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obce Všechovice

Pozvánka - Zlomiska
Jistě většina místních občanů,
zejména rodáků nebo déle bydlících,
zná místní část ZLOMISKA. Jedná se
o sad, který se rozprostírá pod zahradami domků kolem cesty na Býškovice.
Mnozí si určitě vzpomenou, jak tady
místní sušili seno pro své zvířectvo
v „dávných“ dobách chovaných téměř
v každé domácnosti. Ovocné stromy
zde rostoucí přinášely ovoce a obvykle
ten, kdo sekl trávu, se o ně staral.
Doba však pokročila a tyto činnosti se
i na vesnici vykonávají velmi málo.
ZLOMISKA jsou obecními pozemky,
které v současné době seče p. Sekanina, část zde bezplatně využívají myslivci (Roman Majkus) nebo včelaři (Stanislav Bělík). Kdo sem občas zajde vidí,

jak se prostor vyvíjí a doznal dle mého
neutěšeného stavu. Stromy jsou samé
jmelí, neprořezané, mezi stromy
rostou divoké keře, které ubírají
travní porost.
Již na dvou zastupitelstvech obce
padly návrhy ze strany zastupitelů
s touto lokalitou „něco“ udělat. Padly
názory jako např.: naučná stezka,
panenská příroda, obnovení sadu tradičními ovocnými dřevinami atd.
Jako první krok by stálo za to udělat
„brigádu“! Všichni, jimž není lhostejné, jak to tady vypadá, by mohli
přijít pomoc, nejen přiložit ruku
k dílu, ale také se pobavit o dalším
využití. Tuto akci plánujeme a budete
o ní ještě informováni formou SMS

Zlomiska

a informací na vývěsce obecního úřadu
či na internetových stránkách. Celou
akci pak zakončíme společným opékáním špekáčků. Bude to jistě jeden
z prvních kroků, který povede ke společné práci nejen zastupitelů, ale
i občanů. PŘIJĎTE!!!!
Marcela Tomášová

Vzpomínková slavnost ke 120. výročí narození architekta Bohuslava Fuchse
Před sto dvaceti lety, 24. března 1895, se v malebném
Záhoří v podhůří Hostýnských vrchů v obci Všechovice narodil jeden z nejvýznamnějších architektů a urbanistů meziválečného Československa Bohuslav Fuchs. U připomínky
výročí jeho narození se ve Všechovicích v okrese Přerov
konala malá vzpomínková slavnost. Organizátory byli obec
Všechovice, nakladatelství Foibos books, Kotěrovo centrum
architektury a Mikroregion Záhoran ve spolupráci a za podpory Olomouckého kraje a Fakulty architektury VUT v Brně.
Slavnost zahájil ve Výstavní síni Bohuslava Fuchse starosta
obce Všechovice Radovan Mikuš. Život a dílo Bohuslava
Fuchse a expozici výstavní síně poté představil
doc. ing. arch. Jiří Palacký, PhD., proděkan Fakulty architektury VUT v Brně, který se na vzniku expozice nejvíce
podílel. Přítomné přivítal rovněž náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. Tato úvodní slavnost
byla současně zahájením projektu Putování po stavbách
Bohuslava Fuchse nejen v Olomouckém kraji. Projekt představil Dr. Oldřich Janota, ředitel Kotěrova centra architektury. Ten ve svém proslovu rovněž ocenil vznik Výstavní síně
ve Všechovicích a daroval obci dřevoryt s autoportrétem
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Fuchsova učitele Jana Kotěry, zakladatele a vůdčí osobnosti
české moderní architektury.
Po prohlídce expozice účastníci setkání položili kytičku
u rodného domu architekta a zastavili se u památníku obětem 1. světové války, jehož autorem je Bohuslav Fuchs.
V doprovodu majitele zámku Jaroslava Mikla měli přítomní

příležitost shlédnout průběh rozsáhlé rekonstrukce všechovického zámku a zámeckého lesoparku. Setkání uzavřela
prohlídka dalšího Fuchsova díla, komorního všechovického
hřbitova a rodinné hrobky Fuchsových, které jsou zapsány
na seznamu kulturních památek.
Radovan Mikuš

Muzea na Hranicku lákají na letní soutěž
Aktivní obyvatelé Hranicka si mohou
zpestřit nadcházející slunečné dny
a zúčastnit se Hry o velkou cenu, kterou vyhlásila místní akční skupina MAS
Hranicko spolu s 11 muzejními expozicemi v regionu. „Tuto hru jsme připravili především proto, abychom lidi
pobavili a inspirovali k návštěvě zdejších muzeí, kde je rozhodně co vidět.
Primárně je tato soutěž určená lidem
z Hranic a okolí. Přece jen turisté
z dálky by asi nezvládli obejít všech
jedenáct muzeí,“ uvedl manažer MAS
František Kopecký.
Jaká budou tedy pravidla hry? Hráči
si mohou vyzvednout hrací list v Turistickém informačním centru (TIC)
v hranickém zámku. „Účastníci soutěže obdrží do listu v každém z navštívených muzeí razítko. Na nich jsou
různá písmena, která dohromady tvoří

tajenku. Na účastníky soutěže jsme
ale hodní. Pro zařazení do slosování
postačí jen 7 razítek, zbylá písmena
pak lze uhádnout z nápovědy na hracím listu,“ upozornil František Kopecký. Zapojeny jsou muzea v Bělotíně,
Býškovicích, Horním Újezdu, Hranicích, na Potštátě, ve Skaličce, Stříteži nad Ludinou, Všechovicích
a v Hustopečích nad Bečvou. „Tam
brzy k lapidáriu a historické řeznické
prodejně přibude i Hudební a filmové
muzeum“ upřesnil manažer.
List s vyluštěnou tajenkou a obtisky
razítek účastníci odevzdají zpět v TIC,
kde za to rovnou dostanou drobný upomínkový předmět jako klíčenky,
reflexní pásky, hrníčky nebo pastelky.
V říjnu pak dojde ke slosování všech
účastníků a tři výherci se budou těšit
z hodnotných cen jako jsou knihy, dár-

kové balíčky či sada sklenic. „Lidé
s námi mohou začít hrát už nyní. Hrací
karty jsou už k dispozici v informačním
centru, jeho pracovnice rády upřesní
zájemcům, kde přesně venkovská
muzea leží a jaká je jejich otevírací
doba. Když pojedete ve větší skupince, dají se samozřejmě domluvit
i individuální prohlídky. Doufáme, že
touto hrou zaujmeme obyvatele a oni
se v našich muzeích dozvědí zábavnou
formou více o vlastní historii regionu.
Máme tu válečné hrdiny, slavné architekty, pozoruhodnou sbírku kamenů
či pohnutou historii sudet. Určitě bych
tuto soutěž doporučil i rodinám s většími dětmi,“ zakončil manažer MAS
František Kopecký.
Další informace o soutěži
i jednotlivých muzeích hledejte na
www.regionhranicko.cz/muzea.

Třiďte odpad, má to smysl!
Pravidelně v našem zpravodaji informujeme o nakládání s odpady v obci.
Od letošního roku má obec povinnost
zajistit i nakládání s kovy a biologicky
rozložitelným odpadem rostlinného
původu (BRO). Biologickým odpadem
rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad,
který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu, zejména
pak biologický odpad ze zahrad
a veřejných prostranství včetně hřbitovního odpadu. V březnu schválilo
zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady,
která stanovuje i nové povinnosti.
Naše obec však již od roku 2012 BRO
třídí. Společností A.S.A. skládka Bystřici pod Hostýnem, s.r.o., kterou
vlastní Svazek pro hospodaření
s odpady jehož jsme členem, zajišťuje
svoz BRO z hnědých kontejnerů umístěných na šesti stanovištích společně

s nádobami na ostatní tříděné odpady.
V roce 2012 jsme také ve spolupráci
s Mikroregionem Hranicko pořídili
kompostéry do domácností. Celkem
bylo vydáno našim občanům 170 kusů
kompostéru, kde občané platili jen
10% z pořizovací ceny. Zbytek byl
pokryt z dotace, kterou obdržel Mikroregion Hranicko. Pro zajištění svozu
BRO se nám podařilo získat dotaci na
pořízení nového svozového vozidla
Multicar včetně třech menších kontejnerů a dvou velkoobjemových kontejnerů. Menší kontejnery budou přistavovány v pravidelných čtrnáctidenních intervalech na obvyklá místa
a budou určeny pouze na BRO rostlinného původu. I přes dostatečné zajištění svozu BRO, vyzýváme občany, aby
BRO zpracovávali sami. Biologický
odpad ze zahrad, ale i z kuchyně je
výhodnější zpracovat vlastními silami
ve vlastním kompostéru. Vznikne nám
vynikající materiál, který opět použijeme na svých zahradách, a navíc nás

to nebude nic stát.
Někteří z Vás již mají doma také sadu
tašek na tříděný odpad. Tyto sady
dostává každá domácnost po zaplacení
poplatku za popelnice. Těm kdo poplatek hradili bezhotovostně, budou sady
dodány. Je to pro nás další pobídka,
abychom maximálně vytřídili komunální odpad. Nebudou se tím navyšovat
výdaje na svoz popelnic, ušetříme své
kapsy a hlavně naše životní prostředí.
Dbejme proto na dodržování Obecně
závazné vyhlášky o nakládání s odpady
v obci. Ukládejme do popelnic opravdu
jen to, co již nelze vytřídit. Sklo bílé,
barevné, papír, plasty, textil, stavební suť, BRO, nebezpečné odpady,
elektroodpad a nově i kovy do popelnice nepatří. Sběr těchto komodit je
v obci plně zajištěn. Stačí věnovat
třídění pár minut denně, ale výsledek
bude stát za to.
Radovan Mikuš

Přehled za rok 2014
TŘÍDĚNÝ ODP. PLAST

Celkem

SKLO BÍLÉ

SKLO BAR.

PAPÍR

BIO

TETRAPACK Kč

ks kont. kg
ks kont. kg
ks kont. kg
ks kont. kg
ks kont. kg
kg
390
8640 21
5510 19
4550 164
5210 222
33020 340
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KOMUNÁL. ODP. TUNY

Kč

Popelnice
167,79 309 664
127 407 Velkoob. kont. 17,28 29837

Základní pravidla kompostování
Dospodu kompostu patří hrubší
a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět i ve
vyšších vrstvách (nadrobno nasekané
nebo nadrcené větve z prořezávky
stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny,
dřevnaté stonky květin apod.).
Čím pestřejší je skladba materiálu ke
kompostování, tím lépe. Materiál ke
kompostování dobře promícháme:
• vlhké se suchým
• porézní materiál z hutným
• „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté (C)
s dusíkatým (N) - čím starší, tmavší
a dřevnatější materiál máme, tím je
v něm obsaženo více uhlíku, čím je
materiál čerstvější, šťavnatější
a zelenější, tím obsahuje více dusíku.

Čerstvý kompost můžeme získat za
2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12
měsíců.
Základní pravidla jako je různorodá
skladba materiálu, optimální vlhkost
a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve
všech typech kompostérů – i plastových.

Sledování procesu
kompostování
Vlhkost – Správnou vlhkost určíte
podle orientační zkoušky. Vezměte
kompostovaný materiál do ruky a
zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde.
Při optimální vlhkosti se nesmí mezi
prsty objevit voda. Při otevření pěsti

vš a k m u s í
materiál
z ů s t a t
pohromadě
ve formě
„knedlíku”.
Pokud je kompost příliš vlhký, je
vhodné jej přehodit a přidat suchý
materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.
Vzduch – Bakterie a houby potřebují
obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun vzduchu je kompost
vhodné po 4 – 8 týdnech po jeho založení přehodit.
Teplota – Vyšší teplota materiálu

Z toho plyne vysvětlení, že samotnou
trávu kompostovat nelze. Jedná se
o dusíkatou, málo strukturní složku. Na
kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným
materiálem, např. dřevní štěpkou
nebo listím z předchozího roku.
K rychlejšímu nastartování tlení
můžeme přimíchat zralý kompost,
případně chlévský hnůj.
Přidáním zeminy se organická hmota
naváže na jílovité minerály, čímž
vzniká vysoce kvalitní humus.
Pravidelně kontrolujeme správnou
vlhkost kompostu.
Správně založený kompost se začne do
dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato
tzv. horká fáze může trvat několik dní,
ale i několik týdnů. Dochází při ní
k hygienizaci kompostu, to jest ke
zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota
pozvolna klesá. Aby k hygienizaci
došlo, je potřeba na kompost přidávat
větší množství materiálu najednou.
Materiál můžete rovněž postupně shromažďovat, a když budete mít k dispozici větší množství rychlerozkladného
materiálu (například čerstvou travní
seč), tak ji promíchejte s nashromážděným materiálem a založte najednou
celou hromadu kompostu. Pokud používáte ke kompostování kompostér,
využijte výhody dvou a více komorového kompostéru.
Vlivem intenzivního tlení si materiál
sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících
přehodíme a znovu promícháme.
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v počátečních týdnech po založení
kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se
materiál zahřívá, lze poznat vsunutím
ruky do kompostu. Pokud se materiál
nezahřívá, pak je pravděpodobně

hodně suchý, nemá vyhovující složení
nebo ho není dostatečné množství.
Osázení kompostu - Kompost můžete
osadit rostlinami jako jsou tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před
letním sluncem a pokud bude osázen,

určitě nezapomenete zkontrolovat,
zda nepotřebuje zalít. Při osazování se
musí do kompostu udělat jamky a vyplnit je zeminou, aby měly rostlinky pro
začátek oporu a výživu.
Radovan Mikuš

Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Všechovice
S ohledem na stáří vodovodních řadů
a jejich častou poruchovost připravila
společnost Vodovody a kanalizace
Přerov a. s. do plánu investic na rok
2015 stavební úpravy vodovodní sítě
v obci Všechovice a přívodního řadu
pro obec Provodovice v celkové délce
4 400 m. Termín realizace předpokládáme od poloviny měsíce dubna do
poloviny měsíce listopadu letošního
roku. Termín se může změnit, a to
v závislosti na průběhu veřejné zakázky.

Obnova materiálu vodovodního
potrubí bude probíhat v původní trase
bezvýkopovou technologií, kde nové
potrubí bude vtahováno do potrubí
stávajícího. Tato technologie byla
zvolena především z důvodu zminimalizovaní zásahů do pozemků, ale i tato
se bohužel neobejde bez výkopových
zemních prací. Přípojky budou přepojeny po provedení všech potřebných
zkoušek u hlavního řadu.

bude zachováno v plném rozsahu po
celou dobu realizace. Plánované
odstávky dodávky pitné vody a přistavení cisteren budou vždy nahlášeny v časovém předstihu za spoluúčasti Obecního úřadu, zveřejněním
na internetových stránkách obce
v záložce "Rekonstrukce vodovodu", či
vyvěšením na veřejně přístupných
místech a rozesíláním informačních
SMS zpráv.

Zásobování odběratelů pitnou vodou

Za Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

7O let od ukončení 2. světové války
V letošním roce uplynulo 70. let od
konce 2. světové války. Ta nesmazatelně zasáhla i do života naší obce.
Proto bychom na tomto místě chtěli
v krátkosti přiblížit dění v obci na konci
války a vzpomenout na ty, kteří za
svobodu naší vlasti zaplatili tím nejcennějším – svým životem.

Josef Holub
Policejní čekatel Josef Holub
se narodil dne
13. března 1921
ve Všechovicích
v domě č.p. 91,
na kterém je
u m í s t ě n a
pamětní deska.
V roce 1944
Josef Holub odešel do Ostravy do školy
pro tehdejší „protektorátní policii“.
Když vypuklo v srpnu 1944 na Slovensku národní povstání, odjel spolu
s dalšími 40 spolužáky ze školy ilegálně
na Slovensko a tam se zapojil do boje
proti Němcům.
Dne 30. března 1945, jen několik dní
před osvobozením Turčianského Svätého Martina, dostala se část skupiny
mjr. Popova nad obcí Trnovo v Turci do
boje s ustupujícím německým vojskem. A v tomto boji položil svůj mladý
život i pol. čekatel Jožko Holub. Kamarádi-spolubojovníci ho pochovali v lese
nad obcí Trnovo, na místě, kde padl,
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společně s ruským partyzánem, který
také v tom čase položil svůj život při
obraně naší vlasti. Dlouho trvalo, než
se našel jeho hrob. V těchto časech
bylo mnoho takových hrobů po slovenských horách. Některé se našly, jiné
ne, ani se už nenajdou, nebo svědkové, kteří mrtvé hrdiny pochovali, padli
později také. Kamarád, který poskytl
Jožkovi Holubovi poslední bratrskou
službu, ten se však přece vrátil. A jen
tak bylo možné říct pozůstalým,
zarmouceným rodičům, kde odpočívá
statečný bojovník za svobodu svého
národa a za lepší uspořádání poměrů
v nové, lidově-demokratické vlasti.
Tělesné pozůstatky si rodiče převezli
domů, do Všechovic. Obětovali na to
všechno, co měli. Snad se po čase
přece jen najde ustanovení, která tuto
čestnou povinnost, co mu národ byl
povinný splnit, převezme na sebe.
Za jeho zásluhy ho Ministerstvo vnitra
povýšilo in memoriam na praporčíka.
Byl navržen na vyznamenání Čs. válečným křížem 1939 a Řádem slovenského
národního povstání I. třídy in memoriam.
Text: Kniha Pamätnica NB (v boji padlých, popravených, umučených a pri
výkone služby usmrcených prislušnikov sboru NB), sestavil škpt. NB Ján
Dohňanský, Bratislava 1946.
Dalšími našimi občany, kteří padli ve 2.
světové válce, byli politický vězeň
František Bělík umučený 13. 4. 1945
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v koncentračním táboře Tekla u Lipska,
Stanislav Spáčil, který nepřežil hrůzy
v koncentračním táboře Osvětim

a Josef Minář, nasazený na nucené
práce v Německu, při cestě zpět do
vlasti zahynul ještě v Německu při
bombardování. Jména všech těchto
hrdinů jsou společně s obětmi 1. světové války uvedena na památníku obětem válek, jehož autorem je architekt
Bohuslav Fuchs.

Památník obětem 1. sv. války

V průběhu války nebyly Všechovice
zasaženy přímým bojem, ale přítomností německé armády, která zde byla
od 2. 9. 1939. Němečtí vojáci byli ubytováni ve škole a v sále tehdejší
„Raiffeisenky“, dnešního kina. Seřadiště a nástupiště měli na návsi před
kostelem. V roce 1944 se nad územím
obce často opakovaly přelety spoje-

neckých bombardérů a na obec spadly
i dvě bomby. První v červenci spadla
v „Závrtku“, naštěstí v nezastavěné
části obce u Juhyně. Druhá bomba
spadla v srpnu na „Škrku“ v blízkosti
domku, který značně poškodila. Nikdo
však nezahynul a nebyl ani zraněn.
V prosinci 1944 vyšla vyhláška o povinném nasazení všech mužů od 18 do 60
let na kopání zákopů. Od ledna 1945
zabrali školu čeští zákopníci, kteří pod
dozorem německé armády kopali
zákopy a budovali protitankové zátarasy. Prací se museli účastnit téměř
všichni občané. Zákopníků bylo ubytováno ve škole asi 150 a jinde v obci
dalších 70. Od konce dubna až do
4. května 1945 obsazovaly naši obec
silné jednotky nacistických vojsk.
Obsadili školu a zřídili zde vojenský
lazaret, hlavní vojenské velitelství
bylo na zámku a dům pana Koblihy č.p.
6 se obsadili telefonisti. Kolem celé
obce Němci zakopávali maskovaná
děla a připravovali se na boj s přicházející Sovětskou armádou. V noci
5. května však došlo k náhlému útěku
všech německých vojáku. Narychlo
strhali telefonní dráty, vyklidili velitelství, zmizela všechna děla a v obrovském zmatku utíkali z vesnice. V neděli
6. května se po obci a v jejím okolí
potulovaly hrstky zmatených německých vojáků. Někteří se chtěli vzdát
a žádali od místních civilní šaty. Nikde
však nepochodili, a tak zaujali pozice
v připravených kulometných hnízdech.

Dunění děl však signalizovalo blížící se
frontu. 7. května v 11 hodin se v obci
objevil první sovětský voják, za ním
pak auto s důstojníky a tanky obsypané
vojáky. Občané je hned začali
mohutně vítat, ale také je hned varovali před zakopanými Němci. Pan Šrom
z čísla 91, nedbaje kulek, které zasvištěly vzduchem z německých kulometných hnízd, rozkročen uprostřed silnice rozpažením zastavoval první
sovětský tank a volal: „Chlapci stůjte!
Jsou zde v blízkosti zakopaní Němci!“.
Chlapci seskákali z tanků a za doprovodu statečného občana odpovídali
odvážlivcům v zákopech palbou svých
samopalů. Brzy na to se od Nětčic
ozvala palba z německých minometů
a děl. Ojedinělé granáty zasáhly
i přímo naši vesnici. Byly zasaženy
usedlosti Josefa Sobka č.p. 55 - chlév
a usmrcen hovězí dobytek, Josefa
Michálka č.p. 120 – chlév a usmrcena
jedna kráva, Karla Vinklárka č.p. 142
– poškozena část stavby, Jana Indrucha
č.p. 19. Jeden granát spadl do
zámecké zahrady a poškodil balkón.
Večer však již střelba utichla a naše
obec byla tak 7. května 1945 osvobozena vojsky 2. ukrajinského frontu
generála Malinovského.
Text: Z Pamětní knihy obce Všechovice, uložené ve Státním okresním
archívu v Přerově, redakčně upraveno
Foto: p.Luděk Krbálek

ZE ŽIVOTA NAŠICH SPOLKŮ
Myslivecké sdružení Záhoran - Všechovice
Spolková činnost neodmyslitelně patří
ke každé obci. Tak jako SDH, divadelní
či sportovní kluby, tak i myslivecké
sdružení je její nedílnou součástí.
MS Záhoran sdružuje členy ze dvou
obcí, a to Provodovice a Všechovice.
Skládá se z 18ti členů, z toho jsou
2 ženy.
MS vykonává svou činnost v honitbě
Všechovice, kterou má pronajatu od
jejího vlastníka Honebního společenstva Všechovice. Výměra honitby činí
700 h. Honitba je pronajímána podle
Zákona o myslivosti na dobu 10 let.
V roce 2013 skončilo poslední nájemní
období. Proto se již v roce 2012 musela
provést nová evidence vlastníků
honebních pozemků a uskutečnit valná
hromada HS. V přípravné části i při
konání samotné valné hromady se
aktivně zapojili naši členové a význam-

ným způsobem napomohli
výboru honebního společenstva ke zdárnému průběhu
VH. Valná hromada na svém
zasedání schválila opětovné
pronajmutí honitby našemu
MS a pověřila výbor
HS k uzavření nové nájemní
smlouvy. Velice si ceníme
dobré spolupráce
s Honebním společenstvem
Všechovice a snažíme se
především o dobré vztahy se samotnými vlastníky honebních pozemků.
Hlavní činností MS je chov, ochrana
a lov zvěře. Dále ochrana a zlepšování
životního prostředí zvěře. Každoročně
odpracují naši členové mnoho brigádnických hodin v honitbě nejen při údržbě, obnově a výrobě mysliveckých
zařízení, jako jsou krmelce, zásypy,
slaniska, zásobníky na krmení, posedy
-5-

Přikrmování zvěře
a kazatelny, ale hlavně při péči o zvěř
a její ochraně před nepříznivými vlivy.
Proto, aby zvěř dobře prosperovala,
musíme jí zajistit nejen kvalitní přikrmování v době nouze, ale zajistit
i v honitbě dostatečný klid, krytové
podmínky a zajistit, aby docházelo
k co nejmenším ztrátám hlavně na
drobné zvěři a zvěři srnčí. Proto provádíme každoročně plašení zvěře

www.vsechovice.eu

ZPRAVODAJ obce Všechovice
a zavětřování pozemků před jejich
sklizní, hlavně těch, které jsou osety
jetelinami, vojtěškou apod. Na těchto
pozemcích je sklizeň prováděna v době
kladení mláďat a dochází zde k největším ztrátám. Je potom smutný pohled
na srnu, která hledá mezi pokosy již
zhaslá srnčata. Nedílnou součástí péče
o zvěř je i sledování zdravotního stavu
zvěře, zasíláni vzorků trusu, uhynulých
kusů a dalších vzorků z ulovené zvěře
na veterinární vyšetření. Podle těchto
výsledků jsou pak činěna opatření na
případnou léčbu. Myslivci se také značnou měrou podíleli na vymýcení velmi
nebezpečné nemoci vztekliny, která je
přenosná na člověka. Každoročně jsou
zvěři podávány i vitamínové doplňky
na zlepšení kondice zvěře. Nedílnou
součástí ochrany zvěře je i tlumení
zvěře škodící myslivosti, hlavně lišek,
kun, strak a v současné době se stále
rozšiřujícího psíka mývalovitého.
V poslední době čelíme i nárůstu počtu
zvěře černé, která nepůsobí škody jen
na polních plodinách, ale začíná dosti
ovlivňovat i přírůstky zvěře drobné
a srnčí. Prase divoké jako všežravec,
sežere vše, na co přijde a v rozsáhlých
lánech je schopna vyplenit jak malé
zajíčky, bažantí vajíčka, tak i srnčata.
Jednou z hlavních podmínek zdárného
vývoje všech druhů zvěře je dostatek
krytiny a klidu v honitbě. Dostatek
krytiny se snažíme zajišťovat jednak
výsadbou remízků a v rámci možností
i políček pro zvěř. Největším problémem je zajištění klidu v honitbě.
V současné době je velkým trendem
pořizování různých domácích mazlíčků, především psů. Každý občan ví,
kolik jich za poslední období v obcích
přibylo. Každý chce svého psíka vyvenčit, proto chodí do přírody. Pokud jsou
schopni svého psíka uhlídat, je to
v pořádku, ale stále více se stává, že
pán svého psa vypustí volně a o jeho
počínání se nestará. Psík si dělá co má
zafixováno v genech, samozřejmě se
z něho stává lovec a podle toho se také
chová – bez jakýchkoliv zábran štve
a honí zvěř popřípadě ji i uloví.
Několikrát jsme majitele těchto psů
upozorňovali na toto nezákonné jednání i formou hlášení v místních rozhlasech. Zákon o myslivosti kategoricky zakazuje nechat pobíhat psy
volně po honitbě mimo vliv svého vůdce. Proto se tímto také obracíme na
naše občany, aby při vycházkách se psy
po honitbě zamezili štvaní a honění
zvěře a pokud nejsou schopni udržet
jejich poslušnost, aby psíka měli uvázaného na vodítku. Samozřejmě i naši
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Myslivecká zařízení

členové mají v držení psy. Jsou to
lovečtí psi, které jsme povinni držet
dle Zákona o myslivosti a jsou nedílnou
součástí výkonu práva myslivosti. Tito
psi musejí mít průkaz původu a musí
mít loveckou upotřebitelnost, kterou
získají patřičnou zkouškou. Nejsou to
jen vlastníci psů, ale spousta našich
spoluobčanů vykonává své volnočasové aktivity v honitbě. Je to např.
stále častější jízda na koních, čtyřkolkách, kolech, motocyklech apod.
Proto bychom rádi upozornili i tyto
občany na to, aby své aktivity vykonávali s ohledem na volně žijící zvěř a
ostatní živočichy. Musíme si uvědomit,
že divoká zvěř zde byla dávno před
lidmi a člověk ji svým působením stále
zmenšuje životní prostor a způsobuje
stresy.
Součástí výkonu práva myslivosti je
i lov zvěře, který se provádí dle schválených plánů chovu a lovu. Sestavení
a plnění plánů lovu schvaluje a kontroluje výbor honebního společenstva
a také orgán státní správy myslivosti.
Orgán státní správy myslivosti má sídlo
na Městském úřadu v Hranicích.
Uživatel honitby je nejen povinen vést
evidenci věškeré ulovené a uhynulé
zvěře a jejím využití, je také povinen
pravidelně zasílat hlášení o ulovené
a uhynulé zvěři na OSSM. OSSM provádí také kontroly přímo u uživatele
a v samotné honitbě. Naposledy byla
uskutečněna kontrola v našem sdružení i za přítomnosti pracovníků krajského úřadu. Byla provedena kontrola
veškerých dokladů o honitbě včetně
evidence úlovků apod. Následovala
prohlídka přímo v honitbě. Při této
kontrole jsme obstáli na výbornou
a nebyly shledány žádné závady.
Chápeme to jako ocenění naší nemalé
snahy o dobré hospodaření v honitbě
a také práce všech našich členů.
-6-

Samotný lov zvěře je vyvrcholením
celoroční práce a péče o zvěř. Je
velmi náročnou záležitostí a vyžaduje
nejen potřebné vybavení ale i dokonalou znalost zvěře, jejích zvyků a prostředí, v němž se pohybuje. Lovec musí
zvěř obeznat a vyhodnotit, zda je obeznaný kus vhodný k odlovu nebo je
jedincem určeným do dalšího chovu.
Proto je lov především spárkaté zvěře
časově velmi náročný. Při současném
nárůstu počtu černé zvěře musíme
čelit škodám, které tato zvěř působí na
zemědělských plodinách. Lov prasat
divokých se provádí většinou v noci,
o to náročnější tento lov je. Lov se
musí provádět, abychom zabránili
vzniku těchto škod.
Protože došlo k úbytku drobné zvěře,
rozhodli jsme se v loňském roce nepořádat tradiční hon ve Všechovicích.
Byla to vždy naše nejdůležitější myslivecká i kulturní akce. Honu, poslední
leče a následovné taneční zábavy se
účastnili nejen myslivečtí hosté z okolních mysliveckých sdružení, ale
i místní občané a vlastníci honebních
pozemků, pro které bylo vždy připraveno občerstvení a bohatá zvláště
zvěřinová tombola.
Odměnou za celoroční práci našim
členům je pak maximálně část zvěřiny
a trofej ulovené zvěře.
V minulých letech jsme se také věnovali kulturním akcím, jako bylo pořádání zábav. Z důvodu změny zákonů
jsme se rozhodli tuto činnost prozatím
ukončit.
Velmi dobrou spolupráci má naše sdružení i s Obecními úřady Všechovice
a Provodovice, které podporují naší
činnost nejen finančně, ale i formou
pořizování různých materiálu a bezplatného nájmu kulturních zařízení. Za
tuto pomoc jsme velmi rádi. Na

oplátku se snažíme poskytnout obecním úřadům naši pomoc formou brigádnických hodin. Pomáháme při
pracech v obecních lesích jako je
např. výstavba oplocenek, ošetření a
výsadba stromků, vysékání trávy apod.
V loňském roce jsme na žádost
Obecního úřadu v Provodovicích provedli oplocení dětského hřiště.
Seznámili jsme Vás touto formou jen
z částí aktivit našeho mysliveckého
sdružení. Doufáme, že jsme Vám tro-

chu přiblížili a objasnili naši činnost.
Budeme se Vás snažit v příštích vydáních zpravodaje seznámit s dalšími
podrobnostmi o našem sdružení a naší
činnosti. Myslivci a hasiči vždy na
dědině fungovali jako uznávané spolky. Záleží jen na lidech v nich sdružených, jak jejich činnost vypadá a jaké
mínění si o nich občané udělají. Proto
bychom chtěli pomocí informací
o našem sdružení přispět k dobrým
vztahům mezi myslivci a občany našich
obcí.

Nesmíme také zapomenout na naše
příznivce a sponzory, kteří mají zájem
o naši práci a poskytují nám podporu.
Kromě obcí Všechovice a Provodovice
je to především firma SITAP s.r.o. Horní
Újezd, která dlouhodobě s námi spolupracuje dále pak Jan Svítil ze
Všechovic. Za dobrou spolupráci děkujeme i Honebnímu společenstvu
Všechovice a vlastníkům honebních
pozemků. Myslivosti zdar!
MS Záhoran - Všechovice,
Jaroslav Trlifaj

o.s. Šimon
6. Záhorský ples
Letošní plesová sezona ve Všechovicích byla zahájena
v sobotu 17.1.2015 již 6. Záhorským plesem. Tento ples
organizuje Spolek Šimon a také zajišťuje vlastními silami
bohatý program.
Prvním vstupem bylo pásmo klasických tanců v rytmu valčíku a tanga na melodie Mireille Mathieu. Zaplněný sál
kulturního domu odměnil bohatým potleskem šest tanečních párů, které předvedly své taneční umění. Druhým vstupem bylo vystoupení mladých ve stylu 50. let na melodie
Vystoupení mladých "Pomáda”

z filmu Pomáda, opět odměněno bohatým potleskem.
Tradičním předpůlnočním překvapením bylo tentokrát
vystoupení Včelích medvídků, opět v podání členů Spolku
Šimon. Na známé melodie z večerníčků přicutipalo na parket deset včelích medvídků s lucerničkami a jeden pučmelout. Předvedli roztomilé vystoupení a diváci se opět dobře
bavili. K vynikající atmosféře plesu přispěl i Otec Vratislav,
který vyhrál 1. cenu v tombole – LED televizi, ceny se vzdal
a sám pak vylosoval nového výherce. Celý ples se velmi vydařil a tak bych již dnes chtěla pozvat všechny příznivce na
7. Záhorský ples, který se bude konat v sobotu 16.1.2016!
Marie Gerlová

Pásmo klasických tanců

Vodění medvěda ve Všechovicích
V sobotu 14.2.2015 se ve Všechovicích
opět konalo vodění medvěda. Tradici
před několika lety obnovil Spolek
Šimon ve spolupráci s SDH Všechovice
a od té doby ji dodržuje. Přestože byla
polovina února, počasí bylo velmi
pěkné a sluníčko nás celou dobu krásně
hřálo. Masky se připravovaly v klubovně Spolku Šimon, odkud průvod
masek vyšel v 9 hodin na náves. Průvod
nejprve zamířil dolů do Podkostelí,

potom přes lokalitu Za školou na Škrk
a potom opět nahoru na Hrubý kus.
Průvod doprovázelo několik muzikantů
s živou hudbou.
Po celé trase pro nás bylo připraveno
výborné občerstvení i něco pro vnitřní
zahřátí.
Letošní počet masek byl rekordní,
kromě dvou medvědů bylo 23 dalších
masek, takže celkem bylo 25 masek!

Kromě členů a příznivců Spolku Šimon
a členů SDH měli svého zástupce
i myslivci! Průvod masek skončil před
17 hodinou opět v klubovně Spolku
Šimon, kde na ně čekalo malé občerstvení. Chtěla bych poděkovat všem
občanům za milé přijetí a zúčastněným maskám za výdrž! Tak zase příští
rok!
Marie Gerlová

Divadelní soubor TYL Drahotuše opět ve Všechovicích
V neděli 19.4.2015 přijeli do
Všechovic na pozvání Spolku Šimon
divadelníci z Drahotuš. Tentokrát se
představili s divadelní komedií
Jaroslava Dietla, situovanou do druhé

poloviny minulého století, s názvem
Nepokojné hody svaté Kateřiny.
Všechovické kino bylo zaplněno do
posledního místečka, dokonce se
musely přidávat další místa k sezení.
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Děj komedie byl zasazen do vesnického prostředí a postupně gradoval.
Jaroslav Dietl zaručoval kvalitu a herci
to svými vynikajícími výkony jen umocnili. Kino se otřásalo salvami smíchu.
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Dobová atmosféra byla dotvářena budovatelskými básničkami a písničkami. Někteří mladí diváci, kteří tu dobu nezažili, se ptali, zda to
tak opravdu bylo. A my, dříve narození, kteří tu dobu pamatujeme,
jsme jim potvrdili, že ano.
Divadelní spolek TYL Drahotuše letos zahájil svou již 152. divadelní sezonu, což si zaslouží dík a uznání. Nám předvedl vynikající
představení a já se těším, že se s jeho herci i s Vámi diváky, opět
někdy ve Všechovicích setkáme!
Marie Gerlová
Divadlo z Drahotuš

Spolek žen ROZMARÝN
Velikonoční výstava
Po dvouleté přestávce bylo na jaře
v kulturním domě ve Všechovicích opět
rušno, protože spolek Rozmarýn připravoval velikonoční výstavu. Ta proběhla o víkendu 28. - 29.března 2015.
Jako vždy toho bylo k vidění i zakoupení mnoho – kraslice, tatary, perníky,
šité výrobky, háčkované ozdoby a dečky, výrobky pletené z papíru, suché
vazby, květinové vazby. Jedinečné
výrobky dětí z mateřské a základní
školy byly použity na výzdobu sálu.
Nechyběli ani pečení beránci, kterých
se sešlo také dosti – všichni byli nádherní, neboť co kus to originál.
Nedělní odpoledne svým vystoupením
výstavu obohatily děti z mateřské školy.
Jak už se stalo zvykem, snažíme se
vždy ukázat i něco nového. Tentokrát
to byly nádherné dřevořezby místního mladého řezbáře Zbyňka Pechy,
který nám v neděli také předvedl, jak
takové skvosty vznikají. Další novinkou
byly produkty zdravé výživy, které
měly rovněž velký ohlas.
Na své si přišli i naši nejmenší. Ti se
mohli potěšit živými zvířátky a zabavit malováním. Ty zručnější pohltilo
sypání mandal a obrázků z barevných

Velikonoční výstava

písků. Nejen malé návštěvníky zaujal
také koutek jarní přírody s živými
rybičkami.
Podle návštěvnosti je vidět, že se naše
snaha vyplatí. Krásně to vystihuje
zápis v naší kronice, který tam po skončení výstavy zapsala jedna naše členka: „Měsíc příprav, tři dny chystání,
dva dny zmatků, ale jinak skvěle odve-

dená práce. Každý si mohl najít, co se
mu líbilo a my jsme byly spokojené,
jak s těmi co nám zapůjčili výrobky,
tak s těmi co se sami zúčastnili jako
prodejci. A skvělé byly i děti z naší MŠ.
Děkujeme všem i sami sobě.“
Anna Lukešová, Pavla Zoufalá,
foto Hana Ševčíková

Den matek
I letos se jako již tradičně uskutečnila
oslava našich maminek. Pro maminky
a babičky z obce byl letos připraven
opět bohatý program a občerstvení.
Nejprve své vystoupení předvedli naši
nejmenší - děti z mateřské školy.
V průběhu celého odpoledne doprovázelo setkání hudební vystoupení Duo
Foltýnek. O vzornou obsluhu se postarala mužská část zastupitelů. Každá
maminka a babička si odnesla hezkou
kytičku a krásný zážitek z nedělního
odpoledne. Na přiložené fotografii
číslo 11 / květen 2015

můžete vidět dva naše spoluobčanky,
které zde oslavily své významné
životní jubileum.
Marcela Tomášová

Oslava našich maminek
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SK VŠECHOVICE
Zpráva z turistického výletu
na Kelčský Javorník, dne 8.května 2015
Výletu se zúčastnilo 15 dospělých, 1
dítě + pes. Všichni odjeli linkovým
autobusem do Rajnochovic - restaurace VE DVOŘE. Výstup byl zahájen
v 9:20 hodin z ROSOŠNÉ (462m) stoupáním na ČERNOU BAŘINU (597m). Po
malé přestávce jsme pokračovali
v cestě směr HOLUBOVA CHATA.
V průběhu pochodu byli účastníci
odměněni krásným pohledem na blízké
okolí. Vrcholu KELČSKÉHO JAVORNÍKU (865m) bylo dosaženo kamenitou
cestou v 11.20 hodin. Zde byl proveden
zápis do knihy a na rozdělaném ohni
jsme si opekli špekáčky. Dále jsme si
prohlédli betonovou základovou desku

pro nově budovanou
rozhlednu, kterou
chce náš sportovní
klub finančně podpořit. V 13:30 hodin byl
zahájen sestup, první
zastávkou byl HOTEL
ZUBŘIČ, kde jsme
doplnili tekutiny. Vraceli jsme se kolem
JUHYŇĚ s druhou
zastávkou v penzionu
PŘILESKÝ MLÝN, kde byl opět dodržen
pitný režim. Výlet byl zakončen
v 17:00 hodin, kdy jsme se rozešli do
svých domovů. Celkem jsme ušli

Výstup na Kelčský Javorník

19 km. Řada členů SK se v podvečer
ještě zúčastnila lampiónového průvodu zakončeným ohňostrojem.
Karel Sedláček

Úspěšná brigáda v areálu „U krokodýla“
V pátek 15.5.2015 proběhla úspěšná
brigáda v areálu „U krokodýla“.
Pracovalo 11 dospělých členů SK a 5
žáků. Přes výzvu na obecních a našich
webových stránkách a 5 plakátech
nepřišel ani jeden žák místní ZŠ a ani
jeden občan Všechovic ( mimo členů
SK) nám pomoci. Byla provedena
oprava spadlého oplocení a úprava
plochy na tenisových kurtech. Žáci
vyčistili prostranství kolem vodního

náhonu od lávky až k cestě.
Byly nasbírány 4 velké pytle odpadků
(plastů, skla a papírů). Po brigádě se
podávalo malé občerstvení: nealko,
pivo, špekáčky a klobásy, které byly
grilovány na nově zakoupeném elektrickém grilu. Členové odsouhlasili
propozice na 6. ročník tenisového
turnaje Všechovice OPEN, který se
uskuteční v sobotu 6.června 2015.

VÝZVA PRO VŠECHNY
ŽÁKY ZŠ A OBČANY VŠECHOVIC:
V AREÁLU „ U KROKODÝLA“ A JEHO
OKOLÍ NEODHAZOVALI ODPADKY!!
CHCEME, ABY AREÁL SLOUŽIL JAKO
OÁZA KLIDU A POHODY BEZ NEČISTOT!!!
Za členy SK předseda Karel Sedláček

Tatran Všechovice – fotbalový oddíl
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
jak jistě spousta z Vás zaznamenala,
fotbalová sezóna na všech frontách je
v plném proudu. Nejen družstvo mužů,
kteří se snaží na 2. místě o postup do
vyšší soutěže, což by byl historický
úspěch Všechovského fotbalu, ale
i nejmladší žáčci či bývalí fotbalisti.
Například přípravka pod vedením trenéra Pumprly a Přikryla pořádá pravidelné tréninky a fotbalové turnaje pro
nejmenší sportovce. Ti co fotbal
„nemusí“ a jdou na Pastevník třeba

jen na procházku vidí, jak se stále něco
vylepšuje, areál nechátrá jak je
mnohdy jinde podobné prostory vidět.
Hospůdka dostala novou fasádu, přibylo malé podium pro různé společenské příležitosti. 2. května se uskutečnila brigáda na rekultivaci trávníku
a 12 dobrovolníků vpravilo do trávníku
30 m3 jemného štěrku na provzdušnění. Podařilo se získat velký zásobník na
vodu pro zavlažovací systém.

fotbalových internacionálů - hráčů nad
45 let. Výsledek není podstatný, ale šlo
přátelské setkání. Jen pro zajímavost:
na hřišti se potkalo hned několik borců
ve věku 65-ti let.
A co je ještě v plánu v nejbližší době?
Samozřejmě další vylepšování areálu
a velmi důležitá práce s mládeží.
Pozvat občany chceme i na předhodové klání: SVOBODNÍ – ŽENATÍ, které
se uskuteční v sobotu 30.5.2015.

Na svátek 1. Máje se uskutečnil zápas

Jiří Šimara

HC Draci Všechovice
Tým HC DRACI VŠECHOVICE vstoupil v minulé sezóně do amatérské Valmezligy AHL2. Z celkového počtu 18ti týmů se nám
podařilo doslova vybojovat celkové velmi pěkné 3. místo. Naši
první sezónu tak můžeme hodnotit vcelku pozitivně. Náš tým
byl složen z kluků, kteří měli zájem hrát hokej o body a posunout své umění ještě o něco dál. Jelikož místních borců nebylo
tolik, zdobili naši soupisku i kamarádi a známí z okolních vesnic i měst. To se samozřejmě nemuselo líbit každému, ale
s ohledem na fakt, že někteří místní neměli zájem hájit naše
-9-
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barvy nám nezbývalo nic jiného. Všichni draci, kteří se do kolotoče AHL2 zapojili, byli
součástí dobré a fungující party, která se postupem času čím dál více sehrávala.
Tahounem týmu byl bezpochyby Zdeněk Štěpánek, hráč který dokázal vyhrát kanadské bodování základní části soutěže AHL2. Méně zkušení hráči, tak celou sezónu čerpali cenné rady a zkušenosti. Poděkování patří každému hráči v týmu, protože všichni,
kteří nastoupili do ligového zápasu, hráli vždy na maximum svých možností a dovedností. Věřím, že je pro nás dosáhnutý výsledek skvělou motivací do budoucna.
Děkujeme za podporu firmě RENETRA, Liboru Ponížilovi, Obci Všechovice a dalším
za podporu jak finanční, tak i na tribuně.

Miminka

Jiří Doležel

Životní jubilea
MĚSÍC

JMÉNO

Leden

Únor

Březen

Radová Marie
Kajnarová Ludmila
Wowková Zdenka
Kunovská Jaromíra
Horáček Václav
Šimarová Marie
Bradíková Anna
Svítilová Zdeňka
Tomáš Jaroslav
Tomášová Anděla

JUBILEUM

82
75
85
86
87
87
89
82
70
84

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

MĚSÍC

Duben

Květen

JUBILEUM

JMÉNO

Kubešová Milada
Nebeská Jiřina
Vašíčková Františka
Zdražilová Eliška
Vašíček Rudolf
Kuchařík Jiří
Michálková Mária
Kurfürstová Božena
Stískalová Jana
Holíková Naděžda

85
81
82
80
83
80
80
84
75
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Vše nejlepší a pevné zdraví
do dalších let!!!

Jakub Vojtěch Palatý
20. 2. 2015

Adéla Kubjátová
23. 2. 2015

Pozvánky na další akce
“Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.”
Pierre de Coubertin, zakladatel novodobých olympijských her

Sportovní klub Všechovice pořádá

TENISOVÝ TURNAJ VŠECHOVICE OPEN ČTYŘHRA – 6.ROČNÍK
ÚČAST: Turnaj je určen pro hráče tenisu z mikroregionu Záhoran a našich tenisových přátel z blízkého okolí – Záhoří.
Oblast Záhoří pořadatelé určili tak, že na zeměpisné mapě spojili úsečkou vrcholy blízkých hor Maleník (479 m) a Kelčský
Javorník (865 m).Ve středu této úsečky opsali kružnici a obce, nacházející se v kruhové výseči, mohou vyslat do turnaje své
reprezentanty. Jedná se 9 obcí mikroregionu Záhoran + 26 obcí z okresů Vsetín, Kroměříž a Přerov.
PODMÍNKY: Přihlásit se na adrese SK Všechovice (sídlo klubu Všechovice 174, PSČ 75353) osobně nebo e-mail
sedlacek.k@centrum.cz (link sends e-mail). Uvést jméno, příjmení a obec, kterou budou reprezentovat. UHRADIT STARTOVNÉ: hráč 250 Kč, osobně nebo na účet SK -241802514/0300. Členové SK startovné nehradí. Termín do 31.května 2015.
POŘADATELÉ: hlavní pořadatel – Bronislav Ponížil, sportovní ředitel – Karel Sedláček, pořadatelé – Monika Kopečná,
David Gonda, David Lukeš a další členové SK

sobota 6. ČERVNA 2015 od 8:OO hodin
první zápas v 8:10 hodin – Tenisové kurty ve Všechovicích
POVRCH: Umělá tráva

skupin a musí byt uhrazeno startovné.

SYSTÉM: V otevřeném turnaji startuje maximálně 14 párů
bez určení věku a pohlaví. Hraje se podle pravidel tenisu na
jeden vítězný set ve dvou skupinách. První 4 postupují do
čtvrtfinále (tak jako na MS v ledním hokeji).

MÍČE: značka WILSON, zajistí pořadatelé

ROZLOSOVÁNÍ: Každý pár potvrdí svoji účast v pátek
5. 6. 2015 do 18:00 hodin, kdy proběhne losování do dvou

číslo 11 / květen 2015

CENY: Pro vítěze je připraven putovní pohár a malé plakety
a dary sponzorů.
OBČERSTVENÍ: Limo, pivo, káva a něco na oběd.
Poznámka: Pokud nebude vhodné počasí, turnaj se uskuteční v náhradním
termínu 13. června.
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O.s.Californie Rouské
si Vás dovoluje pozvat na akci

„Z pohádky do pohádky“
která se uskuteční
v pátek
na

24. července 2015

farním dvoře ve Všechovicích

a okolí. Začátek ve

13.00 hod.

I když je program zaměřen především na děti všech věkových kategorií,
svou aktivitu si zde najdou rodiče i senioři. Seznámíte se zde s canisterapií,
můžete si procvičit jemnou motoriku, tvůrčí představivost, fantazii i prostorové
myšlení s hrou s magickým a kinetickým pískem, vymalovávat mandaly, skládat
puzzle, šplhat na laně, střílet ze vzduchovky, ale především se můžete zúčastnit
orientačního závodu, kde na jednotlivých stanovištích pro Vás budou připraveny
vědomostní testy nebo sportovní úkoly. Pohádkové bytosti Vám budou pokládat
otázky z oblasti kultury, filmu, přírody, znalosti místa, kraje, prostě regionu
kde žijeme apod.
Pro soutěžící jsou připraveny ceny, diplomy a účastnické listy.

Akci „Z pohádky do pohádky” finančně podpořil Olomoucký kraj.
Za o.s.Californie Rouské – Irena Kývalová

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
v Malhoticích
ZO ČSCH Malhotice a mikroregion Záhoran
pořádají ve dnech

8. - 9. srpna 2015
okresní a 1. mikroregionální výstavu králíků, holubů, hrabavé a vodní drůbeže

K padesátiletému výročí od založení organizace se v areálu zámeckého parku Malhotice
chystá výstava mimořádného rozsahu doplněná o bohatý doprovodný program nejen pro děti.
Prodej zvířat, občerstvení a tombola budou tradičně zajištěny.
Více informací na www.zocschmalhotice.estranky.cz.
Srdečně zvou pořadatelé.
Zbyněk Čech
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TRADIČNÍ POUŤ VE VŠECHOVICÍCH
pátek

29. 5. 2015

Římskokatolická farnost Všechovice pořádá

NOC KOSTELŮ
16:00 hod. na faře

Dětské odpoledne

plné her a informací

v kostele Nejsvětější Trojice:
18:00 hod. - májová pobožnost
18:30 hod. - mše svatá
19:00 hod. - hudební vystoupení

Scholy Všechovice

20:15 hod. - opékaní na farské zahradě

sobota

30. 5. 2015

od 15,00 hod. na Pastevníku

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ V KOPANÉ

ŽENATÍ : SVOBODNÍ

HC DRACI Všechovice pořádají
od 20,00 hod. v KD Všechovice

POUŤOVOU ZÁBAVU
hraje skupina KALIBRA

neděle

31. 5. 2015

8:00 hod. - kostel Nejsvětější Trojice - mše svatá
od 9:30 hod. - na návsi - vystoupí

dechová kapela Hraničáci

10:30 hod. - kostel Nejsvětější Trojice - mše svatá
od 14,00 hod. - na návsi - hudební vystoupení skupiny

VŠECHOMOR

od 14:00 do 16:00 - otevřeno muzeum Arch. Bohuslava Fuchse

Na výtisku se podíleli: Radovan Mikuš, Marcela Tomášová, Miroslav Dundálek, Jaroslav Trlifaj, Marie Gerlová, Anna Lukešová, Pavla Zoufalá,
Karel Sedláček, Jiří Šimara, Jiří Doležel, Irena Kývalová, Zbyněk Čech, Hana Ševčíková, Luděk Krbálek. Děkujeme za spolupráci.
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