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FAŠANK 2017
Jistě jste zaznamenali velkolepý
průvod, který se prohnal obcí 27. února 2017 a byl zakončen posezením
s pohoštěním na místní hasičské
zbrojnici. Letos se konalo výročí 20
let obnovené tradice a o pěkné masky
nebylo nouze. Tímto bych chtěl poděkovat hasičům, muzikantům, fotografům, maskérům i všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci této pěkné
tradice. Doufám, že se v ní bude
pokračovat i nadále a počty masek
i lidí v průvodu se budou zvětšovat.
Velký dík patří i samotným maskám,
bez kterých by to nebylo to pravé
a také všem, co se k průvodu postupně připojili. Dohromady to tvoří krásnou událost, na kterou každý člověk
rád zavzpomíná…
Roman Matušů, starosta

JARO JE TADY
Začalo období jara, dle mého názoru
nejkrásnější část roku, a s tím je spojen čas velkých úklidů, prací na zahradách a v okolí našich příbytků. Pro
tento účel byly, jako již tradičně, po obci
rozmístěny obecní kontejnery na bioodpad a velkoobjemové kontejnery na komunální odpad. Do těchto kontejnerů,
stejně tak ani na překladiště kontejneru
v místě bývalé zahrádkářské budovy,
nepatří nebezpečné odpady, jako jsou
vyjeté oleje, tuky, kyseliny, barvy, pneumatiky a podobně. Pro tyto odpady
je určen svoz nebezpečného odpadu
předběžně stanovený na sobotu 27.
května 2017. V současné době nemá
obec žádný prostor pro skladování ta-
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kového odpadu, proto je nutné tento
odpad předat na určené místo až v den
svozu. Vybudování sběrného místa se
připravuje. Bohužel lokalit, kde by bylo
možné sběrné místo zřídit, není mnoho.
Na obecních pozemcích máme možnosti jen na místě bývalé zahrádkářské
budovy (zde je ale plánováno sociální
bydlení pro seniory a navíc v zimních
měsících je do této lokality pro běžné
nákladní vozy obtížný přístup), dále pak
pod Všeminou hned za zatáčkou vedle
ﬁrmy Amipol, kde nám byl prozatím
zamítnut sjezd na komunikaci anebo
naproti ﬁrmy Amipol, kde pro změnu
bude problém se zřízením elektrické
přípojky. Zřízení sběrného místa považuji za nutnost. Už při likvidaci bioodpadů
se můžou ušetřit peníze například
tím, že klestí by se skladovalo na velkou hromadu, následně poštěpkovalo
a vhodným způsobem zpracovalo. Nyní
se musí klestí nakládat do velkoobjemových kontejnerů a převážet až do
Otrokovic. Dá se říct, že vozíme vzduch.
Proto patří dík všem obyvatelům, kteří
si od obce zapůjčí štěpkovač a klestí
před vhozením do bio-odpadního kon-
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tejneru poštěpkují. Zapůjčení je zdarma, stačí si jej rezervovat, vyzvednout
a následně po použití ho vrátit s plnou
nádrží. Musím ještě připomenout zákaz
skladování různého bioodpadu jako je
posekaná tráva, klestí a zbytků ovoce
na březích naší vodoteče, na který jsem
byl upozorněn správcem toku.
Při jarních úklidech plánuje obec
demontáž starého rozhlasu a kabelovky. Proto bych chtěl požádat občany,
aby pustili pracovníky na své pozemky za účelem zmiňované demontáže.
V případě nesouhlasu s přístupem pracovníka k nemovitosti, bude nutné, aby
si tento vlastník provedl demontáž na
své náklady.
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím
spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V této souvislosti jsem nucen
připomenout, že vypalování porostů je
zakázáno. Při spalovaní na otevřeném
ohništi je nutno počínat si tak, aby se
předešlo vzniku požáru a navíc je nutno dodržet ohlašovací povinnost. Tuto
povinnost můžete provést přes aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových
stránkách HZS Zlínského kraje „http://
paleni.hzszlk.eu“. Nahlášením pálení
nedochází k jeho schválení, je pouze
evidováno.
Závěrem bych chtěl všem popřát
úspěšné zvládnutí jarních povinností
a krásné prožití svátků velikonočních
s bohatou pomlázkou.
Roman Matušů, starosta

Poděkování
V úterý 10. ledna 2017 byly
na obecním úřadě za přítomnosti
pracovníků Charity Zlín otevřeny pokladničky z Tříkrálové sbírky. V naší
obci se vykoledovalo 38 643 Kč,
v obci Dešná 7 972 Kč, celkem tedy
46 615 Kč.
Děkuji jménem Charity Zlín a jménem obecního úřadu všem občanům,
kteří do této sbírky přispěli jakoukoliv
peněžní částkou. Velké poděkování
patří i všem koledníkům a vedoucím
skupinek, kteří se podíleli na zdárném průběhu sbírky. Rovněž děkuji
i ochotným ženám, které pro Tři krále
ušily nové kostýmy.
Jana Sedláčková

INSPEKCE
INSPEKCE VE
VE VŠEMINĚ
VŠEMINĚ
Na základě anonymního dopisu, adresovaného odboru životního prostředí
od občanů obce Všemina pod školou, byla v naší obci provedena inspekce ze
životního prostředí inspektorátu Brno. Tato inspekce měla prošetřit stav čističky
odpadních vod u školy a způsoby odběrů vzorků, které se údajně falšují tím, že
se odebírají mimo čističku. Skutečně se vzorky odebírají mimo čističku, jedná
se o tak zvaný IMISNÍ LIMIT. Ten se provádí ve vzdálenosti cca 100 m po proudu
za výpustí a má jistou periodu odběru vzorků po cca 15 minutách a jejich slévání. Přímo z výpustě se pak odebírá EMISNÍ LIMIT. Tyto vzorky jsou odebírány
4 krát ročně a v případě školy jsou ve stanoveném limitu pro naši obec. Přesto
obec plánuje vybudování nové čistírny pro školu a víceúčelovou budovu, protože
v roce 2019 se budou limity zpřísňovat a centrální kanalizaci zatím nelze zrealizovat (jednak je v současné době pozastaveno prodloužení stavebního povolení
z důvodu odvolání jednoho z občanů a pak ještě nastaly problémy s hydraulickou
kapacitou SČOV) .
Bohužel v minulém roce byl překročen limit organických látek výpustě, která
svádí smíšenou kanalizaci z rodinných domů od hospody u Kachtíků až téměř
po hájenku. Údajně překročení organických látek ve vzorku je nejčastěji způsobeno krví z domácích porážek, jenž byla spláchnutá do kanalizace. V kombinaci se
suchem a pravděpodobně starou betonovou kanalizací v této lokalitě, ve které
ulpívají části odpadů a následně zahnívají, pak snadno dojde k překročení některého z limitů. Stejně tak situaci nepřidají nevyvážené septiky. Bohužel po inspekci
bude nyní Všemina více sledována a budou se kontroly zaměřovat i na jednotlivé
domácnosti. Proto vybízím občany ke kontrole svých septiků, jímek a čističek
včetně výpustí do vodoteče nebo smíšené kanalizace. Vypouštění do kanalizace
se řídí kanalizačním řádem a ten je nutno dodržovat. Platí zde podobná pravidla
jako pro domácí ČOV. Do kanalizace nepatří žádné hygienické potřeby jako například papírové dětské pleny, vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, dámské hygienické
potřeby a jiné čistící textilní materiály. Dále pak biologický odpad z kuchyňských
drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin a v neposlední řadě
fritovací oleje, tuky či různé chemikálie a ropné látky. Důležité je také pravidelně
proplachovat domácí dešťové sběrače vody a udržovat je v čistotě.
Inspekci nepřiměl k příchodu jen výše zmíněný anonym, ale i medializovaný
zápach, který v nedávné době způsobil rozruch tím, že byl považován za unikající
zemní plyn. Vzniklo tedy domnění, že pokud zápach nebyl zemním plynem, pocházel pravděpodobně z čističky. To ale bylo inspekcí vyvráceno. Zápach pocházel
právě ze stokové kanalizace, do níž někdo z obyvatel vypustil to, co neměl.
Osobně si myslím, že zmíněný anonym nepsal
nikdo z občanů pod školou, ale jedna a tatáž
osoba nebo skupina osob, která již napsala několik předešlých dopisů. Některé jsou si stylově
podobné a místy mi přijde, že jeví známky podnapilosti při sepisování. Chtěl jsem je ve zpravodaji zveřejnit, ale byl by to jen další zbytečný náklad. Už tak to stojí hodně promarněného času.
Přál bych si, aby tato éra anonymů již skončila
a mohli bychom se tak naplno věnovat cílům,
pro které jsme do zastupitelstva šli a taky abychom vyřešili požadavky obyvatelů jako je třeba
prodloužení vodovodních řádů, chodníky a jiné.
Volební období už se krátí a anonymové tak
budou mít šanci projevit se v novém zastupitelstvu. Vy ostatní, kteří se nebojíte vystupovat
svým jménem a máte nápady na zlepšení či žádosti, nebojte se je předat obecnímu úřadu nebo zastupitelům.
Pro zasílání vašich podmětů jsou k dispozici emailové adresy nebo elektronické formuláře na nových stránkách www.obecvsemina.cz . Lze použít i facebook,
kde obec najdete pod uživatelským jménem „@obecvsemina“. Nově jsme pro papírovou korespondenci zavěsili u vchodu do obecního úřadu poštovní schránku.
Věřím, že nyní si už každý může zvolit svůj oblíbený informační kanál.
Roman Matušů, starosta
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o dění v obci za uplynulé 3 měsíce. V minulém čísle zpravodaje byla zveřejněna anketa o klíčových projektech, které jsou
v různých fázích rozpracování. ZO chtělo znát názor občanů na jednotlivé plánované investice. Ankety se zúčastnilo 153 z celkově možných 891 občanů tzn. 17 %.
Anketa dopadla následovně:

Největší podporu má projekt chodníku do hořanska, rekonstrukce farního hřiště a vybudování společenského sálu v obecní budově na hřišti. Naopak budování sociálního bydlení v lokalitě zahrádkářské budovy a nadstavba obchodu sice
dostaly nadpoloviční většinu hlasů, ale tyto projekty nemají až takovou podporu.
Jeden z anktetou podpořených projektů, a sice hřiště u fary se bude v nejbližších měsících realizovat. V současné době už jsou ve ﬁnále přípravné práce
na vypsání veřejné zakázky. A koncem května už by se mohlo začít stavit. Toto
hřiště poskytne zejména žákům ZŠ a MŠ potřebné sportovní zázemí, které v současnosti chybí. Děti, ale i veřejnost mohou hřiště využívat na volejbal, nohejbal,
ﬂorbal, basketbal, minifotbal a další sporty. Některé práce např. oplocení, nátěry,
výměnu laviček bude realizovat ve spolupráci s místními spolky obec Všemina.
Tím se ušetří nemalé ﬁnanční prostředky. V rámci rekonstrukce hřiště bychom
rádi zvelebili i nádvoří před kostelem, kde dojde k odstranění, teď už přebytečného plotu a na podzim zde bude vysazen nový Vánoční, farní i obecní strom, který
nám děti při Vánočním jarmarku opět rozsvítí.
V jiné části zpravodaje naleznete seznam akcí, které nás během roku čekají.
Tento seznam vznikl na setkání zástupců aktivních spolků na OÚ. Obecní úřad
tyto spolky neustále podporuje v jejich činnosti a dobrovolné práci. Jak pro spolky, tak pro fyzické osoby obec vypsala dotační program, ve kterém se může žádat
o prostředky z rozpočtu obce. Podrobnosti na www stránkách obce. Rád bych
spolků poděkoval za jejich práci pro obec a občany. Bez jejich kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí by byl život v naší obci mnohem chudší.
Další stavební akce, které by se měly dokončit do konce května je rekonstrukce obecního úřadu, kde se z počáteční opravy elektroinstalace, stala celková
rekonstrukce, která musela být provedena kvůli narušení statiky celého objektu.
Tato investice byla z důvodu bezpečnosti naprosto nezbytná a věříme, že tím zajistíme, aby občané a místní samospráva mohla obecní úřad užívat další desítky
let.
Dále bude v květnu dokončen úsek pod kostelem, kde se dobudují ploty a další menší stavební úpravy. Kritický úsek se díky tomu stal mnohem bezpečnější,
což ukázala již tato zima.
Nadále pokračují práce na projektu chodníku v horní části obce. Pokud se
najde řešení některých problémových sjezdů, tak věřím, že by se tato akce dala
v příštím roce realizovat.
Rekonstrukce sportovně kulturního areálu na hřišti už taktéž dostává ﬁnální
podobu. Projekt počítá s rekonstrukcí budovy, pódia a zpevnění plochy mezi pódiem a zábranami, které by se měly posunout, aby se prostor pro sezení zvětšil.
Letos je v plánu získat stavební povolení a v dalším roce by se mohlo začít stavit.
Pokud to bude možné, chtěli bychom využít některého dotačního titulu, ale kupodivu na sportovně kulturní akce toho moc vypsáno není. Chtěl bych poděkovat
sousedům, kteří jsou nakloněni realizaci tohoto záměru, takže získat potřebná
stavební povolení by neměl být velký problém.
Vážení spoluobčané chtěl bych Vám popřát do následujících jarních dní hodně
zdraví a rodinné pohody.
místostarosta
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Z jednání
zastupitelstva obce
21. 12. 2016
• ZO schválilo rozpočtové provizorium
na rok 2017: hradit běžné provozní výdaje, rozpracované investiční a neinvestiční
akce, nákup služebního osobního automobilu (záloha v roce 2016), příspěvek zřízené příspěvkové organizaci, mzdové náklady
zaměstnanců, zastupitelů, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
a souvisejících odvodů. Doba hospodaření
obce podle rozpočtového provizoria je stanovena do schválení rozpočtu na r. 2017.
Rozpočtové příjmy a výdaje se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
• ZO schválilo dodatek k vnitřní účetní
směrnici.
• ZO schválilo záměr obce prodat dle GP
1257-0027/2015 p.č. 2409/5 díl „e“ o výměře 19 m², díl „i“ o výměře 3 m², díl „j“
o výměře 22 m² a parc. č. 49/3 díl „d“
o výměře 33 m², zapsaných na LV 10001
v k.ú. Všemina
• ZO schválilo postoupení pohledávky ZŠ
a MŠ Všemina se společností Energie pod
kontrolou, obecně prospěšná společnost,
Brněnská 388/4, Hodonín ve výši 32.868,Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
o postoupení pohledávky.
• ZO schválilo termíny svateb na rok 2017,
čas svatebních obřadů: 9–13,00 hodin,
místo konání svateb – zasedací místnost
OÚ Všemina. Svatební obřady konané v jiném termínu nebo na jiném vhodném místě jsou zpoplatněny dle zákona 634/2004
Sb., oddávající: Ing. Roman Matušů – starosta, Ing. Lukáš Turna – místostarosta,
zástupce oddávajícího (pověřený člen zastupitelstva) – p. Jana Ježíková, matrikářka
– p. Jana Sedláčková.
• ZO schválilo smlouvu na dodavatele
elektrické energie 1.1.–31.12.2017 se
společností Amper Market, a.s. Antala

Ze všeminské matriky
I. čtvrtletí 2017
• Narození
Hána Tobiáš
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Holíková Ludmila, Všemina 3
Holíková Ludmila, Všemina 37
Tomšů Svatopluk, Všemina 35
Čest jejich památce!
Jana Sedláčková, matrikářka

SVOZ ODPADŮ 2017
PLASTY – 10. 4., 8. 5., 5. 6., 3. 7.,
31. 7., 28. 8., 25. 9., 23. 10.,
20. 11., 18. 12.
NEBEZPEČNÝ ODPAD – 27. 5.
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Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO schválilo zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, dle nařízení
vlády č. 414/2016 ze dne 28. 11. 2016.
• ZO schválilo zadat výrobu energ. štítků
budov ﬁrmě s nejnižší cenovou nabídkou
• ZO schválilo nákup staršího kartáče jako
příslušenství k traktoru Wisconsin, který
má obec v majetku.
• ZO schválilo prodloužení termínů vyúčtování dotací složkám, se kterými byly uzavřeny veřejnopr. smlouvy do 31. 12. 2016
• ZO schválilo Mgr. Bc. Martě Korytarové
pokračovat v jednání o ceny na přístupovém a stravovacím systému do Základní
školy a Mateřské školy Všemina.
• ZO schválilo ﬁnanční dar 1.000,- Kč
na šití tříkrálových kostýmů.
• ZO schválilo ﬁnální podobu projektu sálu
v obecní budově na hřišti.
• ZO schválilo výměnu plynových kotlů
v bytech nad horním obchodem dle nejnižší cenové nabídky.
• ZO schválilo vyřazení hmotného investičního majetku z majetku obce ve výši
69.425,- Kč a vyřazení DHIM z majetku
obce ve výši 147.608,60 Kč
• ZO schválilo změnu jednacího řádu. Pokud bude podezření požití alkoholu u kteréhokoliv člena zastupitelstva, může být
tomuto členu nařízena dechová zkouška
na přítomnost alkoholu v krvi. V případě pozitivního výsledku musí zastupitel
opustit probíhající jednání ZO. Jednání ZO
musí opustit tento zastupitel i v případě že
zkoušku odmítne.
15. 2. 2017
• ZO schválilo úpravu rozpočtového výhledu na rok 2017.
• ZO schválilo rozpočt. výhled na rok 2020.
• ZO schválilo záměr prodeje části poz. č.
2346/8 s podmínkou, že žadatel nechá vyhotovit zaměření části pozemku 2346/8,
poté zastupitelstvo schválí vyvěšení záměru prodeje části výše uvedeného pozemku.
• ZO schválilo odkup ¼ pozemku p.č. 2371
v katastru obce Všemina.
• ZO schválilo prodej pozemku v katastru
obce Všemina dle geometrického plánu
1257-0027/2015 díl i,j,d,e o celkové výměře 77 m².
• ZO souhlasí s ﬁnálním rozpočtem na akci
hřiště na parcelách č. 233/1 a 131/9 –
farní hřiště ve výši 999 385,- Kč včetně
DPH. Dále souhlasí s výkonem zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky
ﬁrmou MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem
2607, 760 01 Zlín za částku 24 200,- Kč
včetně DPH s oslovenými ﬁrmami.
• ZO neschválilo ﬁn. příspěvek na pořízení
varhan ve Svatovítské katedrále v Praze.
• ZO schválilo uzavření MK pro klub Rallysprint klub v AČR Podkopná Lhota 136,
763 18 Trnava, v termínu 8. 4. 2017 od bývalé koliby směrem k tenisovým kurtům
za podmínek, že dotčené pozemky budou
po skončení akce uvedeny do pův. stavu,
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pořadatelé mají písemný souhlas k užití
o ostatních majitelů dotčených pozemků.
• ZO schválilo uzavřít smlouvu se společností Energie pro na odběr plynu
do 31.12.2017 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO schválilo dodržení tříměsíční výpovědní doby na svoz odpadů s ﬁrmou Medoks,
s.r.o., Všemina 249, která počíná dnem
1.2.2017 a končí 30.4.2017
• ZO neschválilo nabídku na dopravu minibusem pro občany za účelem návštěvy
lékařů ve Slušovicích.
• ZO neschválilo připojit se k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet.
• ZO schválilo prodloužení vodovodního
řádu v ulici u pana Antonína Pavelky č. 258
cca 50 m, týká se čp. 247 a 134, prodlou-

žení vodovodního řádu dolní konec obce
čp. 230, čp. 236, čp. 260, čp. 251, čp.
263 a prodloužení vodovodního řádu z ulice od hřiště k domu čp. 266.
• ZO schválilo ﬁn. příspěvek ČSV z.s. ZO
Slušovice, nám. Svobody 160, 763 15 Slušovice ve výši 10.000,- Kč.
• ZO schválilo provedení výběrového řízení na dokončení stavby – rekonstrukce
budovy obecního úřadu dle výkazu výměr
v očekávané hodnotě 1,1 mil. Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení. ZO schválilo změnový list
na vícepráce ve výši 177.941,- Kč – ﬁrma
Polaštík realizace staveb.
• ZO schválilo úhradu občerstvení pro občany při akci Masopust ve Všemině, kterou
pořádá SDH Všemina ve výši 5.000,- Kč.

Duchovní restart
O Popeleční středě jsme překročili práh postní doby, čtyřicetidenního období, které
křesťané prožívají v duchu obrácení a návratu k Bohu. Je novým začátkem a cestou,
která vede k bezpečnému cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství
nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou, abychom se vrátili
k Bohu „celým srdcem“, abychom se nespokojovali s průměrným životem, ale ve svém
přátelství s Pánem i našimi bližními rostli.
Půst je příznivou dobou pro to, abychom zintenzivnili duchovní život a podpořili své
uzdravení. Jednejme tak, abychom smysl svého života pochopili a dosáhli pravého
štěstí a věčného života.
Učíme se, že „druhý člověk“ je pro nás darem. Správný vztah s lidmi spočívá
v tom, že s vděčností uznáváme jejich hodnotu, že nás obohacují. Každý život, jenž
nám jde naproti, je darem a zaslouží si přijetí, úctu a lásku. Boží slovo nám pomáhá
otevřít oči, abychom život přijímali a milovali ho. Vytváříme společenství (rodina, obec,
společnost) založené na spravedlnosti a lásce, které vede k pomoci, sebedarování
a skromnosti.
Hodně nás zaslepuje zlo v nás. Porušenost způsobená hříchem se projevuje v lásce k penězům, marnivosti a pýše. Tyto postoje jsou hlavním motivem korupce, zdrojem
závisti, hádek a podezírání.
Nejvyšším stupněm morálního úpadku je pýcha. Člověk se pak chová, jakoby byl
nějakým bohem, a zapomíná, že je jen obyčejným smrtelníkem. Projevuje se to slepotou vůči potřebám bližních, sebepřeceňováním, přeháněním ve způsobu života – „co si
mohu dovolit“, nenasytností, agresivitou a nebezpečím pro mír a pokoj.
Právě teď je vhodná doba ke změně životního stylu. Půst nás vede k sebereﬂexi,
k zamyšlení nad sebou. Odložit všechno temné, co je v nás. Restartovat svůj duchovní
život na nové úrovni. Zloba, nenávist, psaní anonymních dopisů, zlobně osočovat druhé by nemělo být našim programem.
Velikonoce, pascha, přechod. Celý lidský život je poznamenán pohybem a bez
ustání přechází k něčemu novému. Vždy je třeba opustit to, čeho jsme již dosáhli,
něčemu zemřít, abychom mohli získat něco nového, být k něčemu vzkříšeni. Tím se
řídí celý náš život a tomuto zákonu je podřízeno úplně všechno. Vidíme, že všechno, co
utváří náš život, v sobě nese stopy velikonočního tajemství; smrti vedoucí ke vzkříšení.
Každý člověk žije svůj život ve znamení Velikonoc, přechodu. Poslední instancí
tohoto pohybu není deﬁnitivní smrt a zánik, ale život v plnosti, který nikdy neskončí.
Zejména při slavení svátečních dnů přichází ke slovu paměť a naděje. Paměť nám
představuje naše osobní i společné dějiny jako organický celek a dává smysl jejich
jednotlivým událostem. Naděje pak otevírá náš pohled do budoucnosti a udržuje v bělosti naši touhu po plnosti života.
Kristovo velikonoční tajemství je odpovědí na všechny otázky, se kterými se
ve svém nitru setkáváme. Svým zmrtvýchvstáním nám Pán Ježíš říká, že cílem našeho
pozemského putování není smrt, ale život. Když toto tajemství slavíme, dostáváme už
nyní závdavek Kristova deﬁnitivního přechodu k věčnému životu. Jak říká svatý Pavel,
pro svoje spojení s Kristem budou všichni povoláni k životu.
Ježíš Kristus vstal z mrtvých! Nenávist byla přemožena láskou, smrt životem a temnoty byly vypuzeny světlem. Ježíš svou smrtí a vzkříšením všem ukazuje a nabízí cestu
života a štěstí. Jen tato cesta vede člověka ke slávě a radosti.
Radost z Velikonoc, z vítězství života, všem našim občanům ze srdce přeje
P. František Kuběna SJ
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Základní škola a Mateřská škola Všemina
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok se pomalu schyluje k poslední čtvrtině a tak bych Vás ráda seznámila s akcemi, které proběhly od posledního čísla zpravodaje. V měsíci lednu
pokračoval plavecký výcvik každý pátek
ve 2. a 3. ročníku. 31. ledna byl žákům
vydán výpis z vysvědčení za 1. pololetí
školního roku 2016/2017. V tento den
ve všech třídách proběhla také beseda
etiketa. Žáci byli seznámeni se správným společenským chováním. V měsíci
únoru si žáci užili jednodenních pololetních prázdnin a také týdenních jarních
prázdnin. V březnu žáci základní školy
a děti mateřské školy navštívili Festival
IQ Play ve Zlíně, 8. března žáci 4. a 5.
ročníku se zúčastnili besedy o dopravní
výchově, hned v pondělí 13. března navštívilo naši školu sférické kino, které
se žákům velmi líbilo. Děti z mateřské
školy mohly shlédnout podmořský svět,
žáci ze základní školy měli možnost
shlédnout dokument Lidské tělo, což je
také náplní výuky.
Děti z mateřské školy 17. března navštívili pohádkové představení ve Zlíně,
které pro ně připravily studentky pedagogické školy. V březnu nás také navštívilo loutkové divadlo z Hodonína.
V dubnu nás opět čeká sportovní
turnaj v ZŠ Slušovice, dále recitační
a pěvecká soutěž malotřídních škol
Slušovicka, doufám, že naši žáci budou
úspěšní jako v předcházejících letech.
V průběhu měsíce března a dubna
se žáci zúčastňují různých výtvarných
soutěží v rámci výuky. Tak jako každoročně, i letos se žáci zúčastnili matematické soutěže Cvrček – žáci 2. a 3.
ročníku a matematické soutěže Klokan
– žáci 4. a 5. ročníku.
Naše škola se zařadila do projektu Zelená škola, projekt je zaměřen
na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Do projektu se mohou
zapojit i rodiče a veřejnost.
V letošním školním roce se změnou
školského zákona dochází také ke změně termínů zápisů do základní školy
a mateřské školy. Zápis do základní
školy proběhne dne 3.dubna 2017.
Informace k zápisu budou vyvěšeny
na webových stránkách školy. K zápisu
by se dle výpisu z matriky mělo dostavit celkem 13 dětí. Pokud budou rodiče
žádat o odklad povinné školní docházky
je nutné zajistit předem vyšetření školní
zralosti dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. Jinak se podmínky přijímání do základní školy nemění.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis do mateřské školy v letošním
roce proběhne 4. května 2017. U zápisu
do mateřských škol došlo k podstatným
změnám díky novelizaci školského zákona a vyhlášky, proto nejdůležitější údaje
zveřejňuji.
Novelizací zákona č.561/2004 Sb.
– školský zákon a vyhlášky č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání došlo
k následujícím změnám:
Pro děti, které do 31.srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2017
předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
Na státní občany ČR, kteří pobývají
na území ČR déle než 90 dnů,
Na občany jiného členského státu
Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle
než 90 dnů
Na jiné cizince oprávněné pobývat
v ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů,
Na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy
nedochází, musí ho zákonný zástupce
přihlásit ve spádové nebo jím vybrané
mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání
péče o povinné předškolní vzdělávání je
považováno za přestupek.
Postup přijímání k předškolnímu
vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne,
v jaké mateřské škole požádá o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání
se koná v období od 2. května do 16.
května 2017, v naší mateřské škole se
zápis koná 4. května 2017, termín zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy.
3. Zákonný zástupce podá žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost bude zpřístupněna opět
na webových stránkách školy. K žádosti nemusí zákonný zástupce dokládat
u dětí, pro které je vzdělávání povinné,
že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka konkrétní školy
ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má
formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
po dobu 4 souvislých hodin denně, začátek povinné doby stanovuje ředitelka
školy mezi 7. – 9. hodinou.
6. Povinné předškolní vzdělávání
trvá případně i ve školním roce, pro
který byl dítěti povolen odklad povinné
školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Děti do mateřské školy jsou přijímány podle kritérií, které jsou stanoveny
ve směrnici školy. Kritéria přijímání dětí
do mateřské školy jsou následující: trvalý pobyt v obci, věk dítěte, starší sourozenec v zařízení, pomocné kritérium –
zaměstnání matky – sociální potřebnost
(např. dítě samoživitele, osiřelé).
Podle daných kritérií jsou přijímány
děti především s bydlištěm na území
obce Všemina.
Povinně jsou přijímány děti rok před
nástupem povinné školní docházky,
to jsou děti 5leté, dále pak děti 4leté
a děti 3leté, děti mladší jsou přijímány
pouze výjimečně.
Dalším kritériem je starší sourozenec v zařízení - pokud přijímané dítě je
starší než 3 roky a má sourozence v zařízení.
Pomocnými kritériem jsou pak zaměstnání matky a sociální potřebnost.
Jednotlivé kritéria jsou bodově ohodnocena a podle počtu bodů jsou děti přijímány do mateřské školy.
Veškeré informace k zápisu i žádosti
o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou k dispozici v mateřské škole a také
na webových stránkách školy.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy
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Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
Letošní zima prověřila skutečnou kondici
spárkaté zvěře. Naštěstí i přes tuhou
zimu (jaká nebyla již
několik let) nebyly doposud úhyny zvěře nijak
abnormální. Zimu nepřežily jen kusy slabé, popřípadě nemocné, a tento stav
se dá považovat za přirozenou selekci,
která je spíš ku prospěchu chovu zvěře. Samozřejmě se tuhá zima projevila
i na spotřebě krmiva. Letos se nestalo,
aby v některém krmelci zůstalo seno
do jara. Naopak, museli jsme seno doplňovat většinou každý týden. Množství
sena, které se vykrmilo navíc, je v řádech metráků. I jadrného krmiva jsme
vykrmili o 15 q více než v loni. Myslím,
že každého myslivce potěšilo, jak si zvěř
na přikrmování zvykla. Letos nebyly výjimečné ani případy, kdy při pravidelném
přikrmování zvěř daleko od krmelce neodešla. Naopak, jako by pobízela člověka k odchodu, aby se mohla už podívat,
co dobrého jí v jeslích či korýtku přibylo. Jsou to krásné zážitky a o tomto je
myslivost. Opravdu není myslivost jen
o lovu, jak si spousta nezasvěcených
lidí myslí.
Rád bych se vrátil o tři měsíce zpět,
k poslední myslivecké akci v roce 2016
- Silvestrovském výšlapu k památníku
sv. Huberta na Kršli. Po zrušené Červencové noci a slabě navštívené oslavě
pátého výročí požehnání památníku sv.
Huberta na Kršli jsme čekali, jak to dopadne s mysliveckou akcí v roce 2016
do třetice. Kdo dělá podobné akce,
ví, že příprava je složitější, než samotný průběh. Když se vám stane třikrát
do roka, že se snažíte zbytečně, naruší
to sebevědomí i zapálení a začnou se

mezi členy spolku vést debaty, zda má
smysl, něco takového plánovat. Silvestrovský výšlap však naštěstí proběhl podle našich představ.
Očekávaných 300 účastníků, pro
které jsme měli pohoštění (klobásy,
špekáčky, škvarky z divočáka, svařák,
čaj atd,), se přišlo pobavit s přáteli poslední den v roce. Atmosféra byla fantastická a většina přítomných si již zde
domlouvala stejné setkání i příštího Silvestra.
Spokojenost návštěvníků, je pro nás
opravdovým povzbuzením.
Protože bývá na silvestrovském setkání pohoštění pro příchozí zdarma,
chtěl bych na tomto místě poděkovat
Obecnímu úřadu Všemina a Liptál, kteří
se na přípravě spolupodíleli a ﬁnancovali část nákupu občerstvení a tím myslivcům výrazně pomohli.
Věřím, že když nám to dovolí počasí,
bude i příští závěr roku ve znamení přátelských setkání u památníku sv. Huberta na Kršli.

Milé cérky a ogaři,
při pohledu z okna je jasné, že zima pomalu ztrácí svou
nadvládu a vlády se ujímá jaro. Dovolte nám ještě připomenout dobu, kdy jste si nedovolili vyjít ven bez čepice či jiných
vašimi rodiči vřele doporučovaných, i když ne zrovna cool,
zimních doplňků. Právě v tu dobu se uskutečnil tradiční „Dětský karneval“, který dle vašich ohlasů
a účasti byl velmi vydařený. Jsme rádi,
že přibývá rodičů, kteří se nebojí zavzpomínat si jaké to bylo, když byli taky
kovbojem či vílou a svým převtělením
přispěli k radosti a úsměvům nejmenších. Děkujeme. Chtěli bychom velmi
poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci karnevalu a umožnili
vám, našim ratolestem, vybít trochu té
energie jinde, než u nás doma.

Měl jsem o možnosti setkání na Silvestra napsat do Liptálského zpravodaje, neboť i vedení obce Liptál je nakloněno akcím, kdy se udržují dobré
sousedské vztahy mezi obyvateli obcí
Všemina a Liptál. Dovolím si zde citovat
přání, které jsem v Liptálském zpravodaji adresoval obyvatelům v Liptálu, ale
bezezbytku to platí i pro obyvatele Všeminy: "Přál bych si, aby jsme se na podobných akcích (ale nejen na nich - jsou
zábavy, slavnosti, pouti) setkávali častěji, protože nejen mezi myslivci je v našich obcích spousta přátel a příbuzných
a takové kamarádské posezení (třeba
při štamprli slivovice) pohladí po duši
a krásně se na něj vzpomíná."
Závěrem si dovolím všem obyvatelům Všeminy popřát jménem všeminských myslivců zdraví, pohodu, štěstí
a požehnané nadcházející velikonoční
svátky.
Stanislav Vala
předseda Mysliveckého spolku
Všemina

Jak jsme již zmínili přichází jaro, a aby jaro mohlo vskutku
přijít, je potřeba mu trochu pomoct. Vy starší již tušíte, kam
míříme. Dne 2. 4. 2017 (ano máte pravdu, je to neděle,
dokonce tzv. Smrtná) bychom, když se mezi vámi najdou
statní ogaři a zpěvné cérky, (rodiče i prarodiče samozřejmě vemte sebou) šli průvodem tzv. „Pálení Mařeny“. Pokud
stále trochu nevíte o co se jedná, jistě je ve vašem okolí
děda, babička, strýček či tetinka, která
vám ráda poví o tom, jak to tu u nás na
dědině chodilo s Mařenů, když byli oni
velicí jako vy.
Po Mařeně příjde jaro a s ním velikonoční svátky. Přejeme Vám, ať si
jaro užijete v celé jeho kráse a cérkám
ať jich ogaři dobře vymrskajů a ogarom
tatary plné mašlí.
Vaši rodiče z KRPŠ
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Sbor dobrovolných hasičů Všemina
Fašank is not dead!
Neboli po všeminsku: Fašank žije!
Tak se dá shrnout největší kulturní akce
pořádaná naším sborem v zimním období. Letos jsme my místní, ale i přespolní, slavili 20. výročí obnovené tradice
masopustu ve Všemině. Masopust vyšel i letos přímo nádherně: skvělé počasí a velmi velká účast masek v průvodu,
to byly ty pravé ingredience pro vydařenou akci, kdy se bavili malí i velcí. Letos
se účastnilo opět rekordní množství masek – bylo napočítáno přes 70 účastníků v kostýmech. Rekord byl překonán!
Zahájení průvodu v 9:00 na horní
točně autobusu provedl starosta Všeminy symbolickým odemknutím dědiny
a předáním klíče medvědovi (letos se
obětoval Václav Marcoň – za odvahu palec nahoru). V čele s koňmi a nazdobeným vozem jel vždy usměvavý pan Valchář z Liptálu, hudbu zajišťovala kapela
Všemiňanka pod taktovkou kapelníka
Vojty Kovaříka, kterému patří velký dík
za hudební doprovod, bez kterého si
průvod nedovedeme představit.
Po skončení průvodu bylo i letos
na zbrojnici připraveno přátelské posezení, tzv. „Pochování basy“ a nachys-

tány zabijačkové dobroty pro účastníky
průvodu a pro všechny občany obce.
Všem maškarám tímto chceme velmi poděkovat za hojnou účast, rovněž
všem pořadatelům a OÚ Všemina. Také
Všemiňanům díky, že opět nezklamali
a maškarám na zastávkách nachystali
bohaté občerstvení a vřelé přijetí.
Mockrát děkujeme!

Zásahová jednotka

UPOZORNĚNÍ: v nastalém jarním
období bychom chtěli rovněž preventivně upozornit na zákaz vypalování
starého travního porostu. Zákon č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), pamatuje i na vypalování
porostů. Podle ustanovení § 17 odst.
3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle §
78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona
a za tento přestupek jí může příslušný
orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor,
uložit pokutu až do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona
nesmí vypalovat porosty ani právnické
a podnikající fyzické osoby.

Milí spoluobčané, rád bych vás informoval o dění naší jednotky.
Mezi vánočními svátky, jsme byli požádáni starostou obce o odklizení nakloněného stromu, který ohrožoval místní
komunikaci.
V lednu nám A. Tomšů udělal technickou kontrolu, na hasičské avii. Na začátku února jsme čistili a dělali údržbu
na hasičské technice. Následoval úklid,
a příprava zbrojnice na masopust.
V neděli 26. 2. 2017 po poledni nám
přišla SMS zpráva, že hoří kolem trafostanice. K místu požáru jsme dorazili
první. Než dojela jednotka ze Slušovic
a profesionální hasiči Vsetína, tak bylo
požářiště uhašeno. Dojela policie ČR
k šetření a E.ON pohotovost k opravě.
Na místě nechyběl ani starosta obce,
který sledoval dění.
Chci poděkovat Pavlu Kadlčákovi,
který jako první zasáhl. Samozřejmě
taky velký dík patří všem pomáhajícím
hasičům, kteří dobrovolně odběhli od
oběda, aby pomohli obci Všemina.
Začíná nám jarní období úklidu, tak
využívejte obecních kontejnerů.
Za JSDHO Všemina Alois Gargulák

Z naší další činnosti: přelom roku patří pravidelně každý rok nejen v našem
sboru pořádání kulturních akcí a valných
hromad. Členové SDH Všemina se proto účastnili valných hromad v okolních
sborech a okrskového aktivu, který se
konal letos na Veselé. Letošní rok nám
zima přála a tak jsme zvládli zimní kolo
oblíbeného „Sjezdu na čemkoliv“. V sobotu 21. 1. 2017 se v ulici u Pavelků
utkali na všeminském „Hahnenkammu“
ti nejrychlejší z nejpodivnějších s nejpodivnějšími z nejrychlejších. Vyhráli úplně všichni a děkujeme jim za odvahu
a ostatním za účast a příjemnou atmosféru. Co se týče další činnosti v rámci
zimních měsíců: máme za sebou první
brigádnické hodiny na údržbě zbrojnice
a hasičské techniky 17. 2. 2017 a první
ostrý výjezd k zásahu 26. 2. 2017.
Jarní období bude rovněž velmi bohaté. Dne 29. 4. 2017 (sobota) se uskuteční 23. mezinárodní Hasičská pouť
na sv. Hostýn. Zájemci se mohou hlásit
u Ilony Tomšů, Jiřiny Gargulákové nebo
Milana Gajdošíka. Na tuto pouť bude
v sobotu odpoledne navazovat tradiční
stavění máje na farské zahradě (29. 4.)
a (pokud mája vydrží) jeho kácení spojené s přátelským posezením v neděli
3. 6. 2017 tamtéž, na které jste rovněž
všichni srdečně zváni.
Čekají na nás jarní měsíce plné hasičských soutěží a sportovních klání.
Dovolte mi popřát vám po mrazivé zimě
krásný start do jarních měsíců, požehnané svátky velikonoční a plno elánu
do všech vašich plánů.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina
Zimní přestávka se blíží ke svému konci. V neděli 26. března
v 15:00 sehrají muži první mistrovské utkání jarní části sezony
v Lutonině. Pod Čup je můžete
přijít podpořit až v neděli 9. dubna
v 15:30. První dva zápasy se totiž hrají
na hřištích soupeřů. Rozlosování celého
jara přikládáme.
Přes zimu probíhala příprava většinou na umělé trávě ve Fryštáku a v tělocvičně ZŠ Trnava. Sehráli jsme několik
přípravných utkání se soupeři, kteří působí ve vyšší soutěži. Výsledky nebyly
příliš uspokojivé. V únoru se Slušovicemi B to byla prohra 3:0 a s Vizovicemi
4:2. V březnu Všemina podlehla Březové 1:4. Do začátku soutěže jsme ještě
sehráli dva zápasy. V neděli 12. března

proti Kašavě 1:2 a 19. března proti
Liptálu jsme remizovali 2:2.
V mistrovských utkáních se
snad obraz hry zlepší a navážeme na dobré výsledky z podzimní
části.
V květnu plánujeme dvě kulturní
akce. Tradiční pouťovou zábavu v sobotu 13. května se skupinou Kosovci a poslední májovou sobotu zájezd TJ Sokol
za krásami Moravského krasu.
TJ Sokol Všemina přeje všem občanům v nadcházejících svátcích jara bohatou koledu, měkké pomlázky a hodně
lásky. Všechny zveme na naše zápasy!
Libor Mikšík
hráč TJ Sokol Všemina

ROZLOSOVÁNÍ • TJ Sokol Všemina – sezóna 2016 / 2017 – JARO
Muži
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

- IV. třída, skupina A
neděle 26. 3.
15:00
neděle 2. 4.
15:30
neděle 9. 4.
15:30
neděle 16. 4.
10:00
neděle 23. 4.
16:00
neděle 30. 4.
16:30
neděle 7. 5.
16:30
sobota 13. 5
16:30
neděle 21. 5.
16:30
neděle 28. 5.
17:00
neděle 4. 6.
17:00
neděle 11. 6.
17:30
neděle 18. 6.
17:30

Lutonina – Všemina
Lhota u Mal. – Všemina
Všemina – Jaroslavice B
Mysločovice B – Všemina
Všemina – Zádveřice
Trnava – Všemina
Všemina – Racková
Lužkovice B – Všemina
Všemina – Hvozdná
Kudlov – Všemina
Všemina – Veselá B
Komárov – Všemina
Všemina – Vlčková

POZVÁNKA na farní akce 2017
VELIKONOČNÍ TRIDUUM:
13. 4., Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku Večeře Páně 17.45
14. 4., Velký pátek – 17.00 Křížová cesta den přísného postu
17.45 Slavení památky Umučení Páně
15. 4., Bílá sobota: Boží hrob, osobní adorace, modlitba 8 – 16 h
15. 4.: Velikonoční vigilie – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 20.00
29. 4., sobota: SDH Všemina – XXIV. Hasičská pouť Svatý Hostýn
29. 4., sobota: SDH Všemina – stavění máje na farní zahradě v 18 h
7. 5., neděle: První svaté přijímání dětí v 9.30 hod. Zasvěcení dětí
Panně Marii a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
14. 5., neděle: Pouť k sv. Janu Nepomuckému, patronu naší Farnosti a Obce; mše svaté v 7.15 a v 10.30 hod.; svátostné požehnání ve 14.30

1:2 PK

ČČK MO Všemina
Činnost v letošním roce zahájil náš
spolek MO ČČK Všemina 15. ledna valnou hromadou 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.
Letos jsme již zvládli první ze zájezdů – tentokráte do Rájce nad Svitavou.
Cílem návštěvy byl zámek Rájce, farma na pěstování Kamélií a dílna modrotisku v Olešnici. Na jaře plánujeme
ve státní svátek 1. 5. 2017 již tradiční
vzpomínkový výšlap na Oškerovy paseky k uctění památky obětí 2. sv. války
z řad obyvatel naší obce.
Na přelomu měsíce května a června a dále i během letních měsíců
rovněž plánujeme turnusy oblíbených
zájezdů do termálních lázní Podhajské
a do Dunajské Stredy na Slovensku.
O přesných termínech budete informování obecním rozhlasem. Zájemci hlaste se prosím u Jany Ježíkové.
Upozorňujeme, že kvalitně vybavené lékárničky ČČK jsou umístěny u těchto našich členů: Dolansko
– Gajdošíková Ludmila, Štěpánová
Marta, Kovaříková Anežka; Hořansko
– Gajdošíková Emilie. Pokud nemáte
zdravotnický materiál doma, v případě
drobnějších úrazů a jejich ošetření se
můžete obrátit o pomoc u těchto našich členek.
Přejeme vám všem jarem provoněné svátky velikonoční, hodně sluníčka,
klidu a pohody do jarních dnů.
Jana JEŽÍKOVÁ, předsedkyně MO ČČK

27. 5., sobota: SDH Všemina – kácení máje na farní zahradě ve
14.00 hod.
28. 5., neděle: Udílení svátosti biřmování v 11.30 hod.
3. 6., sobota: Adorační den farnosti Všemina; adorování 8.30 až
15.00 hod.
15. 6., čtvrtek: Slavnost Božího těla mše svatá v 16.30 hod.
15. 7., sobota: Pouť Farnosti Všemina na Svatý Hostýn; odjezd
v 6.00 hod.
10. 8., čtvrtek: Pouť důchodců na Svatý Hostýn; odjezd v 7.00
hod.
20. 8., neděle: Vzpomínka a ohlédnutí se za 81letou historii Hasičského sboru ve Všemině; mše svatá v 10.30 hod.
7. 10., sobota: Pouť našeho děkanátu na Svatý Hostýn za obnovu
rodin a za kněžská povolání; odjezd autobusu po obědě
12. 11., neděle: Svatomartinské hody
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