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Činnost obce v jarních měsících
Možná by bylo na místě si povzdechnout – co všechno nás ještě asi potká. Zima
se zdála zprvu mírná a člověk by myslel, že taková i vydrží. Ovšem opak se stal
pravdou a silné sněžení a tuhé mrazy rychle zchladily náš optimismus. Především
silný mráz byl velkým problémem nejen pro starší občany a přírodu, ale notně potrápil i všechny ostatní. O to veseleji jsme přivítali nové teplotní rekordy posledních
zimních dnů, kdy teplota sahala ke dvaceti stupňům.
Začátek jara ovšem neznamená jen vyšší teploty a více sluníčka. Je to čas, kdy je
potřeba začít s jarním úklidem a věnovat se probouzející se přírodě. Také v obci je
nutno co nejdříve zahájit odstraňovaní následků zimy a vyčistit chodníky, komunikace a veřejná prostranství. V minulém roce se započalo s opravami chodníků a v této
činnosti bychom chtěli i nadále pokračovat. V roce 2012 proběhne výstavba chodníku od hasičské zbrojnice k pohostinství U Fojtů a pracuje se na projektové dokumentaci na další úseky a stavební akce. V polovině března bychom také rádi započali
expedici kompostérů nejen přihlášeným občanům, ale i těm, kteří ještě projeví zájem. Pevně věřím, že následující měsíce nebudou jen o práci, ale že si každý z nás
najde čas na své koníčky a záliby. Závěrem mi dovolte, abych využil této příležitosti
a popřál Vám příjemné prožití nastávajících velikonočních svátků.
Robert Tomšů, starosta obce

Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje Zastupitelstvo obce Všemina.
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
9. 12. 2011
• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo
provizorium rozpočtu ve výši 1 mil. Kč na
kalendářní měsíc do konce ledna 2012.
• ZO schválilo směrnici k provedení inventarizace majetku, plánu inventarizace,
inventarizační komisi a pověření k provedení inventarizace.
• ZO schválilo vnitřní směrnice obce.
• ZO schválilo směrnici k odepisování
majetku odpisy ve výši 5 %.
• ZO schválilo přijetí účelového daru ve
výši 132 000 Kč od firmy PARTR.
• ZO schválilo přijetí účelového daru ve
výši 10 000 Kč od firmy Amipol na zatravnění hřiště.
• ZO schválilo příspěvek pro postižené
děti v obci ve výši 1 000 Kč.
• ZO schválilo plán obřadů svateb
a zástupce oddávajícího paní Janu
Ježíkovou a zástupce matrikářky paní
Mgr. Bc. Martu Korytarovou.
• ZO schválilo zanést do pasportu
místních a účelových komunikací cesty
k chatám, které jsou blíže k obci a přístupovou cestu k hráznímu domku.
29. 12. 2011
• ZO schválilo úpravy rozpočtu.
• ZO schválilo Plán financování obnovy
kanalizace.
• ZO schválilo dodatek ke smlouvě
o nájmu a provozování plynárenského
zařízení ze dne 30. 11. 2004. Nájemné
plynárenského zařízení včetně DPH činí
252 334 Kč ročně a údržba plynárenského zařízení činí 127 062 Kč ročně.

Ze Všeminské matriky
I. čtvrtletí 2012
• Narození
Gabriela Knedlová, Všemina 176
• Sňatek
28. 1. 2012
Vít Chovančík, Všemina 88
Jana Kratochvílová, Fryšták
Novomanželům přejeme
hodně štěstí na společné cestě
životem.
• Úmrtí
23. 2. 2012
Anežka Hubáčková, Všemina 196
5. 3. 2012
Alois Jemelka, Všemina 51
Čest jejich památce!
Jana Sedláčková, matrikářka

• ZO schválilo zvýšení poplatku za kabelovou televizi od 1. 1. 2012. Celková
částka platby činí 1 000 Kč/rok.
3. 2. 2012
• ZO schválilo konečné úpravy rozpočtu.
• ZO schválilo organizátora výběrového
řízení na akci „Zavedení separace bioodpadů“.
• ZO schválilo firmy, které budou obeslány pro výběrové řízení „Zavedené separace bioodpadů“.
• ZO schválilo 3 zastupitele jako členy
výběrové komise na „Zavedení separace
bioodpadů“.
• ZO schválilo Požární řád obce Všemina
a Vyhlášku o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob na území obce Všemina.
• ZO schválilo osvobození od poplatků
a žádostí o provozování tomboly pro složky obce Všemina.
2. 3. 2012
• ZO schválilo protokol inventarizace
k 31. 12. 2011.
• ZO schválilo záměr obce na prodej
pozemku p.č. 589/6 o výměře 160 m²
firmě Amipol.
• ZO schválilo firmu Meva Brno, s.r.o.
jako dodavatele kompostéru.
• ZO schválilo výkup pozemku v k.ú.
Všemina, pč. 2347 o výměře 196 m², pč.
PK 2344 o výměře 2 274 m² a pč. PK
2346 o výměře 874 m² – cena 5 Kč/m².
• ZO schválilo nepronajímat honební

pozemky mysliveckému sdružení KYČERA
LES a udělilo mandát starostovi obce
hlasovat na valné hromadě honebního
společenství v případě pronájmu honitby
ve prospěch současného mysliveckého
sdružení Všemina.
• ZO schválilo příspěvek paní Maliňákové ve výši 756 Kč na nákup bavlněné příze pro pletení obvazů pro misijní
stanice v Indii.
• ZO schválilo vítání občánků v měsíci
dubnu.
• ZO schválilo zájezd pro důchodce na
Sv. Kopeček u Olomouce.

SVOZU ODPADŮ V ROCE 2012
• PLASTY: 28. 3., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 1.
8., 5. 9., 3. 10., 31. 10., 28. 11.
• NEBEZPEČNÝ ODPAD: 23. 5., 24. 10.

Tříkrálová sbírka
V úterý 10. ledna 2012 byly za přítomnosti pracovníků Charity Zlín na obecním
úřadě otevřeny pokladničky z Tříkrálové
sbírky.
V naší obci se vykoledovalo 33 335
Kč, v obci Dešná 7 373 Kč, celkem tedy
40 708 Kč.
Děkuji jménem Charity Zlín i jménem
obecního úřadu všem občanům, kteří do
charitní sbírky přispěli jakoukoliv peněžní
částkou. Děkuji především vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se podíleli na
velmi dobrém průběhu a výsledku tříkrálové sbírky.
Jana Sedláčková
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Naši jubilanti • duben – červen 2012
2.
3.
4.
9.
10.
13.
14.
14.
15.
17.
24.
26.
28.
28.
1.
1.
4.
6.
6.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.

Štěpánová Zdeňka, č.p. 103
Tomšů Božena, č.p. 31
Tomšů Stanislav, č.p. 34
Gajdošíková Zdeňka, č.p. 178
Martinů Stanislav, č.p. 122
Holíková Božena, č.p. 239
Gajdošíková Drahomíra, č.p. 175
Kovařík Alois, č.p. 54
Polaštík Josef, č.p. 280
Tomšů Marie, č.p. 35
Skula Jaroslav, č.p. 156
Kaulincová Marie, č.p. 229
Matušů Milada, č.p. 231
Plonková Marie, č.p. 176
Gargulák Alois, č.p. 157
Trnovcová Marie, č.p. 161
Holík Stanislav, č.p. 239
Ježíková Zdenka, č.p. 238
Kolajová Marie, č.p. 45

70 let
65 let
86 let
72 let
77 let
70 let
70 let
85 let
65 let
78 let
77 let
73 let
73 let
83 let
77 let
70 let
75 let
73 let
82 let

7.
10.
13.
14.
16.
18.
24.
24.
27.
28.
29.
4.
5.
10.
10.
14.
23.
28.
28.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

Kučerová Františka, č.p. 212
Oškerová Františka, č.p. 120
Buršová Františka, č.p. 147
Tomšů Jan, č.p. 26
Pekař František, č.p. 232
Jakubů Františka, č.p. 66
Matušová Jarmila, č.p. 6
Kolaja Stanislav, č.p. 92
Kovářová Františka, č.p. 202
Kovařčík Josef, č.p. 108
Štěpánů Danuše, č.p. 100
Holíková Ludmila, č.p. 3
Štěpánů Antonín, č.p. 286
Zerzanová Vlasta, č.p. 180
Geržová Františka, č.p. 28
Holíková Ludmila, č.p. 37
Maliňák Alois, č.p. 62
Molek Antonín, č.p. 7
Maliňáková Jarmila, č.p. 246

77 let
65 let
60 let
72 let
72 let
82 let
78 let
80 let
84 let
77 let
60 let
75 let
78 let
72 let
74 let
72 let
73 let
60 let
60 let

Do dal ších let p
přejeme
řejeme jubilantům hodně z draví, spokojenosti a rodinné pohody.

Velikonoce – zvyky, symboly
Velikonoční svátky provázejí lidové zvyky a symboly. Velikonoční pomlázka, velikonoční vajíčka – kraslice, velikonoční
beránek, velikonoční zajíček a kuřátko,
velikonoční dárečky, velikonoční oheň
a svíce, kříž, kočičky, vysévání obilí, velikonoční kaktus, řehtačky, velikonoční
pečivo - mazance, jidáše, pečený beránek. Nádivky z jarních kopřiv a bylin.
Některé zvyky a symboly se udržely až do
dnešních dnů, některé zanikly.
Každý zvyk, symbol má svoji historii,
popis, zdůvodnění a místně se liší.
Dodnes se nejvíce udržel zvyk velikonoční pomlázky, velikonočních vajíček,
řehtaček.
Tradice šlehání žen a dívek pochází již
ze 14. století.
O velikonočním pondělí a úterý se prý
šlehali manželé a milenci, a ospalci a lenivci se časně zrána házeli do vody nebo
se polévali, aby se probrali.
Děti, chlapci a muži vstávali časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu.
Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná
a veselá po celý rok. Předávali jim tím
svěžest, mladost, ohebnost, a zdraví mladého proutku. Svobodná děvčata jim za
to zavěšovala na pomlázky barevné
stuhy.
Vdané ženy koledníci šlehali proto, aby
jim vyhnali zlý jazyk.
Také hospodář vyšlehal čeládku, aby
nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila,
a ovocné stromky, aby se probudily ze
zimního spánku k další úrodě. Dříve se

šlehalo pomlázkou i další den, o takzvaném „odplatním úterý“ kdy děvčata oplácela hochům. Někde místo pomlázky byl
zvyk „oblévačky“. Omladění se provádělo
obléváním studenou vodou.
Nám nejznámější názvy pomlázek jsou
koleda, mrskačka, mrskanda, mrskut,
šlahačka, šlahání, vyplácání, šmigrust,
žíla.
Název pomlázka také označuje svazek
spletených vrbových proutků, kterým se
šlehá. Plést pomlázku měl umět každý
muž. Malé pomlázky se nosily v kapse
(pro všechny případy), se středně velkými
se chodilo na koledu a těm téměř dva
metry dlouhým se říkalo obřadní.

UPOZORNĚNÍ
Kdo nechce být uváděn ve společenské rubrice, nahlaste svůj nesouhlas
na obecním úřadě.
Pomlázkou je také nazýváno to, co
všechno bylo vykoledováno.
Pro naši obec Všeminu jsou známé
ještě zvyky chození s řehtačkami, svěcení kočiček, křížků – ty se zastrkávaly do
pozemků osetých obilím, svěcení pokrmů. Na Velký pátek se také omývalo potoční vodou pro celoroční zdraví. Při tom
se říkávala říkanka: Vodičko čistá, bystrá,
tečeš od pána Krista, omýváš břehy, kořeny, omývej i mne, bídné, hříšné stvoření.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka
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Základní škola a mateřská škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V současné době navštěvuje mateřskou školu 28 dětí. Je to celková kapacita mateřské školy. Neustále se rodiče
dotazují na přijetí dítěte v průběhu roku.
Pokud je naplněná kapacita mateřské
školy, nemůže ředitelka školy přijmout
více dětí, což vychází z vyhlášky č. 46/
2006 Sb. o předškolním vzdělávání.
22. března proběhne zápis do mateřské školy na školní rok 2012/2013. Do
mateřské školy může být přijato pouze 14
dětí. Děti budou přijímány podle stanovených kritérií. Na základě údajů v přihlášce, kde rodiče stvrzují svým podpisem
pravdivost údajů, rozhodne ředitelka školy dle kritérií o přijetí či nepřijetí do mateřské školy. Pokud bude zjištěno, že rodiče
neuvedli pravdivé údaje, může ředitelka
školy dítě vyloučit.
Neustále se objevují případy, kdy se
rodiče odvolávají proti nepřijetí dítěte do
mateřské školy ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje. Ve všech případech odvolání postupovala ředitelka podle zákona a nedošlo k pochybení.
Tímto bych chtěla požádat rodiče o pochopení, poněvadž kapacita mateřské
školy je daná a ředitelka školy nemůže
postupovat proti zákonu.
Níže uvádím kritéria přijímání dětí do
mateřské školy.
Kritéria Mateřské školy a Základní školy
Všemina:
1. Předškolní děti – poslední rok před
školní docházkou.
2. Děti ve věku 4 let zaměstnaných
matek.
3. Děti ve věku 3 let zaměstnaných
matek.
4. U ostatních dětí rozhoduje věk dítěte
– starší děti mají přednost.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V lednu proběhl zápis do 1. třídy.
Celkem se zápisu zúčastnilo 14 dětí, z
toho 12 dětí nastoupí u nás v základní
škole a 2 děti nastoupí v ZŠ Slušovice.
Děti po zápisu navštěvují základní školu,
kde plní úkoly a procvičují jemnou motoriku, grafomotoriku, sluchové a zrakové
vnímání, myšlení a řeč, prostorovou

a pravolevou orientaci v rámci projektu
Adaptace dítěte na základní školu. V letošním roce přípravu předškolních dětí
vede Mgr. B. Šošolíková.
8. března se ve škole konalo školní
kolo v recitaci a 13. března proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Žáci, kteří se
umístili na prvních dvou místech v recitaci i v pěvecké soutěži, postoupili do oblastní soutěže v Neubuzi. Oblastní soutěž
se konala 16. března a zúčastnili se jí
žáci ze ZŠ Neubuz, ZŠ a MŠ Veselá a ZŠ
a MŠ Všemina. V recitační soutěži získali
žáci 2 první místa, v pěvecké soutěži
získali 5 prvních míst, 3 žáci druhé místo
a 2 žáci třetí místo. Gratulujeme všem
vítězům a děkujeme za reprezentaci naší
školy.
V současné době žáci pod vedením
paní učitelek vytváří jarní výzdobu školy
a zároveň připravují výrobky na velikonoční jarmark, který se v naší škole stal tradicí. Jarmark je plánovaný na 4. dubna.
Tímto bychom chtěli pozvat všechny občany na krátké vystoupení dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy a také
na prodejní velikonoční jarmark.
Dne 19. března se zúčastní žáci 2. a 3.
ročníku matematické soutěže Cvrček
a žáci 4. a 5. ročníku matematické soutěže Klokan. Těchto soutěží se žáci účastní
každoročně. V loňském roce jsme byli
úspěšní, tak držíme palce i letos.
V měsíci květnu nás čekají se žáky 5.
ročníku plánované plošné testy. Testy
budou žáci řešit na počítačích, proto
v současné době probíhá v základní škole rekonstrukce počítačové sítě, aby bylo
zajištěno správné testování žáků. Žáci si
budou moci během měsíce března a dubna vyzkoušet testy nanečisto.
Mgr. Bc. Marta Korytarová

KRPŠ
Nedávno jsme přivítali nový rok a už vítáme jaro. Dětem jsme to čekání na jarní
sluníčko trochu zpestřili již tradičním karnevalem. Všem tímto děkuji za účast a chválím děti i jejich rodiče za krásné kreativní masky. Všichni měli možnost zapojit se do
soutěží a tanečního reje. Doufáme, že i v tombole bylo pro každého přichystáno alespoň malé překvapení.
Se sluníčkem nastane čas úklidu a vymetání všech koutů. Jako každý rok i letos
plánujeme sběr starého železa. Jistě to stihneme do Velikonoc, ať ty krásné svátky
jara prožijeme příjemně.
Loni jsme díky povodním, které nás všechny tak zaskočily, neuskutečnili dětský
den. Proto bychom to chtěli letos napravit a uspořádat opět Pohádkový les. Je to organizačně náročnější akce, a tak tímto prosím, ať se mi ozvou ti, co se rádi na pár
hodin promění v některou z pohádkových bytostí a potěší tím nejednoho malého návštěvníka. Možná, že má někdo doma pěknou masku, která by mohla celou tu pohádkovou říši obohatit o nové členy. Všichni jsou tímto srdečně zváni na nedělní odpoledne 10. 6. 2012 do POHÁDKY.
Příjemné jarní probouzení přeje všem za KRPŠ
Laďka Pekařová
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ŽIVOT – SMRT – VZKŘÍŠENÍ
Život spěje ke svému konci. Ke svému
konci spěje i čas. Tento konec má cíl i
smysl, proto má náš život naplnění.
Písmo svaté spolu s vírou ukazují, jaký
smysl se skrývá na konci všech skutečností, že život stojí za to žít. Jen člověk ví,
že zemře, že má vědomí vlastního omezení, že má touhu a vůli jej překonat. Má
schopnost překročit sebe sama, má
schopnost transcendence. Bez tohoto
vědomí vlastního omezení a vůle překonat jej, nemůže existovat žádný pokrok
ani kultura. Vše se pak redukuje na pouhou přirozenost. Zapomenout na vlastní
limity přivádí člověka k otupělosti a mravní zpustlosti. Na druhé straně naučit se
počítat vlastní dny je počátkem moudrosti (žalm 90,12).
Dějinami i životem lze putovat pouze
proto, že jim dává smysl jejich konec.
Kvůli němu je možné dojít cíle těchto dějin! Bez cíle by vyhasla veškerá lidská
touha, otupěla by každá myšlenka, každá
hodnota by přišla vniveč, světlo by potemnělo, jakákoli radost by zůstala prázdná – a my bychom pouze čelili prázdnotě
bezedné úzkosti.
Bez nesmrtelnosti však člověk nemůže
být šťastný, protože vnímá smrt jako konec všeho dobra. Je nezbytné toužit po
blaženosti, která se zakládá na realitě,
neboť jinak není možné ani žít, ani přemýšlet. Smysl života – smrt a to co po
smrti přichází – se musí znovu vrátit do
středu naší pozornosti, chceme-li žít jako
lidé. Moderní člověk se neúspěšně snaží
vymazat myšlenky po smyslu života a po
smrti a tak odmítá samotnou pravdu.
Člověk hledá ztracený „ráj“, zlatý věk.
Ve stínu zatmění Boha se v moderní době
zrodilo množství sekulárních rájů. Umělé

vysněné ráje iluze konzumu, opojení technikou, rozkoší, vizáží, různými drogami…
Stačí pomyslet na ráje, které vybudoval
bůh Rozum, ať už jde o komunismus,
nacismus nebo dnešní liberalismus.
Nikoli náhodou se pokaždé lidem, kteří
slibují ideální ráj, podaří vytvořit skutečné peklo.
Je to křesťanství, které mění člověka
i svět. Křesťanství bere vážně nejen kladné vyústění dějin, ale i zlo, které v nich
existuje. Nad zlem vítězíme Kristovým
křížem. Vítězství dobra spočívá ve schopnosti nepáchat zlo, ale z lásky ho snášet.
To je také význam Ježíšova kříže.
Uskutečňování lásky je větší než jakékoli
zlo a než samotná smrt. Proto je kříž
Vzkříšeného vítězstvím Boží lásky a smyslu veškerých dějin. Člověk bude muset
vždycky projít pohoršením kříže, roztrpčením a zklamáním z toho, co ve skutečnosti představuje spásu.
Ježíš za svého pozemského života nejprve v podobenstvích a později zcela výslovně hlásal kříž. Po vzkříšení vysvětluje
kříž učedníkům a otvírá jim mysl, aby to
pochopili a přijali. Evangelia nebyla sepsána k tomu aby ukázala že Ukřižovaný
vstal z mrtvých, ale aby dokázala, že
Vzkříšený byl ukřižován a že jeho kříž nepředstavuje porážku Boží ale jeho vítězství. Kříž odhaluje to, co nechápe „homo
animalis“, člověk živočišný. Berme vážně
moudrost kříže!
Celé dějiny jsou ve znamení kříže
a slávy Syna Božího. Již tady a teď, byť
uprostřed veškerého zla, se mohu a musím (JÁ) rozhodnout pro dobro. Až do
konce života mě bude provázet utrpení,
avšak jsem povolán k tomu, abych z tohoto utrpení vytvořil ještě větší dobro svým

Pozvánka na farní akce
28. 3. středa: Udílení svátosti pomazání nemocných starším a nemocným při večerní mši
svaté v 17.45 hod.
5. 4. Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku Večeře Páně 17.45 hod.
6. 4. Velký pátek – den přísného postu: 17.00 Křížová cesta, 17.45 Slavení památky
Umučení Páně
7. 4. Bílá sobota: Boží hrob, osobní adorace, modlitba 8.00 – 16.00
7. 4. Velikonoční vigilie – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 20.00
6. 5. neděle: První svaté přijímání dětí v 9.30 hod. Zasvěcení dětí Panně Marii a svátostné
požehnání ve 14.30 hod.
13. 5. neděle: Pouť k sv. Janu Nepomuckému, patronu naší Farnosti a Obce. Mše svaté
v 7.15 a v 10.30 hod. Slavnostní kazatel P. Petr Havlíček SJ, Akademická farnost
Olomouc. Poutní požehnání ve 14.30 hod.
19. 5. sobota: Udělování svátosti biřmování 22 biřmovancům při mši svaté v 10.00 hod.
16. 6. sobota: Pouť našeho děkanátu na Sv. Hostýn za obnovu rodin a kněžská povolání
24. 6. neděle: Pozvánka na farní odpoledne: Přátelské setkání s poděkováním všem našim
farníkům a dobrodincům. 15.00 hod. Slavnostní koncert duchovní hudby.
16.15 hod. AGAPÉ na farním hřišti (občerstvení s hudbou).
21. 7. sobota: Pouť farnosti Všemina na Svatý Hostýn.

milosrdenstvím. Nakolik mám podíl na
utrpení a kříži Kristově, natolik budu mít
podíl na jeho vzkříšení a slávě.
Křesťanský ráj je jedinečnou výzvou
pro náš život. Provokuje, dotýká se lidského rozumu hluboce a mnohem naléhavěji než ten budhistický či posmrtná
nicota materialistů. Namísto nirvány neutralizovaných rozporů či obrovské černé
díry, která vše pohlcuje zapomněním,
podává katolická tradice paradox vzkříšení oslavených těl, blaženou věčnost rozumných tvorů, kteří stanou na věky tváří
tvář Bohu. To Bůh připravil těm, kdo ho
milují a plní jeho vůli.
Ne pouhý folklór, ale radostné duchovní křesťanské Velikonoce s hlubokou
osobní vírou ve vzkříšeného Krista všem
Všemiňanům přeje
P. František Kuběna SJ

MO ČČK
Letošní rok zahájil svoji činnost náš
spolek MO ČČK Všemina valnou hromadou. Ta byla na začátku roku uspořádána v hospůdce U Fojtů, kdy na
programu bylo hodnocení činnosti naší
organizace v uplynulém roce.
Našim hlavním úkolem i pro letošní
rok je zajišťování první pomoci na kulturních, společenských a sportovních
akcích, pořádaných jinými složkami naší obce. Chceme požádat zástupce jiných složek, aby předem zažádali
o zajištění dané akce, protože sami
nemáme přehled o jejich plánech.
V měsíci květnu plánujeme uspořádat osvětové školení občanů v zásadách první pomoci v pohostinství
U Kachtíků, které se v loňském roce
setkalo s velkým ohlasem. Je pozvána
odborná lékařka, která nám osvěží zásady, které se mohou kdykoliv hodit
každému z nás. Proto určitě přijďte.
O přesném termínu a místě konání budeme informovat ve všeminském rozhlase.
Na konci měsíce května rovněž plánujeme letošní první turnus oblíbeného
zájezdu do termálních lázní Podhajské
na Slovensku. Zájemci hlaste se prosím u Jany Ježíkové.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem
jarem provoněné svátky velikonoční,
hodně sluníčka, klidu a pohody do jarních dnů.
Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK
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Z činnosti MS Všemina za I. čtvrtletí 2012
Jako každoročně je měsíc březen posledním obdobím vlády zimy, a tak je
nutné ohlédnout se zpět a zhodnotit její
vliv na naši přírodu a zvěř, která v ní žije.
Paní zima má své rozmary a vrtochy.
V měsíci lednu se zdálo, že ani nebude
vládnout, ale pak nám ukázala svou sílu
jak v množství sněhu, tak i sílou mrazů.
Jen pár týdnů a měli jsme jí dosytosti.
Právě v tomto období potřebovala naše
zvěř dostatek krmiva, které bylo včas
dodáno do krmelců a stále doplňováno
tak, aby zvěř nestrádala. V měsíci únoru
bylo zakoupeno medikované krmivo
a rozděleno mezi členy, kteří mají přidělena krmná zařízení. Myslivci měli za úkol
přidělené krmivo, všichni v jeden den,
dodat do krmelců. Medikované krmivo je
určeno pro spárkatou zvěř a mělo by ji
ochránit před parazity.
Dále bylo provedeno sčítání zvěře
a kontrola jeho stavu. V současné době
lze hodnotit, že úhyn zvěře v měsíci únoru
byl, ale nebyl nijak extrémní.
V tomto období končí myslivecký rok
a konají se výroční členské schůze. Také
v našem MS se konala výroční členská
schůze dne 3. 3. 2012. Na schůzi proběhlo hodnocení za uplynulý rok. Ve své
zprávě předseda pan Štefan Vojtek zhodnotil plnění úkolů, které jsme si stanovili.
Většina byla splněna. Úkoly, které splněny nebyly, se stávají součástí úkolů pro
příští období, nové úkoly byly zároveň
schváleny.
Závěrem své zprávy poděkoval členům
za dobrou spolupráci při budování památného kamene k poctě sv. Huberta.
Poděkoval také starostovi a zastupitelstvu obce za pomoc při této akci.
Podrobnou zprávou rovněž seznámil
přítomné myslivecký hospodář pan

Rostislav Gajdošík, který informoval
o stavu zvěře z hlediska chovu, lovu
a hospodaření se zvěřinou ulovených kusů.
Další zprávou informoval pokladník pan
František Láčík o příjmech a vydáních za
uplynulé období. Vše uzavřel a potvrdil
zprávou předseda revizní komise pan
Alois Martinů.
Výroční členská schůze měla slavnostní charakter. Byli pozváni starosta obce
Všemina pan Robert Tomšů, předseda
honebního společenstva pan Cyril Chovanec a členové výboru honebního společenstva, dále páni honci, kteří jsou nedílnou součástí našich mysliveckých akcí
a zvláště pan Bohumil Matůšek jako nestor honců a pravidelný účastník našich
akcí.
Za dveřmi je jaro, které rádi uvítáme ve
vší kráse zelených strání a rozkvetlých
stromů, a na to se po přestálé zimě velmi
těšíme.
Závěrem ještě vzpomenu končící 10letou smlouvu na pronájem honebních pozemků mezi Honebním společenstvím
Všemina a MS Všemina. Množí se různé
pokusy o rozdělení honitby nebo pronájem honitby cizím subjektům. MS Všemina, tak jak jej známe již 60 let, se
snaží a bude snažit udržovat tradice
myslivosti ve Všemině, ale k tomu je
potřeba, aby majitelé pozemků, kteří
jsou členy HS Všemina pronajali tyto
pozemky stávajícímu MS Všemina.
Myslivci se dohodli vyjádřit písemně
svůj postoj k této problematice a tento
příspěvek jsme vložili do zpravodaje samostatně.
Za MS Všemina
Antonín Štěpánů

Vážení a milí spoluobčané, skončilo nám
zimní období, které jsme všichni trávili nekonečným odhazováním tun sněhu. Nyní,
na začátku jara, se všichni těšíme na tréninky a plánované soutěže v hasičském
sportu. Ale nepředbíhejme a pojďme si
zhodnotit dění v našem sboru v uplynulých
měsících.
Koncem měsíce ledna se uskutečnil
okrskový aktiv 11. okrsku, kde proběhlo
oficiální ukončení roku. Z našeho sboru se
zúčastnilo deset členů, kteří si posezení
s hudbou moc chválili a dobře se pobavili.

SDH VŠEMINA
Samozřejmě se nezapomnělo na naše
děti a uspořádali jsme pro ně už čtvrtý
ročník „sjezdu na čemkoliv“. I přesto, že
teploty byly hluboko pod bodem mrazu,
závodu se zúčastnil velký počet zájemců.
Závodníci jezdili na bobech, saních, ale i
pytlích, ovšem nejlepší byly vozítka vyrobená doma jako například jamajský bob,
ovoce-zelenina, letní stan, lenoška pana
ševce a pekáč. Všem účastníkům patří
velký obdiv.
Jako již tradičně každý rok, tak i letos
náš sbor organizoval tradiční masopustní
průvod. Počasí nám vyjímečně přálo, takže
můžeme říct, že průvod se velmi vydařil.
Velké poděkování patří všem občanům,
kteří pro nás přichystali výborné občerstvení a také obecnímu úřadu, který pro nás
připravil občerstvení na hasičské zbrojnici.
A nyní něco málo k tomu, co nás čeká na
jaře a v létě. V květnu budeme pořádat
okrskovou soutěž, na kterou se moc těšíme. Na jaře se budeme věnovat tradičním
brigádám na úklid obce a také trénování na
soutěže.
V jarním období bývá také zvykem vypalování suché trávy. Tímto bych Vás všechny chtěla upozornit na zákaz vypalování
a zároveň požádat o dodržování tohoto
zákazu.
Za SDH Všemina
Marie Gajdošíková

Končiny 2012
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Tabulka nejlepších střeleců

Vážení spoluobčané,
v termínu uzávěrky zpravodaje jsme již odehráli sedm zápasů v play off. Zápasy byly
velmi vyrovnané, kdy několikrát rozhodovaly o vítězi až samostatné nájezdy se střídavými úspěchy pro náš tým. Několik zdárně rozehraných duelů jsem prohráli ke konci
normální hrací doby, ať naší nedůsledností nebo se špetkou smůly. Lze tedy jen spravedlivě konstatovat, že průběžná šestá příčka nám patří zatím zaslouženě.
Myslím, že jsme v každém zápase ukázali naši bojovnost a tah na branku. Příští rok
se můžeme díky nabitým zkušenostem jen a jen zlepšovat.
Naše poděkování patří všem, kteří nás během letošní sezóny podporovali a samozřejmě rodinám, které naši nepřítomnost o víkendech akceptovaly.
Přejeme Vám krásné prožití jarních dnů.
Váš hokejový tým Všemina

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7..
8.
9.
10.

Klub
HC PREDATORS BRUMOV
HC Sport Bar Hrádek
LH sports
HC Bílí Vlci
VHK Ploština
HC MEDOKS VŠEMINA
HC Rokytnice
HC Bohuslavice nad Vláří
HC Bylnice
NOACO TEAM

Z
24
24
24
23
24
25
23
25
24
24

V
16
15
14
13
9
9
10
9
8
6

R
2
2
2
2
5
3
1
1
2
2

P
6
7
8
8
10
13
12
15
14
16

SKORE
169 : 116
138 : 124
151 : 99
141 : 99
126 : 115
131 : 145
115 : 139
102 : 125
105 : 164
115 : 167

BODY
39
37
36
31
25
24
23
22
19
15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trtík Rostislav
Kryška Jakub
Rupa Lubomír
Zavadil Václav
Gajdošík Milan
Trtík Tomáš
Tomšů Jiří
Ježík Martin
Mika Radek
Tomšů Milan
Machů Jaromír
Chovančík Vít
Menšík Vlastimil
Karlík Dušan jun.
Gajdošík Petr
Gajdošík Luděk

(G)
17
14
13
11
9
7
7
5
4
3
3
2
1
1
1
1
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – zima 2011
Vstoupili jsme do roku 2012, v němž si připomínáme 50 let fotbalu v naší obci.
Proto se letošek ponese v duchu oslav a připomínání událostí a lidí, jenž se zasloužili o založení, rozvoj a fungování oddílu kopané ve Všemině.
První z těchto akcí bylo II. Fotbalové
plesání, které se uskutečnilo v sobotu 4.
února v sále hostince U Kachtíků. Zřejmě
vlivem přímo sibiřských mrazů jsme zaznamenali nižší počet účastníků než při
loňském premiérovém plese, ale i tak
přes 100 tance- a zábavychtivých lidí
odcházelo, troufáme si tvrdit, spokojeno
s programem, hudbou Melody Boys
a cenami z bohaté tomboly. Dík patří
všem sponzorům, především firmám
Partr a Lados.
V únoru nás čekala složitější administrativní činnost, kdy jsme podle nařízení
Fotbalové asociace České republiky nově
registrovali naše aktivní členy.
Žáci se připravovali od února jednou
týdně v hale ve Slušovicích. Navíc se
v sobotu 10. března zúčastnili turnaje
v sálové kopané v Kašavě s těmito výsledky: Všemina – Kašava A 0:9, Všemina
– Újezd A 2:4, Všemina – Bratřejov 0:5,
Všemina – Březová 2:5.

Muži kromě pravidelného čtvrtečního
tréninku na umělé trávě ve Fryštáku absolvovali na začátku března čtyřdenní
soustředění na podnikové chatě firmy
Lados ve Velkých Karlovicích. Tvrdý tréninkový dril byl proložen utužováním kolektivu. Už podruhé jsme odehráli zimní
turnaj ve Valašském Meziříčí, do kterého
se nepřihlásilo tolik mužstev jako loni,
a proto se hráči střetli se silnými celky
z krajské úrovně. I přesto to však byla
velmi cenná zkušenost, jež překvapivě
přinesla vyrovnanou hru s týmy z o několik tříd vyšších soutěží.
Výsledky: Všemina – Juřinka (1.A třída)
0:1, Všemina – Valašské Meziříčí B (krajský přebor) 2:2 – Jakub Polách 2x,
Všemina – Podlesí (1.B třída) 0:3, Všemina
– Valašská Bystřice (1.B třída) 1:3 –
Tomáš Holík, Všemina – Hrachovec (1.B
třída) 3:3 – Antonín Burša 3x, Všemina –
Zubří (1.A třída) 4:1 – Antonín Burša 2x,
Lubomír Rupa, Jakub Polách, Všemina –

Val. Meziříčí juniorka (divize staršího dorostu) 2:0 – Lubomír Rupa, Tomáš Holík.
Na jaře čeká náš tým složitý, ale určitě
ne nereálný úkol – obhájit podzimní prvenství v tabulce, dovést jarní boje do
úspěšného konce a pokusit se o postup
do vyšší soutěže. Jarní část začíná
A-mužstvo v sobotu 7. dubna v Kašavě,
žáci o den později na hřišti Březové.
Poslední kolo bude na programu v neděli
10. června.
Na sobotu 12. května je naplánována
tradiční pouťová zábava se skupinou
Kosovci na myslivecké chatě. V letním
období pak proběhne jádro oslav 50. výročí založení, které bude rozděleno na
několik částí a o kterých budete včas
prostřednictvím obecních médií a našich
internetových stránek www.obecvsemina.
info/tjsokol informováni. Pokud disponujete archivními fotografiemi či jinými materiály, znovu vás chceme poprosit o jejich zapůjčení, trápí nás totiž jejich nedostatek a chceme se o ně při oslavách
s občany podělit.
David Řepa
sekretář TJ Sokol Všemina

Rozlosování okresní soutěže, skupiny B – žáci:
Kolo
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Datum
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.

Čas
13:15
13:30
13:00
13:30
10:30
14:00
13:30
14:00
13:30
14:00

Utkání
Březová - Všemina
Všemina - Lukov
Trnava - Všemina
Všemina - Lužkovice
Hvozdná - Všemina
Všemina - Březová
Lukov - Všemina
Všemina - Trnava
Lužkovice - Všemina
Všemina - Hvozdná

Rozlosování IV. třídy, skupiny B – muži:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
13.
14.

sobota 7. 4.
neděle 15. 4.
sobota 21. 4.
neděle 29. 4.
neděle 6. 5.
neděle 13. 5.
sobota 19. 5.
neděle 27. 5.
neděle 3. 6.
neděle 10. 6.

15:30
16:00
16:00
16:00
10:15
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Kašava B - Všemina
Všemina - Štípa B
Hvozdná B - Všemina
Všemina - Trnava
Veselá B - Všemina
Všemina - Lužkovice B
SK Vizovice B - Všemina
Všemina - Jasenná
Zádveřice - Všemina
Všemina - Lutonina
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