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Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok!

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, jak se můžete
v tomto vydání zpravodaje dočíst,
proběhlo v naší obci v posledních
dnech několik událostí, které měly
jedno společné. A tím byl advent
a blížící se Vánoce. Děkuji všem, kteří
nám připravili krásnou vánoční atmosféru a svůj volný čas věnovali přípravám a organizaci akcí. Určitě není

nikdy dost takových setkání lidí, kdy se
můžeme společně pobavit, zastavit se
v tom neustálém pracovním shonu,
a prostě je tak poklábosit se svými
sousedy. Byl bych velmi rád, kdyby se
tato přátelská atmosféra přenesla i do
dalších dnů a abychom si dovedli vzájemně naslouchat, být k sobě přátelští, tolerantní a měli pro ostatní

pochopení.
Přeji vám šťastné a radostné prožití
vánočních svátků a do nového roku
a zároveň nového desetiletí, vám přeji
pohodu, pracovní i osobní úspěchy
a hlavně zdraví.
Radovan Mikuš, starosta

Oprava věže kostela
Jistě jste všichni zaznamenali, že proběhla velká oprava kostela. Jednalo se
hlavně o opravu věže a také její báně.
Z kronik jsme se mohli dočíst, že při
poslední opravě v roce 1962 byla v báni
nalezena schránka s několika listinami
a předměty. Dalo se tedy předpokládat, že i nyní můžeme něco objevit.
Proto jsem požádal pana faráře P. Vratislava Kozuba, abych mohl být u sundávání báně přítomen. A tak jsme se
tedy 17. 7. 2019 sešli na věži společně
se zástupci firmy provádějící opravu
kostela a restaurátory, Pavlem Koukalem mladším jako zástupcem farnosti,

místo pana faráře, který musel pracovně odjet a Mirka Bělíka, kterého
jsem oslovil, aby vše zdokumentoval
moderní technikou.
Již při pohledu z nižších pater lešení,
bylo patrné, že v bání jsou velké díry
a bylo tedy otázkou, jestli tam něco je.
Nejprve se musel vysunout těžký
železný kříž, odstranit hromosvod
a poté se mohlo přikročit k sundání
báně. Při sundávání jsme již zaregistrovali v báni nějaký předmět.
A opravdu schránka tam byla. Měl jsem
tu čest ji z báně po 57 letech vyjmout.
Otevření schránky jsme nechali na

Nový stav báně

Nejstarší dokument uložený v báni

Původní stav báně
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druhý den až bude přítomen pan farář.
18. 7. 2019 jsme se opět všichni sešli
na faře a schránku jsme otevřeli.
Schránka byla z roku 1962, skládala se
ze dvou do sebe zapadajících kusů
a byla vyrobena z nerezavějící oceli.
Tvořila tak bezpečnou ochranu pro
listiny a předmětu v ní uložené. Nejstarší listina, která byly již značně
poškozena, pocházela z roku 1846,
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další listiny a noviny byly z roku 1936
i ty byly poškozeny, a to hlavně z toho
důvodu, že v roce 1945 podle dochovaných záznamů, báň prostříleli sovětští
vojáci. Zřejmě ve snaze z báně
schránku s předměty sundat dolů. To se
jim sice nepodařilo, ale veškeré listiny
nesou známky po střelách. Nejvíce
listin pochází z poslední opravy věže
z roku 1962.
Jak tedy bývá zvykem, po opravě báně

jsme spolu s panem farářem do stejné
schránky vše vrátili, kromě té nejstarší
listiny, která by se již časem určitě
rozpadla a přidali jsme do schránky
listiny nové. Pan farář přidal denní
tisk, současné peníze, a hlavně zprávu
proběhlé opravě věže a báně. Já jsem
do schránky přidal informace o obci,
zpravodaj, fotografie a pohlednice,
pamětní obecní mince a také flash disk
se spoustou informací a fotografií ze
života obce. Dnes však netušíme, zda

toto digitální medium bude třeba za
sto let vůbec někdo schopen otevřít.
Snad v nějakém muzeu najdou vhodný
počítač.
Jistě vás zajímá, co tedy v té schránce
přesně bylo. Jak jsem uvedl, Mira Bělík
vše perfektně nafotil i natočil. V nejbližší době to zpracujeme a vytvoříme
malou publikaci o rekonstrukci báně,
kde si budete moci vše prohlédnout.
Radovan Mikuš, starosta

Zasedání Zastupitelstva obce Všechovice
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE,
KONANÉHO DNE 12.11.2019.
1.1. ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1
2.1. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 1/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1
3.1. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
4.1. ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů.

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

zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

5.1. Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku obce č.
4/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

9.1. ZO schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

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

10.1. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene.

6.1. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem na
vybavení knihovny.

Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
10.2. ZO schvaluje prodej pozemku.

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

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

6.2. ZO schvaluje smlouvu s Olomouckým krajem na akci Rekonstrukce
pavilonu UO21 a K1V.

10.3. ZO schvaluje Darovací smlouvu
se ZŠ Všechovice

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

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

7.1. ZO bere na vědomí informaci
o Rozhodnutí Ministerstva financí
o poskytnutí dotace.

11.1. ZO schvaluje Smlouvu o upsání
akcií nepeněžitým vkladem s VaK Přerov a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

8.1. ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na
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Aktuality ze života školy
V tuto chvíli končíme první čtvrtletí
a i přesto, že jde o dobu pouhých dvou
a půl měsíců od začátku školního roku,
sami s překvapením zjišťujeme, kolik
se toho za tak krátké období ve škole
odehrálo či v blízké době odehraje.
Tak jako vždy, se na prvním místě zmíníme o rekonstrukcích a stavebních
úpravách, probíhajících ve škole.
O probíhající modernizace pěti odborných učeben, a to polytechnické
výchovy, dílen, cizích jazyků a multimediální učebny jsme vás již informovali, stejně jako o zajištění bezbariérovosti školy zbudováním výtahu.
Zcela novým počinem je pak během
podzimních prázdnin zahájená rekonstrukce chodeb pavilónu 2. stupně
základní školy (osvětlení, výmalba,
podlahy).
Žákům naší školy se tradičně dařilo i na
poli sportovním. V okresním kole Atletického trojboje se naše družstvo ve
složení D. Sehnálková, A. Šotnarová,
S. Štajner a A. Zdařil umístilo na vynikajícím 5. místě ze 17 zúčastněných
škol.
Organizace Okresního kola v přespolním běhu se i v letošním roce ujala
naše škola. Zázemí poskytl téměř
dvěma stovkám účastníků sportovní
areál Na Pastevníku a náročné crossové tratě pak prověřili připravenost
všech běžců. Naši reprezentanti si
vedli následovně: mladší žáci – 5. místo, starší žáci – 9. místo, mladší žačky –
6. místo.

a MŠ Struhlovsko Hranice. Bohužel
v semifinále podlehli soupeřům z Gymnázia Hranice a obsadili tak 3. místo.
Během měsíce října vycestovalo 6 žáků
a dva učitelé na týdenní výměnný
pobyt do naší partnerské školy v polské
obci Bogacica. Ve stejném termínu
probíhala i výměna se školou z Německa, takže kromě angličtiny a češtiny
měli naši žáci možnost komunikovat
i německy a naučili se samozřejmě
i pár polských slovíček. Program byl
bohatý a všichni se podívali do Wroclawi, Opole, navštívili aquapark, zimní
stadion či nákupní galerii, ve škole
sportovali, tancovali a účastnili se
některých hodin s polskými spolužáky.
Ubytování v rodinách bylo velmi příjemné a polští rodiče pro naše děti
připravili i překvapení: společnou
návštěvu escape roomu a večeři v pizzerii. Všichni si tento týden užili a věříme, že stejně kladně budou polští žáci
hodnotit v květnu i pobyt u nás.
Hodně diskutovaným tématem je
v poslední době čtenářská gramotnost.
S jejím rozvíjením je třeba začít již
v útlém věku, neboť zde formujeme
vztah ke knihám, rozvoj řeči, sluchové
vnímání a vzájemnou spolupráci. Na
naší škole máme několik aktivit, které
k tomu přispívají. Jako první je třeba
zmínit čtení v MŠ. Jednou za čtrnáct
dní navštěvují žáci druhé třídy děti
v MŠ, aby jim přečetli pohádku a společně splnili úkoly, které si pro ně paní
učitelka připravila. Začínáme čtením

Přespolní běh

Další tradiční podzimní sportovní akcí
je minikopaná. Okrskové kolo se
konalo v Hranicích a naši kluci dokázali
vyhrát základní skupinu, když zvítězili
nad ZŠ Osecká Lipník n. B. a ZŠ Hranická Lipník n. B. a remizovali se ZŠ

pohádky, pracujeme s obrázky, převyprávíme si pohádku a potom si na
památku vytvoříme obrázek k dané
pohádce. Děti spolu velmi hezky spolupracují. Dalšími aktivitami, které se
podílí na rozvoji čtenářské gramotnos-3-

ti, jsou pravidelné čtenářské dílny,
společné čtení mladších a starších
žáků, knihovnické lekce a rovněž
besedy se spisovatelkami. V loňském
školním roce nás navštívila oblíbená
dětská spisovatelka Zuzana Pospíšilová, letos paní Lenka Rožnovská. Obě
besedy byly velmi zajímavé a děti se
seznámily s novými knihami. Pravidelné čtenářské dílny přispívají k porozumění čtenému textu a vzájemnému
sdílení, povídání o přečteném. V prosinci nás čeká společná čtenářská dílna
pro rodiče a děti z druhé třídy. Společné čtení mladších a starších spolužáků začalo v loňském školním roce,
kdy se žáci první a čtvrté třídy pravidelně jednou za měsíc scházeli nad
knížkou. Starší žáci četli mladším,
pracovali ve dvojicích. Byla to vlastně
taková příprava na čtenářské dílny.
Letos společné čtení zachováme pro
zpestření výuky, kdy se žáci druhého
a čtvrtého ročníku budou ve čtení střídat. Opět zde bude vzájemná spolupráce ve dvojicích. S knihovnickými
lekcemi teprve začínáme. Máme za
sebou první lekci, která byla zaměřena
na encyklopedie. Žáci vyhledávali
v encyklopediích různé zajímavosti,
třídili pojmy dle abecedy. Hodně záleží
kdy, a jak intenzivně se čtenářské gramotnosti začneme věnovat. Nejlépe
již v předčtenářském období, kdy
rodiče svým dětem čtou, povídají si.
V posledních dvou letech se na
Základní škole ve Všechovicích staly
součástí výuky anglického jazyka mezinárodní eTwinningové projekty. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě, proto jsme po
absolvovaných školeních v roce 2017
rozjeli první projekty a od té doby
jsme získali dva národní certifikáty
kvality (Quality Label) a tři evropské
certifikáty kvality (European Quality
Label). Výše zmíněné certifikáty uděluje národní agentura eTwinning (spadající pod Dům zahraniční spolupráce
v Praze) projektům, které splňují kritéria stanovená Centrálním podpůrným střediskem pro eTwinning v Bruselu a oceněné projekty mohou ostatním učitelům sloužit jako příklady
dobré praxe. Získané certifikáty nás
těší, protože nám vysílají signál, že
práce, kterou s žáky v rámci eTwinningu odvádíme je pozitivně hodnocena nezávislými experty v oblasti
vzdělávání.
V minulém školním roce jsme se

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
v rámci projektu There is a castle in
my town spojili se školami ve Španělsku a Itálii a právě tento projekt získal
certifikát kvality ve všech zúčastněných zemích, proto dosáhl na Evropskou známku kvality. Žáci se zabývali
nejen historií vlastních památek, ale
rozšířili si obzory a nahlédli do jiných
zemí a měst. Zažili také komunikaci
naživo se svými vrstevníky prostřednictvím videokonferencí. Během práce
na projektu se žáci i učitelé zdokonalují v mnoha dovednostech. Velkým
přínosem je jistě efektivní využívání
moderních informačních technologií,
bez nichž by se projekty tohoto typu
neobešly.
I letos jsme již dva eTwinningové projekty spustili. Čtvrtá třída se připojila
do rozsáhlého projektu Let´s travel
through Europe, ve kterém je 14 partnerských zemí. A budeme jistě mít co
dělat, abychom během jednoho roku
Evropu procestovali. Zatím jsme si
„pohráli“ s vlajkami a stihli partnerům
prostřednictvím aplikace Piccolage
představit naši školu a nahlédli jsme
do škol např. v Chorvatsku, Francii
a Turecku. Čeká nás mimo jiné tvorba
loga, sdílení novoročních přání
a hlavně společné vydání cestovatelské příručky. V rámci kroužku anglického jazyka budou šesťáci „blafovat“
- čili snažit se ošálit partnery v projektu Call my Bluff! Doufáme, že se při
projektu budou nevědomky zdokonalovat ve své angličtině a přitom si užijí
i nějakou legraci.
Jak to letos s našimi projekty dopadne?
Splníme dané cíle? Přibudou další?
Nevíme. I o tom je eTwinning. Jedná se
o živý proces. Záleží na aktivitě a zodpovědnosti partnerů, dobré komunikaci, vhodné volbě témat a přiměřeném
množství úkolů. Dosavadní zkušenosti
však dávají tušit, že to nevzdáme
a naší škole v Evropě ostudu neuděláme. Naše eTwinningové aktivity
můžete průběžně sledovat přes školní
webové stránky, kde jsou odkazy na
jednotlivé projekty a jejich veřejně
dostupné prostředí Twinspace.

ním povědomí. Hovoří se i o návykových látkách a nástrahách na sociálních sítích. Letos jsme už třetím rokem
využili pozvání pana Petra Šindlera
a navštívili jsme služebnu Městské
policie v Hranicích.

Městská policie

V minulém školním roce jsme vyzkoušeli dva preventivní programy, které
nabízí organizace Kappa Help Přerov.
Jde o prožitkové programy, které
vedou vyškolení lektoři. A jelikož jsme
se setkali s kladným hodnocením jak ze
strany žáků, tak ze strany učitelů, tak
jsme letos opět využili jejich služby.
Čtyřhodinové programy jsou připraveny pro žáky od 5. do 8. ročníku. Pro
každou třídu jsme vybrali jiné téma,
podle aktuální potřeby.
Nově jsme také zavedli Adaptační program, který je určený pro žáky, kteří
přechází na druhý stupeň a zároveň se
jim mění třídní učitel. A co je našim
hlavním cílem? Zapojení třídního učitele do společných aktivit se žáky
a podpora pozitivních vztahů v třídním
kolektivu (prevence rizikového chování). Chceme, aby si žáci tyto dva dny,
které stráví mimo budovu školy užili.
Poznali nejen nového třídního učitele,
ale i své spolužáky jinak než jen ze
školních lavic. Naučili se spolupracovat, poznali silné ale i slabé stránky
svých spolužáků. Hýbali se, a hlavně
zažili spoustu společných zážitků
a legrace.
V letošním roce se na Základní škole ve
Všechovicích mohou opět žáci přímo
zapojovat do dění ve škole. Byla totiž

opět obnovena funkce školního parlamentu (dříve školní samospráva).
Cílem parlamentu je mimo jiné zprostředkovat výměnu informací mezi
žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy. Zlepšit postoj žáků ke své
práci ve škole. Zvýšit jejich zájem
o své okolí a vzájemnou spolupráci.
Předcházet negativním jevům jako
jsou šikana, ubližování druhým, ničení
majetku školy. Zástupci 3.-9. třídy se
tak na svých schůzích mohou přímo
vyjádřit k aktuálnímu dění na škole,
otevírat diskuze a přicházet s vlastními
nápady ohledně chodu školy.
Žáci naší školy se zúčastnili projektu
#jsemlaskavec. Školní parlament
odhlasoval, že se letos v rámci Světového dne laskavosti zapojí celá škola
a to formou sbírky pro útulek pro psy
ve Valašském Meziříčí. V průběhu první
poloviny listopadu tak žáci mohli nosit
granule, hračky, pamlsky, deky a jiné.
Celá sbírka byla následně odvezena do
útulku.
V rámci občanské výchovy absolvovali
žáci 7. - 9. třídy besedu s paní právničkou Mgr. Magdou Fekiačovou, která
formou diskuze žáky seznámila se nejčastějšími právními tématy. Společně
si povídali o uzavírání smluv, dědictví,
trestní odpovědnosti a povinnostech
z ní vyplývajících. Žáci si tak uvědomili, že právo se týká i jich samotných, ne
jenom jejich dospělých rodičů.
V pátek 11. října proběhl v ZŠ a MŠ
Všechovice Den kvalitních potravin,
který jsme prožili společně se žáky ZŠ
a MŠ Opatovice. Během dopoledne
absolvovali žáci 1. až 8. třídy devět
stanovišť. Dozvěděli jsme se, jak se
lidé v Záhoří dříve stravovali, podle
čeho jde porovnat kvalitu potravin, co
je zdravý talíř, odkud k nám cestují
potraviny, jak se "neotravovat", kolik
energie z potravin získáváme. Žáci si
vyráběli krásné ovocné špízy, besedovali se sadařem Josefem Hradilem

Naše škola již několik let spolupracuje
s Městskou policií v Hranících. Konkrétně zejména se strážníky Ludvíkem
Kociánem a Petrem Šindlerem, kteří
pořádají pro naše žáky preventivní
besedy. Na prvním stupni je prevence
zaměřená na dopravní výchovu, šikanu
a bezpečnost dětí doma i na ulici. Žáci
druhého stupně jsou seznámeni
s trestní odpovědností mládeže a právDen kvalitních potravin
číslo 4 / prosinec 2019
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z Horního Újezda. U včelaře Jaroslava
Juráně ze Skaličky mohli nahlédnout
i dovnitř úlu na včeličky. V nově zrekonstruované cvičné školní kuchyni
souběžně probíhala i Soutěž kuchařů,
ve které zájemci připravovali podle
vlastních receptů pokrmy teplé i studené kuchyně. Dopoledne uběhlo
velmi rychle. Na závěr byli vyhlášeni
vítězové Soutěže kuchařů.
Žáci 1.-3. ročníku soutěžili v oboru
studené kuchyně. 1. místo obsadila
Agáta Michálková svým kouzelným
Ovocným tiramisu. Piškotové dortíky
vytvořené Kateřinou Matýskovou získaly 2. místo. Třetí nejlepší byla Mňamózní rybičková pomazánka Elišky
Mlčákové.
Žáci 4.-6. ročníku se zapojili ve studené i teplé kuchyni. Ve studené
kuchyni vyhrála Mlsotka Pavla Hlavičky, jako druhá byla oceněna Mrkvová
pomazánka Kateřiny Skácelové, 3.
místo obsadila Martina Štukovská a její

Vajíčková pomazánka s lučinou.
V teplé kuchyni byla nejlepší kuchařkou Jana Tvrdoňová, která bravurně
připravila výborné Cuketové placky se
sýrem a šunkou. Druhé místo získala
Amálie Kuchaříková svými Smetanovými bramborami, třetí místo obsadily
Mrkvové placičky Filipa Střílky.
Žáci 7.-9. ročníku se do soutěže zapojili pouze v oboru teplé kuchyně. První
místo obsadila Babiččina tvarohová
bábovka, připravená Antonií Kolaříkovou, druhé místo Netradiční jablečné
muffiny Karin Studené. O třetí místo se
podělili dva kuchaři: Jan Maluda, který
připravil Smažená kuřecí prsa plněná
lučinou, a Ondřej Kubeša se svým Těstovinovým salátem.
Všechny recepty jsou k dispozici na
webu ZŠ a MŠ Všechovice: http://
zod.zsvsechovice.cz/nejrecepty
Po vyhlášení nejlepších kuchařů byli
ještě odměněni autoři fotografií
a obrázků do kalendáře Záhoran očima

Kuchařská soutěž

dětí 2020. Celá akce se uskutečnila za
finanční podpory Olomouckého kraje
v rámci programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v Olomouckém kraji v roce
2019.
Vydání kalendáře se uskuteční díky
spolupráci škol, obcí a mikroreginu
Záhoran. Na odměny sponzorsky přispěla firma ZOFI fasády s.r.o.

Mateřská škola
Je neuvěřitelné, ale již třetím rokem
sídlí mateřská škola v nových zrekonstruovaných prostorách základní školy.
Během té doby se školka opravdu
dobře zabydlela a vychytala případné
nedostatky. Díky spolku SOVIČEK (klub
rodičů dětí z MŠ), sponzorům a spolku
Rozmarýn, mají děti spoustu nových
kvalitních hraček, průběžně je doplňován i didaktický materiál. Děti jezdí na
výlety, divadla, které jsou financovány
právě z výše uvedených zdrojů.

Velmi povedená exkurze byla letos
v říjnu do svíčkárny Rodos v Olomouci.
Děti si samy vyrobily svíčku, mýdlo i sůl
do koupele. Z výletu byly nadšeny.
Zanedlouho pojedou do divadla do
Ostravy, kde zhlédnou představení
O pejskovi a kočičce. Novinkou letošního roku je pravidelné scházení při
MUZIKOTERAPII.
Děti nejezdí pouze po výletech.
V rámci projektu „Celé Česko čte

dětem“ vytvořily paní učitelky několik
projektů: ,,Velcí čtou malým“ - jednou
za 14 dní přichází na návštěvu děti
z druhé třídy a svým menším kamarádům čtou a hrají klasické jednoduché
pohádky. Společně pak vypracovávají
úkoly na dané téma. Předškoláci pravidelně navštěvují knihovnu, kde je paní
knihovnice pomalu učí orientovat se ve
světě knih. Další součástí projektu je
„pyžamkové čtení“ v knihovně, kdy
jednou týdně před odpoledním spaním
„velkáči“ v pyžamku poslouchají
pohádky čtené paní knihovnicí. Oblíbené je i autorské čtení se známými
spisovatelkami dětské literatury. Již
nám představily svou tvorbu paní spisovatelky Rožnovská a Pospíšilová.
V neposlední řadě je součástí projektu
pravidelné čtení před spaním pohádkovou babičkou, kdy jednou týdně
dochází do MŠ rodinní příslušníci dětí
a čtou jim před spaním. Tato spolupráce úspěšně trvá již třetím rokem.
Samozřejmostí je i pravidelné čtení
pohádek před spaním učitelkami.
Velkým přínosem pro všechny děti jsou
logopedické chvilky během dne ve
školce. Hravým způsobem u dětí rozvíjíme a zkvalitňujeme řeč.
Kromě novinek samozřejmě nabízíme
tradiční a již dobře zavedené programy. Od září do listopadu děti jezdí na
plavecký výcvik na plovárnu do Hranic.

Čtení s druháky
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
V lednu je čeká již po čtvrté lyžařský
kurz pod vedením zkušených instruktorů z lyžařské školy ESKIMÁK.
Následně začnou bruslit ve Valašském
Meziříčí. I když jsou to poměrně
finančně náročné akce, velmi se
osvědčily a z malých sportovců se
pomalu stávají velcí plavci, lyžaři
i bruslaři. Předškoláci pravidelně
navštěvují výuku angličtiny, kterou
vede aprobovaná učitelka. Novinkou
letošního roku je i výuka na hudební
nástroj, kterou zajišťuje Základní
umělecká škola v Hranicích. Každé
úterý mají předškoláci hudební nauku
a hru na flétnu.

vystupování při rozsvěcení vánočního
stromu a s tím spojený školkovní jarmark. Samozřejmostí jsou preventivní
programy (zubní hygiena, prezentace
záchranné služby, policejní prezentace). Pravidelně
zařazujeme různorodá divadelní představení, jednou
ročně přijede do školky mobilní
dopravní hřiště. Jezdíme s dětmi do
hranické džungle, několikrát jsme
navštívili kino.
kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Všechovice

Z tradičních akcí, které MŠ pořádá
nebo jichž se účastní, je vystupování
na adventní a velikonoční výstavě,

Plavání

Adventní jarmark s překvapením
I v letošním roce si žáci a pracovníci ZŠ
Všechovice připravili pro širokou
veřejnost Adventní jarmark, který se
uskutečnil dne 27. listopadu. Od minulých ročníků se lišil tím, že si zaměstnanci školy připravili pro všechny přítomné překvapení, a to recesní divadelní představení – „O dvanácti měsíčkách“ od Zdeňka Svěráka. O úvod se
postaral pan školník, který přivítal
všechny přítomné a „autory hry.“
„Uhlíř“ i „svěrák“ se snažili poskytnout

zajímavý rozhovor, ale mnoho informací jsme nezískali, protože „svěrák“
byl nějak zaseknutý, zaražený. Po
úvodním slově proběhlo vystoupení
zaměstnanců školy, které bylo překvapením i pro žáky ZŠ, kteří svým zpěvem
celou pohádku doprovázeli. Světelných efektů se zhostili manželé Papežíkovi a díky počasí, kdy nám začalo
drobně mrholit, byla vytvořena iluze
zimy na jedničku. Díky bohaté výzdobě
školy dýchla na všechny návštěvníky
vánoční atmosféra. V jednotlivých
třídách byly vytvořeny dílničky, kde si
účastníci jarmarku mohli vyrobit
a odnést do svých domovů např. svíčky
číslo 4 / prosinec 2019

z medových plástů, z korálků, modelovacích hmot
a přírodního materiálu
ozdoby a různé adventní
nebo vánoční předměty,
vyzkoušet si namalovat
různé ornamenty na
vánoční baňky, nazdobit
perníčky, uplést šálu nebo
nákrčník, atd. Velkým
hitem bylo ušití čepice bez
jehly a nití. Své výrobky
s adventní i vánoční tématikou, které si žáci připravovali již od začátku listopadu, nabízeli zástupci jednotlivých tříd
ve svých stáncích. V určenou časovou
dobu mohli všichni přítomní zhlédnout
nacvičený program dětí z MŠ a žáků 8.
třídy, kteří si připravili ukázku „Živého
betlému.“ Další částí programu byla
hudební vystoupení žáků ŠD a bývalých
absolventů školy. Svým zpěvem a hrou
na hudební nástroje dotvářeli příjemnou atmosféru. Ve školní jídelně již na
všechny přítomné čekalo občerstvení,
které připravili zaměstnanci školy.
Domácí cukroví, převalované koláčky
i chlebíčky zlákaly nejednoho účastníka jarmarku. Když k tomu ještě přidali vánoční punč a krátké posezení
s rodinou, sousedy, spoluobčany, tak
jste pouhým pozorováním zjistili, že
nejkrásnější chvíle nejsou radosti
z věcí, ale upřímně strávený čas s přáteli a rodinou. Krásnou tečkou na závěr
bylo vystoupení skupiny Všechomor.
Jejich písně se nesly chodbou školy
a vyprovázely všechny účastníky jarmarku do běžného života. Toto krásné,
i když na přípravu časově náročné odpo-6-

ledne, jsme prožili s Vámi za podpory
Grantového programu Regionu Hranicko a jejich sponzorů. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří věnovali svůj
čas přípravě a realizaci této akce. Ať
se jednalo o žáky nebo zaměstnance
ZŠ, ŠD, MŠ nebo ŠJ. Čím uzavřít hodnocení Adventního jarmarku? Snad
e-mailem, který nám přišel následující
den. „Předejte prosím poděkování
celému učitelskému sboru a všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci včerejšího Adventního jarmarku.
Smekám před velmi povedeným venkovním představením. Myslím si, že
jak žáci, tak i rodiče museli být velmi
mile překvapeni a z velkého potlesku
bylo slyšet, že si to všichni hodně užili.
To jsou přesně ty akce, které dokážou
stmelit žáky, učitele a rodiče dohromady.“
Krásné Vánoce, pohodu, klid a hlavně
lásku v rodinách Vám za všechny
zaměstnance školy přeje Irena Kývalová.

Informace ke školnímu stravování
V roce 2020 tomu bude již 75 let, kdy
po válce vzniklo v naší zemi hromadné
školní stravování, které se stalo u nás
i v Evropě nejrozsáhlejší formou
nutričně ovlivňovaného společného
stravování. V témže roce vznikla u nás
Společnost pro výživu, která až dodnes
vydává časopis „Výživa a potraviny“,
který doporučuji sledovat na stránkách www.vyzivaspol.cz. Mimo jiné
důležité a zajímavé informace věnuje
tento časopis zvláštní pozornost tzv.
potravinovým mýtům, tedy nesmyslům
šířených nejen v bulvárním tisku a na
internetu.
Školní stravování se musí řídit mnoha
zákony a vyhláškami, protože poskytuje státem dotovanou stravu. V zařízeních školního stravování se uskutečňuje dotované stravování dětí, žáků,
studentů a vlastních zaměstnanců
v době jejich pobytu ve škole a první
den nemoci – v souladu s vyhláškou č.
107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování. Žáci a zaměstnanci školy se
v době nemoci stávají cizími strávníky
a bude jim stanovena cena bez dotace.

CENY STRAVOVÁNÍ
Žáci ZŠ a MŠ Všechovice platí stravné
pouze za potraviny. Mzdové a věcné
náklady (voda, elektřina aj.) jsou hrazeny ze státního rozpočtu, a proto je
školní stravování často kontrolováno
nadřízenými orgány.
Školní jídle na poskytuje obědy žákům
ZŠ za 23 Kč (1.-4. tř.), za 27 Kč (5.-8.
tř.) a za 30 Kč (9. tř. a vlastní zaměstnanci). Dále obědy poskytujeme také
cizím strávníkům, a to za 69 Kč, z toho
důchodcům doplácí 15 Kč OÚ Všechovice. Pro děti v MŠ Všechovice připravujeme přesnídávky (9 Kč), obědy (19 Kč)
a odpolední svačinky (9 Kč) a pro MŠ
Malhotice obědy a odpolední svačinky
(19 a 9 Kč).
Každý strávník, který se chce stravovat
ve ŠJ, musí mít vyplněnou „Přihlášku
ke stravování“, která zůstává v platnosti po celou dobu školní docházky,
pro dospělé strávníky má neomezenou
platnost. V MŠ je odebírání stravy
povinné (vyhláška č. 14/2005 Sb.
Vyhláška o předškolním vzdělávání),
pokud nemá dítě lékařem nařízenou
dietu. Stravné se platí zálohově na
následující měsíc bezhotovostně inkasem z účtu rodičů nebo strávníka, cizí
strávníci platí hotově u vedoucí ŠJ.
Žáci obdrží od třídního učitele straven-

ky, které jsou povinni předkládat při
výdeji oběda.
Obědy se dětem vydávají ve ŠJ dle
rozpisu tříd stanoveným vedením školy, a to v době 11.25–11.45 hod.
a 12.10 –12.45 hod. Obědy se odhlašují
den předem do 12 hodin osobně nebo
na tel. 774 286 662 (příp. 775 399 612).
V případě onemocnění žáka si mohou
první den nemoci jeho oběd vyzvednout ve ŠJ rodiče, nebo jiná pověřená
osoba, do vlastního jídlonosiče,
v 11.15 hod. nebo ve 12.30 hod. Na
další dny jsou rodiče povinni své dítě
odhlásit, na což však často zapomínají.
Tím ovšem vystavují ŠJ problémům
a měli by v tyto dny platit za obědy
i s mzdovou a věcnou režií, protože
nemají nárok na dotovanou stravu.
Žáci za odhlášené obědy odevzdají co
nejdříve stravenky ve ŠJ.

CO JE SPOTŘEBNÍ KOŠ
Naše ŠJ připravuje strávníkům stravu v
prostorách, kde mnoho jsou mnohá
zařízení již 36 let stará, tzn. od otevření školy. Snažíme se připravovat
podle receptů pokrmy chutné, vyvážené a výživově plnohodnotné, snižujeme spotřebu cukrů, tuků a soli.
Musíme se řídit nutričním doporučen í m , p e s t r o s t í s t r a v y a t z v.
„spotřebním košem“ a proto nelze
vyjít vstříc všem požadavkům jednotlivých strávníků. Spotřební koš je souhrn
měsíční spotřeby vybraných druhů
potravin oproti skutečné spotřebě
potravin v jídelně, který je stanoven
přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005
Sb. Doporučené dávky potravin jsou
stanoveny s ohledem zdravou výživu,
která je u školních dětí zvlášť důležitá
(jídlo je hlavním zdrojem minerálních
látek a vitamínů).
Přehled sledovaných druhů potravin
s tolerancí danou vyhláškou, včetně
plnění naší školní jídelnou za období
březen – září 2019:
• maso, ryby 75-125 %, plníme na
74-120 %
• mléko a mléčné výrobky 75-125 %,
plníme na 70-114 %
• tuky volné a cukry volné
– max. 100 %, plníme na 36-69 %
• luštěniny více než 75 %, plníme na
67-110 %
• ovoce a zelenina – více než 75 %,
plníme na 74-109 %
Plnění spotřebního koše je sledováno
pouze u dětí a je závislé na počtu
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strávníků v měsíci, na počtu varných
dní a především na množství finančních prostředků.
Nutriční doporučení při sestavování
jídelníčků se nám také ve většině případů daří plnit. Cílem doporučení je
mírně snížit množství masitých pokrmů, zařazování více zeleniny, naučit
děti od nejútlejšího věku zásadám
zdravého stravování tím, že se s nimi
budou denně setkávat ve škole.

CO MÁME A NEMÁME BĚHEM
MĚSÍCE VAŘIT?
Polévky:

zeleninové - minimálně 12x
za měsíc, vaříme přibližně 7x,

luštěninové - minimálně 3-4x

za měsíc, vaříme přibližně 4x,

vývary umírněně – vaříme 1x

za týden.
Hlavní jídla:
Doporučeno je preferovat bílé druhy
masa (kuře, krůta, slepice, králík),
vepřové 4 x měsíčně, dále hovězí a jiná
masa. Sladká jídla – 2x měsíčně,
vaříme 2x. Smažená jídla max. 2x
měsíčně, máme většinou 1x. Luštěninové jídlo 1-2x, vaříme 1-2x. Dětmi
mnohdy neoblíbené ryby 2-3x v měsíci
– připravujeme 2x (rybí maso má vysokou nutriční hodnotu, je zdrojem bílkovin, mořské ryby zdrojem jódu).
Houskové knedlíky max. 2x měsíčně
– vaříme 2x. Bez omezení jsou brambory.
Uzeniny zařazovat prakticky nesmíme,
protože jsou významným zdrojem
především soli a mají velký podíl tuku.
Příjem soli je u českých dětí o 400-600
% vyšší, než by měl být! Zařazujeme
tedy výjimečně, přibližně 1x za 2 měsíce. Strávníci ve ŠJ mají denně na výběr
k obědu mimo slazený nápoj také vodu
nebo mléko (neslazený nápoj). Doporučení je, že se děti mají učit pít vodu
k jídlu i jako pitný režim přes den.
Vodu jako pitný režim během dne v MŠ
mimochodem velmi ocenila nedávná
kontrola z Okresní hygienické stanice.

PŘESNÍDÁVKY A SVAČINKY PRO
DĚTI MŠ
Každý týden mají děti v MŠ dle nutričního doporučení rybí pomazánku, tvarohovou a sýrovou pomazánku, mají
také různé druhy pečiva včetně celo-

www.vsechovice.eu
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zrnného. Ke každé svačince mají děti
ovoce nebo zeleninu, střídají se
nápoje slazené, neslazené, mléčné.
Různé druhy kaší jsou zařazeny 2x
v měsíci, sladké svačinky co nejméně.
K obědům podáváme čerstvou
i tepelně upravenou zeleninu, ovoce,
připravujeme zeleninové a ovocné
saláty. Musíme se dále dle pokynů
zaměřit na přípravu většího množství

bezmasých pokrmů (obsahujících 3
základní živiny – sacharidy, bílkoviny
a tuky).
Jídelníčky pro MŠ i ZŠ Všechovice jsou
umístěny na stránkách školy a ve
výdejnách stravy na viditelném místě.
Vážení čtenáři, není jednoduché
sestavit jídelníček podle všech doporučení, podle finančních možností
a současně tak, aby většině strávníků

chutnalo. Vyhovět všem strávníkům
nikdy nelze, protože je jich hodně…
Za ŠJ Všechovice vám všem přeji
klidně prožitý zbytek adventu. Požehnané vánoční svátky v rodinné pohodě,
do roku 2020 všechno dobré, pevné
zdraví, lásku, pokoj a spokojenost se
vším, co máme…
Jana Koukalová – vedoucí ŠJ Všechovice

Knihovna jako multikulturní prostředí
Podzim byl pro Knihovnu Všechovice
bohatý jak na množství návštěvníků
knihovny, tak na spoustu akcí, které
knihovna pořádala.

budou zdobit knihovnu či školu mnoho
dalších let. Důležitější je však skutečnost uvědomění si, že žít ve svobodné
zemi není samozřejmé a nezvratné.

Na začátku října jsme se zapojili do
celorepublikového Týdne knihoven
akcí Půjčujeme každý den, kdy pro
všechny zájemce byla knihovna otevřena každý den až do 16.30 hodin.
V rámci tohoto týdne zavítaly do
knihovny všechny třídy zdejší Základní
školy. Pro žáky bylo připraveno několik
zajímavých témat týkajících se
knihovny a čtení - mezi nejúspěšnější
patřily Čtenářské dílny.

Během podzimu knihovna připravila
také zájezd na muzikál Děti ráje do
brněnského Bobycentra, divadelní
představení či besedu se spisovatelkou. Velký zájem občanů o všechny
tyto akce potvrdil, že myšlenka propojit práci knihovnice s organizováním
kulturního a společenského dění v obci
byla užitečná.

Pro děti z Mateřské školy organizuje
knihovna tzv. Pyžamkové čtení. Každou středu po poledni se do knihovny
potichoučku a v pyžámcích vplíží víc
jak dvacet dětí, pohodlně se uhnízdí
na koberci a zaposlouchají se do příběhů či pohádek v podání knihovnice,
která pro podtržení atmosféry děti
vítá, jak jinak, než v pyžamu.
V týdnu od 11. do 15. listopadu ožila
knihovna revoluční náladou roku 1989.
Knihovnické lekce žáků druhého
stupně Základní školy byly tentokrát
zaměřeny na kulaté 30. výročí listopadových událostí. Tyto dny zněly knihovnou písně Marty Kubišové, při kterých žáci tvořili plakáty s výraznými
symboly Sametové revoluce. Vznikla
tak jedinečná umělecká díla, která

Divadelní představení

V neděli 20. října 2019 uspořádala
Knihovna Všechovice společně s Obecním úřadem Všechovice divadelní představení S TVOJÍ DCEROU NE! Situační
komedii nám přijeli zahrát ochotníci
z Loukova tzv. Pohnuté divadlo. Plný
sál místního kina se skvěle bavil a nadšeně aplaudoval všem aktérům. Skvělý
umělecký zážitek ještě doplnila Divadelní kavárna, nabízející mimo jiné

lahodné domácí zákusky. Díky velkému
zájmu o tuto kulturní akci budeme
v příštím roce s nabídkou divadelních
představení pokračovat.
Beseda s Alenou
Morštajnovou

Pomyslným vyvrcholením akcí připravovaných Knihovnou Všechovice byla
jistě úžasná beseda s paní spisovatelkou Alenou Mornštajnovou. Zaplněný
sál místního kina vypovídal o velkém
zájmu na setkání s touto vyjímečnou
ženou, která poutavě vyprávěla
o vzniku svých knih. Dozvěděli jsme se
spoustu informací o tom, kde čerpala
znalosti o holocaustu i tyfové epidemii
ve Valašském Meziříčí, kam se soustřeďuje děj autorčiny nejslavnější knihy
Hana. Besedu hudebně doplnila
nadějná všechovská kytaristka a zpěvačka Dominika Šimková. Následná
autogramiáda spisovatelky Aleny Mornštajnové jen podtrhla krásné listopadové setkání čtenářů ze Všechovic
a širokého okolí.
Marcela Mikušová, knihovnice

Spolek žen Rozmarýn
VÍTÁNÍ BABÍHO LÉTA
V sobotu 14. září se na hřišti na Pastevníku uskutečnil již 3. ročník „Vítání
babího léta“. Tuto akci připravil spolek
žen Rozmarýn. Bylo to sobotní odpoledne plné her a zábavy pro celou rodinu, kde si každý mohl užít podle svého
gusta.
Ti nejmenší si jistě užili s balónkovým
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klaunem a svou zručnost a šikovnost si
ověřili při spoustě her, které pro ně
byly připraveny. Ti větší zase využili
jízdy na motorkách, sajdkách
a v hasičském autě. Střelba ze vzduchovky nadchla všechny bez rozdílu
věku. Odpoledne bylo zpestřeno také
ukázkami leteckých modelů a svou
šikovnost předvedl všem řezbář, který
-8-

Vítání babího léta

během odpoledne vyřezal z dřevěného
špalku motorovou pilou krásnou sovu.
Děvčata z Rozmarýnu jako vždy připravila skvělé podzimní dobroty a burčák,
po všem se jen zaprášilo. K příjemné

atmosféře celého odpoledne přispělo
také hudební vystoupení Dominiky
Šimkové s doprovodem. Krásné odpoledne jsme završili opékáním špekáčků.

Děkuje všem, kteří se na přípravě
a organizaci této akce podíleli.

ventní či velikonoční) staly tradice, že
jsou hojně navštěvovány. Z výtěžku

přispíváme školce a družině na jejich
aktivity.

Anna Lukešová

ADVENTNÍ VÝSTAVKA
Další tradiční akcí Spolku žen Rozmarýn byla adventní výstavka, která se
těší velkému zájmu místních i přespolních obyvatel. Návštěvníci si mohli
zakoupit různé adventní a vánoční
ozdoby, jablka, květiny či medové
produkty a další. Někteří využili možnosti a vytvořili si vlastní výrobek ve
vánoční dílničce. Nechyběl výborný
svařák a zákusky. K adventní atmosféře
přispěly také děti z mateřské školy,
které ukázaly, co se ve školce naučily.
A nechybělo také hraní skupiny Všechomor. Děkujeme za jejich přispění
ke zdařilé akci.
Velmi nás těší, že se z výstavek (ad-

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Poslední pátek před první adventní
nedělí vždy rozsvěcujeme vánoční
strom, letos tedy 29. 11. 2019. A jako
tradičně se sešlo velké množství občanů, nechyběl svařák a medovina, děti
z mateřské školy měly připravené perníčky a další drobné výrobky – vánoční
jarmark. O další občerstvení v podobě
sladkostí se postaraly ženy z Rozmarýnu. A ani zde nechybělo vystoupení

dětí ze školky a hraní Všechomoru.
Před samotným rozsvícením nám členové spolku mysliveckých trubačů
z Loukova zatroubili slavnostní fanfáry. Jednalo se opět o velmi zdařilou
akci za přispění Spolku žen Rozmarýn,
ZŠ a MŠ Všechovice a obce Všechovice.
Všem, kteří se podíleli na organizaci,
děkujeme.
Marcela Tomášová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Na přání rodičů, kteří mají malé děti,
spolek Rozmarýn ve spolupráci s obcí
po delší době připravili na sobotu
7. 12. 2019 Mikulášskou nadílku. O

program se postaral oblíbený klaun
Pepino Prcek, který jako čertík děti
bavil různými hrami a postupně je
připravoval na příchod Mikuláše. Účast

byla velká, Mikuláš rozdal 40 balíčků.
Doufáme, že byli všichni spokojeni
a těšíme se na další podobné akce.

vystoupení líbilo a že jsme takto mohli
zpestřit odpolední program.

si vyzkoušet, jak se tancuje v kroji.
Potěšilo nás, s jakým zájmem nás lidé
sledovali a zpívali známé lidové písničky! Vystoupení pro nás bylo hodně
fyzicky náročné, protože jsme měli jen
kratičkou pauzu mezi vstupy.

Anna Lukešová

Spolek Šimon
Na letošní setkání seniorů požádal
starosta náš spolek Šimon o vystoupení. Rozhodli jsme se, že zatančíme
tango v podání třech párů a jako druhý
tanec jsme předvedli Moravskou
besedu v kroji, která se vždy tančí ve
čtyřech párech. Jsme rádi, že se naše

Také jsme tancovali na setkání seniorů
v Opatovicích. Zvolili jsme krojované
pásmo Záhorských tanců a Moravskou
besedu. Tam s námi poprvé vystupoval
mladý Václav Kunz, který měl možnost

Jakub Šatánek

Zpráva o sportovní činnost TATRANU Všechovice, z.s.
MLÁDEŽ
Po ukončení podzimní sezony čeká
fotbalisty krátká přestávka, přesto ale
nebudou zahálet. Tréninky stále
pokračují. Děti by si měly zvykat na
klimatické změny, s příchodem většího

ochlazení a mrazivého počasí pokračují v tréninku v tělocvičně místní
základní školy. Během této zimní přestávky hráči absolvují také halové
turnaje. První se uskuteční ve Všechovicích 7. 12. 2019 Mikulášský turnaj
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mladší přípravky za účasti 6 oddílů.
Další budou v Bystřici pod Hostýnem,
v Hranicích a v Lipníku nad Bečvou. Od
13. února bude následovat 3-denní
zimní soustředění na Rusavě s vynikajícími hracími podmínkami.

www.vsechovice.eu
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MUŽI - DIVIZE „E“

Výsledky:
Starší žáci:
#

Klub

Z

V

R P

S

B

1.

Fotbalový klub Chropyně, z.s.

13 13 0

2.

FK Spartak Lipník nad Bečvou, z.s.

13 12 0

3.

FK Troubky, z.s.

4.

P+ P-

0

124:17

39 0

0

1

105:30

36 0

0

13 10 1

2

113:24

31 0

0

SK Radslavice, z.s.

13 9

0

4

78:36

27 0

0

5.

TJ SOKOL Opatovice, z.s.

13 7

0

6

64:38

21 0

0

6.

TJ Sokol Horní Moštěnice, z.s.

13 7

0

6

53:46

21 0

0

7.

Fotbalový klub Slavoj Kojetín - Kovalovice, z.s.

13 6

1

6

70:32

19 0

0

8.

Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s.

13 6

1

6

51:42

19 0

0

9.

FC Beňov, z.s.

13 6

0

7

63:79

18 0

0

10. SD Všechovice/Ústí, z.s.

13 5

1

7

38:57

16 0

0

11. Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby, z.s.

13 4

0

9

38:79

12 0

0

12. TJ Sokol Bělotín, z. s.

13 3

0

10 55:110

9

0

0

13. Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Újezd, z.s.

13 1

0

12 16:193

3

0

0

14. TJ Sokol Lazníky, z.s.

13 0

0

13 13:98

0

0

0

V R

P

S

Mladší žáci:
#

Klub

Z

B

Po velkém úspěchu z postupu do Divizní soutěže přišlo
depresivní období vzniklé z neúspěchů a sérii proher a muži
mají na kontě po podzimní sezóně pouze 2 body. Hráči
odvedli náročný boj a i přes zdravotní absence a mnohačetná zranění měli stále snahu hrát a bojovat, a jejich
výkonnost se neustále zvyšovala. Na jaro mají jasný cíl:
TATRAN půjde za záchranou. Dojde k drobné obměně týmu.
Odchází hráči Jan Kuběna, skvělý tahoun Tomáš Orava a
zranění nepustí do hry ani vynikajícího Petra Pleška. Nejvyšší vedení spolku a trenér mají nyní nelehký úkol tyto
stěžejní hráče doplnit. Budou řešit posty gólmana, stopera
defenzivního záložníka a útočníka. Pevně věříme, že se jim
to podaří. Vždyť i velká návštěvnost domácích zápasů svědčí
o stálé podpoře věrných fanoušků, kterým patří poděkování
za jejich přízeň. Stejně tak i realizačnímu týmu za jejich
práci a také zejména sponzorům, díky kterým spolek dokáže
zvládnout vysoké nároky na technické zázemí klubu, které
si divizní soutěž vyžaduje.

P+ P-

1. TJ SOKOL Opatovice, z.s.

11 8

2

1

36:11 26 0

0

2. FK Spartak Lipník nad Bečvou, z.s.

11 6

2

3

29:23 20 0

0

3. TJ Sokol Bělotín, z. s.

11 6

1

4

36:20 19 0

0

4. FK Brodek u Přerova, z.s.

11 6

0

5

31:26 18 0

0

5. FC Beňov, z.s.

11 5

2

4

32:27 17 0

0

Mladší přípravka:
Tabulka MAKA DESIGN Okresní přebor ml. přípravka sk. A - PODZIM
Umístění

Název klubu

Skóre

Body

1.

SK Hranice

162:36

27

2.

FOTBALOVÝ KLUB KOZLOVICE ¨A¨

119:55

22

109:44

21

3.
TATRAN Všechovice

4.

TJ Sokol Pavlovice u Přerova

76:65

16

5.

FK Spartak Lipník nad Bečvou

84:93

15

6.

TJ Sokol Ústí

52:98

10

Irena Görigová, člen výboru TATRAN Všechovice

Miroslav Rolinc, místopředseda výboru

OKRESNÍ PŘEBOR – VŠECHOVICE „B“
V průběhu jarní části minulé sezóny
jsme v Horním Újezdu netušili, jaká
nás bude čekat velká změna. V nové
sezóně jsme chtěli po dlouhé době
působit jako TJ Sokol Horní Újezd (od
roku 2007 jsme působili jako FK Býškovice-Horní Újezd), ale nepodařilo se
dát do kupy potřebný počet stabilních
hráčů a hrozilo nepřihlášení do soutěže. Z konkrétních jednání se sousedním Tatranem Všechovice, jehož tým
se po vítězství v krajském přeboru
kvalifikoval do Divize E a konzultacích
na FAČR a OFS Přerov vyplynula jediná
varianta, a to stát se rezervním B
týmem pod názvem Tatran Všechovice
B a provést převod práv a hráčů do
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tohoto klubu se zachováním příslušnosti v okresním přeboru. Během července jsme s vedením Tatranu řešili
naši vzájemnou spolupráci na FAČR,
což obnášelo velkou administrativu.
Vše i přes nemalé problémy a časové
vypětí proběhlo zdárně a do nové
sezóny jsme vstoupili počátkem srpna
již pod názvem Tatran Všechovice B,
přičemž trenér, dresy, hřiště i hrací
den zůstaly při starém. Náš B tým měl
možnost prvních 14 dnů červencové
přípravy trénovat s A týmem ve Všechovicích, a to i za tím účelem, abychom se všichni vzájemně poznali.
Hráče to nakoplo a motivovalo, jelikož
i s malou hráčskou výpomocí se v pod-
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zimní části držíme na špici tabulky
okresního přeboru. Ke konci podzimu
se zdálo, že již trochu vadneme, ale v
závěrečném zápase podzimu jsme si
spravili chuť a rozloučili se vysokým
vítězstvím 8:2 nad silným B týmem
Bělotína. Z 13 zápasů mám bilanci 9
výher, 2 remízy a 2 prohry, přičemž v
obou remízových zápasech jsme
následně zvítězili v penaltovém rozstřelu. Tyto výhry jsou o to cennější je,
že to bylo v mikroregionálních derby s
Opatovicemi a Horními Nětčicemi,
takže vlastníme pomyslný klíč od
Záhoří . Po podzimu tak držíme třetí
příčku tabulky s 31 body při skóre
56:15 a S. Rakovský vede tabulku

střelců se 17 zásahy. Na podzim zasáhlo do zápasů přes 20
hráčů a především díky starším hráčům jsme se obešli bez
výpomoci hráčů A týmu, hlavně v těžších zápasech. V průběhu podzimu proběhl i společný teambuilding obou týmů
na hřišti v Horním Újezdě a po sezóně také společné ukončení v KD Horní Újezd. Doufáme, že na tento výsledek navážeme i v jarní části sezóny a budeme bojovat po čelo tabulky
okresního přeboru. V rámci zimní přípravy nás čekají tréninky na umělce ve Všechovicích, přátelské zápasy na
umělce v Hranicích a také zimní soustředění na Rusavě.
První zápas nás čeká v neděli 22.03.2020 v Hustopečích od
15:00, takže hned na úvod těžký zápas s aspirantem na
postup, pokud to ovšem počasí dovolí a nebude změna.
První domácí zápas bude v sobotu 28.03.2020 od 15:00 s
Čekyní. Děkujeme za podporu i fanouškům ze Všechovic,
kteří k nám zavítali na naše zápasy, a těšíme se na jejich
účast i na jaře 2020.
Tomáš Koryčánek,
předseda TJ Sokol Horní Újezd

Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali 7 nových
občánků. Pro každé dítko byl připraven
dárek, maminky dostaly kytičky
a rodiče se zapsali do kulturní kroniky.
Pro všechny bylo připraveno drobné
občerstvení. Přejeme všem nejmenším i jejich rodičů jen to nejlepší.

Setkání se seniory
Tak jako každý rok, i letos jsme uspořádali setkání se seniory. Senioři, ale
nejen ti (zveme všechny nad 60 let,
případně partnera, který ještě není ve
věkové kategorii). Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení
a samozřejmě kulturní program. Své
taneční vystoupení předvedl spolek

Šimona a dále Dechová hudba Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace. Pásmo písniček a vyprávění potěšilo všechny přítomné, někteří si velmi
rádi i zatančili. Nechyběla ani tombola
a tak si každý odnesl drobný dáreček.
A také pro zajímavost, byly promítnuty
fotografie z rekonstrukce věže kostela
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– tedy ze sundání báně, vyjmutí věcí,
které zde zanechali naši předci. Šlo
o velmi zajímavé fotky, které se nám
v budoucnu již nepodaří získat. Přejeme všem seniorům pevné zdraví
a všechno nejlepší do dalších let.
Marcela Tomášová

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
Plánované akce

Ples SRPŠ – 24. 1. 2020
Maškarní karneval – 26. 1. 2020
Vodění medvěda – únor 2020
(pořádá spolek Šimon)

Obec Všechovice pořádá

16. sousedský ples
8. 2.2020

• hraje
• vystoupí

DOMÉZA

Taneční klub v prostoru z Oder
• půlnoční překvapení
• občerstvení
• bohatá tombola

Na přípravě Zpravodaje se podíleli: Eliška Cíchová, Irena Görigová, Lenka Kandlerová, Marie Kociánová, Radek Mikuš, Radovan Mikuš,
Marcela Mikušová, Daniel Navrátil, 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

