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Den matek

Sv. Florián

Pouť

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání zpravodaje obce Všechovice. Rádi Vás ve zpravodaji informujeme o tom, co se u nás
děje. U nás, tedy ve Všechovicích – co nového se událo v místních spolcích, čeho se podařilo dosáhnout na obecní úrovni.
Snažili jsme se zavést pravidelné rubriky, jako je přepis kroniky obce, zajímavosti o místním zámku, blahopřání našim
jubilantům a nově narozeným občánkům. Nezapomínáme ani na sportovní výsledky našich fotbalistů. Chcete-li s námi na
příštím vydání spolupracovat, určitě je Vaše spolupráce vítána. Přeji Vám tímto příjemné počtení a krásný podzim.
Marcela Tomášová, místostarostka obce

Odpady
Přehled o produkci odpadů za rok
2011
Komunální odpad z popelnic se odvezl
v celkovém množství 197 t a obec za
svoz a uložení zaplatila 352 682 Kč.
Dále byly přistaveny velkoobjemové
kontejnery v měsících duben,
červenec, srpen a říjen. Do nich bylo
uloženo celkem 27 t odpadu, náklady
činily 47 625 Kč. Celkové je to téměř
stejné množství jako za předchozí
rok, a tak nebylo nutné poplatek za
popelnice pro letošní rok navyšovat,
zůstala stejná cena za osobu a rok
– 440 Kč. Děti do šesti let věku jsou od
poplatku osvobozeny.
Od srpna loňského roku jsme rozšířili
počet hnízd na tříděný odpad a na
jednotlivých stanovištích přibylo
i více všech kontejnérů a nově
i kontejnery na bioodpad. Celkem
jsme v obci vytřídili velké množství
odpadů: 8 230 kg plastů, 445 kg
tetrapaků, 780 kg bílého skla, 5600 kg
skla barevného, 9 920 kg papíru
(z toho v ZŠ 6 830 kg) a bioodpadu
14 920 kg. Za svoz a likvidaci těchto
odpadů jsme zaplatili celkem
71 296 Kč. Zpět do rozpočtu obce
jsme díky zapojení do systému EKO
KOM obdrželi celkem 61 847 Kč.
Naše obec je členem Svazku obcí pro
hospodaření s odpady a tento svazek

je vlastníkem 99,99 % společnosti
A.S.A. Skládka Bystřice pod Hostýnem
s.r.o. Svazek obcí byl úspěšný
s žádostí o dotaci a tak jsme všechny
nové kontejnery obdrželi v rámci
projektu zdarma. Skládka navíc
mohla začít budovat novou kompostárnu, byla pořízena potřebná
technika a nové svozové vozidlo.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí
odpady. Z přehledu o produkci odpadů
je zřejmé, že nám na našem životním
prostředí záleží.
Kompostéry do zahrad
Dalším důležitým počinem v odpadovém hospodářství je projekt
Mikroregionu Hranicko. Ten v loňském
roce podal žádost o dotaci na pořízení
kompostérů pro domácnosti. V této
žádosti byl úspěšný a s velkou
pravděpodobností do konce srpna
budou pořízeny kompostéry pro
domácnosti nejen ve Všechovicích,
ale i dalších obcí mikroregionu
Hranicko. Kompostéry, jak již bylo
zmíněno v dotazníku, kterým jste
projevili o třídění odpadu ze
zahrádek, nebudou zcela zdarma.
Z větší části pokryje náklady dotace,
zbývají částku – cca 15% z ceny uhradí
občané. Občané obdrží kompostér na
základě smlouvy o výpůjčce – po dobu
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Kompostér

5-ti let bude kompostér majetkem
mikroregionu Hranicko, poté bude
pravděpodobně převeden bezplatně
občanů. Po dobu 5-ti let musí občané
kompostér využívat ke určenému
účelu a pro případ kontroly ze strany
poskytovatele dotace musí umožnit
přístup ke kompostéru a tuto kontrolu
umožnit.
Cílem pořízení kompostérů samozřejmě bylo, aby se snížilo množství
komunálního odpadu odváženého na
skládku o kompostovatelný odpad
(biologicky rozložitelný odpad), a to
jak v běžných popelnicích, tak ve
velkoobjemových kontejnerech,
které jsou pravidelně v naší obce
přistaveny. Věříme, že využití
kompostérů v domácnostech bude
maximální a přinese užitek zejména
Vám, občanům.
www.vsechovice.eu
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Protipovodňová opatření
Po loňských povodňových událostech
jsme vyvolali jednání s SSOK (Správa
silnic Olomouckého kraje) k řešení
problematického propustku pod
komunikací ve směru na Malhotice.
Nedostatečný profil mostku a další
okolnosti měly za následek zaplavení
domu rodiny Grešů. SSOK zajistila
vypracování projektové dokumentace
na opravu tohoto propustku. Předmětem stavby je oprava propustku
pod stávající komunikací, propustek
bude vybourán a nahrazen novým
propustkem - položení dvou betonových rour světlosti DN 1200 uložených
do betonového lože a obetonovaných
betonem. Čela a římsy propustku
budou betonové. Součástí stavby
bude i oprava komunikace nad
propustkem v nezbytné délce a úprava vtoku a výtoku. Dále pro zajištění
odvodnění okolního terénu bude
vybudována horská vpusť. Právě
vybudování horské vpusti bude financováno naší obcí ve výši 100 000 Kč.
Ostatní náklady jsou plně v režii SSOK.
Zahájení prací se předpokládá v říjnu

letošního roku. Během prací bude
komunikace ve směru na Malhotice
zcela uzavřena. O uzavírce a objízdných trasách budete předem informováni.

informací, které budou uživatelům
zasílány na mobilní telefony.
Realizace projektu již začala,
ukončení projektu se předpokládá
v roce 2013.

Na jaře letošního roku jsme za pomocí
dotace z Olomouckého kraje opravili
vyústění dvou odlehčovacích přepadů
kanalizace do Mlýnského náhonu.

V loňském roce jsme v našem zpravodaji psali o možnosti zahájení komplexních pozemkových úprav (KPÚ) na
území našeho katastru. KPÚ mimo
jiné budou řešit i protipovodňová
opatření většího rozsahu. Jedná se
zejména o vybudování ochranných
valů, zatravnění erozních pozemků,
vybudování záchytných nádrží,
úpravy stávajících toků a další opatření. V rámci KPÚ dojde ke směnám
pozemků, tak aby všechny tyto stavby
mohly být vybudovány. Na jejich
realizaci se podílí stát a obec. Podle
posledních informací z Pozemkového
úřadu bylo vyhlášeno výběrové řízení
na zpracovatele KPÚ a dá se předpokládat, že v letošním roce se jíž
úpravy zahájí. Vše je však běh na
dlouhé trati. Samotné zpracování trvá
i dva roky a až po té může dojít
k samotným realizacím staveb.

Fondu solidarity EU nám poskytl
finanční prostředky na odstranění
naplavenin z Mlýnského náhonu.
Dalším krokem v protipovodňových
aktivitách je zapojení naší obce do
společného projektu „Digitální
povodňový plán a rozšíření varovného
a informačního systému obyvatelstva
ORP Hranice“. Nositelem projektu je
město Hranice, které již obdrželo na
realizaci dotaci ve výši devadesát
procent, na části nákladů se bude
podílet dalších 23 obcí z Hranicka,
které se také projektu také zapojily.
Výsledkem projektu bude instalace
hlásičů a měřičů stavu hladiny toku,
srážkoměrů, mluvících sirén a online

Včelaři Všechovice
Ve Všechovicích je v současné době 7
včelařů. Včelaři ze Všechovic patří
k ZO Skalička, která vznikla 10. 1.
2011 oddělením od ZO Hranice. ZO
Skalička má tedy členy ze Skaličky,
Ústí, Zámrsk, Horních a Dolních Těšic,
Rouského, Provodovic, Všechovic
a Horního Újezda.
Včelaři v tomto spolku jsou hodně
aktivní, nejen o své včelky požádají
různé kulturní a společenské akce:
Mezi první aktivity bylo pořízení kroje
včelařů a jeho vysvěcení u příležitosti
včelařské národní pouti na Svatém
Hostýně. Kroj se skládá z bílé košile,
vestičky medové barvy zeleně
olemované a zelené stuhy. Látka na
kroji je z kvalitního sametu a kvalitní
podšívky. Poutka na dřevěné knoflíky
jsou podšité zelenou látkou šestiúhel-

níkového tvaru ve tvaru včelí buňky.
Jsou použity 3 ks přírodních dřevěných knoflíků. Místo vázanky je použita zelená stuha, která je totožná
s lemováním vesty. Kroj je totožný jak
pro skaličské, tak pro hranické včelaře.
Mimo chov včel jsou včelaři aktivní
i v kulturně společenském životě.
V roce 2011 pořádali 1. včelařský ples
ve Skaličce, který se setkal s velkým
zájmem. V letošním roce se uskutečnil ples také.
Něco málo o včelách a medu
Med lidé používali už ve starověku. Je
nejznámější produkt včely. Včela ho
vytvářejí z nektaru květů rostlin nebo
z takzvané medovice, což jsou sladké
šťávy vylučované některými druhy

hmyzu (mšicemi). Sebraný nektar
a medovici včely přetvářejí pomocí
výměšků hltanových žláz a uskladňují
je v plástech, kde se z řídké přírodní
šťávy mění na hutný med, který je
zásobou na zimní období. Během zrání
medu v plástvích se mění nejen konzistence, ale i chemické složení původních surovin. Obsahuje jednoduché cukry (sacharózu a glukózu)
a tisíce dalších užitečných látek. Co
med, to originál. K dalším produktům
patří propolis, hodně využívaný
v lidovém léčitelství v podobě tinktur
s dezinfekčními a hojivými účinky,
zmírňující bolesti a záněty. Mateří
kašička a pyl se využívají jako
výživové doplňky s obsahem cenných
látek. Včelí vosk se používá k výrobě
svíček, v kosmetice a zdravotnictví.

Šimon v Klenovci
Velice rádi jsme přijali pozvání Místní
akční skupiny Moštěnka, abychom se
zúčastnili mezinárodního folklorního
festivalu KLENOVSKÁ RONTOUKA
v Klenovci. Klenovec je větší vesnice
na jihovýchodním Slovensku v blízkosti Rimavské Soboty a „rontouka“
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je místní tanec. Tento festival má už
dlouhodobou tradici. Letos probíhal
již 35. ročník. Z České republiky se
festivalu zúčastnily celkem tři soubory v rámci projektu Kroje našich
krajů. Tento projekt vznikl ve
spolupráci místních akčních skupin
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České republiky a Slovenska.
Vyjeli jsme v pátek 22. 6. brzy ráno
autobusem společně se souborem
Rusava, který zastupoval Podhostýnsko a souborem Hanačka z Litovle,
který zastupoval Hanou. Po šestihodinové cestě jsme dojeli k rek-

reačnímu středisku na
Teplém Vrchu, kde nás krásně přivítaly členky Místní
akční skupiny Malohont,
chlebem a solí. Když jsme se
ubytovali, čekal nás výborný
oběd a po něm nám ukázali
vesničku a všechno to, co
dokázala jejich Místní akční
skupina. Někteří také
využili možnost koupání
v přehradě, která byla
v těsné blízkosti střediska.
Pak jsme se všichni ustrojili
do krojů a místním obyvatelům
zatančili, zahráli a zazpívali.
Další naše vystoupení už mělo
probíhat v Klenovci, kam jsme dojeli
autobusem. Ve 20.00 hodin byl
oficiálně zahájen festival. Průvodem
od místního obecního úřadu k hlavnímu podiu jsme šli společně s místními soubory, ale také s dalším souborem Uskudar z Turecka. Při řazení
průvodu stáli Turci hned vedle nás
a jejich velmi hlasité bubnování nám
až nahánělo strach. Po předání cen
a čestných uznání se předvedly
soubory v pětiminutových ukázkách.
Hlavní program byl až v sobotu, takže
jsme se opět na noc přemístili na
Teplý Vrch a ráno po snídani zase do

Šimon v Klenovci

Klenovce.
Do oběda jsme měli volno, tak jsme si
mohli prohlédnout vesnici nebo jsme
se mohli naučit tanec od souboru
Rusava nebo od souboru Uskudar. Na
návsi v okolí podia byly stánky s řemeslnými výrobky. Po celé vesnici
byly rozmístěny tzv. „dvory“ s různou
tématikou. V některých dvorech
předváděli řemesla, nebo hráli na
heligonky, další dvůr byl pro děti
– pohádkový atd. Také my z Moravy
jsme měli svůj dvůr, kde se při
cimbálu střídala Rusava s Hanačkou
a nabízely se tu nejen propagační
materiály, ale také místní speciality
například olomoucké tvarůžky.
Ve 13. hodin proběhla soutěž souborů
v těchto disciplínách – splétání

gorbačika, řezání dřeva
ruční pilou, zatloukání
hřebíků, pití piva na čas
a oblékání dívky do kroje.
Náš soubor reprezentovali
manželé Staňkovi
a Jenda Šatánek, kteří nám
vybojovali krásné třetí
místo, o které jsme se
podělili se souborem
Hanačka. Moc jsme se
pobavili, zvláště když Turci
řezali dřevo. Oni to chudáci
asi viděli poprvé v životě.

Po krátkém oddechu jsme vystoupili
na hlavním podiu. Ukázali jsme jim,
jak se tančí u nás na Záhoří. No pak
jsme se už jen dívali a dívali na ostatní
soubory a věřte, bylo se na co dívat.
Turecké bubnování budeme slyšet
ještě dlouho, také cimbály
a heligonky. Slovenské soubory typu
Lučnica udělaly na podiu pěkný
průvan. Dokonce někteří tančili
s cepy a ku podivu nedošlo k žádnému
úrazu, prostě kdo umí tak umí.
Pak už nastal čas našeho odjezdu. Ve
21.30 jsme nastoupili do autobusu
a s Klenovcem se rozloučili. Byli jsme
opravdu rádi, že jsme se mohli tohoto
zúčastnit a reprezentovat tam náš
kraj.

Vesnice roku
I v letošním roce jsme se zúčastnili již
18. ročníku soutěže Vesnice roku 2012
v Olomouckém kraji. Letos se do
soutěže v Olomouckém kraji
přihlásilo 20 obcí, každá obec měla na
svou prezentaci devadesát minut.
Porota byla jako již tradičně složena
ze zástupců obcí, kteří se umístili
v soutěži v minulých letech, zástupců

ministerstva pro místní rozvoj, spolku
pro obnovu venkova, ministerstva
životního prostředí, zemědělství
a O l o m o u c k é h o k r a j e . Ve
Všechovicích jsme si prezentaci
připravili v knihovně. Jako bychom
tušili, že počasí nám přát nebude – od
rána pršelo a pršelo. Prezentace se
zúčastnili i zástupci místních spolků,

základní školy, knihovny, kteří všichni
dostali příležitost ukázat, co se v naší
obci děje. I když jsme nevyhráli,
získali jsme Ocenění za podporu
zachování kulturního dědictví. A co
příští rok? Určitě se přihlásíme znovu
a společně s Vámi zkusíme upoutat
porotu a získat některé z ocenění.

Loučení s deváťáky
V pátek 29. 6. 2012 proběhlo v kulturním domě ve Všechovicích tradiční
rozloučení s deváťáky. Po proslovech
pana ředitele školy Mgr. Milana
Švacha, pana starosty Všechovic
Mikuše, paní starostky z Býškovic Jany
Světlíkové, paní učitelky a členky
zastupitelstva Horního Újezda Ireny
Kociánové a pana faráře P. Vratislava
Kozuba dostali deváťáci pochvaly
ředitele školy, knižní odměny a pamětní listy.

Připravili si prezentaci, která všem
přítomným - žákům,
učitelům, rodičům
a dalším lidem
připomněla, jak
během uplynulých devíti let ve škole
vyrostli, co vše prožili a co pro školu
a její žáky udělali. Po závěrečné písni
už nebylo žádné oko v sále "suché".

Sami deváťáci se v dojemném
proslovu rozloučili se svojí paní
učitelkou třídní Mgr. Lenkou Svobo-

Děkujeme Vám naši deváťáci!
Přejeme Vám do Vašich dalších životů
jen to nejlepší!

dovou a ostatními
vyučujícími.

-3-

Rozloučení s deváťáky

Základní škola a mateřská škola
Všechovice bude mít od začátku
nového školního roku nové webové
stránky www.vzsvsechovice.cz.
Zde bude i rozcestník na zcela
nové stránky mateřské školky
– skolka.zsvsechovice.cz.

www.vsechovice.eu
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Školkaři míří do školy
Již po několik let se slavnostně
loučíme se školkaři, kteří po
prázdninách půjdou do první třídy.
Tak tomu bylo i letos, kdy 27. června
se s dětmi slavnostně rozloučila
p. učitelka Šebíková, pan starosta
Radovan Mikuš a také je přivítal skoro
již do školy p. ředitel Milan Švach.

Děti obdržely drobný dárek a upomínku na svá předškolní léta a také to
řádně oslavily – šampaňským
(samozřejmě dětským) a zmrzlinou.
Mateřskou školu letos opustilo 7 dětí,
které v září půjdou do 1. třídy.
Přejeme jim, aby se jim ve škole
dařilo.
Školkaři

Pasování prvňáčků na čtenáře 2012

Pasování na čtenáře

V úterý 5. června 2012 jsme v naší
knihovně ve Všechovicích měli opět
velmi rušno. Již třetím rokem jsme ji
přetvořili na „Písmenkové království“, letošní páťáci s paní učitelkou
Lukášovou nacvičili divadelní představení krátké pohádky a paní uči-

telka Voldánová je
doprovodila hudbou na
klávesy. Poté král
Knihomol pátý pasoval
zlatým mečem postupně všech 40 prvňáčků (27 ze Všechovic
a 13 z Opatovic).
Všichni společně zazpívali písničku Dělání
a Není nutno. Děti se
radovaly z malých
dárků, k nimž patřila i „knížka pro
prvňáčka“, kterou jsme získali
z účasti v projektu „Už čtu sám“ od
Svazu knihovníků a informačních
pracovníků. Slavnostní okamžiky
posílili svou přítomností starostové
obcí Všechovice a Opatovice,

Pasování na čtenáře

ředitelství obou základních škol,
manažerka Mikroregionu Záhoran
a další milí hosté.
Naše úsilí bylo odměněno radostí
v očích prvňáčků, nejlepším platidlem pro kulturní pracovníky.

Kronika obce Všechovice
– pokračování roku 1915

(na pokračování - 2. část)

V důsledku císařského nařízení
o rozšíření branné povinnosti konány
přehlídky 18ti letých 19. dubna, z 10
odvedeno 8. Nastoupili v květnu.
24. června konána přehlídka všech
zbylých mužů od 18 – 50 let. Z 58
odvedeno 35. Mladší rukovali ve dvou
měsících v různých termínech.

ústav a producentům ponecháno jen
výpočtem stanovené minimum pro
jeho rodinu a to pro těžce pracující
osobu 400 g denně a lehce pracující
a děti 300 g obilí. Přebytky byly pak
odvedeny jmenovanému ústavu. Že
nebyl přesně zpracován osevní plán,
obce rozumí se samo sebou. Soupis
prováděn byl místními učiteli, kteří
zapsali to, co jim bylo udáno bez
kontroly, ač tato byla nařízena.

Sbírka hader

Soupis osetých ploch

Nedostávalo se surovin na výrobu
vlněného a bavlněného zboží. Proto
nařízeno okresní školní radou
v Holešově, aby školní děti sbíraly
odpadky a hadry dům od domu.
Nasbíráno několik žoků a tyto zaslány
na útraty obce státní sběrně v Brně.

Na úkor obilí bylo udáváno více plochy
oseté krmivy nebo okopaninami,
takže každému zemědělci zbylo
několik mír polí osetých obilninami,
které do soupisu nebyly pojaty. Tím
bylo pomoženo jak producentům, tak
i konzumentům, kterým dány lístky na
mouku, znějící na určité kvantum.
Místní obchodníci dostali od okresní
vyživovací komise mouku, kterou
rozprodávali lidem a rodinám,
majícím pole. Obyčejně se stávalo, že
mouky došlo méně, to pak připadla na
osobu jen polovička předepsané

Přehlídky

Zásobování
Aby byla zabezpečena výživa vojínů
a obyvatelstvo v horských krajích,
konány na jaře soupisy osetých ploch
a hned po žních byla veškera úroda
státem zabavena pro válečný obilní
číslo 4 / září 2012
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dávky i méně.
Chlebovky
Obilí vymíláno na 80 % a chlebová
mouka na lístky byla smíchána
s ječnou, kukuřičnou a bramborovou.
Jakost mouky byla rozdílná: někdy
ucházející, jindy dosti špatná. Lid
často reptal, ale dobře bylo, že
scházející mouka mohla se nahraditi
brambory. 15. října byl konán nový
soupis obilí a mlýnských výrobků
a 3. prosince rekvizice obilí a mouky.
Přebytky odvedeny státnímu obilnímu
ústavu.
Skrýše na obilí a mouku
Již před touto rekvizicí většina
rolníků zřídila si různé skrýše na obilí
a mouku ve stodolách, stájích, na
sýpkách, které přehradili a schované
obilí zazdili. V posteli místo slámy ve
slamnících bylo obilí. Skrýše vykopány
byly také v zahradě, na poli i v lese. Ve
vlhké skrýši dosti často obili nebo
mouka se zkazila. Ovšem našlo se
dosti udavačů. Odejmutím naleze-

ného bez náhrady a peněžitou
pokutou byli trestání postižení.
Sbírky
Téměř každý měsíc vyly konány sbírky
a to: odpadky vlněné a bavlněné,
peníze na Červený kříž, cenné kovy,
jahodové a ostružinové listí na čaj pro
vojíny atd. Sbírky prováděly školní
děti. Sbírka pro sirotky po padlých
vojínech vynesla 35K 50h. Ve škole
připravována cupanina na obvazy,
žačky v ručních pracích pletly
zápěstníky a ponožky pro vojíny v poli
– odvedeny 2 páry ponožek a 6 párů
zápěstníků.
Cvičení mladíků
Od listopadu od 3 – 4 hod. odpoledne
každou neděli cvičeni mladíci 16
a 17ti letí ve vojenském výcviku
z nařízení okresního hejtmanství.
Cvičili: Aug. Fuchs, obchodník a Al.
Šejda, mlynář, kteří se dobrovolně
přihlásili. Ovšem cvičení se konala,
poněvadž to bylo nařízeno. Jinak
hochům to dělalo legraci. Často byli
na ulici slyšeti žáky německy veleti.
III. vál. půjčka
Celý rok žilo obyvatelstvo ve stálém
strachu jednak o životy svých drahých
na frontách a jednak i před
rekvizicemi. Lid zatajoval zásoby, aby
mu co nejvíce zbylo doma, neboť
předepsané kvantum spotřeby
absolutně na výživu nestačilo.
V říjnu a listopadu upisovalo se na III.
vál. půjčku. Donuceni nařízením
okresní školní rady museli učitelé
konati přednášky o výhodě upisování.
Bylo jim hrozeno okamžitým povolání
ku vykonávání vojenské služby. Našlo
se dosti občanů, kteří upisovali
hotové nebo uložené peníze.
Obecní výbor usnesl se na schůzi
18. listopadu zvýšiti odměnu
starostovi za větší práci za války z 50K
na 100K.
1916
O trvání války pronášeny různé
předpovědi: jednak dle různých zjevů
přírodních, jednak tzv. jasnovidkami,
kterými bylo dosti věřeno. Předpovědi se nesplnily.
Soupisy a rekvizice
Celý rok hemžil se sbírkami na různé
válečné účely, soupisy a rekvizicemi.
Tak 9. března konán soupis a 12. dub-

na rekvizice obilí, mouky a zemáků.
Toto se opakovalo hned 17. května.
Soupis a rekvizice prováděli učitelé,
komandovaní okresním hejtmanstvím
za četnické asistence. Přebytky
odváděny odbočce obilního ústavu do
Bystřice p/Host.
Letní čas
Od 1. května zaveden v celé říši
Rakousko-Uherské - po způsobu
německém – letní čas. Dne 30. dubna
v 11 hod. v noci pohnuty ručičky hodin
o hodinu ku předu. Tím mělo být
ušetřeno svítiva. Tato novinka měla
význam pro úřady, továrny, školy, ale
pro zemědělce byla bezvýznamnou,
neboť tento řídí se dle slunce.
S východem začíná, se západem
končí. Letní čas končil 30. září v 10
hod. v noci.
IV. válečná půjčka
V dubnu a květnu byla vyložena
k upisování IV. Válečná půjčka, na niž
v naší obci bylo upsáno přes 20 000K.
Sbírání chroustů
V květnu hubily a sbíraly školní děti
chrousty, jichž se hojně objevilo po
zvlášť pěkném jaru.
Sbírka kovů a hader
Sbírka cínových a olověných odpadků
a nepotřebných věcí v domácnostech,
a takže kovů, jakož i sebrané hadry
školními dětmi odvedeny představenstvem obce do sběrny v Bystřici
pod Hostýnem.
Povolání starších ročníků
Dne 21. ledna a 21. února byli
povolání ku konání vojenských služeb
branci starší do 50 let v roce 1916
odvedeni.
Červený kříž
Ve dnech 30. dubna až 7. května byl
pořádán týden Červeného kříže, pro
nějž vynesla v obci sbírka 164K.
Rekvizice kovového náčiní
Dne 28. července provedena rekvizice
předmětu v domácnostech z cenných
kovů učitelem Václavem Mašíčkem
a Janem Příleským, kovářem a znalcem. Sbírány kotly měděné, mosazné
svícny, hmoždíře, žehličky aj. Sebrány jen starší věci nepotřebné.
Dobré byly majiteli zakopány a uschovány ve hnojištích, v zahradách a na
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poli. Většina vykázala se novým
železným náčiním.
Cukřenky a kávenky
Od března zakázán volný prodej cukru
a tento byl vydáván pouze na lístky –
cukřenky – a to pro osobu 1 kg na
měsíc. Podobně káva byla dávána na
lístky – kávenky – 1 lístek platil na 2
měsíce a zněl na 3/8 kávy.
Kuřivo
Kuřiva se rovněž nedostávalo. Bylo
zdraženo. Za balíček tabáku platilo se
9h. Kdo měl protekci u trafikantů,
dostal více, do této postrádal, musil
se v požitku tom uskromnit, po
případě dokládati náhražkou.
Dřevěná obuv
Nebylo kůže na podrážky. Vznikla
výroba obuvi dřevěné, v jaké dosud
jen italští vystěhovalci chodili.
Persekuce
Ve škole zabaveny dosavadní čítanky
pro vlastenecké články, ba i zpěvníky
byly zrušeny. Vláda vídeňská chtěla
tímto činem udusiti vlastenecké city
mládeže pro užší vlast. Učitelstvo
pozorováno, děti vyslýchány, co se
jim přednáší. A běda učiteli, který
trochu volněji rozhovořil se ve škole
o slavných činech našich předků a jich
panovníků. Do 24 hodin narukoval.
A nebyl-li dosti zkušený, těžce pykal
v žaláři za své „provinění“. Persekuce
řádila v tom nejhorším slova smyslu.
Žádný občan nesměl volně mluviti,
neboť nevěděl, nesedí-li nebo není-li
nedaleko, třeba mu dobře známý
občan – udavač. Těžké rány dolehly na
náš národ!
Změna na trůnu
Když 21. listopadu zemřel slaboch
František Josef I., ovládaný krvavým
Vilémem a na trůn nastoupil mladý
Karel I., očekávána byla změna. Lidé
si šeptali, že nový císař válku ukončí
a dá českým zemím autonomii pod
jeho vládou. Brzy byl ovládnut
císařem Vilémem a všechna naděje na
konec války – aspoň dohledný – byla ta
tam.
V. válečná půjčka
V listopadu a prosinci bylo upisováno
na V. válečnou půjčku. Okresní
hejtman osobně dostavil se do obce,
pozval si zámožnější občany místní
i z okolních obcí, kteří byli doma
www.vsechovice.eu
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a svým vlivem působil na upisování.
Toto jeho přičinění vyneslo mu
povýšení, neboť bylo upsáno více než
na předešlou.
Drobné peníze
Drobných peněz ubývalo. Niklové 20
haléře byly staženy a nahrazeny
železnými, rovněž 9 hal. Než byly
vydány papírové koruny, půleny
anebo čtvrceny papírové dvoukoruny.
Mnohá města vydávala zvláštní
poukázky na drobné peníze, jichž
používáno co platidel.
Velké potíže byly s aprovizací
obyvatelstva. Při okresním hejtmanství bylo zřízeno aprovizační oddělení. Na obilniny stanoveny maximální
ceny:
100 kg pšenice
38 K
100 kg žita
31 K

100 kg ječmene
100 kg ovsa

36 K (32)
30 K

Vyživování obyvatelstva
Volný prodej byl zakázán. Také
zemáky byly zabaveny pro stát.
producenti byli zaplavováni samými
výkazy a soupisy. Každý pán
domácnosti musil vyplniti výkaz
zásob. Poznačil tam členy své rodiny,
výměru pozemků, čím byly osázeny,
sklizeň každé plodiny a zásoby. Pak
vypočítal osev – osevní plán musel býti
přiložen – spotřeba členů domácnosti
na rok a zbytek musel za výše uvedené
maximální prodati státnímu obilnímu
úřadu. Prodávána také sláma a seno.
Mletí na lístky
Semlíti mohl rolník dáti určité
množství a to jen na zvláštní povolení.

Bez lístku na mletí nesměl mlynář
obilí semlíti pod trestem až do 10 000
K, byl-li vojnou povinný, byl poslán
hned do pole. Ovšem občané
pomáhali si u známých mlynářů tím,
že na týž lístek zavezli dvakrát
i třikrát množství obilí, které měli na
lístku napsáno. Dávka 400 g zrní
denně pro těžce pracující a 300 g pro
lehce pracující byla snížena na 366 g
a 240 g a přebytky rekvisicí sebrány.
Pro konsumenty byla denní dávka jen
200 g mouky. Určena byla, ale nikdy
nevydána. Nedostatek mouky nahražen brambory a řepou. Nastal
nedostatek svítiva. Za peníze nebylo
k dostání, ale za živobytí (jak se
všeobecně říkalo vejcím, máslu,
mouce aj.) mohl dostati každý, kolik
chtěl. Všeobecnou tísní a touhou po
konci války končil rok 1916.

Byl jednou jeden zámek...
Dnes bychom si mohli říci o jednom
s „velkých stavitelů„ jakým byl
nepochybně Jan Felix Želecký
s Počenic.
Bylo horké červnové odpoledne.
V altánku na farní zahradě seděli dva
muži a zaujatě hovořili. Byl to pan Jan
Felix rytíř Želecký z Počenic a Matouš
Leichman ze Senice. Mluvili o soudním
sporu, který farář vedl s klášterem
svaté Anny v Brně. Klášter si dělal
neoprávněný nárok na farská pole.
Rytíř Želecký byl současně
olomouckým kanovníkem a měl
velkou slabost pro umění a krásné
stavby, zejména církevní. S úsměvem
poslouchal horlení farářovo
a ujišťoval ho, že právo je na jeho
straně. Byl toho mínění, že soudní pře
dopadne ve prospěch farnosti a měl
pravdu, i když celý spor nakonec trval
dlouhých 47 let. Oba, jak farář, tak
kanovník, chtěli pro farnost důstojný
stánek Boži. A tak kanovník přišel s
návrhem: „Znám velmi schopného
stavitele kostelů, původem Bavora,
Moritze Grimma. Teď už mu vlastně
říkají Mořic, protože je už v Brně

(na pokračování - 3. část)
několik let a má už za sebou úspěšné
a krásné stavby na mnoha místech
v Brně. „Ale není to nějaký
větroplach, jde přece jen o kostel“,
staral se farář. „Kdepak, je to moudrý
muž v letech, je mu přes padesát
a slyšel jsem, že bude něco dělat pro
minority. Ti by si přece nevzali
nikoho, na koho by nebylo
spolehnutí“, ujišťoval kanovník.
„Uděláme to tak, že se s ním
domluvím a přivezu ho za vámi na
faru, abychom si všechno ujasnili. A vy
poznáte, kdo je to Mořic Grimm,“
uzavřel kanovník Želecký. Většinu
nákladů nesl pan Jan Felix Želecký
s Počenic,možná ji podpořilo
i biskupství olomoucké, k němuž
farnost v těchto letech náležela.
Malba interiéru kostela byla
provedena od někoho, kdo pracoval
pro Mistra Grimma i na jiných
stavbách, což byl zejména významný
barokní malíř Jan Jiří Etgens, nebo
pod jeho vedením některý z jeho
žáků. Kanovník Jan Felix Želecký byl
však již v té době bohužel po
smrti.Malířská výzdoba kostela je
velmi cenným odkazem barokní doby.

Želečtí, byly zakladatelé mnoha
kostelů a klášterů, byli velkorysí –
nechali zhotovit mnoho zvonů u firmy
Jan Zikmund Kercker v Brně. Největší
ze zvonů Jan, s obrazy sv. Jana
Křtitele a Andělů strážných, vážil
kolem 2900 kg. Latinský nápis ve
volném překladu říkal asi toto: „Pro
připomenutí zbožného života mě na
svůj náklad dal zhotovit Jan Felix
Želecký, svobodný baron z Počenic,
kanovník a arcijáhen v Olomouci.
Provázím Ježíše Krista, jasným
hlasem šířím úctu k Andělům
strážným. Posvětil mě Hugo Václav
Bartilitius, opat zábrdovický. Klíče
svatého Petra držel Klement XII.
a slavně vládl Karel VI. Všechna tato
díla zhotovil Jan Zikmund Kercker
v Brně a zvonárna v Brně-Husovicích.
Zvony byly zřejmě laděny v tónině
D dur.
Želečtí se za celý svůj život podíleli na
mnoha nádherných stavbách, hlavně
pro svou touhu, přesvědčení
a svobodu, proto nechme zvučet
zvony nejen na věžích kostelů, ale
i v našich srdcích !

Naši jubilanti
MĚSÍC

Leden
Únor
Březen

JMÉNO

Sobková Věra
Moschisch Gottfried
Zeman Vojtěch
Tomášová Aloisie
Bradíková Anna
Pavelcová Božena
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JUBILEUM

86
70
70
85
86
75

let
let
let
let
let
let

MĚSÍC

Březen

Duben

JUBILEUM

JMÉNO

Králíčková Marie
Hradilová Marie
Malíková Milada
Švehla Jaroslav
Vašíček Rudolf

-6-

86
85
85
70
80

let
let
let
let
let

MĚSÍC

Květen
Červen
Červenec
Srpen

JMÉNO

Nováková Zdeňka
Vašíčková Anna
Wowk Ferdinand
Tomášová Věra
Doležel Václav
Staňková Magdaléna

JUBILEUM

80
70
80
75
70
87

let
let
let
let
let
let

Nově narození

Jonášek Doležel, 15. 1. 2012

Honzík Pavela, 16. 7. 2012

Martínek Buzinis, 1. 8. 2012

Simonka Pavlenová, 16. 8. 2012

Kulturní akce
ZÁŘÍ
1. 9. 2012 Mikroregionální olympiáda v Malhoticích
3. 9. 2012 Slavnostní zahájení školního roku
Rozloučení sprázdninami
SŽ Rozmarýn
15. 9. 2012 Taneční zábava
HC Draci

ŘÍJEN
Taneční večer
Podzimní výstava
Divadlo
Vítání občánků
28. 10. 2012 Oslavy 28.října

LISTOPAD

PROSINEC
1. 12. 2012 Poslední leč
Mikulášská nadílka
26. 12. 2012 Štěpánská zábava

Setkání se seniory
Lucerničková slavnost
MŠ
30. 11. 2012 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

SK
SŽ Rozmarýn
OS Šimon
SDH

MŠ
MŠ, SŽ Rozmarýn
SK

Podzimní soutěž fotbalu
TATRAN Všechovice - muži, 1.B třída skupina A
KOLO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DEN

ZÁPASY

SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Nezamyslice - Všechovice
Všechovice - Hranice B
Kostelec na Hané - Všechovice
Všechovice - Pivín
Mostkovice - Všechovice
Všechovice - Jesenec
Radslavice - Všechovice
Všechovice - Beňov
Vrchoslavice - Všechovice
Horní Moštěnice - Všechovice
Všechovice - Býškovice
Lipová - Všechovice
Všechovice - Tovačov
Všechovice - Nezamyslice
Hranice B - Všechovice
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11. 8.
19. 8.
25. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10.
4. 11.
11. 11.
18. 11.

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

ČAS

VÝSLEDEK

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
13:30
13:00

2:1
4:4
4:2

www.vsechovice.eu
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Zastupitelstvo obce
12. 12. 2012

26. 3. 2012

- novou zastupitelkou obce se stala
Irena Chytilová - odstoupil Jiří
Klimek

- schválen rozpočet obce na rok 2012

- projednával se návrh na zpracování
či úpravy územního plánu obce
- majetkoprávní převody pozemků na
Olomoucký kraj v rámci rekonstrukce středu obce
- schváleno rozpočtové provizorium
na rok 2012 – do doby schválení
rozpočtu obce na rok 2012
- projednání možností dotačních
programů na rok 2012
- schváleny změny stanov mikroregionu Hranicko a mikroregionu
Záhoran

- schválena obecně závazná vyhláška
dle změny loterijního zákona
- návrh na schválení Tržního řádu –
zamezení podomního prodeje
a obtěžování tak občanů

Tento prostor zpravodaje je
k dispozici místním živnostníkům,
podnikatelům a podnikům k jejich
prezentaci a reklamě.

Reklama je ZDARMA.
Máte-li zájem se zde prezentovat,
kontaktujte nás na adresách:
starosta@vsechovice.eu
nebo
mistostarostka@vsechovice.eu
Pokud spolky a občané mají zájem
spolupracovat na přípravě dalšího
zpravodaje, určitě nás kontaktujte
na výše uvedených adresách nebo
telefonních číslech:
Radovan Mikuš - 602 514 404
nebo
Marcela Tomášová - 605 262 976.
Těšíme se na spolupráci.

Na tomto vydání spolupracovali:
Radovan Mikuš, Marcela Tomášová,
Lýdie Trlifajová, Šatánkovi,
Pavel Papežík, Anna Lukešová,
Ilona Slováčková, Stanislav Bělík,
Jaroslav Mikl.
číslo 4 / září 2012

- prezentace mikroregion Záhoran
- projednány majetkoprávní záležitosti
- schváleny závěrečné účty mikroregionu Hranicko a mikroregionu
Záhoran

- návrh na grantový program – mohly
by z něho čerpat spolky obce na své
aktivity

- dotace na povodňové škody z let
2010 a 2011

- Kanalizace Všechovice – Babice –
podána znovu žádost o dotaci na
Olomoucký kraj

- protipovodňová opatření – správa
silnic Olomouckého kraje provede
opravu mostku u Grešového

25. 6. 2012

- Kanalizace Všechovice – Babice –
podána znovu žádost o navýšení
dotace z Ministerstva financí

- novým zastupitelem se stal Ondřej
Němec – odstoupil Václav Horáček

Tržní řád
Rada obce Všechovice vydala Tržní
řád obce. Řád určuje na jakých
místech a za jakých podmínek lze
na území obce Všechovice provozovat
nabízení výrobků či služeb. Tržní řád
ZAKAZUJE TAKZVANÝ PODOMNÍ
PRODEJ. V minulosti docházelo

- schválen závěrečný účet obce za
rok 2011

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
k mnoha případům obtěžování občanů
ze stra-ny různých pochybných
prodejců energií, plynu a podobně.
Ve většině byli zejména senioři
donuceni k podpisu nevýhodných
smluv. Prodejci si dokázali od občanů
vymámit spoustu osobních údajů

a vetřeli se až do domácností.
Pokud se v obci podomní prodejci
objeví, oznamte jim, že tento způsob
v obci je zakázán a informujte
o tomto OÚ Všechovice na tel.:
581 622 632 nebo přímo starostu
obce na 602 514 404.

