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Veselé Vánoce,
vý rok!
šťastný a úspěšný no

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál šťastné
prožití Vánočních svátků. Vím, že není
nic důležitějšího než spokojenost,
pohoda a zdraví Vašich nejbližších.
A samozřejmě, že to nemusí být jen
o Vánocích. Nyní je však k přání velmi
příhodná doba. Po všech shonech
nakonec většina z nás u štědrovečerního stolu zasedne, budeme se těšit na

radost dětí z dárků, navštívíme rodiče,
prarodiče nebo rodina navštíví nás.
Zastavme se na chvíli a užijme si tyto
sváteční dny. Za pár dnů tu totiž máme
Nový rok, rok 2015, do kterého bych
Vám chtěl popřát kromě zdraví hlavně
hodně pracovních, studijních i osobních úspěchů, ať se prostě všem daří
a plní to, co od nového roku očekávají.

Společně si všichni přejme, aby i naše
obec byla obcí spokojeného života
a abychom do nového období vykročili
správnou nohou. Věřím, že se nám to
podaří a rok 2015 bude rokem, na který
budeme rádi vzpomínat.

adventních věnců a různých ozdob.
Novinkou na naší výstavě byly letos
výrobky z kůže s ukázkou výroby drobných předmětů. Velkou pozornost

a obdiv sklidily, jako vždy, výrobky
a práce dětí z naší školy a školky, které
jsme použili na výzdobu. Výstava byla
doplněna kulturním programem,
o který se v neděli dopoledne zasloužily děti ze ZUŠ Hranice a odpoledne
děti z MŠ Všechovice.

Radovan Mikuš, starosta

Spolek žen ROZMARÝN
Ve dnech 22. a 23. listopadu kulturní
dům ve Všechovicích provonělo cukroví, perníčky, ale také jehličí. Po delší
přestávce, kdy jsme pro Vás připravovali Podzimní výstavy, jsme se rozhodli
již minulý rok obnovit výstavy předvánoční a adventní. Stejně jako na
jiných výstavách, bylo i na té letošní
k vidění mnoho zajímavého.
Návštěvníci se mohli pokochat, květinovými vazbami, dekorativními
suchými vazbami, pletenými výrobky
z papíru, šitými a háčkovanými ozdobami nebo výrobky z korálků.
K vidění byly také ukázky výroby

Jak už se stalo zvykem, opět proběhla
soutěž – tentokrát o nejlepší nepečené
cukroví. Do soutěže se sešlo celkem 16
vzorků. Návštěvníci výstavy měli možnost ochutnat všechny vzorky
a pak přidělit svůj bod. Nejvíce bodů
získala „Povidlová srdíčka“ od Marušky
Šatánkové. Děkujeme všem, kteří jste
se do soutěže zapojili.
Anna Lukešová
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VÍTĚZNÉ CUKROVÍ
Povidlová srdíčka
Suroviny:
280 g dětských piškotů, 200 g vlašských
ořechů, 350 g švestkových povidel,
100 g kandovaného ovoce, 50 ml rumu,
150 g mletého cukru, 150 g másla,
moučkový cukr na vál
Náplň:
200 g másla, 100 g mletého cukru,
1 sáček vanilkového cukru, ½ lžičky
rumového aroma, 2 lžičky citrónové
šťávy
Na zdobení:
100 g čokoládové polevy, 50 g bílé polevy, vlašské ořechy
1. Piškoty nastrouháme, smícháme
s mletými ořechy, přidáme povidla,

najemno nasekané kandované ovoce
které jsme před tím namočili do rumu,
mletý cukr a na kousky nakrájené máslo.
2. Vše zpracujeme na pevnou hmotu
a necháme 2 hod. uležet v lednici.
Poté znovu propracujeme a vyválíme
3 mm silný plát, vykrájíme srdíčka
a necháme znovu v lednici ztuhnout.

3. Změklé máslo utřeme s mletým
a vanilkovým cukrem, rumovým aroma
a citrónovou šťávou do pěny.
4. Srdíčka potřeme náplní, slepíme
a ozdobíme.
Je to vynikající. Kdo jste neměli možnost vyzkoušet toto cukroví na výstavě, můžete využít recept a připravit si
ho na blížící se svátky.

Rozsvěcení vánočního stromu
Jako tradičně se spolek žen Rozmarýn ve spolupráci s obcí Všechovice podílel na slavnostním a již tradičním rozsvěcení vánočního stromu. V pátek, před 1. adventní nedělí se
stromeček před kostelem Nejsvětější trojice rozzářil za hudebního doprovodu všechovské
skupiny Všechomor. Ženy ze spolku Rozmarýn připravili medovinu a svařené víno, pro děti
pak čaj a připravily úžasné perníčky a další cukroví. Svým dílem přispěly také děti z mateřské školy, které si pro přítomné připravily své vystoupení básniček a písniček.
Marcela Tomášová

Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo v neděli 5. 10. 2014. Bylo pozváno
8 miminek - 4 holčičky a 4 chlapečci.
Letošní vítání bylo jen pro občánky ze Všechovic. Připravili
jsme posezení tak, aby si rodiče a ostatní příbuzenstvo
mohli společně popovídat. Pan starosta pronesl proslov
k občánkům a jejich rodičům. Popřál všem hodně zdraví,
a rodičům, aby ze svých dětí vychovali řádné občany. Při podepisování do kroniky pan starosta předal rodičům dárky
pro jejich děti. Bylo to příjemné odpoledne pro všechny.
O kulturní program se postarala místní mateřská škola. Nedělní odpoledne se vydařilo, a všichni odcházeli spokojeni.
Za kulturní komisi obce Božena Číhalová

Životní jubilea
MĚSÍC

Říjen

Listopad

JMÉNO

Olivová Vlasta
Horáčková Zdenka
Smahlová Jitka
Filáková Marie
Znášiková Anna
Chvátal Miloslav
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Macha Květoslav
Studený Miloslav
Slováková Anna
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!!
Vše nejlepší a pevné zdraví do dalších let!
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Setkání se seniory
Tak jako každý rok se i letos uskutečnilo setkání starosty a zastupitelů se
seniory. 12. 12. 2014 se senioři sešli
v kulturním domě ve Všechovicích
v hojném počtu, aby se pobavili, odpočinuli od běžných starostí, podělili se

se sousedy a kamarády o své radosti.
Letos byl pro ně připraven bohatý program, který zajistil místní spolek
Šimon. Zejména vystoupení mladých
bylo velmi pěkné a líbilo se. Pozadu
nezůstalo ani překvapení, které si

Šimon připravil. K tanci a poslechu
zahrál Ladislav Němeček, pro seniory
a jejich partnery bylo připraveno
občerstvení. Obsluhu zajistili zastupitelé a členky kulturní komise.

roku 2011 jsme se do této akce zapojili
i my, členové Spolku Šimon. Z Charity
se vždy dozvíme jméno a příjmení
dítěte, věk, výšku, velikost oblečení,
případně osobní zájmy. Podle toho
potom vybereme vhodné dárky. Do
balíčku se dávají jen nové věci např.
oblečení, školní potřeby, hry, výtvarné
pomůcky apod. Do balíčku přidáváme
také krátký dopis napsaný v azbuce.
Chceme tímto způsobem pomoci

dětem, pro které je náš balíček možná
prvním dárkem v jejich životě. Letos
budeme posílat dokonce dárky dva.
Jeden vánoční balíček bude pro chlapce Artura Stakevyče, který má 6 let
a druhý pro dívenku Marijku Vovnu,
která má 9 let. Dnes, kdy je situace na
Ukrajině zvláště složitá, věříme, že
oba náš dárek potěší a udělá jim
radost.

Marcela Tomášová

Spolek Šimon pomáhá
V této adventní době, kdy se pomalu
připravujeme na slavení vánočních
svátků, mají k sobě lidé tak nějak blíž
a jsou ochotní více pomoci.
Arcidiecézní charita Olomouc již
několik let organizuje akci Vánoční
balíček pro děti na Ukrajině. Jedná se
o děti z dětských domovů a chudých
rodin. Každý dárce připraví balíček dle
pokynů Charity v hodnotě přibližně
1.000 Kč pro jedno vybrané dítě. Od

Marie Gerlová

Klub seniorů Rouské – Všechovice
Činnost Klubu seniorů je pestrá a přispívá k obohacení života v obou
obcích. V letošním roce zajistilo
vedení Klubu 10 akcí nejenom pro své
členy ale i další zájemce. Každý kalendářní rok zahajujeme členskou schůzí,
na které hodnotíme uplynulý rok
a domlouváme se na nových akcích.
Pravidelně se také scházíme začátkem
března, abychom si připomněly Mezinárodní den žen. V tento jsme jezdily
relaxovat do solné jeskyně v Teplicích.
Letos jsme pozvaly do kulturního domu
v Rouském divadelní soubor Ventyl,
který nastudoval komedii Oscara Wildea „Jak je důležité míti Filipa.“
Další pravidelnou akcí je beseda
o knize, kterou pro nás připravuje
knihovnice paní Trlifajová. Velký
zájem je o zájezdy. První zájezd se
uskutečnil květnu a to na výstavu Floria v Kroměříži. V červnu jsme jeli

poznávat Olomoucký kraj. První
zastávka byla v arboretu Makču Pikču. Je to bývalá skládka, která byla
přetvořena na arboretum se sbírkou asi
3000 druhů rostlin a krásným výhledem
do Hornomoravského úvalu. V Jiříkově
u Rýmařova v Pradědově galerii jsme
si prohlédli výstavu obřích soch a betlémů. Posilněni obědem jsme ještě ve
Šternberku zvládli zajímavou Expozici času. Zájezd jsme zakončili krátkou procházkou po Svatém Kopečku
a zmrzlinou, kávou nebo zákuskem
v cukrárně. Na konci srpna jsme se
vydali za poznáním Moravskoslezkého
kraje. Nejdříve jsme si prohlédli
zámek Kunín, který prošel od roku
2000 rozsáhlou rekonstrukcí. Prohlídku
nám zpestřili hudebníci, kteří se
v některých pokojích připravovali na
sobotní vystoupení. Pak jsme jeli do
Nového Jičína. V Návštěvnickém cen-
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tru jsme se seznámili s technologickým
postupem výroby klobouků a ve zkoušírně si mohli vyzkoušet různé typy
klobouků. V Žerotínském zámku jsme
zhlídli expozici historie města Nový
Jičín a expozici klobouků a pokrývek
hlavy. Další zastávka byla v obci Skotnice. Po chutném obědě jsme se přesunuli před obecní úřad, kde nás přiví-
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tala starostka obce a členové Senior
klubu se svým programem. Paní starostce a členům Senior klubu jsme
předali upomínkové dárky. Pak jsme si
prohlédli Muzeum venkovského
života a prošli se částí obce. Poslední
zastávka byla v Lučicích. Po prohlídce
moštárny jsme si nakoupili mošty,

sušené ovoce nebo med. Spokojeni
s vydařeným výletem jsme odjížděli
domů. Další akce proběhla 9. října
v sále kulturního domu v Rouském.
MUDr. Oldřich Chrápek si pro nás připravil přednášku na téma Fáze života
ženy a odpověděl na dotazy týkající se
tohoto tématu. Letošní rok ukončíme

dvěma akcemi. 6. prosince zájezdem
na vánoční koncert orchestru Václava Hybše do Zlína. 7. prosince
adventním koncertem žáků LŠÚ
z Hranic před kaplí v Rouském. Jen 15
všechovických seniorek je členkami
Klubu a proto bychom přivítali další
nové členy.
Jitka Smahlová

Taneční kurzy pro dospělé
V říjnu a listopadu 2014 probíhal ve Všechovicích
Základní taneční kurz pro dospělé pod vedením
tanečního mistra z Hranic Vlastimila Tumpacha.
V kulturním domě se scházely páry, které se chtěly
naučit a třeba jen i zopakovat základní tance jako je
polka, valčík, waltz, tango, z latinsko-amerických
stylů pak jive, chachu, či salsu. Všechny své poznatky
tanečníci zúročili na Závěrečné tohoto kurzu, která se
uskutečnila v pátek 28. listopadu. Kapelník Ladislav
Němeček večerem provázel hrou na klávesy a zpěvem, k vidění bylo vystoupení tanečníků z A-klubu
Hranice – manželů Martina a Jitky Novákových,
vystoupení čtyř párů z Černotína a dokonce došlo i na
výuku nových tanců pod vedením pana Tumpacha.
Akce se vydařila a všichni účastníci se shodli, že na
nadcházející plesovou sezónu, jsou připraveni.
Lenka Svobodová

Dětský taneční kroužek
Od začátku školního roku probíhá na ZŠ ve Všechovicích Kroužek
latinsko-amerických tanců pro kluky i děvčata, pro páry i jednotlivce. Lektorem je ing. Vlastimil Tumpach, trenér I. třídy.
Kroužek se těší velkému zájmu dětí, každý pátek se scházejí
v tělocvičně děti z I. stupně a po nich tancují žáci z II. stupně.
Děti se učí správnému držení těla, pohybovat se správně do rytmu, zlepšují svou fyzickou kondici a své pohybové dovednosti,
učí se chachu, jive, salsu, sambu a další tance.
Taneční dvojice Anička Šatánková a Lukáš Kocourek si zatančila
i na Závěrečné kurzu dospělých – jive. Protože na parketu tančili
sólo a všechny své dovednosti z kroužku využili na 100%, po svém
vystoupení sklidili velký aplaus.
Taneční kroužek bude pokračovat i po I. pololetí a znovu se
otevře i pro nové zájemce.
Lenka Svobodová
číslo 10 / prosinec 2014
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Informace a pozvánky z farnosti
Poslední letošní měsíc nám nabízí krásnou adventní a posléze i vánoční atmosféru, k jejíž harmonii a dokonalosti
ráda již přispěla a ještě přispěje i všechovská farnost. V neděli 14. 12. 2014
vystoupili v našem kostele sólisté
scholy GAUDIUM ze Svébohova.
Prožijte krásný samotný počátek

opravdových vánočních svátků, jenž
začínají Štědrým Dnem - do kostela
v ten den můžete vstoupit hned dvakrát. Ve 14 hodin začne tradiční Otvírání Betléma (připomínka vánočního
příběhu Svaté rodiny pro děti i ostatní
generace, zpívání koled), ve 23 hodin
zvony slavnostně ohlásí počátek slavnostní bohoslužby, známé pod pojmem

Půlnoční. Přede mší sv. bude příležitost zazpívat si nebo i jen tak poslechnout koledy. Mezi svátky zazpívá ke
chvále Bohu a k radosti vánočně naladěných lidí uskupení rajnochovské
a všechovskéscholy pod názvem
Christmas Chorus. Datum bude upřesněno na plakátu.
Marta Koukalová

Velké poděkování a ještě větší omluva
V minulém zpravodaji jsme
informovali veřejnost o letním příměstském táboře na faře ve
Všechovicích a dalším sobotním setkání dětí. S politováním přiznávám, že
jsme neuveřejnili všechny sponzory,
bez kterých by tyto akce nebylo možno

organizovat v takovém rozsahu, kde
díky nižším nákladům můžeme zapojit
i děti ze sociálně slabších rodin, které
si nemohou dovolit pobyt dětí na
komerčních táborech. Proto bych ještě
jednou chtěla poděkovat sponzorům:
Renetra Všechovice, SSI Schäffer

Hranice, Partners a Charita Přerov,
Obec Všechovice, Obec Rouské,
Mikroregion Záhoran a firma Gess-cz
s.r.o. Rouské.
Ještě jednou se omlouvám a těším se
na další spolupráci.
Irena Kývalová

Jménem Římskokatolické farnosti Všechovice
a Farní charity Všechovice
přejeme všem spoluobčanům, sponzorům a příznivcům
požehnané vánoční svátky,
hodně zdraví, spokojenosti a lásky v roce 2015.
Vratislav Kozub, Irena Kývalová

Děti v mateřské škole
Děti v mateřské škole od začátku školního roku již prožily
několik zajímavých akcí, o kterých bych se chtěla zmínit.
Hned druhý pátek v září začal plavecký výcvik na bazéně
v Hranicích, kde se děti v deseti lekcích naučily hlavně
nebát se vody,umět se potopit a základům plaveckých pohybů. Pokročilejší děti plavaly v prostředním bazéně, kde
nedosáhnou na dno a vůbec se nebály. Ty nejodvážnější se
dokonce pustily i do jízdy na tobogánu.
a báječně jsme si ji užili. Děti se oblékly do úžasných kostýmů a vžily se do svých rolí. Skvěle jsme se bavili.

6. 11. 2014 jsme poprvé vyzkoušeli Halloweenskou párty

11. listopadu jsme
se všichni sešli před
školkou s lucerničkami. Cestu nám
ukazovaly víly a ty
nás dovedly až na
břeh Juhyně, kde
na nás čekal Martin. Povídal nám
o lesních zvířátkách a poradil,co
potřebují v zimě. My jsme mu slíbili, že mu budeme pomáhat krmit ptáčky v budce před školkou.
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28. 11. 2014 jsme se sešli ve školce na
Adventní slavnosti. Děti si společně
s rodiči vyrobily malé svícínky, pověděli jsme si pohádku o putování Josefa
a Marie do Betléma a o tom, jak se
narodil Ježíšek. Děti si samy vyzkoušely tuto cestu a na jejím konci zapálily svíčku na svém svícínku, jako symboliku zrození nového života. Tato

akce je velmi krásná a slavnostní. Po
skončení jsme se přesunuli na náves,
kde jsme vystoupili s malým programem a na závěr slavnostně rozsvítili
vánoční strom před kostelem. Občané
si zakoupili perníčky, které zdobily
samy děti ve školce a my jim touto
cestou chceme poděkovat za finanční
příspěvek, který využijeme na

zakoupení hraček pro děti. Chtěla
bych také poděkovat za podporu
a sponzorské dary spolku žen Rozmarýn.
Všichni se těšíme na nové zážitky,
které nás ještě ve školce čekají.
Věra Šebíková, vedoucí učitelka MŠ

Učitelé ze všechovické základky budou „ONLINE“
Naše škola se zúčastní v rámci
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektu s názvem
„UČITELÉ ONLINE“. V rámci tohoto
projektu se budou pořizovat mobilní
(dotyková) zařízení. V našem případě

se jedná o 5 ks tabletů a 8 ks dotykových notebooků včetně software. Podmínkou je absolvovat několik bloků
školení na těchto zařízeních. V současné době probíhá výběrové řízení.
Celkové náklady projektu jsou

429.052,88 Kč. Věříme, že tento projekt pomůže učitelům v získávání
nových dovedností, které učitelé
uplatní dále ve výuce žáků základní
školy.
Mgr. Milan Švach

HC DRACI VŠECHOVICE - ValmezLiga AHL2
Po 12. kole AHL2 jsme zatím na 3. místě z 18-ti týmů. Naše první sezóna a její průběh je pro
nás zatím nadočekávání dobrý. Rádi bychom se dostali po základní části mezi prvních 8 týmů
a nasáli tak atmosféru PLAY OFF. Přijeďte se na nás podívat a třeba zafandit na Zimní stadion
ve Valmezu, budeme rádi za každého, kdo projeví zájem sledovat naše bitvy o cenné body.
Děkujeme za podporu Obci Všechovice a firmě RENETRA s.r.o.
Jiří Doležel

Mikulášský turnaj mladších přípravek
V sobotu 6. 12. 2014 se konal v tělocvičně ZŠ
Všechovice Mikulášský turnaj mladších přípravek. Po urputných bojích všech zúčastněných
mužstev, zvítězil Slavkov pod Hostýnem, který
zvítězil ve všech 6 utkáních. Domácí FKM postavilo mužstvo "A" (obsadilo 3. místo) a mužstvo "B"
(skončilo na 7. místě). Předání cen se zúčastnil
starosta Všechovic Radovan Mikuš a Mikuláš.
KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ:
1. Slavkov p.H.
2. FK Vigantice
3. FKM Opatovice-Všechovice "A"
4. S. Ústí
5. TJ Juřinka
6. SK Hranice
7. FKM Opatovice-Všechovice "B"
Pavel Pumprla

číslo 10 / prosinec 2014
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ I SPORTOVNÍ AKCE

Sportovní klub Všechovice připravuje v prosinci...
... v pátek

26. 12. 2014

... v pondělí

29. 12. 2014 od 13:00 akci v KD
pod názvem

Tradiční
ŠŤEPÁNSKOU ZÁBAVU
s hudební skupinou Kalibra

DEN STOLNÍHO TENISU
Proběhnou turnaje
od nejmenších dětí až po seniory
Po 20:00 ukončení sezony s hudbou

PŘIJDTE SI ZABRUSLIT,
BUDE TO SUPER STEJNĚ JAKO LONI!!!

Silvestrovské

BRUSLENÍ
31. 12. 2014
ZIMNÍ STADION VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
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www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
PLESOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Spolek Šimon Všechovice Vás všechny srdečně zve na

6. Záhorský ples
v sobotu 17.

v rytmu valčíku a tanga

1. 2015 ve 20.00 hod.

Program: Pozdrav z Francie • Pomáda 2015 • Předpůlnoční překvapení
a
Hraje skupin

Bohatá soutěž o ceny, občerstvení zajištěno.
Vstupné: 60 Kč • Předprodej vstupenek na tel. 723 363 152

SUN SET

SRPŠ při ZŠ a MŠ Všechovice Vás zve na

Společenský ples
v pátek 23.

ledna 2015

Dětský karneval
v neděli

ve 20.00 hod.

25. ledna 2015
v 15.00 hod.

Obě tyto akce se uskuteční v Kulturním domě ve Všechovicích.
K tanci a poslechu na plese Vám bude hrát hudební skupina One CLASSIC. Vezměte s sebou dobrou náladu a přátele.

Zastupitelstvo obce Všechovice pořádá

S
o
u
s
e
d
s
k
ý
p
l
e
s
v sobotu 7.

2. 2015 ve 20.00 hod. v KD ve Všechovicích

Vystoupení: Mažoretky S
T
A
R
S
z Bystřice pod Hostýnem, Taneční vystoupení D
A
N
C
E
C
L
U
B
Přerov

K tanci a poslechu hraje D
O
M
E
Z
A

Bohatá tombola, občerstvení
Vstupné: 50 Kč • Rezervace místenek na OÚ

DALŠÍ DIVADLO ZAVÍTÁ DO VŠECHOVIC
Spolek Šimon Všechovice srdečně zve na divadelní představení Divadla Ventyl Hranice

LIGA PROTI NEVĚŘE
Situační komedie s detektivním nádechem
Neděle 1.

2. 2015 v 16 hod • Kino Všechovice

Autor: Zdeněk Podskalský • Režie: Kamil Štroncer

Vstupné: 50 Kč • Předprodej vstupenek na tel. 723 363 152

Na výtisku se podíleli: Radovan Mikuš, Marcela Tomášová, Marie Gerlová, Jitka Smahlová, Anna Lukešová, Lenka Svobodová, Věra Šebíková,
Milan Švach, Jiří Doležel, Karel Sedláček, Pavel Pumprla. Děkujeme za spolupráci.
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