přístup ke vzdělávání. Aktuálně je
v eTwinningové komunitě zaregistrováno téměř 700 tisíc učitelů a díky
spolupráci na projektech se od sebe
učí navzájem. Díky tomu je výuka pestřejší a věříme, že i pro žáky zajímavější.
Mgr. Marie Kociánová

Učitelé průmyslovky na jazykových kurzech v zahraničí
13 učitelů se v průběhu letošních letních prázdnin díky Erasmu+ vzdělávalo
na jazykových kurzech v Anglii, Skotsku, Irsku a Německu.

kově metodický kurz pro učitele angličtiny v Edinburghu.
Ve volném čase se učitelé zúčastnili
sociálních programů pořádaných jednotlivými jazykovými školami, které
jim umožnily navázat nová přátelství s
dalšími účastníky kurzů. Poznávali
historii a kulturu navštívené země.

Jednalo se o 2 týdenní kurzy v angličtině a němčině dle zaměření. Učitelé
jazyků absolvovali metodiku výuky
cizího jazyka. Odborní učitelé navštěvovali kurzy zaměřené na metodiku
výuky CLIL. Což zjednodušeně znamená, jak by měli zahrnout angličtinu ve
výuce svého odborného předmětu.
Část učitelů absolvovala klasický všeobecný kurz.

Ing. Lenka Kandlerová

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace
(sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.

Z naší obce se této aktivity zúčastnila
Pavlína Vavříková. Jednalo se o jazy-

Spolek ŠIMON
Náš spolek Šimon přes léto nezahálel.
Byl pozván v sobotu 22. 6. na 26. ročník
Záhorských slavností, které se tentokrát konaly ve Veselíčku. V místním
zámeckém parku se odpoledne sešly
dětské soubory z Lipníka, Přerova,
hanácký soubor Haná, záhorská cimbá-

lovka ze Šternberka, náš soubor Šimon
a na závěr velký dětský soubor ze Slovenska (asi 30 chlapců a děvčat). Těm
při vystoupení začalo dost pršet, ale
statečně odtancovali celé vystoupení,
i když na kluzké podlaze někteří upadli! Dostalo se jim ocenění ve velkém
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potlesku. My si budeme dlouho pamatovat „šikmou plochu“ – taneční parket
byl položený na louce z kopce!
V červenci 13. nás pozvali do Bohuslávek na hasičskou slavnost.
Také jsme byli pozváni všechovským

www.vsechovice.eu
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rodákem P. Petrem Šimarou do jeho farnosti v Kostelci na
Hané, kde v sobotu 27. 7. bylo svěcení nových zvonů za
účasti biskupa Nuzíka. I když počasí nepřálo, tak se naše
krojované vystoupení velmi líbilo.
V srpnu jsme tradičně putovali v krojích s naší farností na
sv. Hostýn.
Všichni z našeho spolku jsme zapálení pro folklór, ale nám
starším už docházejí síly a mladí by potřebovali „ posily“,
protože jen elán nestačí! Je nás prostě málo a když některý
pár nemůže, tak musíme vystoupení odříct a to nás mrzí!
Má-li kdo zájem, neváhejte!
Eliška Cíchová

Rozhýbeme děti
Sportovní činnost a aktivity s nimi spojené jsou se zahájením školního roku v plném proudu. Po úspěšné odehrané
jarní části fotbalové sezóny přípravek a mladších žáků se
otevírá nová výzva pro děti, které potřebují pohyb, nebo
aspoň cítí nějakou potřebu vybít se, zapracovat na sobě.
Stále více dětí tráví volný čas u televize a počítačů, hraní na
mobilu, na tablu než na hřištích nebo běhání venku. Chápu,
že v této době je potřeba být i dobrým ajťakem, mít dovednosti a znalosti pracovat na počítači, ale přesto pohybová
aktivita dětí klesá. Zájem o sportování ubývá. Proto vyzývám rodiče dětí, aby popřemýšleli a své potomky motivovali
k volnočasovým aktivitám.
Od půlky září bude zahájen kroužek Pohybové hry. Každou
středu se rád setkám s dětmi v tělocvičně Základní Školy,
které budou mít zájem trávit volný čas v pohybu. Nebude to
jen o fotbale, takže tím to vyzývám nejen kluky, ale i děvčata, protože mým zájmem je především rozhýbat děti.
Zájemci o fotbal mají možnost začít už v v útlém věku, připravujeme nábor děti 13. 9. 2019 ve věku 5–6 let (školkové)
a pro 1., 2., 3., ročník. Formou zábavného dopoledne na
hřišti ve Všechovicích seznámíme děti s hrou a fotbalovými
prvky. Zveme rodiče, kamarády, sourozence. Přijďte se
pobavit a podpořit své děti, dodat jim víc odvahy.
Miroslav Rolinc a Martin Studený

Turnaj „O pohár starosty“
V červnu 2019 se uskutečnil již 3. ročník mezinárodního turnaje přípravek „O pohár starosty obce“, kterého se zúčastnilo
11 mužstev. Z Polska se zúčastnilo družstvo FS Bogacica, které
je partnerskou obcí Všechovic. Ze Slovenska se letos omluvili
z důvodu nemoci. Celkovým vítězem se stalo družstvo Bystřice pod Hostýnem a na druhém místě Drahotuše. V roce
2020 plánujeme uskutečnění již 4. ročník tohoto turnaje
a doufáme, že se opět podaří přivést takto kvalitní mezinárodní obsazení.
Na závěr nezbývá popřát mladým nadějím, aby z pohybu
a výsledků měly radost. Rodičům za podporu svých dětí a trenérům mládeže patří poděkovat a popřát jim mnoho úspěchů
ve své práci s mládeží.
Irena Görigová
číslo 3 / září 2019
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Zpráva o sportovní činnost TATRANU Všechovice, z.s. – fotbal – muži
Fotbalový tým „muži“ vstoupil do prvních kol divize po počátečním nadšení
z vítězství z přípravných utkání velmi
optimisticky a pozitivně. Přesto nebo
právě proto jej však neúspěchy z prvních utkání je malinko zaskočily. Do
týmu sice přišly nové mladé posily, ale
je nutné se vzájemně poznat a sehrát.
Divize je úrovní a stylem hry přece jen
odlišná od Krajského kola a je nutné si
na tuto změnu zvyknout a srovnat se
s ní. Jak rychle a jak úspěšně ukážou
nadcházející utkání podzimního kola.

ranu a.s. společnostem HAKOV, CS Steel, Centrum zateplení, DK OKNA, MAX
Tubes a dalším.

Tímto velmi děkujeme za úžasnou
podporu realizačnímu týmu TATRANU
a celému výboru a hlavně Fanklubu
a přízni fanoušků, kteří nás motivují
a jsou pro nás velkou oporou a to
i v době kdy se nám příliš nedaří a to
jak na domácích tak i venkovních zápasech.
A samozřejmě děkujeme také za podporu sponzorů, zejména Obci Všechovice, společnosti RENETRA s.r.o.,
ENERGOCHEM a.s. a dále také Záho-
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NOVINKA!
TATRAN nově také reprezentuje v okresním přeboru Všechovice tým mužů TATRAN Všechovice B. Mezi kluby FK BýškoviceHorní Újezd, z.s. a TATRAN Všechovice, z.s. došlo k dohodě a k uzavření smlouvy o převodu práv a povinností dne 20. 6. 2019
a tím i k vytvoření společného družstva, které hraje okresní přebor s dosud velmi dobrými výsledky a pohybuje se na druhém místě tabulky:

OKRESNÍ PŘEBOR – TABULKA

ROZPIS ZÁPASŮ
So 14.09.2019

16:00

Lověšice

Všechovice B

So 21.09.2019

15:30

Skalička

Všechovice B

So 28.09.2019

15:30

Všechovice B

Horní Nětčice

Ne 06.10.2019

10:00

Domaželice

Všechovice B

So 12.10.2019

15:00

Všechovice B

Potštát

Ne 20.10.2019

14:30

Lipník n/B.

Všechovice B

So 26.10.2019

14:30

Všechovice B

Bělotín

Hokej Všechovice
Po dvouleté pauze a dvou titulech se
vracíme ve staronové sestavě do Valmezligy. Tentokrát budeme účastníky
třetí, tedy nejnižší ligy. V této lize
mohou hrát jen nikdy neregistrovaní
hráči. Nastupovat budeme v této
sestavě:
Číslo

Jméno

Pozice

1
97
3
29
8
15
88
86
76
13
12
47
92
2
22
24

Pospíšil Daniel
Škařupa Vít
Růžička Dalibor
Ryška Jan
Tomáš Martin
Dluhoš Štěpán
Masařík Radim
Bečka Petr
Svítil Jan
Rozsíval Jiří
Horáček Jaroslav
Novák David
Březík Jan
Pecha Martin
Zapletal Miloslav
Goláň Tomáš

Golman
Útočník
Obránce
Obránce
Obránce
Obránce
Útočník
Útočník
Útočník
Obránce
Obránce
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník

číslo 3 / září 2019

11
28
23
66
77
85
37
91
93

Hulman Tomáš
Stáhala Pavel
Mikuš Radovan
Chrastina Tomáš
Pecha Zbyněk st.
Baďura Jaroslav
Doležel Jiří
Dvouletý Lukáš
Kušík Martin

Útočník
Obránce
Útočník
Obránce
Obránce
Útočník
Útočník
Útočník
Útočník

Soupisku, statistiky a výsledky
můžete sledovat na stránkách AHL
www.ahl.cz/klub/vse/.
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V sobotu 7. 8. 2019 jsme zahájili novou
etapu všechovského hokeje vítězstvím
na Ratiboří 9 : 6. Hattrickem se blýskl
Jiří Doležel a k tomu přidal ještě jednu
asistenci. Další dvě branky přidali
Radim Masařík a Jarda Baďura a po
jedné dali Martin Pecha a Zbyněk
Pecha. Předvedli jsme celkem dobrý
výkon, ale na počtu obdržených branek bylo vidět, že se stále sehráváme.
Důležité je, že jsme bojovali a na ledě
i v kabině to klape.

Knihovna
Místní knihovna Všechovice po prázdninovém provozu, který byl narušen
rekonstrukcí školy, je opět plně připravena na návštěvu stálých či nových
čtenářů. Od září nabízí nově službu
DONÁŠKA KNIH DO DOMU, která je
určena seniorům, občanům se sníženou pohyblivostí či dlouhodobě
nemocným.
Významně je obnoven dětský knižní
fond o nová leporela (některá dle montessori), obrázkové knížky, pohádky,
příběhy a hlavně o komiksy pro děti a
mládež. Nezapomněli jsme ale také na
dospělé čtenáře, na které čeká více
jak stovka nových knih různých žánrů.
Knihovna se také podílí na organizaci
kulturních akcí. Jako první zveme
občany na muzikál Děti ráje v brněnském Boby centru, dále pak na divadelní představení v místním kině od
Pohnutého divadla Loukov a 20. listopadu přivítáme velmi populární spisovatelku Alenu Mornštajnovou.
V rámci Vítání babího léta knihovna
zábavnou formou představila nové
deskové hry a uspořádala pro děti soutěž v tradiční hře Člověče, nezlob se.
Pro žáky naší Základní školy připravuje
knihovna opět knihovnické lekce a děti
ze školní družiny se zúčastní celoročního projektu BAVÍ NÁS KNIHOVNA.
Marcela Mikušová, knihovnice

Pozvánky na připravované akce
Neděle 20. října 2019 v 16.00 hodin v budově Místního kina
- pohnuté divadlo Loukov, situační komedie

S Tvojí dcerou ne.

Středa 20. listopadu 2019 v 17.00 hodin

Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou,
pravděpodobně také v kině – místo bude upřesněno na plakátech
před konáním akce.
Sobota a neděle 23. a 24. listopadu ADVENTNÍ
kterou tradičně pořádá spolek žen ROZMARÝN.

VÝSTAVA,

Pátek 29. listopadu 2019

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
spolek žen ROZMARÝN ve spolupráci s obcí Všechovice.
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Na přípravě Zpravodaje se podíleli: Eliška Cíchová, Irena Görigová, Lenka Kandlerová, Marie Kociánová, Radek Mikuš, Radovan Mikuš,
Marcela Mikušová, Pavel Papežík, Miroslav Rolinc, Martin Studený, Lukáš Ticháček, Marcela Tomášová, Ivo Turek
Další zpravodaj budeme připravovat v prosinci. Příspěvky je možné posílat do konce listopadu 2019 na e-mail: marcelatom@seznam.cz

