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ZPRAVODAJ
obce Všechovice

Třídíte?
Na konci každého roku je jednou
z povinností obce zhodnotit stav odpadového hospodářství. V prosinci je
totiž poslední možnost upravit
obecně závaznou vyhláškou cenu za
svoz komunálního odpadu, to znamená, kolik budeme na občana platit za
popelnici v dalším roce. Částka se
vypočítává podle skutečných výdajů
na svoz komunálního odpadu za uplynulý rok. Do této částky se nezahrnuje náklad na svoz separovaného
odpadu – skla, plastů, papírů, bioodpadu a nebezpečného odpadu. Separovaný se sbírá do kontejnerů na šesti
stanovištích v obci. Nebezpečný
odpad sbíráme 2x ročně a je jím veškerý elektroodpad, lednice, pračky,
televizory, monitory, obaly od škodlivin, léky, pneumatiky, baterie, zářiv-

ky, pesticidy, barvy, laky. Toto vše na
skládku nepatří a je likvidováno ve
specializovaných provozech. Do
popelnic nepatří také stavební suť.
Pokud se jedná o beton rozbitý na
menší kusy, cihly, tašky, omítku, tak
na tento materiál můžeme přistavit
kontejner a využijeme ho na vysypávky polních a lesních cest. Ostatní
stavební suť lze likvidovat na skládce
v Bystřici pod Hostýnem.
Z těchto informací je zřejmé, že
pokud budeme více třídit, bude méně
odpadu v popelnicích a o to méně
zaplatíme za svoz. Vím, že je potřeba
věnovat v domácnosti určitý čas na
to, abychom již v samém počátku
vzniku odpadů minimalizovali objem
v popelnici, ale určitě ten čas za to
stojí. Nejen, že se nebude zvyšovat
cena za svoz, ale vytříděný
odpad se dále zpracovává,
nezatěžuje životní prostředí, nemusí vznikat
nové skládky. Když dnes
třídíme, šetříme svoji kapsu, ale hlavně šetříme naši
krajinu pro generace
příští, pro naše děti.
Možnost občanů zbavit se
odpadů je maximálně
zajištěna. Proto někdy

zůstává rozum stát nad chováním
některých z nás. Příkladem je
nedávná událost, kdy jsme z obecního
lesa museli odvézt přibližně 2 tuny
odpadu, který zde někdo vysypal.
Nebo při podzimním sběru odpadů do
velkoobjemových kontejnerů. V SMS
zprávě, tak na samotném kontejneru
je vyznačeno, co se zde může uložit.
A přesto tam někdo vhodí televizi,
pneumatiky nebo pytel s plastem.
Přestože cena za uložení odpadů se
rok od roku zvyšuje, tak díky všem,
kteří třídíme, se zmenšuje množství
odpadů na skládku. Proto nemusíme
pro příští rok cenu za popelnice zvyšovat a ta zůstane na 440 Kč na občana. Dále platí úlevy pro děti do šesti
let věku a na čtvrté a každé další nezaopatřené dítě v rodině.
Radovan Mikuš, starosta

Realizované akce a plány na rok 2014
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali, jaké naše obec získala
dotační prostředky a co se z nich bude
opravovat či budovat. Jak jste si jistě
všimli, tak kulturní dům již prošel
předpokládanou rekonstrukcí. Nako-

nec tak, jak to při opravách bývá,
musely být vynaloženy prostředky
nad rámec plánovaných. Náklady na
celou akci dosáhly téměř milionu
korun. Mimo plánovanou rekonstrukci WC byly také zazděny okna
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vedoucí na náves, které v zimním
období nepříjemně ochlazovala celý
prostor kulturního domu, dále bylo
nutné v rámci rekonstrukce také provést výměnu kanalizačního systému
v KD, vody a elektřiny, a to nejen
www.vsechovice.eu
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v nově vybudované sociální zařízení,
ale kompletně. Věříme, že
v budoucnu se podaří získat opět
dotační prostředky, které by mohly
posloužit k úpravě vstupního prostoru, případně zateplení či výměny
oken.

na jaře 2014. O dalším Vás budeme
informovat na vývěskách, webových
stránkách obce, příp. v dalším zpravodaji obce. Pokud máte něco, čím
byste mohli expozici obohatit, třeba
jen půjčit, obraťte se na obecní
úřad. Děkujeme.

Kdo chodí kolem tenisových kurtů,
tak si zajisté všiml, že i tato akce byla
již ukončena. U tohoto sportoviště
vzniklo pěkné sociální zázemí, které
bude sloužit nejen hrajícím tenistům,
ale i dalším příchozím na přilehlé
dětské hřiště. V rámci projektu byla
nejen vybudována „chatka“ s připojením na vodu, kanalizaci a elektřinu,
ale dětské hřiště bylo doplněno
o další prvky a celý prostor byl doplněn o výsadbu zeleně.

Mimo tyto již zmiňované aktivity jsme
byli letos úspěšní i získání dalších
dotací, zejména pak v Operačním
programu životní prostředí a v programu LEADER. Z programu LEADER je
podpořena již 5. žádost o dotaci pro
naši obec nebo naše spolky. Tentokrát
žádal TJ Tatran se svým projektem
Streetpark Všechovice. V rámci projektu vznikne ve sportovním areálu na
Pastevníku hřiště pro outdoorové
aktivity dětí a mládeže naší obce.
Celkové náklady dosáhnou 1,036 mil.
Kč, přiznaná dotace je 750 tis. Kč,
zbývající část bude financovat stejně
jako u jiných projektů místních
spolků obec. Z Operačního programu
životní prostřední jsme získali dotaci
na pořízení čistícího stroje. Ten se
na našich komunikacích objeví na jaře
2014 a bude pravidelně čistit naši
obec. Cena stroje dosáhne 2,2 min.
Kč, přičemž dotace činí 2 mil. Kč.
Dále v rámci životního prostřední
a ochrany krajiny se podařilo získat
dotaci na obnovu a výsadbu zeleně
kolem polních cest a vodních toků
na katastru obce Všechovice. I zde
rozpočet dosahuje téměř 2 mil. Kč,

Muzeum Architekta Bohuslava
Fuchse je v přípravě a s rekonstrukcí
prostor pro jeho vznik se začne po
novém roce. Na obsahové stránce
muzea intenzivně pracují studenti
i pedagogové fakulty architektury
v Brně. Muzeum by mělo být otevřeno

ale s tím rozdílem, že dotace je 100 %,
což je naši obec mimořádně výhodné.
Zbývá jen zahájit výběrové řízení,
vybrat dodavatele a v roce 2014 zrealizovat.
V letošním roce jsme připravili ještě
další žádosti o dotace, u kterých
zatím nevíme výsledky. Jedná se
o zateplení poslední části budovy
základní školy – tj. tělocvičny, dále
na zateplení výměnu zbývajících
oken na budově obecního úřadu.
Podali jsme žádost na pořízení vozu
a kontejnerů na sběr bioodpadu
z ploch veřejné zeleně, ale i z domácností. Obecně lze říci, že projekty
z oblasti životního prostředí jsou
velmi podporované. Uvidíme, zda
budeme také úspěšní.
Velmi intenzívně pracujeme na přípravě projektu na rekonstrukci části
základní školy, kde bychom chtěli
přemístit provoz mateřské školy a tím
ušetřit náklady na opravu budovy MŠ a
také provozní náklady školy. Zde je
klíčové získání dotačních prostředků
v dostatečné výši na provedení této
rekonstrukce. Snad i tato, dlouhodobě plánovaná akce, se nám
v budoucnu podaří uskutečnit.
Mimo tyto aktivity výhradně obce
Všechovice se naše obec zapojuje do
společných aktivit, které realizují
mikroregiony Záhoran a Hranicko,
jichž je naše obec členem.
Marcela Tomášová, místostarostka

SMS zprávy z obce
Již od roku 2008 nabízí jednoduchý a
pohodlný způsob získávání důležitých
informací o dění v obci a to formou
SMS InfoKanálu - zasílání důležitých
informací na zaregistrovaná čísla
Vašich mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS). V rámci
vylepšení Vaší informovanosti jsme se
rozhodli ke krokům, které službu
rozšíří a zefektivní. Přeregistrováním
s uvedením Vašeho čísla popisného,
budeme moci rozdělit informace jen
pro určité okruhy a části obce, například podle rozdělení rozvodů elektrické energie, vodovodního řádu,
plynu. V případě odstávky části
těchto vedení bude informována jen
dotčená oblast. Přeregistrováním
bude provedena také inventura čísel.
V současné době jsou v evidenci čísla,
která již nejsou aktivní. Zaregistrovat
se mohl také kdokoliv mimo obec.
Chtěli bychom zachovat limit dvou
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registrací na jedno č.p. a vyřadit, tak
nadbytečné registrace.

Jak se zaregistrovat
pomocí SMS?

Jste-li už k odběru SMS registrováni,
prosím, přeregistrujte se, dle
instrukcí níže, které platí i pro nové
registrace 1. online nebo 2. SMSkou
nebo 3. osobně na OÚ….

SMS napište, prosím, ve tvaru
dle Vašeho bydliště:

Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře
na webových stránkách obce
www.vsechovice.eu.
Nebo se registrujte přímo zde:
www.infokanal.cz/cweb/reg/VSECH
Pomocí registračního
online formuláře můžete
vou registraci později upravit
nebo registraci zrušit.
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REGISTRUJmezeraJMENO
mezeraPRIJMENImezera
VSECHOVICEmezeraCISLOPOPISNE
SMS odešlete na číslo
SMS InfoKanálu: 581 622 632
POZNÁMKA: Velikost písmen nehraje roli,
důležité je dodržení mezer mezi slovy,
zejména u víceslovných názvů ulic.

Další informace
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme
doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci
pevného čísla prosím volejte:
581 622 632 nebo zašlete
e-mail s žádostí o registraci na:

info@infokanal.cz. V žádosti uveďte
stejné údaje, které jsou vyžadovány
v registračních SMS. S veškerými
dotazy ohledně služby SMS InfoKanál
se, prosím, obracejte na obecní úřad.

Další informace získáte rovněž
na webových stránkách
www.infokanal.cz
a www.vsechovice.eu

Aktualizací SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věřím, že budete se službou i nadále
spokojeni, proto, prosím, neváhejte
a registrujte se. Jen dobré zprávy.
Radovan Mikuš, starosta

Od adventu do Vánoc
Ve středu 4. 12. 2013 ožila ZŠ Všechovice adventním jarmarkem – „OD
ADVENTU DO VÁNOC.“ Na tuto akci
se žáci 1. – 9. tříd, děti ze ŠD a pracovníci školy připravovali již od podzimu
– sběrem přírodního materiálu, výrobou keramiky a nácvikem divadelního
představení „O sv. Mikuláši.“ Z nasušeného přírodního materiálu vyráběli
žáci v hodinách Vv, Pč a ve ŠD vánoční
ozdoby a předměty. Tyto předměty
slouží k výzdobě školy. V pondělí
2. 12. 2013 škola ožila adventní atmosférou. Žáci začali s výzdobou tříd,
chodeb, oken školy a výrobou kulis
k divadelnímu představení. Ve středu
byli žáci a přátelé školy rozděleni do
jednotlivých dílniček, ve kterých
předváděli výrobu adventních
a vánočních ozdob různými technika-

mi. Jednalo se především
o malování břidlic, skleněných závěsů, výrobu korálkových ozdob, pletení zvonků z pedigu, vlny, příze,
výrobu svíček a ozdob
z medových plástů, výrobu
košíků z papíru a výrobu
vánočních ozdob z netradičního materiálu. Jednotlivé
techniky si mohli návštěvníci všech věkových kategorií
vyzkoušet a výrobek odnést
domů. Velký úspěch mělo i zdobení
perníků, které potěšilo hlavně malé
děti. Samotná akce byla zahájena
místní hudební skupinou Všechomor,
která svým vystoupením zpříjemňovala celé odpoledne. Po úvodním
slovu o významu adventu, jsme si

připomněli první adventní svátek –
svátek Sv. Mikuláše, a to divadelním
představením žáků naší školy. Po skončení oficiálního programu se všichni
účastníci rozešli do jednotlivých dílniček. Velký úspěch měli žáci 1. třídy,
kteří si pod vedením tř. učitelky
vyzdobili třídu a vytvořili živý betlém.
S velkým zájmem rodičů a dětí se
setkala i ukázka zajímavé fyziky
kroužku Debrujárů. Žáci předváděli
pod odborným dohledem výrobu plasteliny, bublin, sloní zubní pasty, kouzelné peněženky apod. Všechny
účastníky jarmarku čekalo v jídelně
školy bohaté občerstvení, které připravili zaměstnanci školy. Děkujeme
za hojnou účast všem rodičům, prarodičům, přátelům školy a široké veřejnosti. Tato akce byla podpořena Grantovým programem Regionu Hranicko a
Kartonáží Branky na Moravě. Děkujeme všem sponzorům za podporu,
zaměstnancům a žákům školy za perfektní zvládnutí akce.
Drahomíra Lukášová, Irena Kývalová

Akce HC Olymp Praha
V sobotu 24. 8. 2013 se na místním
fotbalovém hřišti konala jedna z nejvýznamnějších sportovně kulturních
akcí v historii Všechovic. Naši pozvánku na sehrání exhibičního fotbalového
utkání s výběrem Všechovic přijal tým
osobností HC Olymp Praha - v čele
s kapitánem Martinem Dejdarem.
Vše se zrodilo poměrně rychle, domácí hokejisté HC DRACI přišli s tímto

nápadem, poté jsem zavolal manažerce Olympu paní Pitrové, navrhli
jsme termíny a čekali jsme asi 14 dní
na potvrzení od pana Dejdara. Nakonec vše dobře dopadlo, byla odsouhlasena sobota 24. 8. 2013 a nás tak
čekal nelehký úkol v podobě příprav
a organizace celé akce. Vzhledem
k tomu, že s takovým typem akcí jsme
dosud neměli žádnou zkušenost, oslo-
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vili jsme ke spolupráci Obec Všechovice a spolky TJ Tatran Všechovice, SK
Všechovice a Rozmarýn.
Proběhlo několik sezení, myšlenek
a nápadů a společnými silami jsme
připravili kompletní program celé
akce. Spolek Rozmarýn si vzal na
starost tradiční rozloučení s prázdninami pro děti, které se konalo na
umělém fotbalovém hřišti souběžně
www.vsechovice.eu
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s hlavním programem. Ti nejmenší
tak měli možnost si zasoutěžit v různých zábavných disciplínách, vyzkoušet si lukostřelbu nebo se pobavit
u balónkové show.
TJ Tatran Všechovice připravil fotbalové hřiště, jak nejlépe mohli. Čerstvě upravený trávník jako první
vyzkoušeli fotbalisté Tatranu, kteří za
klub působili od roku 1999 do roku
2009. Podle období působnosti byli
rozděleni do dvou týmů a sehráli tak
vůbec první „utkání desetiletí“.
Sportovní klub SK Všechovice se
postaral o doprovodný program na
hlavním hřišti. Konkrétně šlo o uspořádání soutěže O krále střelců Všechovic. Pan Sedláček možná poprvé
s bezdrátovým mikrofonem celou
soutěž bezvadně odkomentoval. Soutěže se zúčastnilo kolem 50. střelců.
Penaltový rozstřel nakonec vyhrál
Danek Rolinc, který si později odnesl
i suvenýr v podobě podepsaného fotbalového míče hráči Olympu.
Hokejisté HC DRACI Všechovice se
spolu s pracovníky obce v koordinaci
s panem starostou Radovanem Mikušem postarali o vše ostatní.
Úkolů jsme měli opravdu hodně, museli jsme připravit řadu věcí včetně
posezení, koordinace občerstvení,
časový harmonogram, zajištění novináře, kameramana a fotografa, ozvučení akce, přípravu komentáře,
nákup cen do soutěže, finanční rozpo-

čet, parkoviště a spoustu dalšího.
Exhibiční utkání proběhlo bez zbytečných faulů a zranění. Za domácí výběr
nastoupili hráči, kteří v minulosti
nebo současnosti měli úzkou spojitost
s Tatranem či obcí. Mohli jsme tak
v našich řadách vidět bývalé, ale stále
skvěle hrající hvězdy Tatranu, nebo
i zajímavé osobnosti Všechovic např.
pana faráře Jelínka nebo pana Otáhala, kteří byli naší pozvánkou opravdu
velmi potěšeni. Utkání skončilo spravedlivou remízou 5 : 5, takže si i diváci přišli na své.
Ještě jednou bych rád velmi poděkoval všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce a pomohli tak zrealizovat historicky první exhibiční utkání
výběru Všechovic proti týmu osobnos-

tí. Myslím, že je to úspěch vidět na
pastevníku Martina Dejdara nebo
Dominika Haška. Pro všechny naše
hráče to byl opravdový zážitek a myslím, že i pro diváky, kteří o tento typ
akce projevili značný zájem. V tuto
chvíli již debatujeme o tom, zda
naplánujeme odvetu na léto 2014.
Na závěr bych rád poděkoval i sponzorům, kterými jsou: Jiří Sedláček Hospůdka na Pastevníku, Radek Buzinis, Božena Číhalová, Záhoran a.s.,
Řeznictví Oldřich Kubeša, Jiří Doležel
– Centrum-zateplení.cz, Libor Ponížil
– Renetra s.r.o.
Jiří Doležel

Rozloučení s deváťáky
V pátek 28. června 2013 proběhlo
v aule školy slavnostní rozloučení
s žáky deváté třídy. Slavnostní projev
k absolventům naší školy měl pan
ředitel Mgr. Milan Švach a předal
některým žákům ocenění v podobě
knižní odměny a pochvaly ředitele

školy. Pak k deváťákům promluvili
starostové nebo zástupci obcí
Všechovice, Horní Újezd, Býškovice
a Rouské. Pan Radovan Mikuš,
starosta obce Všechovice, předal
absolventům upomínkové dárky. Také
deváťáci měli proslov, ve kterém

Rozloučení se školkaři
Na konci školního roku se na obecním úřadě konalo
slavnostní rozloučení se školkaři. Děti si připravily
krásný program a ukázaly všem, že se ve školce
mnoho naučily. Všechno nejlepší ve škole popřál
dětem starosta Radovan Mikuš a jejich budoucí
pan ředitel Milan Švach a nakonec také všechny
jejich paní učitelky. Na závěr se děti převlékly do
triček, která jim budou připomínat jejich bezstarostná školkařská léta a rozloučení zakončily dětským šampáněm a pohoštěním.
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zavzpomínali na uplynulých devět let
a poděkovali vyučujícím za jejich
práci. Při závěrečné prezentaci
deváťáků se přítomní rodiče zasmáli
i poplakali dojetím.
Všem absolventům přejeme úspěšné
vykročení do dalšího života...

Nový školní rok
2. září 2013 jsme v aule školy přivítali nové prvňáčky. 11 děvčat a 9 chlapců zahájilo novou etapu svého života.
Žáci ll. stupně pro ně připravili pěkný
program, starostové z několika obcí

jim řekli pár povzbudivých vět a od
vedení školy obdrželi malé dárky.
V učebně 1. třídy dětem nová třídní
učitelka popřála, aby je učení bavilo
a aby chodily do školy rády. K tomuto

přání se připojují i ostatní pedagogové.
Mgr. Věra Chrobáková,
třídní učitelka

IV. Setkání Hanáků v Prostějově
V sobotu 14. září 2013 se v Prostějově uskutečnilo již IV. Setkání
Hanáků s hejtmanem Olomouckého
kraje, na kterém se setkávají Hanáci
a Hanačky z různých koutů široké
Hané. Pozvání na toto setkání dostali
také členové o. s. Šimon Všechovice
a rádi se tohoto setkání zúčastnili.
Prezentace a sčítání krojovaných
účastníků byly zahájeny v 8 hodin. Po
slavnostní mši v kostele Povýšení sva-

tého kříže přešli účastníci průvodem
na náměstí T. G. Masaryka. V průvodu
šlo více než 600 krojovaných osob z 35
souborů. Dopoledne na jevišti vystoupily soubory se svými programy
a zástupci souborů zápolili v soutěžních disciplínách „Hanáckého pohádkového pětiboje“. V době od 14 do
18 hodin byla pro zájemce zpřístupněna věž prostějovské radnice. Odpoledne si Hanáci i široká veřejnost
mohli prohlédnout historickou mlá-

tičku, u které hanácké soubory společně předvedly nové folklorní pásmo
„Dožatá“. Během celého dne bylo
možné obdivovat i zakoupit si výrobky
lidových řemeslníků.
A přestože ve Všechovicích celou
sobotu vydatně pršelo, v Prostějově si
návštěvníci užili krásný den! Již teď
se těšíme na další setkání v příštím
roce.
Marie Gerlová

DON QUIOTE ve Všechovicích
V neděli 15. září 2013 se v kině ve
Všechovicích konalo divadelní představení DON QUIOTE DE LA ANCHA,
které na pozvání o. s. Šimon Všechovice přijeli zahrát herci z Divadla
Klauniky v Brně, pod režijním vedením pana Boleslava Polívky. Diváky
přivítala 120kilogramová Anča, učitelka na kominickém učilišti ve Šlapa-

nicích u Brna a poté vystoupil na
jeviště na chůdách profesor španělštiny a dalších jazyků, Don Quiote.
Diváci představovali studenty, které
se pan profesor pokoušel vzdělávat,
zejména ve studiu cizích jazyků. Děj
se odehrával střídavě na jevišti
a v hledišti a vybraní diváci byli nenásilnou formou postupně vtahováni do

děje a hráli společně s oběma herci.
Zapojování diváků do hry vytvářelo
spoustu komických situací a kino ve
Všechovicích se otřásalo salvami smíchu. V závěru představení se Anča,
Don Quiote a všichni „diváci-herci“
shromáždili na pódiu a byli odměněni
zasloužilým potleskem.
Marie Gerlová

Říjnové oslavy
V předvečer státního
svátku jsme se sešli
u pomníku padlých na návsi
u kostela, abychom oslavili
95. výročí vzniku Československé republiky a 85.
výročí odhalení pomníku
padlých, jehož autorem
byl slavný architekt, náš
rodák Bohuslav Fuchs.
Zazněla státní hymna

v podání Dechové hudby
Hustopeče nad Bečvou, po
krátkém proslovu starosty
obce pak naši hasiči položili
k pomníku věnec. Následoval lampionový průvod za
doprovodu dechovky obcí
až na Pastevník, kde byly
oslavy zakončeny krásným
ohňostrojem.

Tradiční setkání se seniory
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 se v Kulturním domě sešla
na pozvání zastupitelstva obce stovka našich
seniorů. Tentokrát v kulturním pořadu „S písničkou
jsi věčně mlád a na světě rád“ vystoupilo duo
Majka a Pepa. V první části programu bavili přítomné písničkami, anekdotami, tancem a kouzelnickými triky. Ve druhé části pořadu se již zapojili všichni
přítomní a zaplnili taneční parket. Skvělá kapela
a také vzorná obsluha zastupitelů určitě přispěla
k dobré náladě našich seniorů.
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
Adventní výstava
Spolek žen Rozmarýn si na polovinu listopadu pro všechny
místní i přespolní připravil Adventní výstavu. Letos trochu
netradičně. Nejednalo se o klasickou výstavu, ale spíš
ukázky různých prací, zdobení adventních věnců, květinových a suchých vazeb, zdobení perníčků. Součástí
byla také soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Kdo přišel,
mohl ochutnat a dát body tomu, co nejvíce chutnalo.
V sobotu celou akci obohatila skupina Všechomor, v neděli
vystoupila Schola ze Všechovic a děti z mateřské školy
Všechovice. Výstavy Rozmarýnu si už ani nedokážeme
představit bez tradičního svařáku, skvělých zákusků a dalších dobrot.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Již poosmé jsme se předposlední
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 připra-

vil Spolek žen Rozmarýn a děti
z mateřské školky. Že jste si na tuto
tradici již zvykli, svědčí i bohatá účast
nejen místních občanů, ale přijeli
i lidé z okolí.

Vítání občánků
V neděli 17. listopadu 2013 se v obřadní síni obecního úřadu uskutečnilo tradiční Vítání občánků. Vítání občánků organizujeme u nás
i pro obce v našem matričním obvodu pro obce, Horní Újezd, Rouské
a Provodovice. Slavnostní obřad zahájily děti z mateřské školky
krásnými básničkami a děvčata ze základní školy hrou na flétnu
a harmoniku. Nové občánky přivítal starosta Všechovic, pak se
všechna miminka vyfotila v kolébce a rodičům představitelé jejich
obcí věnovali dárek a kytičku a zapsali se do pamětní knihy. Letos
jsme mezi nás přivítali celkem 15 dětí. Ze Všechovic 2 občánci, 5
děti z Provodovic, 4 z Rouského a 4 z Horního Újezdu. Ještě jednou
přejeme našim nejmenším a jejich rodičům hodně štěstí, hlavně
zdraví a s přítomnými se rozloučila organizátorka akce Ilona Slováčková slovy: „Na shledanou za rok“.
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Jmenuji se

Jmenuji se

Monika Tobolková,

Václav Kundrát,

narodila jsem se

narodil jsem se

18. 5. 2013

23. 8. 2013

Jmenuji se

Jmenuji se

Marián Cielecký,

Amálka Horáčková,

narodil jsem se

narodila jsem se

12. 11. 2013

27. 11. 2013
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Naši jubilanti
MĚSÍC

Květen

Červen

Srpen

JMÉNO

JUBILEUM

Šejda Miloslav
Dostál Alois
Rada Bohumír
Zeman Evžen
Oborný Augustín
Šimarová Ludmila
Staňková Magdalena
Pospíšil Ivan
Kundrátová Anna

75
70
80
70
70
75
88
70
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let

MĚSÍC

Září

Listopad

Prosinec

JUBILEUM

JMÉNO

Plachá Drahomíra
Čumbová Irena
Znášilková Anna
Tomečková Ludmila
Mašlaň Zdeněk
Slováková Anna
Studený Miloslav
Macha Květoslav
Šejdová Emilie

87
80
87
75
70
85
80
80
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Knihovna v novém
Na konci srpna proběhlo velké stěhování knihovny. Důvodem byly jak
ekonomické úspory, tak vznik minimuzea Bohuslava Fuchse. To vznikne

právě v prostorách bývalé knihovny ve
staré škole. Do nové školy se pak
přestěhovala knihovna. Využijí se tak
volné prostory v budově školy
a tím se sníží celkové
náklady na provoz.
Stěhování 12 tisíc
svazků bylo velmi
náročné. Z velké
části totiž byly
použity stávající
regály. Nejprve se
vše muselo vyskládat na zem, převézt
regály a nakonec
v taškách a krabicích
přemístit všechny
svazky. Ty si knihovnice Lydie Trlifajová
předem očíslovala
a roztřídila, aby

v tom byl určitý řád. Nová knihovna je
sice v menším prostoru, ale zato
určitě útulnější. Z části jsme ji vybavili novými regály na kolečkách,
aby se v případě potřeby daly přemístit. Tím vznikne prostor pro knihovnické akce, jako je například tradiční
Pasování na čtenáře nebo čtenářské
besedy. Nová knihovna má také
nové webové stránky
www.knihovnavsechovice.cz. Ty
vznikly díky paní Mgr. Miladě Papežíkové. Pan učitel Pavel Papežík zase
zprovoznil a instaloval veškerou
počítačovou techniku a internet.
Všichni jste v nové knihovně vítáni.
Provozní doba knihovny
je v pondělí a čtvrtek 8:00 – 11:00
a 12:00 – 17:00 hodin.

Hasiči obdrželi nové zásahové přilby
Sbor dobrovolných hasičů je organizací dobrovolnou, která v mnoha obcích
vůbec není, ale zákonnou povinností
každé obce je mít zásahovou jednotku. Ta by měla být vybavená a podle
kategorie zařazení (naše jednotka je
JPO V s místní působností), být akceschopná v případě vyhlášení poplachu. O zásahu mimo území obce
rozhoduje operační důstojník HZS.
Jednotka musí mít velitele, strojníky
a samozřejmě členy. Velitel a strojníci se pravidelně účastní školení a mají
pro svou činnost osvědčení o odborné
způsobilosti. Všichni členové musí mít
zdravotní prohlídky. Akceschopnost,
vybavení a ostatní náležitosti kontroluje HZS Olomouckého kraje.
V posledních letech se nám podařilo
naše hasiče vybavit zásahovými
obleky a obuví. Nedostatkem však
byly staré nevyhovující přilby. Proto

jsme zkusili podat žádost o příspěvek
na pořízení věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2013.
Žádost byla úspěšná a naši hasiči
obdrželi 5 kusů zásahových přileb
nové generace MSA Gallet F1 včetně
západkové vnitřní výstroje, zátylníku
a zlatého štítu. Přilba je formována
z nového materiálu - kopolyamidu.
Tento materiál se vyznačuje vysokou
tvarovou stálostí při vysokých teplotách, houževnatostí a tvrdostí. Na
přilbě je integrován držák pro svítilnu, anatomicky tvarovaný obličejový
štít je potažen jednostranně průhlednou vrstvou pozlacení (9% prostupnost světla), která účinně zvyšuje
tepelnou bariéru. Blíže k obličeji jsou
v přilbě integrovány zasouvací
ochranné brýle z čirého plastu. Brýle
se ovládají páčkou na straně přilby.
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Celkem stálo pořízení těchto nových
přileb 34 950 Kč. Olomoucký kraj
přispěl částkou 15 000 Kč. Děkujeme
tímto Olomouckému kraji za poskytnutí příspěvku.
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
Sportovní klub Všechovice informuje a zve
Tenis
28. 9. 2013 byl uspořádán tenisový
turnaj Nejlepší debl. Turnaje se
zúčastnily dva páry v soutěži mix
a v hlavní soutěži startovalo sedm
páru systémem hry každý s každým.
Výsledky - MIX:
1. Monika Kopečná + Bronislav Ponížil
2. Věra Chrobáková + Vlastimil Kuča
Výsledky - hlavní soutěž:
1. Synot
- Pavel Sedláček + Karel Sedláček

Plánované kulturní akce

Hrálo se za pěkného slunečného
počasí a k vidění byly kvalitní tenisové
výkony.
V areálu tenisových kurtů probíhá
výstavba nového zázemí.
Chtěl bych zdůraznit, že SK, který má
v bezplatném užívání tenisový areál,
provádí činnost dle provozního řádu.
Upozorňuji všechovskou veřejnost, že
je třeba provozní řád, který je vyvěšen u tenisových kurtů, dodržovat.
Zájem o hraní v posledním období byl
velký.

PROSINEC
2013
ADVENTNÍ KONCERT
22. 12. Orchestr mladých /ZUŠ Hranice/
– kino Všechovice
26. 12. ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA /SK/
VÁNOČNÍ KONCERT
27. 12. Gympleři
– kostel Nejsvětější Trojice
SILVESTROVSKÉ BRUSLENÍ
31. 12.
/HC Draci/

LEDEN
4. 1.
24. 1.
26. 1.
ÚNOR
8. 2.

2014
ZÁHORSKÝ PLES /o.s. Šimon/
PLES SRPŠ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
2014
SOUSEDSKÝ PLES

2. Podkostelí
- Pavel Janoštík + Jaroslav Hradil
3. Řeci
- Roman Fryšák + Ervín Losert
4. Machr
- Miroslav Maťa + Roman Chrobák
5.Riko
- Richard Ondroušek + Jiří Kobian
6. Broučci
- Monika Kopečná + Bronislav Ponížil
7. Škola
- Věra Chrobáková + Cyril Zdráhala

Stolní tenis
Pro tuto sezónu jsme opět přihlásili
do okresní soutěže 2 družstva, která
byla na rozlosování v Přerově zařazena do 4. třídy. K dnešnímu dni nepoznalo ze 3 utkání družstvo A hořkost
porážky a družstvo B prohrálo pouze

jednou.
Od 30. 9. 2013 probíhají v nově zrekonstruovaném kulturním domě mistrovské utkání a tréninky. Tréninky
jsou každé pondělí a středu od
17:00. Tímto zveme všechovské

Den stolního tenisu v pondělí 30. 12. 2013
Akce proběhne v kulturním domě.
V první části bude uspořádán turnaj pro děti našeho
sportovního klubu, v druhé části proběhne se členy
rozloučení se sezónou s občerstvením.
O akci budeme informovat i na internetových
stránkách obce a plakáty.

občany, že v rámci tréninku si
mohou stolní tenis bezplatně
zahrát.
Další informace o činnosti mohou
zájemci získat z vývěsky u kina, případně na webových stránkách obce.

Sportovní klub Všechovice pořádá tradiční

Štěpánskou zábavu
ve čtvrtek

26. 12. 2013

s hudební skupinou KALIBRA

Dále připomínáme občanům, že naše dvě mužstva stolního tenisů úspěšně reprezentují obec v okresní soutěži 4. třídy.
A mužstvo je po podzimní části na 1. místě tabulky. Vyzýváme všechny příznivce stolního tenisu k návštěvě utkání
v kulturním domě.
Karel Sedláček

Bruslení s Draky
V úterý 31.12.2013 zveme všechovské bruslaře a bruslařky bez
rozdílu věku na zimní stadion do Valašského Meziříčí, kde jsme
pro Vás zarezervovali ledovou plochu na 45min. zcela zdarma.
Můžete si přijet jen tak zabruslit, zahrát si minihokej nebo si
vyzkoušet hokejový nájezd na naše golmany. Po následné úpravě
ledu se Vám představí hráči HC DRACI VŠECHOVICE, kteří mezi
sebou sehrají přátelské utkání. Můžete tak na vlastní oči vidět
amatérský hokej v kompletní výstroji.
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