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Vážení spoluobčané,
ani se to nezdá, jak rychle uběhl další rok. Ale i počasí nám letos připomíná blížící se Vánoce a s nimi i konec roku 2012.
Vánoce jsou pro nás asi ty nejkrásnější svátky v roce. Naši nejmenší očekávají dárky a splněná přání, pro nás dospělé jsou
mnohdy Vánoce symbolem shonu, nákupů a uklízení, ale také chvil odpočinku a pohody.
Z celého srdce Vám všem přeji Vánoce nejen krásné a štědré, ale hlavně požehnané a plné pohody a lásky, klidu a míru
v rodinách. Do nového roku Vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenost do rodin a osobních vztahů,
úspěchy a spokojenost v zaměstnání, spoustu nových sil do dalšího roku 2013.
Marcela Tomášová

Vodovod na Záhoří
Skupinový vodovod Záhoří pokrývá
z jediného zdroje v Ústí prakticky
celou rozlohu oblasti, čítajících 18
obcí v Olomouckém a 2 obce ve Zlínském kraji. Výstavba vodárenského
systému probíhala od konce 70 tých
let v několika etapách a postupným
napojováním dalších obcí dospěl do
dnešního rozsahu. Poslední obec,
která se bude napojovat na tento
skupinový vodovod je obec Lhota.
Zdrojem vody je prameniště Ústí v levobřežní údolní nivě řeky
Bečvy. Celý vodárenský
systém obsahuje čerpací stanici Ústí, dále 7
akumulací o obsahu
960 m3 a 2 automatické
tlakové stanice. Počet
zásobených obyvatel je
cca 5 849, délka rozvodných řadů je 46 770
m a počet přípojek je
1 961 ks. V současné
době dodáváme do SV
Záhoří cca 700 až 950
m3 pitné vody za den.

Ve Všechovicích zásobujeme
cca 750 obyvatel pitnou vodou.
Délka rozvodných řadů je 4 960
m a je zde vybudováno 250 ks
vodovodních přípojek. Od roku
2008 do 2012 se odstranilo
v obci celkem 47 ks havarijních
poruch na řadech a přípojkách.
Z toho bylo odstraněno 13 ks na
přívodním řadu Malhotice –
Všechovice. Při těchto nečekaných haváriích
bylo nutno vždy odstavit celý PŘ a bez pitné
vody se tak octly obce
Všechovice a Provodovice.

Práce na novém skupinovém vodovodu

Přívodní řad z Malhotic
do Všechovic se vybudoval v 70 létech, je
postaven z materiálu
azbeztocement DN
150 mm, délka je 2 605
metrů a jeho výstavbu
provedlo OSP Hranice,
středisko venkovních
vodovodů. Protože
tento PŘ vykazoval
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v posledních letech zvýšené množství
havarijních poruch a z velké části to
byly podélné praskliny (ty svědčí
o značné únavě materiálu), bylo
rozhodnuto, že v roce 2012 proběhne
generální oprava tohoto vodovodu
v jeho celé délce, a to od vodoměrné
šachy v Malhoticích až po automatickou stanici ve Všechovicích. Na tuto
výstavbu se využila bezvýkopová
technologie Hydros a použil se vysoce
kvalitní materiál tlakové potrubí
Wavin Safe Tech RC, PE 100, SDR 17,
DN 150 mm. Současně se rekonstruují
všechny vzdušníky a kalníky. Stavbu
provádí vodohospodářská firma ČKV
Praha s.r.o. a zemní práce zajišťuje
www.vsechovice.eu
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fi. Dušan Kleiber – VAK STAV. Tato
nová, moderní výstavba a koncepce
zásobování pitnou vodou Skupinového
vodovodu Záhoří je postavena na
vysoké vodohospodářské úrovni
a bude sloužit ke spokojenosti
i dalším generacím Záhorska.

– 5,0 mg/l Pt, zákal – 0,55, pH – 7,37,
KNK – 3,61, Ca + Mg – 2,20, Fe 0,08, NH
4 – 0,030, NO3 – 7,2, NO2 – 0,004, Cl –
17,20, vodivost – 40,6, CHSK ( Mn ) –
0,97. Z těchto ukazatelů vyplývá, že
dodávaná pitná voda do SV Záhoří je
velice kvalitní a splňuje všechny
požadavky stanovené vyhláškou č.
252/2004 Sb. O hygienických požadavcích na pitnou vodu.

Ještě na úplný závěr Vám předkládám
několik hodnot základních ukazatelů
kvality vody z čerpací stanice Ústí do
vodovodní sítě. Voda z tohoto zdroje
je podzemní a je středně tvrdá. Barva

Pavel Jeřábek, VaK Přerov, a.s.
vedoucí provozu vodovodů
Práce na novém skupinovém vodovodu

Celostátní soutěž vyhráli Debrujáři ze Všechovic
V roce 2012 probíhala debrujárská
soutěž pod názvem POHÁR VĚDY
2012 - KOUMES . Zapojil se i kroužek
Debrujárů ze Všechovic - Veličinky,
pod vedením Lenky Svobodové, který
dosáhl hned při své první účasti
nečekaného úspěchu.
Slovo Debrujár je francouzského
původu a znamená objevovat, umět si
poradit. Sdružuje všechny, kteří mají
zájem o vědu, techniku a ekologii.
Základem jsou zajímavé pokusy,
objevování zákonitostí přírody
a světa kolem sebe nejlépe hrou!

Debrujáři v Litomyšli

Ve 3. soutěžní kategorii, která byla
určena II. stupni základních škol se
Veličinkám podařilo postoupit do
celostátního kola, které se konalo
21. - 23. září 2012 v Litomyšli.
Z našich řad nás mohli zastupovat jen
čtyři členové a tak jsme vybrali: Jana
Kuchaře, Moniku Kuchařovou, Natálii
Lehnertovou a Vojtěcha Lehnerta,
kteří museli zvládnout dvě soutěžní
části.
První soutěžní část byla páteční
prezentace týmu na pódiu, což obnášelo představit svůj tým logo, vlajku,
pokřik a zároveň předvést, komentovat a hlavně vysvětlit jeden ze zadaných pokusů. 2. soutěžní část znamenala prezentovat činnost svého klubu
na stánku, předvádět a vysvětlovat
pokusy, ukazovat Badatelský deník,
materiály z jednotlivých kol soutěže
a své výrobky.
Vše hodnotila odborná mezinárodní
porota – autor učebnic do fyziky Doc.
RNDr. Milan Rojko CSs, Dr Azmi Kocak
z Turecka, Mathias Lindholm ze
Švédska, Doc. Zdeněk Drozd a další.

Předávání ceny Debrujářům ve Všechovicích

Ve 3. soutěžní kategorii v obou soutěžích, které se celkem zúčastnilo 14
týmů, se Veličinkám podařilo získat
nejvíce bodů od poroty a vybojovat
tak první místo a na rok si odvézt
domů putovní Pohár vědy.
Pro všechovický klub je to obrovský
úspěch a taky velká motivace pro
další objevování a bádání v oblasti
vědy a techniky. Celý víkendový pobyt
byl prostoupen nejen soutěží, ale
zároveň přátelským setkáním dětí
z různých částí naší republiky, poznáváním města Litomyšl, byl bohatý na
krásné a radostné zážitky.
Lenka Svobodová

Spolek žen ROZMARÝN
Ve dnech 20. a 21. října pro Vás
Rozmarýn připravil již tradiční Podzimní výstavu, na které bylo k vidění
jako obvykle mnoho zajímavého i poučného. Občané se mohli pokochat
ukázkami ovoce a zeleniny, květinovými vazbami, dekorativními suchými
vazbami, pletenými výrobky z papíru
nebo výrobky z korálků. K vidění
a prodeji byly také léčivé výrobky
a kosmetika z konopí nebo dortíky
a sladkosti z marcipánu. V sobotu
proběhla prezentace a příprava čajů,
v neděli měly velký úspěch různé alko
i nealko míchané nápoje. Velkou
pozornost a obdiv sklidily, jako vždy,
výrobky a práce dětí z naší školy
číslo 5 / prosinec 2012

a školky.
Jak už jste si všimli,
tak se naše výstavy
snažíme obohatit
i o jiné nevšední zážitky. Proto oslovujeme i jiné spolky a občany v obci. V minulosti to byly třeba
myslivecké trofeje nebo včelařská expozice, v letošním roce
jsme představili naše
šikovné rybáře - jen ať
ostatní občané vidí,
jaké máme mezi sePodzimní výstava ve Všechovicích
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bou šikovné lidi.
Novinkou na letošní výstavě byla
soutěž o nejlepší ovocný koláč nebo
moučník. To byla zase příležitost pro
naše ženy. Do soutěže se sešlo celkem
15 vzorků, všechny byly výborné, ale
když je to soutěž, tak vyhrát může jen
jeden. Návštěvníci výstavy měli možnost ochutnat všechny vzorky a pak
přidělit svůj bod, nejvíce bodů získal
„Čokoládový řez s jablky a ořechy“ od
paní Anny Wowkové. Zvláštní uznání
a obdiv patří Kristýnce Tomášové (15

let), která byla nejmladší účastnicí
této soutěže. Děkujeme všem, kteří
jste se do soutěže zapojili.
Recept na vítězný moučník
Zamíchat: 15 dkg cukru, 2 vejce, 1
vanilkový cukr, 1dcl oleje, 2 lžíce
kakaa, 2 lžíce rumu
Přidat: 20 dkg polohrubé mouky, 1
prášek do pečiva, 2 dcl mléka
Těsto vylejeme na vymazaný a vysypaný plech, nahoru dáme ½ kg
nastrouhaných jablek a posypeme

sekanými ořechy (cca 10 dkg).
Upečeme, po vychladnutí polejeme
čokoládou.
Podle vysoké návštěvnosti je vidět, že
se naše akce líbí a to nás velmi těší.
Děkujeme všem, kteří nám v tom
pomáhají a podílí se na přípravách
s námi zapůjčením květin a výpěstků
nebo výrobků k vystavení. Rádi mezi
sebou přivítáme nové členky, které
mezi nás přijdou a přinesou nové
nápady a podněty na podobné akce.
Anna Lukešová

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Již posedmé jsme se poslední listopadový den sešli na návsi u vánočního
stromu a zahájili tak adventní dobu
rozsvícením vánočního stromu. Jako
již tradičně se kulturního vystoupení
ujali děti z mateřské školy se svým
pásmem vánočních písniček a básniček. Poslechnout a naladit se na
klidnou adventní notu jste se také
mohli skupinou Všechomor. Tuto akci
si asi nedokážeme představit bez

výborné medoviny a svařáku, pro děti pak čaj a perníčky a drobné cukroví. Vše pro
Vás připravil Spolek žen
Rozmarýn. Že jste si na tuto
tradici již zvykli, svědčí
i bohatá účast nejen místních občanů, ale přijeli i lidé
z okolí.
Marcela Tomášová
Vystoupení Všechomoru na rozsvěcení vánočního stromu

Mikulášská besídka
V neděli 9. prosince si Rozmarýn pro
děti, ale i jejich rodinné příslušníky
připravil mikulášskou besídku. Letos
trochu v jiném duchu než jen
návštěva sv. Mikuláše s anděly a čerty.
Pro děti byl připraven bohatý program: Balónková show s klauny, vystoupení taneční skupiny oldest mini, své
vystoupení přidaly orientální princezničky. Všechny děti pak obdržely
drobný dáreček – mikulášský balíček.
Pro malé i velké bylo připraveno
bohaté občerstvení.
Děkujeme spolku Rozmarýn za jejich
akce, které výrazně přispívají k rozvoji kulturního a spolkového života
v obci.
Mikulášská besídka

Marcela Tomášová

Občanské sdružení Šimon Všechovice slaví 5 let
Ani se to nezdá, jak ten čas letí. Letos
uplyne již pět let od založení občanského sdružení Šimon Všechovice. Za
tu dobu dokázali jeho členové udělat
velký kus práce.
V rámci
taneční
nejprve
Pro své

občanského sdružení vznikl
soubor Záhoran, který se
zaměřil na folklorní tance.
první vystoupení si soubor

vypůjčil kroje z okolních obcí. Postupně, za přispění dotace z Olomouckého
kraje, se podařilo nakoupit materiály
na kroje a členky o.s. Šimon kroje
ušily. K prvnímu folklornímu pásmu
Hanácká beseda přibyly později dvě
pásma záhorských tanců, tak, jak je
tančili naši předkové ve Všechovicích
a okolí. Soubor dále připravil dvě
vystoupení valčíkových tanců a pro
-3-

pobavení také různé taneční parodie.
S tímto repertoárem se zúčastnil
mnoha akcí ve Všechovicích i blízkém
či vzdáleném okolí a letos se s úspěchem představil i na folklorním
festivalu na středním Slovensku.
Celkem se za těch pět let uskutečnilo
více než padesát vystoupení. Od roku
2010 pořádá o.s. Šimon vlastní
Záhorský ples, na kterém se vždy
www.vsechovice.eu
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představí se svým novým pásmem.
O.s. Šimon připravuje také různé
akce pro děti, např. pomazánkování,
výrobu vánočních perníčků, rozloučení se školním rokem s táborákem na
farní zahradě a další. S dětmi ze ZŠ
bylo připraveno divadelní představení
Zlatovláska. Zahrálo si v něm 15 dětí
a představení mělo velký úspěch. Do
naší obce zveme také ochotnické
divadelníky, kteří rádi vystupují
v našem kině pro jeho komorní atmosféru. Velmi spokojen byl u nás při
svém vystoupení v roce 2009 i zpívající právník Ivo Jahelka.
Tak jak se činnost souboru rozšiřovala, vyplynula potřeba mít možnost se
někde scházet. Nevyužitou místnost
v místním kině jsme si, se souhlasem
obce, vlastními silami upravili na naši

klubovnu. Vymalovali jsme ji, vyrobili
garnýže, ušili záclony, závěsy, vybavili starším nábytkem. Krásným obrazem páru v záhorském kroji na čelní
stěně ji vyzdobil Jenda Šatánek.
Klubovnu využíváme také jako šatnu
a zázemí pro hostující divadelníky.
O. s. Šimon se také snaží o obnovu
a uchování kulturních tradic, a tak
byla v naší obci obnovena tradice
vodění medvěda, kterou děláme ve
spolupráce s SDH Všechovice. Členové o. s. Šimon spolupracují i při přípravě adventních a vánočních koncertů a nezapomínají ani na charitativní
činnost. Zúčastňují se Tříkrálových
sbírek i sbírek, které byly pořádány na
opravu střechy místního kostela.
Každým rokem zasílají vánoční dárek
jednomu dítěti na Ukrajinu a část

finančních prostředků každý rok
věnují na nějaký účel, např. opravu
střechy místního kostela.
O.s. Šimon se svou činností snaží
přispívat k bohatšímu kulturnímu
životu v naší obci i okolí, snaží se
prezentovat kulturní bohatství našeho kraje a seznámit s ním širokou
veřejnost u nás i v zahraničí.
Chtěla bych poděkovat všem členům
o.s. Šimon za jejich obětavou práci
a čas, který věnují přípravě akcí
i všem sponzorům, kteří jakýmkoliv
způsobem naše akce podpořili.
Do dalších let bych chtěla popřát
občanskému sdružení Šimon hodně
sil, nadšení a elánu do práce a hlavně
hodně spokojených diváků.
Marie Gerlová

Hokejový klub ve Všechovicích
HC DRACI VŠECHOVICE o.s. je amatérský hokejový klub, který oficiálně
vznikl dne 31.5.2012.
Vše to začalo už dříve - nápadem
zahrát si hokej místo rybníka na
opravdovém stadionu. Díky nadšenému zájmu kamarádů se nám podařilo
vytvořit partu 16-ti lidí. Následně
jsme si domluvili pronájem ledové
plochy na zimním stadionu v nedalekém Valašském Meziříčí a byli zvědavi, jak nám to půjde. Na poprvé to
byla vážně sranda, téměř nikdo neměl
kompletní výstroj, většina vlítla na
led jen na bruslích s hokejkou v ruce.
Naštěstí se nikomu nic nestalo a po
skončení naší hrací doby panovala
v kabině velmi dobrá nálada. Již
cestou domů jsme byli rozhodnuti, že
zamluvíme další termín ledu. Po pěti
„sranda mačích“ už bylo jasné, že

hokejová horečka dorazila i do Všechovic. Každý investoval nemalé
peníze do kompletní hokejové výbavy, přihlásili se golmani a bylo jasné,
že jsme na začátku něčeho nového.
Vzhledem k tomu, že aktivní provozování hokeje je poměrně nákladné,
rozhodli jsme se založit spolek
s názvem HC DRACI VŠECHOVICE o.s.
Stalo se tak před začátkem naší první
sezóny, abychom mohli oslovit sponzory a podniknout aktivity spojené
s nějakým přivýdělkem do klubové
kasy. Navázali jsme na tradici promítání MS v ledním hokeji v místním kině
a letos poprvé jsme tuto akci zaštítili
jako spolek. Náš hokejový minibar
sklidil úspěch a díky zájmu fanoušků
o tento netradiční zážitek jsme si
mohli dovolit s vlastním přispěním
pořídit hokejové dresy. Ve spolupráci

s Radkem Mikušem (ml.) jsme navrhli
logo týmu a zvolili válečné barvy červenou a žlutou, které vyjadřují
dračí oheň a podtrhují tak název
klubu. Od srpna 2012 jsme již na
celou sezónu zarezervovali pronájmy
ledů. Prozatím hrajeme jen mezi
sebou a hrací kádr v současnosti
doplňují i někteří bývalí či současní
hráči HC Pink Panthers Rakov. Momen-

HC Draci Všechovice
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tálně má náš klub přes 30 členů.
Hrajeme vždy každý čtvrtek od 21.30
hod., tímto zveme všechny, kteří se
chtějí podívat a částečně i pobavit na
stadion do Valašského Meziříčí.
Prozatím nezvažujeme registraci do

amatérské hokejové ligy, ale tuto
variantu do budoucna nevylučujeme.
Na závěr musíme poděkovat všem
sponzorům, kteří nás podporují:
RENETRA
Saint Gobain WEBER TERRANOVA

Mikulášský volejbalový turnaj ve Všechovicích
V sobotu 8.12. 2012 se v tělocvičně
Základní školy Všechovice konal již
12. ročník tradičního Mikulášského
turnaje ve volejbale. Myslím, že
spousta ze všechovických obyvatel
ani neví, že zde volejbalový klub
působí a přesto již dvanáct let pořádáme toto přátelské předvánoční
klání. Celkem deset družstev se
utkalo o putovní pohár a spoustu
krásných cen. Celý turnaj začal v 8,00
hod. a končil slavnostním vyhlášením
vítězů v 19,30 hod. Bezmála dvanáct
hodin mohli diváci pozorovat souboje
amatérských týmů „pod vysokou sítí“
a troufám si říct, že mnohdy si výkony
hráčů nezadaly s výkony ligových
družstev. Ani věkové rozdíly mezi
týmy nijak nenarušily pohodovou
náladu, která se celým turnajem

nesla. Na hřišti boj, mezi zápasy
klidné a přátelské posezení v dobře
zásobeném bufetu nebo debata
o tomto nádherném sportu. Samozřejmě něco dobrého k snědku
a k pití, to vše ke všechovickému
domáckému prostředí patří. A nakonec pochvalná slova od zúčastněných
družstev nám jenom dokazují, že
jsme při přípravě odvedli dobrou
práci. Není ani tak důležité, kdo
zvítězil, jako to, že se celá akce
vydařila a všem se líbila. Za to patří
velký dík sponzorům, bez kterých by
se tento turnaj nemohl konat a samozřejmě všem těm, kteří se na přípravě
a provozu podíleli. Snad jenom malé
povzdechnutí na závěr – na celou akci
se přišlo podívat velmi málo lidí.
A pak, že se ve vesnici nic neděje.

CENTRUM-ZATEPLENI.cz
Tiskárna MARIVA
Penzion U Tomášů
VS-net Ondřej Němec
Obec Všechovice.
Jiří Doležel

CELKOVÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. místo
PLECKO
2. místo
TĚŽKÝ MÍČ
3. místo
DRAHOTUŠE
4. místo
VŠECHOVICE (mladí)
5. místo
BOŽENKA PŘEROV
6. místo
S.A.K.O. BYSTŘICE
7. místo
GH TEAM
8. místo
OPATOVICE
9. místo
BĚLOTÍN
10. místo
VŠECHOVICE (zkušení)

Děkujeme sponzorům turnaje:
Volejbalový klub při ZŠ Všechovice,
ZŠ a MŠ Všechovice, Obec Všechovice,
Obec Loučka, Smíšené zboží B. Číhalová, Sportovní klub Všechovice, MAN
servis Z. Pecha, MARIVA Všechovice,
Hana Škutová Skalička, Ivana Žídková
Loučka, Ivana Kuchaříková Kunovice
Mojmír Hradil

Zavírání hor
Ve dnech 9. – 11. listopadu 2012 se velká skupina 68 turistů ze
Všechovic a blízkého okolí zúčastnila tradičního ZAVÍRÁNÍ
HOR. Zavřeli jsme hory, vystoupili na Lysou horu a toulali se po
jejím okolí.
Tyto akce probíhají již tradičně, vždy na podzim a na jaře (OTEVÍRÁNÍ HOR) a těší se velké oblibě dětí, rodičů a prarodičů. Ve
sportovním a relaxačním programu jsme si každý našel to své.
O večerní zábavu s postarala nejen skupina Všechomor, ale
i ostatní účastníci tohoto zájezdu, stejně tak jako o zábavnou
tombolu. Už při odjezdu jsme se všichni těšili na jarní OTEVÍRÁNÍ HOR.
Božena Číhalová
Zavírání hor

Tradiční setkání se seniory
Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 se v Kulturním domě
sešla na pozvání zastupitelstva obce téměř stovka
našich seniorů. Po krásném vystoupení dětí ze
základní školy pod vedením Ireny Kociánové, pak
k tanci i poslech zahrála skupina Nejistota z Hustopečí nad Bečvou. Skvělá kapela a také vzorná
obsluha zastupitelů určitě přispěla k dobré náladě
všech přítomných. Každý z přítomných seniorů
obdržel letos drobný dárek – kalendář rok 2013.
Kalendář připravil svazek obcí Mikroregion Hranicko a jsou zde k vidění a srovnání historické fotografie z obcí Hranicka ve srovnání se současností.
Setkání se seniory 2012
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
Přivítali jsme nové občánky
Nové občánky nejen ze Všechovic
jsme přivítali na tradičním Vítání
občánků 21.října 2012. Vítání občánků se koná tradičně v obřadní síni
obecního úřadu ve Všechovicích, a to
i pro další obce v našem matričním
obvodu – Horní Újezd, Malhotice,
Provodovice a Rouské. Zástupci obcí

přivítali naše nejmenší, děti z mateřské školy přidali pásmo básniček
a písniček, se svým kulturním vystoupením přispěli také žáci základní
umělecké školy v Hranicích pod
vedením p. uč. Chudové. Představitelé obcí věnovali rodičům dárek
a kytičku, rodiče se zapsali do pamět-

ní knihy a vyfotili se se svými dětmi.
Letos jsme přivítali 24 dětí, ze Všechovic 9, z Provodovic 2, z Rouského
3, z Horního Újezda 5, z Malhotic 5.
Našim nejmenším i jejich rodičům
přejeme ještě jednou hodně štěstí
a zdravím.

Vítání občánků

Filip Kajnar, 27.8.2012

Mateo Rebenda, 28.9.2012

Kronika 1917
Tuhá zima
Ve druhé polovici ledna uhodily tuhé
mrazy a nastala krutá zima. Teploměr
klesl až na -20 °C i více. Trpěl kde kdo.
Vojíni v poli nedostatečným oblekem
a obuví, obyvatelstvo doma nedostatkem topiva a svítiva. S večerem
chodili lidé spáti, v mnohých domácnostech se vůbec nesvítilo. Svíčky
byly velmi drahé a k dostání pouze na
lístky, petroleje vůbec nebylo. 22 škol
v okrese bylo zavřeno pro nedostatek
topiva.
Přehlídky
V únoru byla prohlídka mladíků narozených r. 1899 a v březnu odvody
starších ročníků.
Naděje
Březnová revoluce v Rusku pohatila
plány slovanských národů, ale vstup

číslo 5 / prosinec 2012

Vítání občánků

Šimon Masný, 5.10.2012

(na pokračování - 3. část)
Ameriky do světové války dal naději
na brzký konec války a na vítězství
čtyřdohody, v němž i nás národ viděl
svou svobodu bytí.
Rekvisice
V únoru provedeny rekvisice přebytků
obilnin a mouky za asistence vojska.
Komise byla 4členná a vojíni také 4.
Byli to Němci, aby prý se s lidmi
neomluvili. Čeští vojíni byli posláni do
německých krajů. Denně výsledky
byly posílány negraficky nebo telefonicky na okresní hejtmanství. Nebylo
již co rekvisovat.
Jarní osev
Pro dlouhou, krutou zimu jarní polní
práce se opozdily. Selo se až koncem
dubna a brambory se sázely až v květnu. Pak uhodilo velké sucho, jařiny
zakrněly a okopaniny se nevyvinuly.
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VI. válečná půjčka
V květnu a červnu byla vypsána k upisování VI. válečná půjčka. Opět přijel
místodržitelský rada z Holešova
a jednal za přítomnosti obecních
funkcionářů vždy s jedním rolníkem.
K této půjčce byli majitelé domů
nuceni. Ti, kteří byli vyreklamováni
z vojenské služby domů, musili upsati
bez rozdílu i když půjčiti si musili.
Jiným hrozeno jinak. Tímto způsobem upsáno:
Spořitelnou (reifeisenkou) 77 000 K
Rolnickou záložnou
23 750 K
Poštovním úřadem
1 600 K
a škol. dětmi
250 K
celkem
102 600 K
suma to ohromná. Z toho obnosu obec
ze svého majetku musela upsati
25 000 K dle usnesení obecního výboru
ze dne 19. května t. r.

Byl jednou jeden zámek...
Něco o majitelích zámku Všechovice
Jedním z významných majitelů zámku
Všechovice byl i Petr Vok z Rožmberka. V mládí se Petr Vok z Rožmberka
hodně lišil od obrazu milosrdné
vrchnosti, který vytvořili pamětníci
starého třeboňského vladaře v pobělohorské době. Spíš opak se tehdy
blížil pravdě. Mezi poddanými a jejich
pánem vznikla krátce po Vokově
osamostatnění prudká nevraživost,
jejíž zdroje do určité míry vyvěraly
z ukvapených rozhodnutí psychicky
nevyrovnané osobnosti posledního
Rožmberka a z bezohledného postupu
jeho rádců. V šedesátých a sedmdesátých letech 15 stol. nebylo ještě na
panstvích Petra Voka dostatečně
rozvinuto dvorové hospodaření, které
by podněcovalo ke zvyšování robot,
a bezplatnou práci poddaných vyžadovaly ve větším rozsahu jen přestavby Bechyně a dalších Vokových sídel.
Spíše se blíží pravdě předpoklad, že
docházelo k násilnému vymáhání

(na pokračování - 4. část)
peněžních dávek a pokut. Nasvědčuje
tomu opatrná Březanova zmínka
o krutosti nejvyššího hospodářského
úředníka Jana Lažického, "tyrana
a odrače ubohých poddaných".
Hejtman Lažický a ostatní úředníci
byli přímými vykonavateli vrchnostenské zvůle, a to v některých případech nejen na panstvích Petra Voka,
ale i na vlastních rytířských statcích
tak na statku Všechovice. Poněvadž
svou hrabivost vůči rožmberským
poddaným stupňovali na vlastní pěst,
nebylo divu, když se nenávist obracela především proti nim. Otevřený
střet mezi ohroženými šlechtici
a jejich neurozenými nepřáteli nabyl
vysloveně existenční povahy, což jen
zvyšovalo bojové zaujetí obou stran.
Síly ovšem nebyly ani zdaleka vyrovnané. Petr Vok těžil z výhody, že ho
samotní spiklenci včas varovali,
a všem nástrahám ťastně unikl.
Jako třicátník se ocitl na prahu násilné smrti a sám také rozséval zkázu do
řad svých nepřátel. Když se konečně

zbavil strachu z opovědníků a zklidnil
se, začal chápat, že i bez nich se blíží
jeho konec. Pomaleji, zato však
neodvratně. Toto vědomí poznamenalo druhou polovinu Vokova života,
kdy přijal za vlastní heslo Memento
mori! - Pamatuj na smrt! a kdy měl
stále nablízku lidskou lebku jako
symbol končící pozemské pouti.
Nebylo to jediné heslo, k němuž se
Petr Vok přihlásil. Jak mu přibývalo
let, osvojil si také zásadu "Cogita
aeternitatem! - Rozjímej o věčnosti!"
a "In silentio et spe - V mlčení a naději". Kdy přesně tuto volbu učinil, žel
nevíme. Jisto však je, že v sedmdesátých letech 16. věku se ještě těmito
duchovními zásadami příliš neřídil.
Hleděl si mnoha světských zájmů
a doba, kdy se měl stát skutečným
renesančním velmožem, ho teprve
čekala…
Závěrem nutno říci, že i dnešní doba
přináší své a proto by jsme se všichni
měli zamyslet nad tím jak činíme...
Jaroslav Mikl

Adventní koncert
Předvánoční atmosférou nás v úterý
11. prosince naladil smíšený pěvecký
sbor HARMONIA, který vystoupil
v kostele Nejsvětější Trojice ve
Všechovicích. Krásné tóny skladem

domácích i zahraničních autorů,
dávných i současných krásně naladily
naše srdce. Poděkování patří Otci
Vratislavovi za umožnění uspořádat
koncert právě v našem kostele. Dík

Adventní koncert - HARMONIA Hranice

patří i všem, kteří jste si udělali čas
a přišli si HARMONII poslechnout.
Poděkování patří i Ireně Kývalové za
pomoc při organizaci koncertu.

Adventní koncert - HARMONIA Hranice

Informace o zastupitelstvech obce
24. 9. 2012


informaci o novém rozpočtovém

ZO projednalo:

zprávu o činnosti ZŠ

zprávu o „Opravě propustku“

zprávu o průzkumném území
„Meziříčí“

majetkové záležitosti ve vztahu
k Záhoran a.s.

volby do zastupitelstev krajů

kanalizaci Všechovice – Babice

určení daní

schválilo zahájení komplexních
pozemkových úprav

proběhla volba předsedy finančního výboru
7. 12. 2012


schválila obecně závaznou vyhlášku

č. 1/2012

žádosti o dotace na rok 2013

průzkumné území „Meziříčí“

majetkoprávní záležitosti

informace o volbě prezidenta ČR

schválila hospodaření dle rozpočto-

vého provizoria

ZO projednalo:

volba předsedy finančního výboru
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
Okresní soutěž 3 SK Všechovice „A“
Soupiska (bilance dvouher, čtyřher):
Sedláček Karel
Šindelek Jiří st.
Šindelek Roman
Novák Vojtěch
Šindelek Josef
Sedláček Jiří
Ševčík Petr

(10:10, 4:1)
(19:13, 5:3)
(5:22, 0:6)
(1:16, 0:6)
(9:11, 1:4)
(0:0, 0:0)
(0:0, 0:0)

Fryšák Roman
Bátrla Tomáš
Kubját Ladislav
Sedláček Pavel
Šindelek Jiří ml.
Kubját Radim

(0:0, 0:0)
(0:0, 0:0)
(0:0, 0:0)
(0:0, 0:0)
(0:11, 0:2)
(0:0, 0:0)

Okresní soutěž 4 SK Všechovice „B“
Soupiska (bilance dvouher, čtyřher):
Sedláček Jiří
Ševčík Petr
Fryšák Roman
Bátrla Tomáš
Kubját Ladislav

(10:12, 2:3)
(8:8, 3:1)
(11:21, 3:5)
(7:23, 3:5)
(0:4, 0:0)

Kubját Radim
Sedláček Pavel
Šindelek Jiří ml.
Šindelek Josef

(2:18, 1:5)
(0:0, 0:0)
(1:3, 0:0)
(0:0, 0:1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sigma Hranice D
TJ Sokol Černotín A
TJ Sokol Lipník B
SDH Lhota A
SK Přerov G
TJ Sokol Opatovice B
TJ Sigma Hranice E
TJ Sokol Dolní Újezd D
TJ Sokol Čekyně B
TJ Dřevohostice B
SDH Hlinsko C
SK Všechovice A

10 10
11 6
11 6
10 6
10 4
10 4
10 3
10 3
9 4
10 2
9 1
8 0

0
2
1
2
3
2
4
1
0
2
2
1

0
3
4
2
3
4
3
6
5
6
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

136:44
107:91
115:83
103:77
93:87
86:94
80:100
81:99
76:86
70:110
65:97
50:94

30
25
24
24
21
20
20
17
17
16
13
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Chropyně D
STK Hradčany
TJ Hustopeče B
TJ Sokol Dolní Újezd E
SDH Lhota B
TJ Chropyně C
TJ Sokol Kojetín D
SK Rakov C
SK Všechovice B
Sokol Vlkoš A
Tj Sokol Černotín B

9
9
8
9
9
9
9
9
8
10
9

0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1

1
2
1
3
3
4
5
5
6
9
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

112:50
105:57
95:49
96:66
98:64
75:87
89:73
77:85
45:99
45:135
45:117

25
22
22
21
21
19
17
16
12
11
10

8
6
7
6
6
5
4
3
2
0
0

Naši JUBILANTI
MĚSÍC

Září

JMÉNO

Milada Pospíšilová
Drahomíra Plachá

JUBILEUM

MĚSÍC

102 let
86 let

Září

JMÉNO

Anežka Čechová
Josef Ondroušek

JUBILEUM

MĚSÍC

80 let
70 let

Říjen
Listopad

JUBILEUM

JMÉNO

Zdenka Horáčková
Anna Znášiková

80 let
86 let

Plánované kulturní akce 12/2012 - 03/2013
PROSINEC 2012
1. 12. 2012 Poslední leč
9. 12. 2012 Mikulášská nadílka
11. 12. 2012 Adventní koncert Harmonie
26. 12. 2012 Štěpánská zábava
LEDEN 2013
5. 1. 2013 Záhorský ples
25. 1. 2013 Ples SRPŠ
27. 1. 2013 Dětský karneval
Maturita malého předškoláka

MŠ
Rozmarýn
SK

Šimon

ÚNOR 2013
8. 2. 2013 Sousedský ples
9. 2. 2013 Vodění medvěda
Masopustní slavnost
16. 2. 2013 Taneční zábava
Knoflíkový jarmark

Šimon
MŠ
TJ Tatran
MŠ

BŘEZEN 2013
Jarní slavnost
Vynášení Moreny

MŠ
MŠ

MŠ

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.

číslo 5 / prosinec 2012
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