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obce Všechovice

Vážení spoluobčané,
dnes bych chtěl v úvodním slově
zejména děkovat. Děkuji všem, kteří
nezištně podali pomocnou ruku a okamžitě se zapojili do šití roušek, děkuji
za darování látek na roušky, děkuji těm
v první linii — našim prodavačkám,
pošťačkám, lékařům, děkuji těm,
kteří vypomáhají s nákupy a zajišťováním potřeb svým sousedům. Děkuji
Vám všem, za dodržování opatření
proti šíření nákazy. V době, kdy píšu
tyto řádky epidemie onemocnění
COVID-19 zdaleka ještě nekončí.
K dnešnímu dni bohužel v naší zemi
podlehlo této nemoci již 23 lidí a je
jasné, že toto číslo nebude konečné.
Proto Vás také vyzývám, abyste nadále
ke všem nařízením a opatřením přistupovali zodpovědně. Zejména vyzývám
naše spoluobčany, kteří jsou nejohroženější skupinou, senioři, osoby se
sníženou imunitou a nemocní. Nevycházejte se svých domovů, pokud to
není nezbytně nutné. Jestliže nemáte
v blízkosti své rodinné příslušníky,
jsme Vám k dispozici my na obci. Dovezeme nákup a léky, zajistíme další
potřeby, stačí zavolat na 581 622 632

nebo na 602 514 404.
V těchto dnech jsme rozvezli do
domácností desinfekci na ruce, do
každé domácnosti 0,5 litru a k tomu
ještě příruční rozprašovače. Od krizového štábu Města Hranic jsme doposud
dostali jen 12 litrů desinfekce, tu jsme
použili pro školu obchod, poštu a úřad.
Dalších 150 l desinfekce a nádoby do
domácností jsme již nakoupili sami,
rozprašovače zajistil Mikroregion Záhoran, tímto děkuji Pavle Krbálkové. Ta
mimo jiné zajišťovala v první fázi nouzového stavu i roušky pro všechny obce
mikroregionu. Sami zatím nedokážeme říct, jaké budou další potřeby.
Máme u krizového štábu Olomouckého
kraje zadán požadavek na dodání 1 600
kusů roušek, 800 kusů respirátorů,
1 000 párů rukavic, ochranné brýle
a obleky. Samozřejmě víme, že
ochranných prostředků je nyní nedostatek a je potřeba nejprve zásobit
nemocnice, lékaře, domovy pro seniory.
Věřím, že všichni pochopíte, že se
v letošním roce nebude konat oslava

sv. Floriána, oslava Dne matek, tradiční pouť a oslavy 100 let fotbalu.
Zrušena byla oslava výročí 125 let narození Bohuslava Fuchse, Velikonoční
výstava spolku Rozmarýn, zábava Tatranu. S největší pravděpodobností
budou zrušeny také zápasy jarní části
fotbalové soutěže všech kategorií.
Dalším opatřením, které se mnohých
z nás dotklo, je uzavření školy a školky.
Musím zde poděkovat panu řediteli
Mgr. Danielu Navrátilovi a všem učitelům za to, jak aktivně přistoupili
k realizaci distančního vzdělání. Více
o náhradním dálkovém způsobu výuky
našich dětí si můžete přečíst v článku
o škole. Děkuji i ostatním zaměstnancům školy za velkou pomoc při šití roušek. Jednak ušili roušky pro obec, ale
i nadále v šití pokračují a zásobují
domov seniorů a nemocnici.
Opět znovu připomínám, ať co
nejméně vycházíte ze svých domovů,
buďme všichni zodpovědní a určitě
toto nelehké období společně zvládneme.
Radovan Mikuš, starosta

Jak probíhá školní výuka v období pandemie?
S ohledem na informace od odpovědných osob, které se co se týče očekávané délky uzavření škol, stále měnili
a mění, padlo již na samotném začátku
platnosti mimořádného opatření rozhodnutí, že budeme zajišťovat
i distanční vzdělávání našich žáků a je
potřeba se na ně připravit. Bylo tak
stanoveno, že veškerá komunikace
týkající se vzdělávání bude probíhat
přes školní informační systém Škola

online. Rodiče tak mají přehled, jaké
úkoly byly zadány a zda je jejich dítě
plní či ne. Navíc vzhledem k tomu, že
jsme menší vesnická škola, můžeme
sami aktivně kontrolovat, zda někdo
z dětí nemá problém s připojením ke
svému účtu a případně pak i kontaktovat rodiče s nabídkou pomoci.
Protože jsme si však vědomi skutečnosti, že podmínky pro distanční vzdělávání se u jednotlivých žáků velmi liší,
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stejně jako jsou odlišné možnosti
rodičů pomáhat svým dětem s vypracováním zadaných úkolů, koordinujeme
společně množství i obsah jednotlivých úkolů a snažíme se je připravovat
tak, aby potřeba zapojení rodiče byla
co nejmenší. Samozřejmě, u nejmladších dětí to jde jen v omezené míře.
Dále bylo rozhodnuto, že důraz bude
kladen zejména na český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Jednou týdně
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budou vždy zadány úkoly i ze zbývajících naukových předmětů (D, Př, Fy,
Ch, Z).
Co se týče hodnocení, využíván je především formativní způsob, kdy slovně
učitelé hodnotí posun jednotlivých
žáků, pracují s chybou a zpětnou vazbou.
První dny i týdny byly věnovány především opakování a zvykání si na nový
systém výuky. V tuto chvíli jsou však
s novou formou vzdělávání dostatečně
sžiti jak vyučující, tak i žáci a je tedy
možné probírat v rámci možností
i nové učivo. V době psaní tohoto
článku nebyla totiž známa ani přibližná doba ukončení opatření. Naší
snahou je využívat různé aktivizační
metody a prvky a snažit se tak dětem
domácí přípravu zpříjemnit a motivovat je k práci. Zda se nám to daří, už

musí posoudit samotné děti případně
jejich rodiče.
Právě proto byli po prvních dvou týdnech digitální výuky všichni rodiče
osloveni ředitelem školy s žádostí
o zpětnou vazbu, o vyjádření se
k nastavení distančního vzdělávání
naší základní školou. Věříme, že se
nám podařilo reagovat na všechny
případné připomínky. Již nyní, s předstihem, si Vás pak dovoluji požádat
o vyplnění elektronického dotazníků,
který obdržíte po ukončení platnosti
mimořádného opatření a návratu dětí
do školy. Váš názor, poznatky i připomínky, nás totiž opravdu zajímají a jen
společná komunikace může vést
k oboustranné spokojenosti.
Každý pracovní den, v době od 9.00 do
11.00 hod. jsou všichni vyučující „online“ u svých počítačů k dispozici pro

žáky i jejich rodiče a v tuto chvíli jsme
se již posunuli do fáze, kdy jsou učitelé
v přímém spojení s žáky díky různým
chatovacím nástrojům a někteří žáci
již dokonce absolvovali své první
videokonference. Všechno zlé, je tedy
pro něco dobré a co se týče digitální
gramotnosti, je znát velký posun na
obou stranách, tedy jak mezi žáky, tak
i mezi vyučujícími.
Závěrem mi dovolte, abych požádal
rodiče o spolupráci. Vzhledem k očekáváné dlouhé době přerušení provozu školy je opravdu nutné, aby děti
věnovaly každý den určitý čas přípravě do školy. Z naší strany můžete
očekávat maximální podporu a zajištění. Budete-li mít jakékoliv dotazy,
neváhejte se na nás obrátit. Věříme,
že společnými silami současnou situaci
zvládneme.
Mgr. Daniel Navrátil, ředitel školy

Aktuality ze školních lavic
Ani jsme se nenadáli a je za námi pololetí školního roku, začalo jaro a bohužel s ním je spojena i v tuto chvíli probíhající pandemie nemoci COVID-19.
O tom, jak za této naprosto bezprecedentní situace probíhá výuka, se
můžete dočíst na jiném místě tohoto
vydání zpravodaje. Mimořádná opatření, která jsou s pandemií coronaviru
spojena nás však postihla i v mnoha
jiných oblastech.
Zrušena musela být tradiční Škola
nanečisto — setkání budoucích prvňáčků s naší školou. Není třeba ale
zoufat. V tuto chvíli počítáme s tím, že
po návratu do školních lavic pozveme
všechny budoucí školáky k nám a tradiční setkání se uskuteční trochu
netradičně až po zápisu do 1. třídy. O
termínu budeme samozřejmě formou
pozvánky informovat všechny předškoláky prostřednictvím jejich rodičů.
Těšíme se na Vás a věříme, že i vy se
těšíte za námi do školy.
Podstatných změn doznala i organizace zápisu k povinné školní
docházce pro školní rok 2020/2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví České
republiky a v souladu se zněním Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok
2020/2021 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis bez
osobní přítomnosti dětí ve škole,
tzn. proběhne pouze formální část
— podání žádosti. Přesný návod
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včetně všech potřebných dokumentů a
formulářů je umístěn na webu školy
(www.zs.zsvsechovice.cz) a o součinnost s distribucí formulářů jsme požádali i starosty jednotlivých obcí spádové oblasti. Důležité je, předat
potřebné dokumenty škole do 14. 4.
2020. Nejzazší zákonný termín pro
podání žádosti o zápis k povinné školní
docházce je pak 30. 4. 2020. Stejné
termíny pak platí i pro žadatele
o odklad povinné školní docházky bez
ohledu na to, zda již mají k dispozici
potřebné přílohy.
Stejně jako zápisu do základní školy,
dotkla se mimořádná opatření i zápis
je do ZUŠ Hranice. Zápisy do ZUŠ Hranice proběhnou 15.—18. června 2020
a současně předpokládáme, že zápis
proběhne opět i u nás ve škole. Přihlášky pak lze vyplnit elektronicky na
www.iZUS.cz od 6. dubna—14. června
2020 (podrobné informace k zápisům
budou na www.zushranice.cz).
Detašované pracoviště působí v prostorách naší základní školy od letošního školního roku. Pro školní rok
2020/2021 budou otevřeny tyto
hudební obory:

hra na zobcovou flétnu, který je
určen pro žáky 1., 2. a 3. třídy ve
školním roce 2020/2021

přípravné obecné studium určené
pro děti, které v roce 2021 dosáhnou
věku 5 let do 7 let
K zápisu se mohou dostavit i zájemci
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o jiné hudební obory. V případě dostatečného zájmu a kapacity ZUŠ Hranice, je možnost otevřít další obor i na
naší škole. Dostavit se také mohou
nejen děti, které jdou k zápisu do
1. třídy, ale i současní žáci 1. a 2. třídy
naší či jiné školy a stejně tak i děti
z jiných mateřských škol pro Přípravné
obecné studium.
Znám je také již termín zápisu do
mateřské školy. Ten je v tuto chvíli
stanoven na úterý 12. 5. 2020 přímo
v prostorách mateřské školy, a to od
13.00 do 18.00 hod. Sledujte však prosím web mateřské školy, je možné, že
stejně jako u zápisu do základní školy,
i zde budeme nuceni přistoupit k určitým změnám. Nicméně zápis do
mateřské školy probíhá standardně
bez přítomnosti dítěte, což nám situaci mírně ulehčuje. K zápisu pak
s sebou si přineste nebo zašlete vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem
(přihlášku je možné stáhnout na
www.ms.zsvsechovice.cz), občanský
průkaz a rodný list dítěte. V případě
zaslání postačuje prostá kopie rodného listu. Detailní informace k zápisu
včetně kritérií přijetí je možno nalézt
na webu mateřské školy — https://
ms.zsvsechovice.cz/node/7.
Stejně jako v předchozích článcích
i nyní Vás chceme informovat o změnách týkajících se vybavenosti školy.
A změn není zrovna málo. V plném
provozu jsou již nové učebny cizích
jazyků, multimediální učebna, poly-

technická dílna a dílna pracovních
činností. Rekonstrukcí, zahrnující
výměnu osvětlení, výmalbu a výměnu
podlahové krytiny prošly i chodby
v pavilónu II. stupně základní školy.
Stejně tak je již v provozu nový výtah
a škola je tak již stoprocentně bezbariérová. Dokončena byla i učebna čtenářských gramotností.

Modernizovaná učebna cizích jazyků

Učebna pro polytechniku a robotiku

Nové dílny pracovních činností

Hudební výchova v multimediální učebně

Během neplánovaného přerušení
školní docházky jsme rovněž nezaháleli a žáky po návratu do školy čeká
kompletně rekonstruované ozvučení
školy, včetně modernizovaného zvo-

nění a rozhlasové ústředny. V plánu je
i rekonstrukce poslední třídy I. stupně
a učebny hudební výchovy. Nechejme
se tedy překvapit, jak se vše podaří
zrealizovat.
Zimní období bylo časem olympiád
a různých vědomostních soutěží. Do
nich se samozřejmě zapojují i žáci naší
školy. Probíhají školní kola a nejlepší
poté reprezentují v kolech okresních
a vyšších. Za zmínku stojí zejména
úspěch našich deváťáků v soutěži
„Hledáme chemika“, kde v konkurenci
více než 80 soutěžících z celého regionu obsadil Jakub Mikulík 18. místo
a Šimon Adame místo 24. Ještě lépe si
pak vedl v okresním kole matematické
olympiády žák 5. třídy, Matyáš Adamčík, když obsadil dělené 3. místo.
V minulém čísle jsme zmínili, že chystáme čtenářskou dílnu pro rodiče.
Dílna se uskutečnila v předvánočním
čase, kdy rodiče společně s dětmi přišli
odpoledne do školy, aby si vyzkoušeli,
jak čtenářská dílna probíhá. Děti
i rodiče si přinesli dětské knihy. Po
přivítání a sdělení pravidel, která jsou
součástí dílen, jsme se společně
začetli do dětských příběhů. Po několikaminutovém čtení následovalo sdílení o přečteném a poté vyplnění pracovního listu. Rodiče s dětmi měli příležitost seznámit ostatní se svými
zážitky ze čtení. Zde byla patrná dětská bezprostřednost a také to, že jsou
zvyklé takto pracovat. I mezi rodiči se
našli takoví, kteří se s námi o svůj zážitek podělili. Bylo to velmi příjemně
strávené odpoledne, které se líbilo
nejen dětem, ale mělo i kladnou odezvu u rodičů.
Před jarními prázdninami se uskutečnil již druhý ročník recitační soutěže,
která byla rozdělena do dvou kategorií
— 1. a 2. třída, 3.—5. třída. V každé
třídě jsme ocenili tři žáky.
V první třídě se na 1. místě umístil Filip
Šimara, na 2. místě Michal Horák a na
3. místě Veronika Hradilová. V ostatních třídách se žáci umístili takto:
2. třída — 1. místo Kateřina Trunečková, 2. místo Veronika Šnajdrová,
3. místo Sára Orságová,
3. třída — 1. místo Vojtěch Trunečka,
2. místo Nikol Marková, 3. místo Eliška
Kuchaříková
4. třída — 1. místo Kateřina Skácelová,
2. místo Filip Střílka, 3. místo Natálie
Zelová
5. třída — 1. místo Jana Tvrdoňová,
2. místo Pavel Hlavička a o 3. místo se
podělily Adéla Šotnarová a Barbora
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Grigarová.
Poděkování patří všem recitátorů,
kteří nám zpestřili dopoledne svými
básničkami.
Stejně jako v minulém školním roce,
i v tomto se naše škola opět zapojila do
charitativní akce sdružení Šance Olomouc — Vánoční hvězda pomáhá
nemocným dětem. Zakoupením
vánoční hvězdy jste přispěli na
nemocné děti, které se léčí na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Moc děkujeme všem, kteří našim prostřednictvím nemocné děti takto podpořili. Letos jsme zprostředkovali
rekordních 224 vánočních hvězd.
Každá škola, stejně jako i naše ve Všechovicích, se může chlubit tradičními
akcemi, se kterými žáci i jejich rodiče
mohou počítat a často probíhají už
napříč generacemi. Jedním z nich je
organizace sportovní soutěže žáků ve
skoku vysokém „Všechovická laťka“.
Letos probíhal již 28. ročník. Je to
soutěž, kterou zavedl pan Jaroslav
Otáhal v začátcích svého působení ve
Všechovicích, a my rádi v této tradici
pokračujeme. Kladem je, že žáci se na
soutěž a porovnání svých výkonů těší.
V každém ročníku soutěží většinou
kolem stovky žáků nejen ze Všechovic,
ale pravidelně vítáme soutěžící ze
Dřevohostic, Oder, Hranic — ZŠ a MŠ
Struhlovsko a ZŠ 1. máje, Lipníka
a dalších škol. I po těch dlouhých
letech stále padají rekordy ve výkonech a žáci přesvědčují, že jejich
schopnosti jsou neomezené.
Také už tradičně organizujeme několik
lyžařských kurzů. S dojížděním pro
4. a 5. ročník a s ubytováním pro
7. ročník, který často doplňují i žáci
z 8. ročníku. Takže náš žák, pokud využije všech možností, se může účastnit
až 4x za dobu školní docházky. To navíc
ještě pomíjíme lyžařské kurzy v mateřské škole. Pro lyžování využíváme skiareál na Horní Bečvě s názvem Rališka.
Pro dojíždění to není nejblíž, ale s léty

Lyžařský kurz
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čtenářské gramotnosti u našich žáků.
Turnaje se účastní třídy druhého stupně, které mezi sebou soutěží v 6 různých disciplínách týkající se knih
a čtení. Na projektu se podílí i bývalí
žáci naší školy, kteří se sem po letech
opět vrátili a rozhodli se s námi spolupracovat a sponzorovat hlavní cenu
pro vítěznou třídu — třídenní výlet.

Od prosince letošního školního roku
probíhá ve škole Turnaj čtenářů,
jedná se o nový projekt na podporu

Ve středu 27. listopadu 2019 se uskutečnil již tradiční Vánoční jarmark.
Zahájení patřilo učitelům a zaměstnancům školy, kteří si před budovou
připravili představení s pohádkou
O dvanácti měsíčkách. V průběhu jarmarku probíhala vystoupení žáků
základní a mateřské školy či hudební
vystoupení. Pro veřejnost byla k dispozici vánoční kavárna s občerstvením,
které připravili zaměstnanci ZŠ. Malí
návštěvníci mohli vyzkoušet jednu
z několika tvořivých dílniček — např.:
zdobení perníčků, baněk, výroba svíček ze včelího vosku. V dílničkách prodávali své výrobky místní obyvatelé
a také žáci ze všech tříd si připravili
výrobky k prodeji, který probíhal na
chodbách školy.

naší školy do akademické sítě eduroam. Eduroam je celosvětová síť, která
umožňuje automatické připojení
k internetu jejím členům všude, kde je
zavedená. Naši žáci a pedagogičtí pracovníci se takto mohou připojit k internetu nejen v naší škole, ale i v institucích, muzeích a jiných školách připojených k eduroamu. Protože místní
knihovna je v objektu školy, mohou se
zde k internetu přes eduroam automaticky připojit i všichni studenti vysokých škol.

Protože je naše škola zapojená do ověřování učebnice robotiky pro první
stupeň, také páťáci letos nepřišli
zkrátka. Jednou za měsíc plní v informatice různé úkoly se stavebnicí Lego
WeDo. Postavili například ventilátory
nebo kolotoče a programovali je tak,
aby se otáčely různou rychlostí, různým směrem, blikaly, hrály,… Olomoucká univerzita nám pro ověřování
zapůjčila dostatečný počet stavebnic,
takže žáci mohou se stavebnicí pracovat po dvojicích.

Tento školní rok, stejně jako minulý,
měli čtvrťáci možnost zapojit se do
badatelského klubu robotiky. Během
šestnácti setkání jsme se seznámili s
malými robůtky ozoboty, které jsme
např. učili projít bludištěm do cíle
pomocí barevných kódů, postavili jsme
jim „ozodráhy“ a učili jsme je další
různé úkoly. Zkoušeli jsme také
základy programování. Nejvíce nás
nadchla robotická stavebnice Lego
WeDo. Z Lega jsme stavěli různé roboty, jednodušší i složitější zařízení,
a pak jsme programovali, co mají
dělat. Úplně nejraději jsme stavěli
různá vozítka, která jsme pak mohli na
dálku ovládat.

Práci s Legem WeDo si vyzkoušeli i žáci
druhého stupně. Bavilo je to i přesto,
že je stavebnice určena pro mladší
žáky. Našli se i takoví, které robotika
zaujala natolik, že chtějí zkusit víc.
Několik dobrovolníků z 8. a 9. třídy se
připravuje na účast v soutěži Hranické
robotování, což je soutěž robotů
postavených z Lega Mindstorms. Soutěžící musí postavit a naprogramovat
robota tak, aby zvládl sám projet složitou dráhu v co nejkratším čase.

Lyžařský kurz

jsme ocenili jistotu sněhu i v kritických
obdobích co se počasí týče a také variabilitu svahu pro začínající i pokročilé
lyžaře. Sedačková lanovka pro krátký
odpočinek při jízdě je také plusem.
Svým příspěvkem tyto akce podporuje
i SRPŠ, za což moc děkujeme.
Možná nejstarší tradiční akcí je
Vánoční besídka, která v dobách

svého začátku byla nazývána Pošťáckou veselicí. Celá škola se těší, co
poslední školní den před Vánocemi
připraví deváťáci, jak dokážou pobavit
ostatní třídy svým programem
a vystoupením.

Pokrok v IT
Součástí projektu rekonstrukce odborných učeben byla i tzv. konektivita
školy. Díky úspěšnému dokončení
konektivity má naše škola rychlé připojení k internetu, které však neumožní
brouzdat po „stránkách nevhodných
pro žáky“. Během podzimu technici po
škole rozvedli víc než kilometr UTP
kabelů, připojili datové zásuvky
zejména v pavilonu prvního stupně,
kde dosud buď chyběly, nebo byly připojeny přes několik switchů. V rámci
konektivity byla také rozmístěna nová
wifi síť, která umožňuje být on-line po
celé škole a zajišťuje dostatečné připojení zejména v odborných učebnách. Součástí zakázky byla i výměna
dosluhujícího serveru, který naší škole
bez přestávky sloužil téměř 10 let.
„Čest jeho památce! J
“. K webovým
stránkám školy se nyní dostanete
zabezpečeným připojením, takže vás
už před nimi nebude internetový prohlížeč varovat. Konektivita přinesla
mnohá zlepšení po technické stránce.
Teprve čas prověří, zda rychlý přesun
informací po drátě i vzduchem povede
k tomu, že informace zůstanou i v hlavách žáků.
Součástí konektivity bylo i připojení

číslo 1 / březen 2020
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Žáci naší školy postupně získávají nové
dovednosti a zkušenosti, které v době
průmyslové revoluce 4.0 využijí
v zaměstnání i domácnostech.

Školní družina
Prosinec se ve školní družině nesl
v duchu Vánoc, povídali jsme si
o vánočních tradicích, zpívali jsme
vánoční písně a koledovali po vesnici.
V neposlední řadě jsme také psali
dopis Ježíškovi. Ten nám pak donesl
spoustu pěkných dárků. V lednu se děti
zúčastnily zimního turnaje v křížovkách a doplňovačkách. Malovali jsme

obrazy se zimní tématikou, abychom si
aspoň na chvíli připomněli tu pravou,
zasněženou zimu.
V únoru jsme v družině uspořádali turnaj ve hře Člověče, nezlob se, věnovali
jsme se svátku sv. Valentýna. Uspořádali jsme karneval se spoustou pestrých masek a skvělých soutěží. Navští-

vil nás pan Jiří Šebesta se svým projektem Tajuplný svět podivuhodných her.
Děti si vyzkoušely zábavné hry, které
pan Šebesta sám vytvořil. V blízké
budoucnosti se chystáme uspořádat
Turnaj ve hře Černý Petr a vyrobit
dárečky pro děti, které se chystají
k zápisu do první třídy.

Mateřská škola
Nezahálí ani naše mateřská škola. Ba
právě naopak. Hned druhý týden
v lednu jsme jezdili s dětmi na Troják,
kde se pod vedením zkušených instruktorů učily lyžovat. Další týden jsme
zahájili kurz bruslení na stadionu ve
Valašském Meziříčí, kdy se po devět
lekcí každou středu učí děti bruslit.
Vystoupili jsme s programem na dětském karnevalu v kulturním domě a ve
školce jsme si pak užili v maskách masopustní rej společně s Balónkovým klaunem. Téma o vesmíru jsme završili
návštěvou planetária, které jsme si
pozvali přímo do školy. Bylo to pro děti
velké dobrodružství a hodně se toho
dověděly. Navštívili nás také dva
papoušci ara a leguán. Děti se přímo
chovatelů mohly vyptat na vše, co je
zajímalo. Máme několik divadelních
představení přímo v MŠ, ale také
v květnu navštívíme opravdové divadlo
v Olomouci, představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana.
Bohužel slibované a s nadšením očeká-

Muzikoterapie v MŠ

vané polytechnické dílny, které měly
probíhat ve třech lekcích za odborného vedení na SPŠ v Hranicích byly
prozatím zrušeny.
Konat se zcela jistě nebude ani tradiční vystoupení dětí na velikonoční
výstavě v kulturním domě a setkání
s maminkami přímo ve školce, kde pro
ně mělo být připraveno milé předsta-

MŠ

vení a dárek ke Dni matek.
Věříme, že po znovuzahájení provozu
mateřské školy budeme ihned pokračovat ve čtenářských lekcích (pyžamkové čtení, čtecí babičky, čtení spolužáky ze školy) a naše snažení završíme
předškoláckou maturitou.
kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Všechovice

Planetárium ve škole
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
Spolek rodičů a přátel Základní školy
Spolek rodičů a přátel Základní školy
ve Všechovicích připravil tradiční Společenský ples a Dětský karneval.
Páteční večer 24. ledna patřil dospělým, kteří se přišli pobavit a zatancovat s kapelou One Classic z Kroměříže.
Večerní zábavu obohatilo vystoupení
dětí ze školy a tradiční překvapení
členů spolku, kteří tentokrát nacvičili
tanec „Jak se na horách uspávají
ovce“. Komu se nepodařilo vyhrát
v tombole, potěšil se alespoň dobrým
jídlem, pitím a tancem.
Volná sobota byla pro organizátory
plná pracovních příprav na další

zábavný den. V neděli 26. ledna odpoledne se zaplnil sál Kulturního domu
dětmi i dospělými. Letošní téma:
české pohádky — nabízelo nejrůznější
variace masek. Karneval zahájili naši
nejmenší z Mateřské školky, pak
vystoupily tanečníci s choreografií od
paní Oravové a děti z Tanečního
kroužku pod vedením pana Vlastimila
Tumpacha.

kteří oba zábavné dny připravovali,
a děkujeme rovněž i všem sponzorům
a rodičům.

Karnevalové odpoledne rychle uběhlo,
děti si vše užívaly s nadšením, odnesly
si domů i spoustu dárečků a sladkostí
z tomboly.

Výtěžek z těchto akcí je plně věnován
dětem v Základní škole. Přispíváme na
preventivní programy, exkurze, třídní
výlety, lyžařské kurzy I. a II. stupně,
proplácíme jízdné dětem, které reprezentují školu na různých olympiádách
a soutěžích, přispíváme na besedy,
kupujeme odměny na různé školní
soutěže, Všechovickou laťku, odměny
absolventům s výborným prospěchem
atd.

Uznání patří všem organizátorům,

Lenka Svobodová

Karneval

Karneval

Šimon
Náš spolek Šimon pořádal 11. ledna již
v pořadí 11. Záhorský ples. Tradičně
hrála skupina SUNSET a mladší členové
spolku nacvičili Valčíkové pásmo
a předpůlnoční překvapení.

Odměnou jim byl tanec s medvědem.
V neděli 26. dubna chystáme v kině
divadelní představení komedie
„Dědeček aneb Musíme tam všichni“
divadelního spolku Tyl z Drahotuš.
Také jsme pozváni zatancovat do Lipníku nad Bečvou, kde se ve čtvrtek

11. června uskuteční Setkání v Meditační zahradě.
O prázdninách nás čeká pouť na Velehrad, účast na folklórním festivalu
v Šumperku a tradiční pouť farnosti
Všechovice na svatý Hostýn.
Eliška Cíchová

Záhorský ples

S týdenním předstihem — 15. února
jsme zorganizovali Vodění medvěda.
Za krásného slunečného počasí skupina
asi 16-ti masek s dvěma medvědy statečně obešla celou vesnici. Skončili až
ve večerních hodinách. Děkujeme
všem občanům, kteří nás pohostili.

číslo 1 / březen 2020
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Vánoční koncert
Na začátku letošního roku se v našem farním
kostele Nejsvětější trojice uskutečnil vánoční
koncert. S nabídkou zazpívat si v našem kostele
přišel Soubor Luhačovického zálesí Nigros Clarus. Protože naše všechovská schola má také co
ukázat, dohodla jsem vystoupení i s nimi a oba
soubory tak propojila. Jednalo opravdu
o krásný kulturní zážitek. Diváků byl plný kostel.
Velké poděkování patří oběma souborům
i panu faráři Vratislavu Kozubovi nejen za možnost uskutečnit koncert v našem kostele, ale
také za možnost posedět a popovídat si s účinkujícími po koncertě. A snad se v budoucnu
podaří něco podobného znovu.
Marcela Tomášová

Sousedský ples
Letošní 16. sousedský ples jsme pojali
jako jakousi poctu mistru Karlu Gottovi, který nás na podzim loňského roku
opustil. Výzdoba, ale i další vystoupení
se nesly v tomto duchu. K tanci a poslechu zahrála jako již tradičně hudba
Doméza. O vystoupení se postarala
děvčata z tanečního klubu v Prostoru
z Oder. A když Karel Gott, tak alespoň
vystoupení zpěváka Honzy Mlčocha

z Olomouce, který potěšil nejznámějšími písněmi Karla Gotta. Nechybělo
občerstvení a bohatá tombola, za kterou patří poděkování všem dárcům.
Snad se nám podaří v těchto zdařilých
akcích pokračovat.
I když jak už psal pan starosta, spoustu
připravovaných akcí jsme museli zrušit. Proto zde nepřinášíme žádnou

pozvánku. Ale věříme, že situace
s koronavirem se uklidní. Prosím tedy
i já o trpělivost, dodržování nařízení,
které s prodlužující se dobou se budou
možná zdát zbytečná a otravná. Ale
zkusme to vydržet, být k sobě i druhým
ohleduplní a trpěliví. Pevné zdraví
přeje
Marcela Tomášová

Knihovna
Jak již bylo zmiňováno v příspěvcích v
minulých zpravodajích, místní
knihovna využívá umístění v prostorách zdejší Základní a mateřské školy a
snaží se aktivně podporovat dětského
čtenáře a jeho vztah ke knihám a čtení. Na konci roku 2019 měla knihovna
registrováno 139 aktivních čtenářů do
15ti let. Četnost výpujček je sice u
každého čtenáře jiná, ale fakt, že tak
vysoký počet dětí a mládeže knihovnu
alespoň jednou za měsíc navštíví, je
neměnný. Může za to především velmi
úzká spolupráce knihovny s kantory
prvního stupně a českého jazyka a také

podpora vedení základní školy, která
jim tuto práci v rámci vyučování umožňuje.
Protože prostory knihovny jsou malé,
může knihovna ke svým aktivitám využívat např. aulu školy či některé učebny. Naposledy to byly prostory družiny,
do které zavítal pan Jiří Šebesta se
svým Tajuplným světem podivuhodných her. Děti si mohly prohlédnout
výstavu her nové generace - hry jsou
založeny na zcela odlišné vizuální
stránce oproti hrám klasickým. Pan
Šebesta několik her a hlavolamů
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(vlastnoručně vyrobených) představil
a trpělivě vysvětloval pravidla. Děti
soutěžily mezi sebou navzájem, koumaly nad hlavolamy či se bavily nad
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jednotlivými prapodivnými hrami.

veřejnosti nejen dveře knihovny ale
i účast na všech plánovaných akcích.
Tímto je všem čtenářům automaticky
prodloužena výpujční doba knih, které
mají doma.

Knihovna se rovněž podílí na novém
projektu zdejší Základní školy - Turnaji
čtenářů, jehož cílem je zlepšení čtenářské gramotnosti žáků. Pro tento
projekt knihovna nakoupila více jak
třicet nových titulů, které byly čtenáři
ihned rozebrány.

Vážení a milí čtenáři, je to již rok, co
vám půjčuji knihy jako nová knihovnice. Nechali jste mne nahlédnout do
svých životů povídáním si o tom, co
čtete, co vás zajímá a baví. Vím, že pro
mnohé z vás je kniha společnicí při
ranním čaji či kávě, poobědovém rozjímání či ve chvílích, kdy nemůžete
v noci spát. Je mi nesmírně líto, že je
nyní knihovna opuštěná, bez svých
čtenářů. O to více se těším, že až epidemie pomine, setkám se s vámi všemi
nad knihami, které tu na vás žádostivě
čekají.

Na konci minulého roku byla do
knihovny za podpory Olomouckého
kraje a Obce Všechovice pořízena část
nových polic a regálů na knihy v dětském oddělení. Barevné skříňky
knihovnu oživily a novým uspořádáním
nábytku se prostor v knihovně rozšířil
a otevřel. Dětské knihy jsou nově rozčleněny do několika tematických skupin, což umožňuje přehlednější vyhledávání jednotlivých titulů.
Knihovna myslí i na své dospělé čtenáře a obyvatele Všechovic a na rok
2020 pro ně měla připraveno mnoho

Zdraví, opatrnost a pevné nervy vám
ze srdce přeje knihovnice

zajímavých kulturních či vzdělávacích
akcí. Bohužel současná situace spojená s epidemií koronaviru uzavřela

Marcela Mikušová

Zasedání Zastupitelstva obce Všechovice
USNESENÍ ZE 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE, KONANÉHO DNE 10. 2.
2020

chovice, z.s., IČ 60781939 ve výši 250
000 Kč a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy

Výsledek hlasování:
Pro: 6 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1
Usnesení č. 3.1. bylo schváleno

1. Průtah obcí

Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2.2. bylo schváleno

1.1. ZO bere na vědomí zprávu o stavu
akce „Průtah obcí“.

3.2. ZO schvaluje prodej pozemku p.č.
2121 v k.ú. Všechovice za cenu 35
Kč/m2 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.

3. Majetkoprávní záležitosti

Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3.2. bylo schváleno

Výsledek hlasování:
Pro: 7 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
2. Žádosti o dotace
2.1. ZO bere na vědomí informace
o podaných žádostech obce o dotace
2.2. ZO schvaluje poskytnutí dotace
z rozpočtu obce spolku TATRAN Vše-

3.1. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
a Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky s MCP Hoang Xuan Hai,
nar. 19. 7. 1988, IČ 88366804 a Do Nhu
Trang, Dvorského 395/4, Borovina,
67401 Třebíč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.

4. Projekt zástavby Za školou 2
4.1. ZO bere a vědomí informaci
o stavu projektu zástavby v lokalitě Za
školou 2

ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE ZE DNE 10. 2. 2020
0

0

1

2

3.1.

3.2.

4

Program

Zápis

Průtah obcí

Dotace

Smlouva VB

Prodej pozemku

Za školou 2

Irena Görigová

A

A

A

A

A

A

A

Libor Ponížil

A

A

A

A

A

A

A

Miroslav Maťa

A

A

A

A

A

A

A

Jiří Šimara

O

O

O

O

O

O

O

Monika Kubjatová

A

A

A

A

A

A

A

USNESENÍ ČÍSLO
Zastupitel/Text usnesení

Radovan Mikuš

A

A

A

A

A

A

A

Božena Číhalová

A

A

A

A

A

A

A

Marcela Tomášová

A

A

A

A

A

A

A

René Kolařík

O

O

O

O

O

O

O

Schváleno/Neschváleno

S

S

S

S

S
S
S
A - pro | N - proti | X - zdržel se | O - nepřítomen

Na přípravě Zpravodaje se podíleli: Eliška Cíchová, Radovan Mikuš, Marcela Mikušová, Daniel Navrátil a kolektiv základní a mateřské školy,
Lenka Svobodová, Marcela Tomášová.
Další vydání je plánováno na červen 2020. Pokud budete mít nějaký příspěvek, můžete ho poslat na email: marcelatom@seznam.cz.
Uvidíme, jestli bude o čem psát.

