ZPRAVODAJ
obce Všechovice

číslo 6
květen 2013

Vážení občané,
přicházíme k Vám s dalším vydáním zpravodaje. V tomto čísle bychom Vám chtěli více představit a přiblížit Základní školu
a mateřskou školu Všechovice, ukázat Vám jejich školní i mimoškolní aktivity. Příspěvky do tohoto zpravodaje přispěli nejen
učitelé školy a školky, ale také žáci.
Marcela Tomášová

Základní škola a mateřská škola ve Všechovicích
Obec Všechovice je zřizovatelem
Základní školy a mateřské školy ve
Všechovicích. Ve školním roce
2012/2013 navštěvuje školu 210
žáků, a to nejen ze Všechovic, ale
i z obcí Býškovice, Horní Újezd,
Malhotice, Provodovice, Rouské,

Horní Těšice, Opatovice, Podhradní
Lhota, ale dále také z Horních Těšic,
Dolních Těšic, Horních Nětcic
a Žákovic. Ve škole je všech 9 ročníků.
V Základní škole pracuje 16 pedagogických pracovníků a 9 provozních
pracovníků.

Škola organizuje spoustu školních
i mimoškolních aktivit, které bychom
zde chtěli představit.
Škola má také nové webové stránky
www.zsvsechovice.cz, kde se můžete o škole a školce dozvědět mnohem
víc.

Financování školy
Od 1. ledna 2013 došlo ke změně
zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon), kdy v návaznosti na nový
zákon o rozpočtovém určení daní již
není povinností obce, jejichž žáci
navštěvují základní školu v jiné obci,
přispívat na neinvestiční výdaje
a provoz školy vyjma obcí, která mají
zřízený společný školský obvod. A to
z toho důvodu, že zřizovatel školy,
bude podle nového rozpočtového
určení daní (RUD) dostávat částku ze
sdílených daní na všechny žáky

ZŠ a MŠ Všechovice

navštěvující základní školu. Tato
částka se podle odhadů MF bude
pohybovat okolo 8 000 Kč na žáka. Je
to však jen odhad. Skutečné výnosy ze
sdílených daní nebudou jistě v před-

pokládané výši. Provozní náklady na
jednoho žáka v naší škole činní 11 334
Kč za rok. Téměř 60% z toho tvoří
výdaje na plyn a elektřinu. To znamená, že obec ze svého rozpočtu přispívá částkou 3334 Kč na žáka. S obcemi
Malhotice, Býškovice, Rouské, Horní
Újezd a Provodovice máme vytvořen
společný školský obvod a tak i tyto
obce přispívají do rozpočtu na své
žáky. Ostatní obce, ze kterých k nám
žáci dojíždějí, na provozní výdaje
nepřispívají.
Radovan Mikuš

Základní škola Všechovice má nové počítače - z peněz EU
Na naší škole probíhá projekt
Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK). Projekt byl zahájen v září 2011. Ukončení
projektu je v srpnu 2013.
V tomto projektu naplňujeme výstupy

v rámci šablon klíčových aktivit. Tyto
šablony jsme si mohli vybrat. Jako
příklad mohu uvést šablonu pro
zvýšení efektivity rozvoje čtenářské
gramotnosti žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách
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a metodách výuky směřující k rozvoji
čtenářské gramotnosti žáků, metodické kurzy pro učitele cizích jazyků,
individualizace výuky prostřednictvím ICT, inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji finanční gramot-

www.vsechovice.eu
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nosti, prevence rizikového chování a další.
V rámci těchto šablon se nám podařilo vybavit počítačovou
učebnu novými počítači. V první etapě bylo pořízeno 15
žákovských počítačů a ve druhé etapě 10 žákovských počítačů v celkové hodnotě 330.000,- Kč.
Celková výše dotace na všechny šablony činí 1.181.852,- Kč.
Velký dík patří pedagogickým pracovníkům, kteří se do
daných aktivit zapojili a v neposlední řadě i Pavle Krbálkové,
která nám pomáhá s administrací projektu.
Milan Švach, ředitel
PC učebna

Exkurze hvězdárny a planetária
V rámci projektu MAT 21, do něhož se
naše škola zapojila, jsme dostali
možnost navštívit Hvězdárnu
a planetárium v Brně. Výlet se uskutečnil 12. února 2013.
Museli jsme brzy vstávat, abychom
byli připraveni na odjezd v 7 hodin.
Cesta byla dlouhá a v autobusu vládla

ospalá atmosféra.
Po příjezdu jsme byli překvapeni
velikostí planetária. Zde si nás převzal pan Milan Halousek z České
kosmické kanceláře. Připravil pro nás
velmi poučnou prezentaci o kosmonautice. Také nás seznámil s pohádkovým Krtečkem, který navštívil vesmír.

Řekl nám hodně zajímavostí. Po
přednášce jsme se přesunuli do
exploratoria. Měli jsme možnost
vyzkoušet si různé pokusy. Nejvíce
nás zaujala váha, kde jsme zjistili,
jakou hmotnost bychom měli na jiné
planetě.
Po půlhodině v exploratoriu jsme se
oblékli a přemístili do místnosti
s dalekohledy. Dozvěděli jsme se něco
málo o astronomii. Za pěkného počasí
bychom mohli pozorovat planety, my
jsme bohužel tu možnost neměli.
Poslední částí našeho programu bylo
Velké planetárium. Přestože byl den,
mohli jsme pozorovat hvězdy, které
byly vytvořeny počítačem. Hledali
jsme souhvězdí Orionu, Býka a další.
Nakonec nám promítli film, díky
kterému toho teď víme spoustu
o planetách a vesmíru.
Moc se nám tam líbilo, a když budeme
mít tu možnost, určitě pojedeme
znovu.
Vendula Marková, Anna Zdražilová, 7. třída

Návštěva planetária

Lyžařský kurz ZŠ a MŠ Všechovice
V měsíci únoru pořádala Základní
škola Všechovice jak pro čtvrťáky, tak
i sedmáky, lyžařský výcvik ve Ski areálu Rališka na Horní Bečvě. Celý týden
jsme pilně cvičili a „pilovali“ lyžařské
umění. Ze začátku jsme si procvičovali střední oblouky a potom přešli na

nácvik carvingového
oblouku. Také jsme si zkusili živý slalom a přešlapávání do kopce. Jak bývá
zvykem, poslední den na
kurzu patří závodům.
Hned ráno jsme se postavili na start a museli co nejrychleji projet brankami.
A nebylo to zrovna jednoduché! Večery plné her,
soutěží a diskoték jsme
společně trávili v klubovně. A jaké je naše hodnocení celého kurzu: „Bylo to výborné!
Za rok jedeme zase! Prostě super
týden!“
Lyžařskou sezónu jsme završili účastí

Lyžařský výcvik
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na Oblastním přeboru základních škol
v obřím slalomu. Tuto akci pořádal
lyžařský oddíl SKI klub Hranice
v lyžařském areálu Hlubočky u Olomouce. Soutěžilo se v několika kate-

goriích, vždy kluci a holky zvlášť. Každý závodník
vyjel do závodní tratě dvakrát a součet těchto časů
rozhodl o umístění. Nejlépe se nám dařilo v mladší
kategorii. Hned dvě děvčata - Sabina Pechová a
Aneta Ráková se umístila na bedně vítězů. U hochů
se podařilo dosáhnout na třetí příčku Petru Mikulíkovi. Bramborovou medaili si odnášeli David Chrastina a Kristýna Zichalová.
Kolektiv žáků ZŠ a MŠ Všechovice

Lyžařský výcvik

Debrujáři
„Všechovické Veličinky
nedělají palačinky.
Dělají jen pokusy,
rády řeší rébusy.
Loni jsme se zúčastnili,
při tom jsme i zvítězili
A s letošním NOBELEM,
úspěšně se poperem !“
Kroužek mladých Debrujárů, který si
říká Veličinky, nezahálí ani v novém
roce. Na podzim děti z kroužku na
výbornou zvládli celostátní soutěž
a po té pokračovali dále ve svých

schůzkách s vědou. Nejzajímavější pro ně určitě
byla výroba domácí
plastelíny a vánočního
slizu, bublinohraní
a hrátky s inkoustem,
výroba hlavolamů
a rébusů. Od ledna se
zapojili opět do dalšího
Znak Veličinek
fyzikálního soutěžení
nazvaného NOBEL 2013. V prvním kole
soutěže pronikali do tajů elektromagnetismu, ve druhém vyráběli kapalinový teploměr a ve třetím zhotovili
siloměr a měřili sílu.

Debrujáři při výrobě gumových medvídků

Pro spestření si zkusili vyrobit oblíbenou stravu kosmonautů – želatinové
medvídky. Že na tom nic není, dokázali hravě a natočené video by dokázalo konkurovat i „Babicovým dobrotám“.

Lenka Svobodová

Hodina moderní chemie
Dne 5. února 2013 proběhl na naší škole projekt HODINA
MODERNÍ CHEMIE. Do školy přijely dvě studentky Vysoké
školy chemicko – technologické v Praze. Byla to Ing. Jarmila
Kuličková, bývalá žákyně naší školy a její kolegyně. Předváděly nám různé pokusy velmi zábavnou formou. Ukázaly
nám střelný prach, zabarvení plamene, vyráběly vodík,
pracovaly s kapalným dusíkem. Na závěr hodiny
jsme všichni dostali výbornou zmrzlinu, kterou
před našimi zraky obě studentky vyrobily. Moc
jim děkujeme za pěknou a zajímavou
hodinu. Pro starší spolužáky byl určen
složitější projekt s názvem Hodina
moderní chemie II. Žáci 4. a 5. třídy.
Chemie - výroba zmrzliny

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost je nový
předmět, který se na naší škole učí
teprve druhý školní rok. Žáci
devátého ročníku se učí orientovat ve
složitém světě peněz, cen, reklamy
a reklamací, bank, pojištění,
vlastnictví, bydlení, firem a živností.
Naučí se sestavovat rodinný rozpočet
tak, aby se nedostali do dluhové
pasti, ale efektivně nakládali

s finanční rezervou. Letos v březnu
naše deváťáky školili i nezávislí
finanční poradci ze společnosti
Partners, kteří jim předávali svoje
bohaté zkušenosti. Podrobně s žáky
probrali základní pravidla nakládání
s penězi v domácnosti, hovořili
o špatných a dobrých úvěrech,
různých bankovních produktech
a možnostech investování. Jedním ze

-3-

školitelů byl Jiří Škařupa, bývalý žák
naší školy.
Pavel Papežík

www.vsechovice.eu
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Hurá, jde se do divadla
Na jaké představení? O Človíčkovi.
Těšili jsme se, připravovali jsme se
a konečně se jelo. 18. 3. 2013 jsme
v počtu 45 žáků z 2., 3., a 4. třídy
vyjeli autobusem směr Městské
divadlo Zlín.
Děvčatům i chlapcům to velmi slušelo
a bylo vidět, že tento den je pro nás
sváteční. Poprvé se sice „Kdy už tam
budem?“ ozvalo jen kousek před
Bystřicí, ale jinak jsme cestu zvládli
v dobré náladě. V 10.00 hod. jsme
opravdu seděli v hledišti. Měli jsme
pěkná místa v 8. Až 11. Řadě. Dobře
jsme si mohli prohlédnout hrazdu,
šplhadla, lana, prolézačky, skluzavku
a později dokonce i sněžení na jevišti.
Hned ze začátku nás upoutal známý
hlas Arnoště Goldflama, který
všechny diváky přenesl do děje
příběhu. Netrvalo dlouho a všichni

jsme fandili šikovnému človíčkovi,
kterého humorně zahrál Roman
Blumaier. A na scéně se objevila drzá
opice, která si Človíčka dobírala.
Všichni jsme obdivovali její kousky a
hlavně to, jak se houpala vysoko na
hrazdě. Opici hrála Marie Vančurová a
těžké role s akrobacií se ujala velmi
dobře. Co všechno se musí divadelní
herec naučit?
Človíčkovi hrozila mnohá nebezpečí.
Prožívali jsme chvíle strachu, když
zápasil s vlkem, kterého hrál
věrohodně Marek Příkazký a nebo
s nebezpečným šavlozubým tygrem.
V roli šavlozubého tygra se nám
představil Radovan Král, který je
velmi známý a oblíbený herec
i z divadelních představení pro
dospělé. Opět hlas Arnošta
Goldflama, který chválí Človíčka za
jeho šikovnost. Človíček umí hodně

věcí. Vyrobil si oštěp, rozdělal oheň,
umí lovit, ochočil si zvířátka, postavil
si příbytek.
Po přestávce se na scéně objevila
Človíčka, která byly velmi přitažlivá a
jeden by ani nevěřil, že ji hraje stejná
herečka, která v 1. Polovině
představení hrála tu drzou a ušatou
opici. Človíčka s Človíčkem
a s ochočenými zvířátky – kocourem
a psem nám na rozloučenou
zatancovali a zazpívali pěkné
písničky.
Skončilo nám 80 minut pěkné
podívané. Rozloučili jsme se
potleskem, jak se sluší a patří.
A potom už cesta zpátky. Ve 12.30
hod. už jsme byli ve škole a dělili jsme
se s ostatními o naše zážitky. Tak zase
někdy příště.
Věra Chrobáková

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)
Na naší škole působí sdružení rodičů
a přátel školy, kteří pořádají pro žáky
a nejen pro ně tradiční akce, mezi něž
patří např. tradiční ples, dětský
karneval, ale přispívají žákům také na
různé aktivity.
SRPŠ pořádalo 25. ledna 2013 tradiční
ples v Kulturním domě ve
Všechovicích. K tanci a poslechu hrála
skupina Kornet, o taneční číslo se
postarala skupina z Přerova pod
vedením pana Šrámka. Velké
poděkování patřilo všem sponzorům,
díky jejichž darům se losovala bohatá
ruličková tombola. Výtěžek z plesu a
následně i z dětského karnevalu slouží
dětem v jejich celoroční školní
činnosti.

SRPŠ přispívá na lyžařské
kurzy žákům 4., 5. a 7.
ročníku, na plavání žákům
2. a 3. ročníku, přispívá na
dopravu na žákovské
exkurze, na odměny pro
žáky za dobrou
r e p r e z e n t a c i š k o l y,
odměny za vynikající
prospěch, cestovné na
soutěže, knihy a věcné
odměny pro žáky 9.
ročníku, příspěvek na práci
zájmových kroužků, drobné odměny
za soutěže pořádané na Dětský den,
na Mikuláše, na celoroční akce
pořádané žáky 9. ročníku pro ostatní
třídy.

Ples SRPŠ 2013

Z prostředků SRPŠ byla například
zakoupena i videokamera, digitální
fotoaparáty, lyžařská výzbroj a bylo
přispěno na zakoupení keramické
pece.

Dětský karneval
Tradiční dětský karneval se konal
v neděli 27. ledna 2013 od 14 hodin

v Kulturním domě ve Všechovicích.
Pro děti ze Všechovic i širokého okolí
ho uspořádalo SRPŠ při ZŠ a
MŠ Všechovice. Pro
návštěvníky byl připraven
pestrý program, v němž
vystoupil balet ZUŠ Hranice,
děti z MŠ Všechovice a Pepa
Kolařík ze 4. třídy, který hrál
na bicí. Součástí programu
byly také soutěže, velmi
zajímavá byla pirátská
soutěž. Nechyběla ani
tombola, v níž bylo asi 140
Dětský karneval
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cen. Samozřejmostí byl bufet, který
nabízel různé občerstvení.
Pořadatelé vytvořili velmi příjemnou
atmosféru také tím, že všichni byli v
kostýmech námořníků, případně
pirátů, takže to vypadalo jako na
námořnickém bále.
Poděkování patří především těmto
skvělým pořadatelům, ale také
i sponzorům a ostatním rodičům
a dobrovolníkům, kteří se podíleli na
hladkém průběhu této tradiční akce.
Za účastníky karnevalu T. Losertová,
T. Icelová, M. Indruchová, 8. tř.

Mateřská škola
Součástí Základní školy je i mateřská
škola, kterou navštěvuje v letošním
roce 40 dětí ve dvou odděleních.
V mateřské škole jsou 4 pedagogičtí
a 2 provozní zaměstnanci.
Každoročně školka pořádá několik
slavností, které stojí za zmínku
a které mají již svou tradici.
Lucerničková slavnost bývá zpravidla
na Martina, kdy si děti doma přichystají lucerničky, a my si ve školce
povídáme, jak se zvířátka připravují
na zimu a kdo jim pomáhá. Známe
poustevníka Martina, který žije
v horách a tam se stará o zvířátka
a my mu pomáháme. A právě v den
slavnosti nás přijde Martin navštívit.
Abychom k němu našli cestu, musíme
si posvítit lucerničkami.
Krásná a dojemná je Adventní slavnost. Děti si vytvoří malé svícínky,
vyslechnou pohádku o putování
Josefa s Marií do Betléma a pak si
sami toto „putování“ vyzkouší. Na
konci cesty zapálí svou svíčku
a musí ji donést svým rodičům.
Svíčka symbolizuje zrození nového života, který je potřeba chránit. Na začátku je všude tma, na
konci září spousta světýlek naděje. Po této slavnosti jdeme rozsvítit vánoční strom na náves společně se všemi občany. Je to pro děti
neuvěřitelný zážitek. Zažijí pocit
dobrodružství ze tmy, pocit sounáležitosti celé skupiny lidí a radost
z rozsvíceného stromečku.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
si zde zakoupili perníček a tím přispěli dětem na pomůcky. Poslední slavností v roce je klasická Vánoční slavnost s rozdáváním dárků pod vánočním stromečkem. Tyto vánoce jsme
vystoupili s vánoční pohádkou
O narození Ježíška. Byl to opravdu
krásný zážitek.

Vynášení Moreny

Masopustní slavnost
Po velkém těšení a ještě větších
přípravách, kdy jsme si s dětmi povídali o tradicích vodění medvěda,
pochovávání basy, o masopustu
a vyzdobili jsme si celou třídu vlastno-

dětmi sbírali různé proutky a větvičky, ve školce jsme si společně vytvořili
Morenu. Oblékli jsme ji do šatů z
krepového papíru, namalovali obličej
barvami a ozdobili ji skořápkami od
vajíček a třásněmi. Povídali jsme si o
tradici vynášení Moreny
a těšili se, že až ji vyneseme,
odejde paní Zima spát a předá
svou vládu paní Vesně. Ve čtvrtek
21. března 2013 jsme se vydali na
dlouhou a náročnou pouť přes
vesnici, až k řece Juhyni. Děti se
statečně dělily o nesení Moreny
a celou cestu jsme byli napjati,
zda se nám ji podaří správně
pustit po vodě, aby se náhodou
někde nezachytila a paní Zima se
nevrátila. Naštěstí se vše zdařilo
a my se s ní rozloučili říkankou:

Masopustní slavnost

ručně vyrobenými škraboškami,
řetězy a ozdobami, nadešel ten
očekávaný den. Masopustní slavnost,
v pátek 15. února 2013. Všichni jsme
se sešli v maskách a užívali si hned od
rána. Nejprve proběhl rej masek za
zvuku veselých písniček a soutěž
v tanci. Po svačině, která byla završena sladkým překvapením, jsme si
vyprávěli karnevalovou pohádku
O zachráněné princezně, ve které
vystupovaly všechny děti –
masky. Ještě než jsme se
posilnili obědem, vypukla
velká karnevalová soutěž o
nejobratnější masku.
Nakonec zvítězili všichni
a děti si odnesly domů
malou odměnu a učitelky
dobrý pocit ze šťastných
úsměvů dětí.

Vynášení Moreny
Mateřská škola

Na vycházkách jsme s
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Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Zatahám tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím na zpátek,
vysleču si kabátek.

Morena pádila rychlým tempem pryč
a my se těšili, že už konečně nastane
jaro. To jsme však netušili, že příroda
má pro nás nachystané překvapení…

Jarní slavnost
Jarní slavnost se uskutečnila v pátek
22. března 2013. Děti si společně
s rodiči doma vytvořili hnízdečka
a přinesly je do školky.
Na druhý den byly velmi překvapené,
protože hnízdečka zmizela. A tak
jsme pátrali po celé školce, ale místo
hnízdeček jsme našli dopis od ptáčků
a zvířátek, ve kterém nám napsali, že
si hnízdečka vypůjčili, aby nám do
nich uložili malou odměnu za to, že
jsme se o ně tak hezky celou zimu
starali. Krmili jsme ptáčky v krmítku

www.vsechovice.eu
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nachystali oříšky a šišky.

Jarní slavnost

před školkou i doma, nasbírali jsme
pro myslivce kaštany, veverkám jsme

A tak jsme se hnízdečka
vydali hledat a kde jinde,
než na zahradu. Našli jsme
je pod velkým smrkem
a byla plná čokoládových
dobrůtek. Takto hezky se
nám zvířátka odměnila.
Ale nejen sladkostmi. Na
naší zahradě bydlí spoustu
různých ptáčků, které
pozorujeme, posloucháme jejich

zpěv a učíme se je poznávat. Chodí
tam pravidelně veverky a docela
nedávno nás navštívil Kalous ušatý,
který pobyl jeden den a pak zmizel.
Ale v nás na něj zůstala hezká vzpomínka na to, jak jsme jej se vzrušením pozorovali, bádali v knihách a
podělili se o nadšení se svými rodiči.
Za školku přispěla Věra Šebíková

Protipovodňová opatření
V listopadu byla dokončena stavba
propustku pod komunikací ve směru
na Malhotice, v lokalitě nejvíce
postižené loňskými přívalovými dešti.
Propustek v té době tvořila jedna
roura o průměru 1 m. Nedostatečný
profil, enormní lokální srážky

vjezdy k nemovitostem, včetně
horské vpusti a vjezdu na polní cestu.
Věřím, že jsme v této části udělali pro
zamezení opakování loňských událostí maximum. Vůbec se však nebudeme zlobit, když k testu propustku již
nedojde.

a nevhodné plodiny na okolních
svažitých polích, byly příčinou, že
propustek nebyl schopen obrovské
množství vody zvládnout. Voda se
rozlila do okolí

To není poslední akce, kterou v rámci
protipodňových opatření realizuje.
Jsme zapojeni do dvou společných
projektů, které se tomuto tématu
věnují. Prvním z nich projekt, který
realizuje město Hranice a přizvalo ke
spolupráci další obce správního
obvodu Hranice. Jedná o projekt,
jehož výstupem je vytvoření digitálního povodňového plánu, umístění
srážkoměrů a hlásičů. Další projekt
realizuje mikroregion
Hranicko, který se zabývá
vytvořením studie na
realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření. Jedná se o opatření na
ploše a opatření na tocích.
Naše území stejně jako
území dalších zapojených
obcí bylo zmapováno
a navrženo několik opatřeních na ploše, kde hrozí
eroze půdy. Jsou to různé
remízy, travnaté pásy
– prostě taková opatření,

a došlo k zaplavení domů rodiny
Grešů. Vyvolali jsme proto jednání se
Správou silnic Olomouckého kraje
a dohodli se na co nejrychlejším
řešení tohoto problému. Po vypracování projektové dokumentace byla
akce
v říjnu zahájena. Musela být provedena i úplná uzávěra komunikace, což
působilo nejvíce problémů občanům
Malhotic, kteří museli při cestě do
Všechovice absolvovat delší trasu.
Nicméně 16. 11. 2012 byla komunikace již otevřena a o týden později byly
dokončeny i práce na okolí mostku.
Ten v současné době tvoří dvě roury
každá o průměru 120 cm. Vydlážděny
byly přítokové i odtokové části,
instalována svodidla, v nezbytném
rozsahu byly také opraveny přítoky ze
zatrubněných příkop, uliční vpusti,

Propustek před opravou

která znali naši předci a která výrazně
napomáhala krajině vypořádat se
s větším množstvím srážek. Tato
studie nám pomůže při realizaci
komplexních pozemkových úprav,
které na katastru Všechovic připravuje pozemkový úřad. Další opatření je
na toku – pro nás na toku náhonu.
Radovan Mikuš, Marcela Tomášová

Propustek po opravě

Dotace pro naši obci v letošním roce
Hned třikrát byly Všechovice úspěšné
v žádostech o dotaci do programu
LEADER. První akce je rekonstrukce
části kulturního domu – tedy sociálních zařízení a vestibulu. Tato potřeba vyplynula z dotazníkového šetření
mezi občany, které jsme prováděli
v roce 2011 při aktualizaci Programu
rozvoje obce. Zvýší se kapacita
sociálních zařízení, současné jsou
číslo 6 / květen 2013

vzhledem k nárůstu kulturních
a společenských akcí již nedostačující. Z vestibulu vznikne menší místnost, která bude moct sloužit
i k setkávání spolků. Očekávané
náklady přesáhnou 600 tis. Kč. Tato
rekonstrukce měla být původně
realizována již v loni, ale vzhledem
k dokončování velkých investic jako
byl kanalizační přivaděč, musí být
-6-

rekonstrukce kulturního domu
z důvodu omezeného množství
finančních prostředků odložena na
rok 2013. Součástí rekonstrukce bude
i úprava vchodu do kulturního domu,
zvažujeme i další úpravy, špatný stav
oken je nutno řešit.
Další akcí je projekt na rozšíření
zázemí u tenisových kurtů a dětského

hřiště. V tomto případě je žadatel
Sportovní klub Všechovice o.s. Projektem dojde nejen k rozšíření dětského hřiště o další prvky, ale
i k vybudování sociálního zázemí pro
uživatele areálu. Očekávané náklady
jsou ve 868.000 Kč.
Poslední akcí je tzv. Projekt spolupráce, který předkládala Místní akční
skupina Rozvojové partnerství regionu Hranicko. Jedná se již o 2. projekt
v pořadí, který se zabývá budováním
místních expozic a muzeí. Ve Všechovicích vznikne muzea architekta
Bohuslava Fuchse. V původním plánu
bylo, že bude upravena část hasičské
zbrojnice a bude zde umístěna expozici, která bude věnována našemu
významnému rodáku. Ale v začátku
přípravy na realizaci se zjistilo, že
tento prostor není úplně vhodný
a důstojný pro novou expozici. Po
dlouhém přemýšlení bylo navrženo
jiné řešení: expozici bude umístěna
do prostor současné knihovny. Je to
prostor uprostřed obce, je velký,

dobře prosvětlený.
Na přípravě tohoto projektu jsme
spolupracovali nejen s místními
občany, ale také i se zástupci brněnské fakulty architektury, kteří na
odkaz Bohuslava Fuchse rozhodně
nezapomínají. Tento projekt bude
realizován společně s městem Potštát, s MAS Mohelnicko a dalším
polským partnerem. Mimo samotné
muzeum nás čekají i studijní cesty do
partnerských regionů a výroba propagačních letáčků, které pomohou
muzeum zatraktivnit. Náklady na
projekt na straně Všechovic se očekávají ve výši 740.000 Kč, přičemž
dotace bude až do výše 80 %.
Určitě se ptáte, co bude s knihovnou.
Pro knihovnu jsme našli místo v základní škole. Základní škola vzhledem
k počtu žáků má některé učebny
nevyužívávané. I když bude knihovna
pro některé občany dále, věříme, že
i zde najde dostatek čtenářů
a návštěvníků.
Marcela Tomášová

VYZÝVÁME
VŠECHNY OBČANY ČI JEJICH PŘÍBUZNÉ A ZNÁMÉ, POKUD MAJÍ K DISPOZICI ČI ZAPŮJČENÍ
NEBO K OPATŘENÍ SI KOPIE COKOLI, CO SE VÁŽE K OSOBNOSTI NAŠEHO RODÁKA ARCH. BOHUSLAVA FUCHSE
A JSOU OCHOTNÍ TOTO POSKYTNOUT, AŤ SE OBRÁTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ NA P. STAROSTU.
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

MS 2013 v ledním hokeji již POČTVRTÉ V KINĚ!!!
Místní hokejový klub HC DRACI
VŠECHOVICE o.s. Vás srdečně zve do
kina na promítání zápasů MS
v ledním hokeji. Šampionát letos
pořádají země Švédsko a Finsko. Pro
letošní rok je naše reprezentace
zařazena do základní skupiny A, kde
se utká s Kanadou, Švédskem, Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Běloruskem a Slovinskem. Tato skupina

odehraje své zápasy v hlavním městě
Švédska Stockholmu. Tak jako vždy
nabídneme všechovským hokejovým
fanouškům netradiční zážitek. Budeme vysílat v kině každé utkání našeho
národního mužstva. Ve spolupráci
s Jirkou Sedláčkem Vám nabídneme
i bohaté občerstvení a plno lahůdek.
Na pití bude připravena točená limonáda nebo kofola, pro dospělé pak

točené pivo 10°. Boje o titul mistra
světa začínají 3. května, kdy náš tým
nastoupí proti Bělorusku v 16.15 hod.,
srdečně zveme táty, mámy, děti
a všechny fandy ledního hokeje do
kino sálu Všechovice. Rozpis promítání zápasů bude zveřejněn na výlepových plochách v obci cca. týden před
začátkem turnaje.

mých jmen dorazí Martin Dejdar,
který je majitelem klubu. Jelikož je
vše poměrně čerstvé, tak přesný
soupis osobností se k nám dostane
zhruba do dvou měsíců. Od managerky Olympu nám bylo naznečeno, že na
fotbalová utkání jezdí např.: Jiří
Mádl, David Suchařípa, Dominik
Hašek nebo Richard Genzer. Není
vyloučena ani účast některého
z bývalých fotbalových internacioná-

lů. Ve svém klubu mají celkem 65
zvučných jmen, takže si určitě příjde
každý na své. Jakmile budeme znát
kompletní soupisku Olympu budeme
Vás informovat prostřednictvím
plakátů na výlepových plochách
a facebooku. V nejbližších dnech
proběhnou první organizační schůzky,
kde bude projednáván doprovodní
program této události.

Za tým HC DRACI VŠECHOVICE Jiří Doležel

Co připravujeme
Hokejový tým HC DRACI VŠECHOVICE
za podpory obce a fotbalového oddílu
TJ TATRAN VŠECHOVICE letos pro
místní i přespolní uspořádají zajímavou sportovní akci. V sobotu 24.8.
2013 se na místním fotbalovém hřišti
odehraje od 16hod. přátelské utkání
mezi týmy LEGENDY VŠECHOVICE
a týmem osobností OLYMP PRAHA.
Vzhledem k současným informacím
můžeme zatím potvrdit, že ze zná-
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Jiří Doležel
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Byl jednou jeden zámek...
Historie pivovarnictví
také ve Všechovicích
Dnes by jsme si mohli zavzpomínat nad
bývalým pivovarem ve Všechovicích
a pivovarnictví jako takového vůbec.
První písemná zmínka o vaření piva na
území dnešní České republiky je
nadační listina vyšehradské kapituly
z roku 1088. Tehdy mohl vařit pivo
kdokoli, kdo měl k tomu potřebné
prostředky. Až později vznikla první
várečná privilegia. Prvním významným
privilegiem bylo právo mílové
(v okruhu jedné míle od městských
bran, nesměl nikdo sladovat, ani vařit
pivo), udělované královským městům
od 13. století. Toto právo se vztahovalo na právovarečné měšťanstvo, tedy
na starousedlé měšťany, či na osoby
toto právo vykonávající. V ostatních
městech, bez tohoto práva, se vařit
pivo nesmělo. Brzy postřehlo panstvo
(šlechta), jak velký užitek je z pivovarnictví a začalo stavět své sladovny
a pivovary i v místech zasahujících do
výsad měst a do práva mílového.
Vznikali tím mezi šlechtou a měšťany
spory, při nichž tekla i krev. Šlechta
z tohoto boje vyšla vítězně. Dosáhla
ustanovení, kde právo výroby a odbytu
piva a lihovin zůstalo vyhrazeno třem
stavům: panskému, měšťanskému
a duchovnímu. Ustanovení bylo zakotveno ve smlouvě Svatováclavské z roku

1517, a nazývá se právem propinačním. Vařila se piva - bílá, kde ječmen
byl nahrazen jinou surovinou, většinou
pšenicí a piva ječná zvaná červená,
obě na vrchní kvašení. Počet panských
pivovarů vzrůstal a důsledkem bylo
ekonomické oslabení měst. Na počátku 17. století byl počet pivovarů na
hranici 3000, ale většinu zredukovaly
konfiskace majetku po roce 1621,
a následné sdružování malých statků
a dvorů (většinou každý měl svůj
vlastní pivovar)ve větší celky a panství. I třicetiletá válka významně
zasáhla do českého pivovarnictví.
Dalším faktorem byl vývoj městského
pivovarnictví, zakládaly se společné
pivovary, které rušili malé pivovárky
v jednotlivých právovarečných
domech. Dekret z roku 1786 jim to
přímo ukládal. Dalšími milníky rozvoje
pivovarnictví bylo zrušení roboty 1781
a zrušení práva mílového v roce 1788,
v neposlední řadě i vlivem sládků,
např. František Ondřej Poupě (17531805), který jasně formuloval pravidla
vaření piva a jako první použil v práci
sládka - teploměr nebo Josef Daněk,
který popsal spodní kvašení v českém
jazyce.
My ale víme, že jedno z nejlepších piv
se vařilo, právě ve Všechovicích a kdo
ví, třeba se tady bude znovu vařit pivo
a né, jen tak ledajaké.

Jaroslav Mikl

Fotbal - SK Všechovice
28. 4. 2013 Jesenec - Všechovice
21. 4. 2013 Všechovice - Mostkovice
POŘADÍ

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

1:5
2:0

Naši jubilanti

(na pokračování - 5. část)

14. 4. 2013 Pivín - Všechovice
7. 4. 2013 Všechovice - Kostelec

4:4
3:1

DRUŽSTVO

ZÁP.

V

R

P

SKORE

BODY

Beňov
Vrchoslavice
Všechovice
Hranice "B”
Lipová
Tovačov
Horní Moštěnice
Nezamyslice
Kostelec
Radslavice
Mostkovice
Jesenec
Pivín
Býškovice

15
17
17
16
16
16
16
16
17
16
16
15
17
16

11
11
10
9
9
7
7
6
6
5
5
4
3
3

2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
4
5
1

2
4
5
5
5
6
7
8
9
8
9
7
9
12

51:18
43:23
37:27
38:27
42:32
30:28
26:34
22:29
33:44
29:32
22:33
21:27
23:43
23:43

35
35
32
29
29
24
23
20
20
18
17
16
14
10

MĚSÍC

Leden

Únor

Březen

Duben

JMÉNO

JUBILEUM

Sobková Věra
Bělík Josef
Radová Marie
Valentová Anna
Mikéska Jaroslav
Studená Věra
Vašinka Viktor
Horáček Václav
Šimarová Alena
Šimarová Marie
Bradíková Anna
Čechová Jaroslava
Svítilová Zdenka
Králíčková Marie
Hradilová Marie
Malíková Milada
Žáková Ludmila
Krbálek Ludvík
Vašíčková Františka
Indruchová Ludmila

87
80
80
75
70
75
70
85
75
85
87
75
80
87
86
86
70
70
80
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Plánované kulturní akce
04 - 06/2013
DUBEN
Jarní slavnost
Knoflíkový jarmark
KVĚTEN
3.-19. 5. Promítání MS v hokeji
5. 5. Slavnost sv. Floriána
12. 5. Den matek
25.-26. 5. Pouťové slavnosti
Pasování malých čtenářů
31. 5. Den dětí
ČERVEN
8. 6. Tenisový turnaj, 4. ročník
Výlet do ZOO Lešná
Rozloučení se školáky
28. 6. Rozloučení s žáky 9. třídy

MŠ
MŠ

HC Draci
SDH

MK, ZŠ
MŠ, ZŠ

SK
MŠ
MŠ
ZŠ

Hospůdka na Pastevníku
Hospůdka na Pastevníku Vás zve k návštěvě příjemné nekuřácké hospůdky.
Nabízíme široký sortiment alko i nealko nápojů, sladkostí i slaných výrobků.
Možnost pořádání večírků, párty, oslavy narozenin, soukromých akcí, příprava studené i teplé kuchyně.
Při objednávce předem, rádi otevřeme i mimo otvírací dobu.
Bližší info na tel. 774 158 153

Těšíme se na Vaši návštěvu!

