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Světýlka
Betlémská světýlka nesou se tmou,
na stromech září s oblohou,
šedý mráz přírodě korunu strojí,
na oknech ledové obrazce zdobí.
Pokoj se jehličím s purpurou provoní,
na večer Ježíšek u dveří zazvoní,
cukroví na míse a světla svíce,
vánoční koledy a salát v míse.
V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku,
po vodě pustíš z oříšku lodičku,
popluje daleko, popluje v dál,
sváteční nálada zahalí kraj.
V srdeční krajině teplo se rozvlní,
duše se obalí vánoční nadějí,
do očí dětiček vloudí se těšení,
tisíce lidiček ukončí běsnění.
Podání rukou od srdce jdou,
pohledy očí zasněné jsou,
lidé se scházejí a šťastni jsou,
užij si pohodu Vánoce jdou.
Vážení občané Všeminy,
je to neuvěřitelné, ale už téměř stojíme na konci roku 2013. Proto mi dovolte,
abych Vám v této předvánoční době jménem celého zastupitelstva a všech pracovníků obecního úřadu z celého srdce popřál hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody nejen v průběhu vánočních svátků, ale hlavně po celý rok 2014.
Robert Tomšů, starosta obce
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Pozvánka
TRADIČNÍ
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ
OBČANŮ,,
OBČANŮ
tentokráte na parkovišti
u firmy Partr,
abychom si mohli společně připít
a přivítat nový rok 2014.
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Milí spoluobčané,
rok 2013 je u konce a mnozí z nás
začínají bilancovat, zda byl úspěšný či
nikoliv.
Každý má možnost se zamyslet nad
tím, co se v jeho životě událo, čeho dosáhl nebo naopak, co se mu nepodařilo.
A tak jak každý rok končí, začínáme plánovat věci nové, které bychom chtěli
uskutečnit, přichází nová předsevzetí do
roku, který ponese letopočet 2014.
Proto mi dovolte, pouze krátkou zmínku
o událostech za posledních dvanáct měsíců.
Podařilo se nám vybudovat dětské hřiště v areálu školy, které ale může využívat
samozřejmě i veřejnost. Ministerstvo pro
místní rozvoj přispělo 80 % nákladů.
Provedly se větší opravy chodníků a vjezdů, které zjednodušily a zabezpečily průchod naší obcí, provedly se opravy kanálových šachet, které byly v havarijním
stavu, hasičská zbrojnice dostala novou
střechu a nová elektrická vrata.
Náročná je i příprava projektu a vyřizování povolení pro stavby chodníků nad
dolním obchodem a nad Fojtovou hospodou. Snad nejnáročnější je příprava projektu výstavby mostu U Kachtíků, který je
nejslabším místem při případných povodních. Jistě jste si všimli nových hlásičů,
které jsou instalovány včetně hladinových
čidel, aby v mimořádných situacích jste
byli včas informováni i při případném výpadku elektrického proudu. Výrazně se
zlepšila i průchodnost koryta Všeminky,
kdy bylo proinvestováno 6 mil. Kč do
oprav jak stávající regulace, tak do výstavby nových zpevňovacích prvků v délce několika kilometrů po obou březích
potoka. V současné době probíhá jedná-

ní se správcem toku o dalších zlepšeních
a o opravách tak, aby v případě hrozících
povodní bylo riziko zatopení území obce
co nejnižší.
Ale celý rok nebyla jen práce. Společně
jsme také oslavili 640. výročí první zmínky o naší obci. Celá událost začínala
v kostele mší svatou a po slavnostním
průvodu obcí pokračovala na hřišti TJ
Sokol Všemina. Proto mi dovolte, abych
ještě jednou velmi poděkoval hlavním organizátorům TJ Sokolu Všemina, všem
složkám tj. SDH, ČČK a Mysliveckému
sdružení Všemina a všem sponzorům.
A když už jsme u té zábavy, tak bych Vás
rád všechny pozval na tradiční silvestrovské setkání občanů, tentokráte na parkovišti u firmy Partr, abychom si mohli společně připít a přivítat nový rok 2014.
Přál bych si, aby se také uskutečnil již
druhý výšlap k památníku sv. Huberta,

Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
24. 10. 2013
• ZO schválilo příjem a výdej dotace na
volby do Parlamentu ČR ve výši 27 100
Kč a dotaci na lesní hospodářství ve výši
5 901 Kč.
• ZO schválilo uzavření smlouvy se Zl.
krajem o navýšení příspěvku na dopravní
obslužnost na 1 rok na 85 Kč/občana.
• ZO schválilo partnerskou smlouvu
s městem Slušovice, za účelem zajištění
společného postupu při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany města Slušovice a obcí Kašava,
Trnava a Všemina“.
• ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě uzavř. dne 24.
12. 2008 mezi městem Vizovice a obcí
Všemina, o výkonu přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, s prodloužením platnosti veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou.
• ZO schválilo podpis kupní smlouvy
s paní Markétou Žitníkovou a paní Janou
Častulíkovou na odkup pozemků par. č.
PK 1302/2 a parc. č. PK 215/1. Obec
hradí náklady spojené s vyhotovením
kupních smluv a vkladu do katastru nemovitosti.
• ZO schválilo příspěvek paní Maliňákové ve výši 1 029 Kč na nákup pletací
příze.
• ZO schválilo podpis smlouvy s firmou
Marius Pedersen a.s. na svoz a vykládku
směsného komunálního odpadu.
• ZO schválilo uzavření smlouvy na dodávku sekčních garážových vrat pro požární zbrojnici s firmou PORTAPRO s.r.o.
Uherský Brod.

spojený s opékáním špekáčků a dalším
občerstvením, kde všichni mají možnost
se před nastávající silvestrovskou nocí
pěkně projít, připomenout si krásy naší
obce v zimním měsíci a strávit příjemné
chvíle s kamarády a sousedy. Rád bych
upozornil, že o této akci budete informováni pomocí rozhlasu tak, aby v případě
nepříznivého počasí mohla být zrušena.
Příjemné prožití vánočních svátků, štěstí do nového roku Vám přeje
Robert Tomšů, starosta obce

Setkání seniorů
Předvánoční setkání občanů starších šedesáti let se již v naší obci
stalo tradicí.
Letos se konalo v neděli 17. listopadu v pohostinství U Kachtíků. Setkání
zahájil starosta naší obce pan Robert
Tomšů. Vystoupení dětí zdejší základní
školy s pásmem básniček, písniček,
hrou na hudební nástroje bylo pro
účastníky setkání příjemným zážitkem.
K velmi dobré náladě účastníků přispělo výborné pohoštění, příjemná hudba skupiny Juken vybízející k tanci a ke
zpěvu, bohatá tombola nabízející větší
množství potravinářských výrobků.
Děkujeme všem, kteří nám seniorům
toto setkání umožnili, podíleli se na jeho přípravě a uskutečnění.
Mgr. Jana Tomšů
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Blahopřání

Ze všeminské matriky
IV. čtvrtletí 2013
• Narození
Isáková Alexandra
Barošová Sofie
Šustáček Matyáš
Gajdošíková Veronika
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí

V měsíci listopadu oslavili zlatou svatbu – 50 let společného života manželé
František a Františka ČERNÍ. Manželům
Černým srdečně blahopřejeme a do dalších společně prožitých let přejeme především hodně zdraví, vzájemné tolerance, úcty a rodinné pohody.

Kolář Bohumil
Kovařík Alois
Čest jejich památce!
K datu 10. 12. 2013 má naše obec
1131 obyvatel, z toho 545 mužů a 586
žen. V letošním roce se narodilo celkem 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 dívek. Své „ANO“ si řeklo 7 novomanželských párů. Na věčný odpočinek odešlo
6 našich spoluobčanů, z toho 3 muži
a 3 ženy.
Přeji všem spoluobčanům příjemné
požití svátků vánočních, hodně zdraví,
spokojenosti a rodinné pohody v roce
2014.
Jana Sedláčková, matrikářka

Tříkrálová sbírka
Tradiční „Tříkrálová sbírka“ proběhne
v naší obci v sobotu 4. ledna 2014.
V tento den budou – tak jako každý rok
– procházet obcí skupinky koledníků.
Každá skupina je doprovázena vedoucím,
pověřeným Charitou Zlín s průkazem,
který opravňuje ke koledování.
Prosíme, abyste je přijali laskavě. Jako
posly pokoje a solidarity. Za všechny lidi
v nouzi a v těžké životní situaci, za vaše
pochopení, otevřená srdce a štědrost
předem děkujeme.

Pranostiky
Pranostiky vycházejí z dlouhodobých
historických pozorování. Pranostiky jsou
moudra našich předků. Týkají se zejména
počasí nebo sledují roční cyklus. V dobách minulých lidové pranostiky byly
v popředí zájmu zemědělců, rolníků a vůbec všeho lidu. Dnes jsou jiné možnosti
sledování předpovědi počasí, a tak se na
ně zapomíná. Pranostiky jsou ve vztahu
s konkrétním datem, měsícem, ročním
obdobím či počasím, nebo ve vztahu
k nějaké činnosti.
Pranostiky na měsíc prosinec. Název
měsíce je odvozen od slova „prosinět“
což znamená prosvítat, nebo od slova
„sivý“ což znamená šedivý. V prosinci
jsou dny často mlhavé a slunce svítí nejméně z celého roku. 21. prosince je zimní
slunovrat. Významné prosincové dny
z pohledu pranostik jsou Barbora, Štědrý
den a Hod Boží vánoční.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení
pro sady, lučiny i všechno osení. Mléčná
dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc. Snese-li led o svaté
Barboře hus, snese o Vánocích vůz. Má li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští
rok hodně trávy.

Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou
ke dnu. Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích. Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne
dobrý rok.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla
v červnu. Jaký prosinec, takové jaro.
Jsou -li v zimě po cestách ledy, podaří se
výborně zelí.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka

Pletení obvazů
Do sbírky pro Diakonii Broumov bylo
odesláno také 283 ručně pletených
bavlněných obvazů. Od roku 2010 tedy
naše pletařky upletly 1600 ks obvazů,
které posloužily v misijních nemocnicích v Africe. Všem pletařkám patří
upřímné poděkování.
Jarmila Maliňáková

NAŠI JUBILANTI
leden – březen 2014
Leden
Čalová Libuše
Kolajová Marie
Tomšů Drahomíra
Kolajová Marie
Polášková Františka
Válek Václav
Trtíková Drahomíra
Řepová Ludmila
Ježík Jan
Štěpánů Marie
Kaulincová Ludmila
Kučerová Marie
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Únor
Kučerová Marie
Oškera František
Řeháková Marie
Štěpánová Marie
Čala František
Polaštíková Marie
Matušů Františka
Nedbal Jaromír
Polaštíková Anna
Štěpánová Vilemína
Kolářová Helena
Gajdošík Jaroslav
Kolaja Jan
Srněnská Zdenka
Molková Ludmila
Skulová Ludmila
Březen
Chovancová Marie
Tomšů Svatopluk
Matúšek Bohumil
Kovářová Františka
Vala František
Bělíčková Marie
Tomšová Marie
Juříková Jindřiška
Studýnková Ludmila
Hubáček Petr
Přikryl Josef
Jakubů František
Tomšů Jaroslav
Matušů Ludmila
Čalová Ludmila

Do dalších let přejeme jubilantům
hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.

SVOZ ODPADU V ROCE

2014
PLASTY • 20. 1., 17. 2.,
17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6.

Upozornění • Kdo nechce být uváděn ve společenské rubrice, nahlaste
svůj nesouhlas na obecním úřadě.
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Mateřská škola
„Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy…..“
Nechce se tomu věřit, ale opravdu už je
tu advent a za krátký čas usedneme se
svými blízkými ke štědrovečernímu stolu,
naše obydlí budou vonět cukrovím, bramborovým salátem a rybou a děti budou
nedočkavě vyhlížet příchod Ježíška. O týden později se pak rozloučíme se starým
rokem… Snad si budeme moci říci, že
ten starý rok nám přinesl spoustu dobrého a že se nám dařilo. Nám s dětmi
v naší školce se tedy opravdu dařilo! Od
září se toho mnoho událo.
23. září nás navštívili, nám již velice
dobře známí, malí loutkoví přátelé z oblíbeného soukromého divadélka z Hodonína
s veselou pohádkou.
2. října proběhlo fotografování dětí se
zimní tématikou. Děti měly opět možnost
se vyfotit se svými mladšími, či staršími
sourozenci.
V týdnu od 30. září do 4. října probíhal
celoškolní projekt „Zrající jablko“. V něm
jsme si povídali o ročních obdobích
a o tom, jak se během roku příroda mění.
Děti si také přímo ve školce vlastnoručně
vyzkoušely přípravu jablečného kompotu,
který jsme pak dostali k obědu. Týden byl
zakončen drakiádou U tří lipek. Pěkně
nám foukalo a draci dováděli i se svými
krotiteli. Byla to úžasná přehlídka draků
všelijakých barev i tvarů. Znavení krotitelé se pak s chutí pustili do vlastnoručně
upečených špekáčků a teplý čaj přišel
vhod.
Další týden jsme se s rodiči potkali ve
školce na „Jablíčkovém dnu“. Maminky
přinesly z domu moučníky z jablek, uvařili jsme si kávu a ochutnávali. Jeden byl
lepší, než druhý. To pak šla práce sama
od ruky. Vyráběli jsme nejdříve vykrajovátka na cukroví a noži tiskátka z jablíček
a z brambor. Těmi jsme pak pomocí temperových barev tiskali na plátěné ubrousky, které teď zdobí naše domácnosti.
Atmosféra byla jako vždy bezvadná.
21. října přijely do školy lektorky ze
sdružení Líska ze Vsetína, v rámci projektu „Den se Světluškou“. Děti se formou
her a soutěží dozvěděly hodně ze života
hmyzu a lesa, vyrobily si lucerničky a pracovní listy.
25. října jsme si připomněli Den vzniku
samostatného Československého státu.
Povídali jsme si o naší republice, kde leží,
které státy nás obklopují, jaký je náš
státní znak a symboly, kdo je náš prezident. Pak děti namalovaly na vystříhnutý
lipový list přání pro nás, naše rodiny
a kamarády. Na vycházce jsme pak přáníčka pověsili na lípu nad školou. Snad
se alespoň některá splní…

14. listopadu přišla za námi do školky
paní Silvie Skulová, jako zdravotní sestra.
Povídala si s dětmi o úrazech, jak jim
předcházet a když už k nějakému dojde,
jak jej ošetřit. Děti byly velice šikovné při
obvazování „zraněné“ ručičky nebo nožičky, možná nám tu rostou budoucí zdravotní sestry a lékaři, kdoví…
29. listopadu jsme se setkali s rodiči
na Vánočním vyrábění. To tentokrát probíhalo společně v prostorách Základní
školy. Poté se rodiče školkáčků sešli
v MŠ na čtení Vánoční pohádky a rozsvěcování svíček. S touto tradicí jsme začali
v minulém roce.
7. prosince proběhla vánoční besídka
základní i mateřské školy v místním
Římskokatolickém kostele. V přilehlém
areálu si pak mohli zájemci zakoupit výrobky dětí na tradičním jarmarku a bylo
připraveno také bohaté občerstvení.
Chtěli bychom touto cestou vyjádřit
velké díky těm, kteří přispěli zakoupením
výtvarného materiálu na výrobky pro školní jarmark – pan Michal Gazda z Míškovic,
majitel firmy „ Nová vana do staré“ – hodnota daru 1.000 Kč a firma Quicktrans
– hodnota daru 500 Kč. Pan Skula – firma Lados – nám přislíbil nákup hraček
v hodnotě 3.000 Kč.
„Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme
vám!“
Dovolte nám, abychom vám tedy všem
popřály klidné, šťastné a veselé Vánoce,
hodně radosti nejen z dárků a hodně
spokojených chvil v kruhu vašich nejbližších! Do roku 2014 pak hodně zdraví,
štěstí, lásky, spokojenosti a pohody!
Učitelky MŠ Věra Polášková
a Alena Květáková

Základní škola
Opět po roce jsou tu chvíle, kdy kolem
vládne ruch, všude se uklízí, vaří a peče,
vzduch voní vanilkou, purpurou a jehličím. Vymýšlíme přání, lámeme si hlavu
nad tím, co komu koupit, jakým dárkem
potěšit.
Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem. To kouzlo však nespočívá pouze
v krásně nazdobeném stromečku, dárcích. Je to čas, kdy míváme k sobě mnohem blíže, máme více času pro své blízké
a přátele. Své kouzlo si Vánoce uchovaly
i v představách a vzpomínkách nás dospělých. Vracíváme se do míst našeho
dětství, těšíme se snad stejně jako naše
děti, i když naše radost není tak spontánní jako jejich.

Příprava na Vánoce trvá 4 týdny, je to
období adventu. I my ve škole prožíváme
společně s dětmi celý advent v rámci
projektu „Advent“. V letošním roce jsme
zahájili advent společným zdobením věnců. Maminky, babičky společně s dětmi
vyráběly své věnce. Společné tvoření bylo
velmi příjemné, maminky i babičky si vyměnily zkušenosti a společně s dětmi si
popovídaly a zakončily Vánoční pohádkou
s rozsvícením svíčky, aby si světlo přenesly na své adventní věnce.
Hned v pondělí na děti v jednotlivých
třídách čekaly již první rozsvícené svíčky
na adventních věncích a překvapení
v adventních kalendářích. Každý den zahajujeme výuku krátkým příběhem s vánoční tématikou, básní nebo koledou.
Před druhou adventní nedělí proběhlo
vystoupení dětí „Advent na dědině“, společně s vánočním jarmarkem. Děti předvedly, co všechno si připravily v prvním
týdnu adventu a také prezentovaly své
výrobky na prodejním jarmarku. Na vánočním jarmarku nechybělo také občerstvení, které zajistil obecní úřad, společně
se zaměstnanci školní jídelny.
Vánočním jarmarkem však nekončí advent ve škole, hned v pondělí jsme si
rozsvítili druhou svíčku na adventním
věnci a zaposlouchali se do známých koled a vyslechli krátkou vánoční pohádku.
V tomto týdnu budeme také vyrábět vánoční přáníčka pro starší občany, kteří se
kvůli svým nemocem nemohou zúčastnit
vystoupení svých pravnuků.
Poslední týden před vánočními prázdninami budeme rozsvěcovat svíčky dvě,
a to hned v pondělí a poslední svíčku
v pátek, kdy budeme mít ve všech třídách
vánoční besídku s předáváním malých
dárečků spolužákům. Po ukončení besídek se děti rozejdou do svých domovů
a netrpělivě již budou očekávat 24. prosince, kdy zazvoní zvoneček, a to je znamení, že vše je přichystáno a nastává ta
posvátná a nezapomenutelná chvíle –
Vánoce.
Na stole plápolá svíčka, pokojem se line vůně cukroví, vánoční koledy nás ukolébávají svým klidem a naplňují duši pokorou, vzájemnou úctou a láskou.
Poklidné vánoční svátky přejí zaměstnanci školy.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
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PODĚKOVÁNÍ

TAJEMSTVÍ VÁNOC

Vážení přátelé,
po dlouhé době, co mám možnost
číst místní tisk, jsem se rozhodla přidat
do něj příspěvek.
Chtěla bych veřejně poděkovat paním učitelkám Věrce a Alence z mateřské školky ve Všemině.
Děkuji za krásné hřiště, a to nejen
pro děti ze školky, školy ale i pro místní
děti, za to, že děti mají kroužek angličtiny a kreslení, za společné tvořivé dny
a sedánky, za jejich lásku, úctu a porozumění k našim nejmenším.
Dnešní doba je moc uspěchaná
a umět něco navíc je pro menší děti
stejně důležité, jako umět číst, psát
a počítat. Důležité je i vytváření vzájemných pěkných vztahů mezi učitelkami
a dětmi. Určitě na vše dobré budou rády vzpomínat. Proto tento příspěvek.
Přeji všem pěkné Vánoce a ve zdraví
úspěšně prožití nového roku.
Marta Tomšů, Všemina 148

Za několik dnů budeme slavit nejkrásnější svátky v roce, které navozují jedinečnou
atmosféru pokoje, rodiny, dětí a života. Bez víry se však charakter Vánoc změnil,
ztratily původní obsah, poezii a krásu. Staly se pouhými dny spotřeby, volna a dárků.
Pravý smysl a náplň těchto milých dnů byl naprosto překryt a zamlžen.
Vánoce bez přijetí Božího Syna, Ježíše z Nazaretu, nedávají smysl a nemají hodnotu. Čelíme každodenní nudě, marnosti a prázdnotě, které se vtírají do našich myslí,
rodin i celé společnosti. Společnosti založené na zisku, penězích a majetku, která
obelhává lidi svou spotřební mentalitou. A pak zato neseme důsledky. Je naprostým
nesmyslem zakládat vlastní štěstí na majetku, na lpění na tom, co není Bůh.
Tajemství Vánoc. Jde o velké tajemství Boha, jenž sestoupil z nebe, aby vstoupil
do našeho těla. V Ježíši se Bůh vtělil, stal se člověkem jako my kromě hříchu, a tak
nám připravil cestu do nebe, k plnému společenství se sebou samým. V adventu
i o Vánocích se často setkáváme s výrazem Boží „vtělení“. Chceme tak vyjádřit skutečnost, kterou slavíme: Boží Syn se stal člověkem.
Objevme znovu úžas a radost tváří tvář tomuto tajemství. Nechme se uchvátit velikostí této události: Bůh, pravý Bůh, Stvořitel všeho, chodil jako člověk po našich
cestách, vstoupil do lidského času, aby s námi sdílel stejný život. Uskutečnil to nikoli pod způsobem vládců a politiků tohoto světa, kteří si mocí a násilím podrobují svět,
ale s pokorou dítěte, které miluje.
Náš Bůh k nám mluví jazykem lásky, jazykem malého betlémského děťátka, které
dává smysl lidskému životu i dějinám. S hlubokou vírou v Božího Syna, Ježíše, prožijme nadcházející sváteční dny.
Celým srdcem spěchejme i my do Betléma poklonit se našemu Pánu. Přeji všem
Všemiňanům, aby v atmosféře víry, naděje a lásky prožili celou vánoční dobu.
Do nového roku 2014, kdy si připomeneme 100 let od vypuknutí První světové
války a padlých ze Všeminy, vyprošuji všem hojnost Božího požehnání, život z víry,
v míru a v dobrých mezilidských (sousedských) vztazích.
P. František Kuběna SJ

Osobnost naší obce

Marie
DOLANSKÁ, OP
(*30. 11. 1895 – †8. 12. 1943)
Křestním jménem Filomena, rodačka
ze Všeminy u Zlína. Studovala u sester
dominikánek v Kokorách a v OlomouciŘepčíně, kde vstoupila k sestrám a po
prvních slibech roku 1917 nastoupila do
Vlaštoviček u Opavy, jako oblíbená učitelka. V roce 1939 byla obec obsazena
Němci a škola německými učiteli. Zůstala
ve škole jako uklízečka a povzbuzovala
české děti. Když si jí německá učitelka
stěžovala na otce jedné žačky, kterého
udala za to, že na školní tabulku dcery
napsal: „Ať žije Jugoslávie“, řekla jí sestra: „Co by vám to udělalo, kdybyste tu
tabulku smazala“. Za to jí udala, že navádí k zamlčení trestného činu. Sestra zahynula v koncentračním táboře v Ravensbrücku. Spoluvězeňkyně na ni vzpomínaly
jako na vzor trpělivosti, na její povzbuzování a vlévání útěchy druhým, na radostnost a pomoc v těžkých chvílích.
Zdroj: Foto je použito z knihy
Země posvěcená, Jan Graubner (2013)
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Z činnosti mysliveckého sdružení Všemina
V podzimních měsících je nejdůležitější
činností zajištění krmivové základny na
nadcházející zimu. Ani letos tomu nebylo
jinak. Myslivci si každý individuálně zajistili do přidělených krmelců seno a letninu. Zařízení máme evidovaných 17 (13
krmelců a 4 velkokapacitní oborohy).
Seno je připraveno a vykrmíme jej podle
průběhu zimy odhadem 40 q. Jadrného
krmiva bylo letos zakoupeno 60 q (část
jsme dostali sponzorským darem). Více
jak 30 q ječmene jsme již rozvezli ke krmným zařízením, zbytek je uskladněn
a v případě potřeby se během zimy doplňuje. Dál MS zakoupilo na podzim 100 kg
kamenné soli, 5 q kukuřice, 20 q řepy
a získali jsme plnou Tatru otrub se zlomky
obilovin, což je výborný základ do krmelišť při lovu divočáků. Přesto, že máme
krmiva dostatek, každý z nás doufá
v mírnou zimu, protože navzdory všem
snahám myslivců je v tuhých zimách
spousta úhynu zvěře.
Na podzim byl MS Všemina realizován
ojedinělý projekt, který navrhl myslivecký
hospodář. Jedná se o snahu zachovat
v naší přírodě původní odrůdu jabloně jaderničku moravskou. Dříve jsme chodili
po všeminských loukách a remízcích
a jaderničky byly snad na každém kroku.
Když pominu užitek pro majitele takového
vzrostlého stromu ve formě výborného
domácího burčáku nebo vypáleného kalvadosu a náhodný kolemjdoucí se osvěžil
šťavnatými jablky, tak pro volně žijící zvířata a ptáky to býval dlouho do zimy prostřený stůl plný výborného jídla. Bohužel,
jak tyto mohutné stromy stárly a „umíraly“ nebo padly za oběť nové výstavbě či
novým velkoplodým odrůdám, ubývá
i míst, kde se ještě podaří na jaderničku
narazit. Proto MS Všemina zakoupilo 25
ks stromků původní jaderničky moravské
(na podnoži pro vysokokmen), každý člen
MS dostal jeden stromek a měl za úkol
jej na podzim zasadit a dobře zabezpečit
proti okusu i proti poničení zvěří. Tento
stromeček by měl být zasazen alespoň
200 m od nejbližších stavení, aby v dospělosti přinášel užitek nejen lidem, ale
i volně žijícím zvířatům.Stromek je majetkem vlastníka pozemku, ale myslivec,
který jej zasadil, by se o něj měl stále
starat (prořezávat, opravovat zabezpečení apod.). Snad se dospělosti dožije co
nejvíc stromků a i další generace si budou pochutnávat na žlutých jablíčkách.
Co se týká podzimních a zimních lovů,
probíhají většinou individuálně na černou
a dančí zvěř. Letos jsme opět upustili od
klasických honů na drobnou zvěř. Z větších akcí máme naplánovány pouze dvě

naháňky na černou a škodnou zvěř. První
14. 12. 2013 a druhou tradičně 26. 12.
2013 (na Štěpána). Většinou nejde jen o
úlovky na těchto naháňkách, ale i o setkání s přáteli, se kterými se vidíme třeba
jen jednou za rok a o příjemné posezení
na „poslední leči“ v myslivecké chatě.
Ve zpravodaji č. 2/2013 jsem Vás informoval o nutnosti doplňujících voleb do
výboru MS Všemina, protože stávající
předseda požádal o uvolnění z funkce.
Bohužel pan Štefan Vojtek se nenechal
přesvědčit k setrvání ve funkci a odstoupil, proto se musely na členské schůzi
11. 10. 2013 konat doplňující volby.
Volby byly tajné. 75 % hlasů byl zvolen
předsedou MS Všemina Stanislav Vala –
v době voleb jednatel. Jelikož se uvolnila
funkce jednatele, volil se i nový jednatel
a tím byl zvolen 95 % hlasů přítomných
Roman Matušů.
Když píši tento článek, musím přiznat,
že v současné době, kdy MS Všemina
někdo neustále napadá a klid a radost
z myslivosti zde nepanuje ani náhodou,
není vůbec důvod ke „gratulacím ke zvolení předsedou“, ale snad se mi podaří
všeminskou myslivost dovést k příštím
řádným volbám a hlavně bude ještě v tu
dobu ve všeminské honitbě hospodařit
stávající MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VŠEMINA (bez jakýchkoliv přídavků v názvu).
Dostal jsem se k tématu, kterému bych
se s největší radostí vyhnul. Bohužel se
musím k tomuto vyjádřit. V minulém měsíci jste asi všichni dostali v reklamním
katalogu vložený leták, který byl napsán
tak, aby po přečtení nebylo pochyb
o tom, že všeminští myslivci jsou největší
darebáci ve Všemině, za rok si přijdou ve
zvěřině na 115.500 Kč, za deset let už
na 1.155.000 Kč (pisatel zapomněl ještě
uvést za 100 let – jedenáct a půl milionu
korun), přitom všem nedělají nic pro
obec, vydělávají na myslivecké chatě
a jen si užívají nabytých milionů a zvěřiny.
Opravdu nevím, proč pisatel veřejně prezentuje tolik zloby směrem k myslivcům.
Po přečtení tohoto dopisu mě napadly
okamžitě dvě věci: podnikatelský záměr a
pořekadlo – když chceš psa bít, hůl si
vždycky najdeš.

Jsem myslivec ve Všemině 30 let
a ještě nikdy mě (troufnu si tvrdit, že ani
většinu ostatních myslivců) nenapadlo
přepočítávat srnce nebo daňka na peníze. Dokud zde nebyla dančí zvěř, nikoho
ani nenapadlo pronajat si honitbu, nebylo
na čem vydělávat. Tehdy nám říkali ozbrojení brigádníci. Situace se zvěří se změnila a najednou jsou spousty zájemců,
kteří slíbí i modré z nebe a na deset let
mají vystaráno. Ve vzorně zpracovaných
tabulkách ovšem chybí položka nákladů
a nebo zmínka o tom, že do lovu se započítávají i úhyny zvěře. Letos MS Všemina
mělo plán 19 ks srnčí zvěře, ale ulovilo
se 11 ks. Zbytek byl úhyn a uhynulý kus
se opravdu neprodává za 1.200 Kč, jak
má pisatel v tabulkách vypočítáno. Lov
černé a dančí zvěře není ještě letos ukončen, ale je to podobné. Já tabulky pisateli nebudu doplňovat, snad jen pro vaši
představu orientační náklady na chod MS
v letošním roce. Roční inkaso (elektřina,
plyn, voda) a pojištění chaty je 31.000,Kč + náklady na opravy – všichni máte
vlastní dům a určitě víte, o čem píšu.
Dávno není chata výdělečná a přestává
být i soběstačná. Letos byla na chatě jen
jedna zábava (a to myslivecká) a 12x pronájem na oslavy za 1.000 Kč (z této
částky se ještě platí chatař). Náklady na
krmivo zhruba 20.000 Kč ročně, roční
nájem honitby necelých 11.000 Kč (10,Kč/ha) + pohyblivá částka administrativy
HS (podobné sdružení v okolí Neubuz Dešná a Jasenná nájem za ha neplatí,
zaplatí jej jednou ročně formou pohoštění). Náklady na lovecky upotřebitelné psy,
odčervení zvěře, vakcíny, stromky, náhrady škod vlastníkům kolem 20.000 Kč
atd. To, že myslivci nejsou nuceni zatím
prodávat odstřel, považujeme za úspěch
a nevím, proč by nám to měl někdo vyčítat. Poslední věc je k panu Mgr. Stočkovi.
Bylo mi vyčteno, že jsem neuvedl jméno
lovce u stříbrného daňka. Cituji: „Proč
asi!“. Já odpovídám. Pan Mgr. Stoček již
oficiálně zastupuje Honební společenství
Všemina v soudním sporu, kdy žalovanou
stranou je právě HS Všemina, to znamená Vy – vlastníci pozemků. Žalováno není
MS Všemina. V době, kdy vyšel článek
o lovu (zpravodaj 2/2013), byla žaloba na
HS Všemina již dávno podána a bylo jasné, že soudní spor potřebuje kvalifikovaného právníka, ale nebylo jasné, kdo
právníka zaplatí. Členové honebního společenstva? Pronajímají myslivcům honitbu a ještě mají platit? Proto to myslivci
vyřešili tak, jak to vyřešili a neviděl jsem
důvod se o tom rozepisovat víc ve zpravodaji, který si každý člověk na světě, po-
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kud vlastní internet, může přečíst na webových stránkách obce. I tak se po okolí
baví o Všemině jako o seriálu „Slovácko
sa sůdí“ a čekají na každý nový bestseller, který se zase někde objeví. A věřte,
není to příjemné poslouchat hloupé narážky na Všeminu...
Ještě chci Vám, vlastníkům pozemků
ve Všemině, říct jednu věc. Jestli se podaří skupině, která si chce říkat – Myslivecké sdružení vlastníků pozemků –
zrušit platnost valné hromady konané
v listopadu 2012, ať už soudně, nebo jinak (určitě přijdou s dalším nápadem),
bude se konat nová valná hromada a na
ní Vy, vlastníci pozemků, musíte honitbu

pronajmout znovu. Zvažujte, prosím, komu honitbu pronajmete. Jestli se osobně
nezúčastníte nebo nepodepíšete MS
Všemina plnou moc, mějte na paměti,
byť byste i přáli honitbu mysliveckému
sdružení Všemina, tak postojem „nikam
nejdu, nic nepodepíšu“ stávajícímu MS
Všemina určitě nepomůžete.
Na závěr si dovolím všem obyvatelům
Všeminy, Vašim rodinám, kamarádům a
známým popřát jménem všeminských
myslivců pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, pohody a pevných nervů v roce 2014.
Stanislav Vala
předseda MS Všemina

SDH Všemina
Vážení a milí spoluobčané, zdravíme Vás všechny v tyto sváteční dny.
Skončilo nám podzimní období, které v našem hasičském sboru bylo v duchu soutěží, kulturních akcí ale samozřejmě i tradičních úklidových brigád.
Na konci měsíce září (21. 9.) se naše družstvo mužů zúčastnilo Pohárové soutěže
v Uble, která proběhla za velmi obtížných podmínek. Hřiště bylo silně podmáčené
a naše družstvo obsadilo ve vyrovnané soutěži pěkné 4. místo.
V sobotu dne 12. 10. 2013 se naše družstva starších a mladších žáků zúčastnila
podzimního kola hry Plamen ve Štítné nad Vláří. Mladší žáci jsou po podzimní části na
pěkném 8. místě a starší žáci v silné konkurenci ve středu výsledkové listiny s 20.
místem. Nicméně výsledky podzimního kola se budou sčítat s výsledky jarního kola
2014.
Dne 19. 10. 2013 se obě družstva žáků zúčastnila „Pojezdovky 2013“ tedy pojezdové soutěže. Začátek byl u nás ve Všemině a pokračovalo se v Neubuzi, Slušovicích,
Trnavě, Hrobicích, Březové a končilo se na Veselé. Děti byly nadšené zejména závěrečným společným příjezdem kolony hasičských vozidel na Veselou. Soutěže byly velmi
pěkně připraveny a družstva si je opravdu užila. Velký dík všem pořadatelům!
Zajímavou aktivitou byl zájezd našich členů a jejich rodinných příslušníků na jižní
Moravu ve dnech 21.- 22. 9. 2013. Dobrá nálada je základem každé úspěšné akce
a ta nám při poznávání krás tohoto koutu naší republiky rozhodně nechyběla.
V měsíci prosinci a lednu nás čeká kolečko valných hromad po celém 11. okrsku.
Valná hromada v našem sboru se konala již 7. 12. 2013 na hasičské zbrojnici. Byla
zde zhodnocena činnost za uplynulý rok 2013 a také předneseny plány na rok 2014.
Rovněž byly odhlasovány změny ve výboru SDH a předána čestná uznání, udělená vybraným členům. Tato byla udělena jak od našeho sboru, tak od sdružení okresního,
krajského a celorepoublikového. Všem oceněným děkujeme za přínosnou práci našemu sboru.
Brigádní činnost se tento podzim soustředila na úklid hasičské zbrojnice a výpomoc
při stavebních pracech. Zbrojnice prochází podstatnými úpravami, díky investicím od
OÚ Všemina. Objekt dostal novou plechovou střechu, došlo k výměně vrat a instalaci
ústředního vytápění do kulturní místnosti v patře. Zásahová jednotka obdržela nové
přilby a část nového vybavení byla zakoupena i pro požární sport. Na tomto místě se
patří poděkovat za opravdu vstřícnou spolupráci a za realizované dotace od Obecního
úřadu Všemina, taktéž stejnou měrou za štědrou podporu našich sponzorů. Bez této
podpory bychom nemohli fungování našeho sboru podnikat v takovémto rozsahu
a stupni připravenosti, v jakém nyní jsme schopni v případě potřeby zasáhnout.
V zimním období jsou před námi zejména kulturní akce. V lednu plánujeme uspořádat velmi oblíbený sjezd na čemkoliv – brutvany a lavory vítány! V březnu pak budeme
realizovat vyhlášený masopustní průvod naší obcí. Na obě akce jste srdečně zváni
a o přesném termínu Vás budeme informovat prostřednictvím rozhlasu a kabelové
televize.
Závěrem bych Vám čtenářům našeho zpravodaje popřál za náš sbor pokojné svátky
vánoční (pouze hořící svíce, nikoliv celé stromečky) a v roce novém hodně zdraví, lásky
a rodinné pohody.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček

Všeminští včelaři
Rok 2013 byl snůškově dobrý. V naší
obci je evidováno 15 včelařů, kteří chovají 133 včelstev. Nové mladé členy se nám
nedaří získávat.
V únoru je povinností každého včelaře
odevzdat vzorky, u kterých se zjistí počet
roztočů Varroa. Zároveň jsou vzorky vyšetřovány na přítomnost včelího moru.
V dubnu se konala v Otrokovicích VII.
včelařská akademie a II. regionální výstava včelařských potřeb. Pro děti jsme
uskutečnili tři besedy. V květnu jsme se
zúčastnili na sv. Hostýně tradiční poutě
včelařů. V listopadu bylo tradiční společenské setkání včelařů ZO Slušovice na
Nových Dvorech. Včelaři pracují i v zimě.
Připravují se na novou sezónu. Stloukají
rámky, někteří si vyrábějí i úly. Včelaři
využívají i nabídek odborných přednášek,
zájezdů. Obecnímu úřadu a zastupitelstvu děkujeme za finanční příspěvek pro
náš včelařský spolek.
Všem občanům přeji klidné a spokojené Vánoce, zdraví, pohodu, úspěchy po
celý nový rok 2014.
Karel Macháček
důvěrník všeminských včelařů

ČČK a přelom roku
Dne 20. 10. 2013 naše MO ČČK zopakovala podzimní nákupní zájezd do Polska, který se opět setkal s velkým ohlasem. Máme za sebou již zájezd do předvánoční Vídně. Atmosféra této rakouské
metropole všechny účastníky nadchla.
Na tomto místě patří poděkování panu
Břetislavu Kučerovi a panu ing. Juraji
Hantákovi (restaurant Helmahof) za výbornou organizaci celé akce.
12. 1. 2014 proběhne valná hromada
naší MO ČČK a to v Hospůdce U Fojtů,
všichni členové jsou srdečně zváni.
Již 14. ročník populárního Maškarního
plesu plánujeme na únor 2014 v Hospůdce U Fojtů. O přesném termínu budeme informovat prostřednictvím obecního
rozhlasu a kabelové televize. Všechny
tímto již nyní srdečně zveme.
Jana Ježíková
Předsedkyně MO ČČK

8

Všeminský zpravodaj 4/2013

Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – podzim 2013
V průběhu listopadu skončily svoji
úvodní polovinu okresní soutěže ve fotbale. Jak jsem již uvedl v minulém čísle, do
bojů zasáhly i tři naše mužstva.
Nejmladší kategorie mladších žáků pod
vedením trenérů Petra Gajdošíka a Michala Burši svedla vyrovnané souboje se
všemi mužstvy a přihlášení do soutěže
se ukázalo být dobrým tahem. Kluci se
scházeli v dostatečném počtu a protože
nemáme tolik hráčů z kategorie starších
žáků, mohli zápolit s věkem i vyspělostí
srovnatelnými týmy. Výsledky nejsou u
této kategorie důležité. Fotbalově i brankově tým vedl Vlastimil Maliňák, o kterého projevil zájem Fastav Zlín, kde již trénuje a kde bude zřejmě rozvíjet od jara
svoje nadání. Věříme, že i bez něj budou
utkání druhé poloviny ročníku stejně vydařená jako podzimní.
Svoji obnovenou podzimní premiéru si
odbyli i dorostenci. Pohybují se sice na
konci tabulky, ale to vůbec nevadí. Pokud
se tým udržují pohromadě a bude i nadále přistupovat odpovědně k utkáním
a hlavně tréninkům, ovoce v podobě výher se zcela jistě dostaví. Trenérská dvojice Pavel a Jana Gajdošíkovi zapracovala
hráče i z okolních klubů, kteří jsou většinou u nás formou hostování. I proto se
také dorost vždy sešel a v mnoha případech ti herně vyspělejší vypomáhali
A-týmu, takže i druhý tým byl pro náš Sokol velmi platným.
Muži dopadli výsledkově nad původní
předsezónní očekávání. Všechny posily
zapadly do mužstva a výrazně mu pomohly. Defenzivní přehled Jiřího Herodese,
tradiční bojovnost Jakuba Polácha a útočný instinkt Lukáše Polácha výrazně přispěly k tomu, že Všemina na několik kol
dokonce tabulku opanovala. Dokázala
zvítězit na horkých půdách Březové,

Halenkovic, Pasek, Komárova a Pohořelic.
Na druhou stranu při jakékoliv absenci
muži doplatili na úzký kádr a Pod Čupem
podlehli týmům ze suterénu soutěže.
Pokud by se podařilo navázat na podzimní výsledky a tým zůstane pohromadě,
může se zrodit jedno z nejlepších umístění v historii fotbalu ve Všemině, kdy prozatímním maximem je 4. místo z poloviny
devadesátých let. Tabulka je však ve třetí
třídě tradičně vyrovnaná a pokud se takto dařit nebude, mohou jarní odvety na
druhou stranu přinést případný výrazný
propad. Vlivem počasí byla jarní domácí
předehrávka z konce podzimu odložena
a bude se hrát předposlední březnový víkend. Pokud počasí nedovolí, což je vysoce pravděpodobné, bude se hrát na umělé trávě na Vršavě.
V měsíci prosinci oslavil významné životní jubileum náš dlouholetý člen, hráč,
trenér, funkcionář a současný vedoucí
mužstva mužů pan František Gajdošík.

Tabulka mužů – III. třída, skupina A:

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

Fryšták B
Všemina
Paseky A
Halenkovice
Pohořelice
Komárov
Tečovice B
Březůvky
Březová
Kostelec
Štípa
Hvozdná A
Mysločovice A
Žlutava

14
13
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14

11
8
6
6
7
7
6
6
5
4
4
5
4
2

1
1
6
5
1
1
3
2
1
3
3
0
2
3

2
4
2
3
6
6
5
6
7
7
7
9
8
9

46 : 15 34
25 : 21 25
45 : 25 24
30 : 26 23
42 : 38 22
32 : 30 22
30 : 26 21
26 : 19 20
20 : 24 16
30 : 42 15
23 : 43 15
22 : 43 15
33 : 37 14
15 : 30 9

Nenajdeme mezi námi nikoho obětavějšího, kdo by svým úsilím věnoval tolik pro
náš oddíl. „Kouči, do dalších let Vám
přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví,
a ať Vám všeminský fotbal dělá jenom
radost.“
Dovolte, abych všechny pozval na již
III. ročník Fotbalového plesání, které se
uskuteční v sobotu 18. ledna 2014
v sále hospody U Kachtíků. Kromě bohaté tomboly, koštu slivovice a kopce zábavy k poslechu a hlavně tanci zahraje
skupina Juken.
Šťastné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce!
David Řepa,
sekretář TJ Sokol Všemina
Více info na:
www.obecvsemina.info/tjsokol/aktuality
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