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Vážení spoluobčané,

Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
Na podzim začala naše hlavní lovecká sezóna. Loví se daňčí zvěř, která je
naší hlavní zvěří. V době, kdy vyjde toto číslo zpravodaje, bude pravděpodobně
daňčí říje v plném proudu. I nezaujatí a "nemyslivci" většinou každoročně vědí,
kdy probíhá daňčí říje. Takzvané rochání daňků je ve všeminské dolině slyšet
každý podzim ze všech stran. Daněk tímto zvukem, který vzdáleně připomíná
chrochtání prasat, dává najevo, že on je v určitém teritoriu pánem a stádečko
daněl, které u něj můžeme spatřit, patří jen jemu. Ne vždy to páření chtiví (hlavně mladší) daňci pochopí a často dochází k prudkým střetům, které se k nám
do údolí nesou jako bouchání kladivem do dřeva nebo pařezu. Jsou to ale zvuky
zápasu, kdy daňci do sebe naráží parožím. V našich podmínkách tyto zápasy
nekončí tragicky, ale občas to odnese ulomená výsada na parohu a někdy i celý
jeden paroh. Pokud takový daněk není uloven, příští rok mu opět narostou oba
parohy a většinou ještě mohutnější. Od pátého roku dobře založený daněk má již
parohy, které v bodovém hodnocení trofejí dosahují na medaile.
Další zvěří, kterou u nás v podzimních měsících lovíme, jsou divočáci. Bohužel
vzhledem k africkému moru prasat v okrese Zlín musíme ulovené divočáky odevzdávat na kaﬁlérii, popřípadě do specializovaných závodů, kde je kus tepelně
zpracován. Pro potřebu myslivce či spolku se žádná ulovená zvěř nesmí zatím
ponechat ani po negativním vyšetření na africký mor. O problematice afrického
moru prasat se již hodně napsalo a ve sdělovacích prostředcích informovalo.
I na internetu je spousta článků, proto to zde zatím nebudu rozebírat.
Jelikož lovím v honitbě častěji fotoaparátem než kulovnicí, přidávám pár fotograﬁí majestátní daňčí zvěře, které jsem během posledního měsíce ve Všemině
pořídil.
Stanislav Vala, předseda Mysliveckého spolku Všemina

léto uteklo jako voda a už je tu podzim se vším všudy. Dovolte mi, abych
Vás seznámil s děním v naší obci a na
obecním úřadě. Na úvod bych rád poděkoval našim spolkům za uspořádání celé řady kulturních akcí, které nás
v horkých letních dnech odvedly od každodenní rutiny. Naštěstí počasí těmto
událostem většinou přálo a návštěvnost byla velká. Pro pořadatele těchto
akcí není větší odměna než vaše samotná účast.
Dále bych se chtěl věnovat rekonstrukci farního hřiště. To mělo být hotovo již během srpna, ale termín se
nakonec protáhl do poloviny září. Přes
všechny nastalé problémy a nejasnosti
se podařilo dílo dokončit. Zbývá ještě
odstranit pár nedostatků a hřiště bude
nachystáno k provozu. Po zdárné kolaudaci hřiště bude hřiště k dispozici jak
pro veřejnost, tak hlavně pro děti z naší
školy a školky. O termínu zpřístupnění
hřiště budeme informovat na internetových stránkách obce. Prosím všechny,
aby se při návštěvě hřiště chovali podle
schváleného provozního řádu, který naleznete v tomto čísle zpravodaje a který bude umístěn i u vchodu na hřiště.
Na tomto místě mi dovolte poděkovat
všem, kteří se na vybudování hřiště
jakkoliv podíleli. Zejména nás překvapila hojná účast na úvodní brigádě, kde
se podařilo přesunout rozvaděč elektřiny, rozebrat zámková dlažba a zrušit
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původní oplocení hřiště. U kostela se
sešlo téměř 30 zástupců ze všech složek a všech věkových kategorii. Práce
šla v krásném počasí dobře od ruky. Je
vidět že chuť k budování a zlepšování
podmínek pro život ve Všemině pořád
je! Velký dík patří i panu faráři za celkovou spolupráci a strpení dočasných
zhoršených podmínek kolem kostela.

Horší zprávou je, že zastupitelstvo
obce Neubuz zamítlo žádost obce Všemina o připojení kanalizace, která by
následně vedla do čističky odpadních
vod ve Slušovicích. Po několika měsících jsme tak zas na začátku a musí
se najít místo pro naši vlastní čističku.
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Nadějí je zastupitelstvem schválený nákup části pozemků u bývalých kravínů
na „Kanadě“ pod obcí. Pokud se podaří
pozemek získat, mohla by se čistička
postavit v této lokalitě mimo ochranné
pásmo vrtů. Bohužel tato skutečnost
opět oddálila vydání nového územního
plánu. Dále bychom rádi do této lokality
přemístili sběrný dvůr. Obec naší velikosti už sběrný dvůr opravdu potřebuje,
protože objem vytříděného odpadu stále roste.
Ti z vás, kteří v říjnu zamíří k volebním urnám, si jistě povšimnou, že
už i zasedací místnost na obecním
úřadě dostala nový a moderní kabát.
Tím skončila celková rekonstrukce OÚ.
Všemina tak může opět vítat své nové
občánky, pořádat jednání ZO a oddávat
v reprezentativních prostorách. Během
září byla namontována i nová kuchyňka
a byla nábytkem vybavena kancelář starosty a místostarosty.
Dále se pokračuje v projektech na
dostavbu chodníku v hořansku, úprava
areálu u fotbalového hřiště, kde je za
horní zábranou naplánované multifunkční hřiště na tenis a fotbal. Také stále
probíhají jednání o odkupech pozemků
pod místními chodníky a komunikacemi. A k tomu samozřejmě další větší,
či menší záležitosti týkající se chodu
obce.
Do následujících dní Vám přeju hodně zdraví, úspěchů a dobré nálady.
Ing. Lukáš Turna, místostarosta

Studenti Šimon Božkovič, Jaroslav Mika, Šimon Šimáček v době prázdnin u OÚ
Všemina vykonávali prospěšnou práci pro obec. Pomáhali všude tam, kde jejich
práce bylo třeba. Hlavně natírali ploty a zábradlí na mostech, které jsou v majetku
obce. (Foto: Mgr. Jana Tomšů)

Vážení spoluobčané,
všechno podstatné z dění na obci
vám již sdělil místostarosta ve svém
příspěvku. Já bych jen doplnil připravující projekt na zkvalitnění zacházení se separovanými odpady, který
je v rámci aktuální dotační výzvy
OPŽP. V tomto projektu bychom chtěli přikoupit další svážecí kontejnery
na bioodpad a plasty. Dále bychom
chtěli pořídit 200 ks žlutých popelnic do domácnosti právě na plastový
odpad. V obci sice máme 355 čísel
popisných, ale ne všechna jsou obsazená a ne všichni budou chtít do své
domácnosti takovou popelnici. Sám
jsem zvědav, zda nám tato dotace
vyjde a zda vůbec bude mít pro občany význam a užitek. Pokud by někoho z vás občanů napadly ještě další
možnosti vylepšení se způsobem nakládání se separovaným odpadem,
neváhejte se o svůj nápad podělit
s obcí. Pokud půjde zařadit do aktuálně probíhající dotační výzvy, určitě to
zkusíme. Možná tomu nebudete věřit, ale v mnoha obcích si tu krásnou
obec vybudovali sami občané a obec
samotná jim k tomu sloužila pouze
jako nástroj a vykonavatel. A já myslím, že by to tak mělo být. Dělejme to,
co občané chtějí.
Já bych si například přál, aby
v obci byly alespoň dvě dětská hřiště
čistě pro ty nejmenší. Nemám na mysli sportoviště, ale spíše prolézačky,
skluzavky a podobné. Třeba jedno někde kolem horního obchodu. Je tam
funkční hospoda, přes léto zmrzlina,
co víc si přát. Snad jen volný pozemek
pro zmiňované hřiště. Nechci být konzervativní, ale domnívám se, že děti
jsou základem společnosti a měli bychom jim nabídnout patřičné zázemí
pro rozvoj ve všech směrech. Proto
bych si dovolil touto cestou oslovit
spoluobčany, kteří by byli ochotni prodat, či dlouhodobě pronajmout svůj
pozemek pro tento účel.
Na závěr svého příspěvku bych se
chtěl připojit k poděkování všem spolkům i jednotlivcům, ať už jsou to hasiči, myslivci, sportovci s turisty, muzikanti, červený kříž, včelaři, KRPŠ,
chovatelé a další za udržování kulturního dění a tradic v obci. Význam
jejich práce si často uvědomíme až
v okamžiku, kdy ji postrádáme a to už
bývá pozdě.
Přeji všem, abychom se dočkali
a ve zdraví si užili slibovaného babího
léta a krásně zbarveného podzimu.
Ing. Roman Matušů, starosta

Všeminský zpravodaj 3/2017

3

Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
29. 5. 2017
• ZO schválilo účetní závěrku a výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy Všemina.
• ZO vyslovilo souhlas s celoročním
hospodařením obce a schválilo závěrečný účet obce Všemina za rok 2016 a to
bez výhrad.
• ZO schválilo vícepráce ve výši
18.001,20 Kč pro ﬁrmu Polaštík realizace
staveb s.r.o., na akci rekonstrukce OÚ.
• ZO schválilo vícepráce na investiční akci – Úprava silnice III/4915 v hodnotě 202.070,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1
smlouvy s ﬁrmou STRABAG a.s. Příluky
386, 760 01 Zlín.
• ZO schválilo dokončení plotu
u domu čp. 14- jedná se o úsek asi 25 m
• ZO schválilo prodej pozemku p.č.
2414/4 o výměře 97 m².
• ZO schválilo zakoupení sportovních a nebo školních pomůcek pro děti
z Dětského domova a Základní školy Vizovice v hodnotě 5.000,- Kč.
• ZO neschválilo ﬁnanční příspěvek
pro Linku bezpeční, Ústavní 95, Praha 8
• ZO neschválilo ﬁnanční příspěvek
pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Radost,
Prostějov.

Ze všeminské matriky
III. čtvrtletí 2017

• Narození
Kominik Damián
Soural Prokop
Juříková Markéta
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Ježík Alois
Matůšů Josef
Gajdošík Vojtěch
Čest jejich památce!
• Sňatky
Tomšů Martin, Všemina
Galejová Adéla, Vizovice
Knedla Roman, Březová
Plonková Hana, Všemina
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.

Jana Sedláčková, matrikářka

SVOZ ODPADŮ 2017
PLASTY – 23. 10., 20. 11., 18. 12.

• ZO schvaluje provedení průzkumu
a podání žádosti o dotaci na provedení
rekonstrukce a nástavby budovy na hřišti, která je v majetku obce.
• ZO schválilo provedení revize 7
mostů v majetku obce Všemina.
• ZO schválilo prodloužení splatnosti místních poplatků za svoz a shromažďování směsného komunálního odpadu
do 31. 12. 2017.
• ZO schválilo žádost o povolení
k užívání komunikace Všemina – Trnava
za účelem testování závodních vozů pro
pana Petra Trnovce za podmínek, že každé testování bude oznámeno a schváleno starostou obce Všemina a pan Petr
Trnovec vždy umožní průjezd vozidel,
které zde budou projíždět.

• ZO zamítlo žádost o prodej pozemku p.č. 106/3.
• ZO zamítlo žádost o prodej pozemku p.č. 2409/13.
• ZO schválilo dodatek smlouvy
o pronájmu horního obchodu, kde se
snižuje nájemné na 500,- Kč/měsíčně po dobu platnosti stávající nájemní
smlouvy.
• ZO schválilo vypracování projektu
a stavebního povolení na multifunkční
centrum na hřišti ve Všemině. V nejvyšší variantě demolice stávající budovy
a postavení nové budovy se sálem pro
200 lidí a zázemím pro místní TJ.
• ZO schválilo vypracování projektu
a stavebního povolení na multifunkční
hřiště za horní zábranou na hřišti.

4. 7. 2017
• ZO schválilo vyvěšení záměru
o pronájmu bytové jednotky č. 2 v budově čp. 244 za podmínek: žadatel musí
mít trvalý pobyt v obci Všemina, žadatel
nesmí být vlastníkem obytné nemovitosti, žadatel nesmí mít evidovaný dluh
vůči obci, žadatel je povinen složit kauci
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.
• ZO zamítlo žádost o prodej pozemku p.č. 2337/37 a dále části pozemku
p.č. 2337/5.

Zpráva ze základní školy
školní rok 2017/2018

Dne 4. září opět ožila naše škola,
ze všech stran se ozývaly dětské hlasy
a taky hlasy rodičů, kteří přivedli své ratolesti poprvé do školy.
Slavnostního zahájení školního roku
se zúčastnil také pan starosta ing. Roman Matušů, který popřál dětem v ná-

sledujícím školním roce hodně úspěchů. Pro děti v 1. třídě byly připraveny
dárkové krabice s učebními pomůckami a také sladkosti od pana starosty.
Mezi nové žáčky naší školy patří: Silvie Adámková, Nikola Bodrogi, Matyáš Duna, Ludmila Gajdošíková, Klára
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Halásková, Karolína Ježíková, Tadeáš
Kadlčák, František Konvalinka, Silvie
Koutná, Daniela Krejčí, Margita Rácová
a Kryštof Tomšů. V současné době v základní škole se vzdělává 54 žáků. Žáci
se vzdělávají dle upraveného školního
vzdělávacího programu Od hraní k vědění. V letošním roce jsme museli vzdělávací program doplnit o další předmět,
a to český jazyk pro cizince, protože
od školního roku 2017/2018 vzděláváme v naší škole nového žáka bez znalosti českého jazyka.
V základní škole vyučuje v I.třídě v 1.
a 5.ročníku Mgr. Andrea Gajdošíková,
ve II.třídě ve 2. a 3.ročníku Mgr.Pavla
Hlavsová, ve III.třídě ve 4.ročníku vyučuje paní učitelka Zuzana Řehánková a ředitelka školy Mgr.Bc.Marta Korytarová.
Výuku nepovinného předmětu náboženství zajišťuje Mgr. Agnieszka Prziwieda a P. František Kuběna. Sestra
Agnieszka vyučuje náboženství v 1., 2.
a 4. ročníku, P. František Kuběna vyučuje náboženství ve 3. a v 5. ročníku.
Náboženství je vyučováno každé pondělí ve všech ročnících.
V mateřské škole nastoupilo 12
nových dětí, které se pomalu začínají
adaptovat na školku, v prvních dvou týdnech noví uronili pár slziček. Teď už se
těší na nové kamarády, které zde poznali. Celkem mateřskou školu navštěvuje
28 dětí. Děti se vzdělávají dle upraveného školního vzdělávacího programu
Hrajeme si na pramínky.
Ve školce zajišťují vzdělávání paní
učitelky Věra Polášková a Kateřina Marušáková.
Ve školní družině je přihlášeno 30
žáků, což je plný stav školní družiny.
Vzdělávání ve školní družině zajišťuje

KRPŠ
Milé děti, po krásných prázdninách plných sluníčka se nám začíná
ozývat sychravý podzim a to je čas na
pouštění draků. Tak se zase po roce
můžeme sejít na kopci „U Tří lipek“
a to v neděli 1. 10. 2017 v 15.00
hodin. Proběhneme se po kopcích
a pak si opečeme špekáčky. Občerstvení bude zajištěno.
Další vaš oblíbený Pochod broučků se uskuteční v pátek 20. 10.
2017, čas ještě upřesníme na plakátech. Po dohodě s rodiči nebude letos
ohňostroj a ﬁnanční prostředky budou použity na školní pomůcky, které
ve škole lépe využijete. Přejeme vám
hodně úspěchů nejenom ve škole.
Za rodiče Ilona Gajdošíková

paní vychovatelka Romana Janásková,
žáci se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání
Kamarádi.
Od 4. září ve škole došlo k několika změnám – byl zaveden přístupový
systém pro zajištění bezpečnosti žáků
a nový stravovací systém. Přístupový
systém byl zaveden velmi rychle a bez
nějakých obtíží. Žákům byly přiděleny čipy, pomoci kterých se dostanou
do školy. Zatím nebyly žádné nedostatky a přístupový systém funguje na výbornou.
Náročnější to bylo se zavedením
stravovacího systému, kde se museli
žáci zaregistrovat, dále se musel převést sklad potravin do nového systému,
a to probíhalo až 31. srpna po inventuře
skladu a uzavření předcházejícího školního roku, který vždy končí 31.srpna.
Vše jsme zdárně zvládli, zvládli jsme
také přístupové údaje žáků a dětí na internetové stránky jídelny. Na interneto-

převodu z jednotlivých účtů. Platby
stravného v základní škole i mateřské
školy, které nebudou vyčerpány přechází do následujícího měsíce.
Školné za mateřskou školu a školní družinu se bude ještě v měsíci říjnu
hradit hotově, ale od listopadu bychom
chtěli přejít taky k bezhotovostním platbám.
Ve stravování seniorů nedochází
k velkým změnám, pouze nemají stravenky, jak bylo zvykem dřív. Stravné
hradí na měsíc dopředu, to znamená
v srpnu hradili na září, v září na říjen,
pokud ﬁnanční částku nevyčerpají v daném měsíci převádí se do dalšího měsíce. Objednávky obědů zajišťuje vedoucí
školní jídelny po nahlášení jednotlivými
strávníky, i když mají senioři možnost
si objednat i přes internet, dále hradí
stravné hotově, protože většina seniorů
nemá zřízený účet.
Uvádím zde ještě jednou přístup
na webové stránky, kde si můžete ob-

vých stránkách jídelny si rodiče mohou
každý předcházející den do 14,00 hodin
odhlásit oběd pro žáka základní školy
a rodiče dětí z mateřské školy si mohou odhlásit celodenní stravu, nebo jen
odpolední svačinku. Odhlášení obědů je
možné také na terminálu ve školní jídelně. Z počátku jsme měli občas komplikace, ale během prvních týdnů se nám
nedostatky podařilo odstranit. Pokud
by byly ještě nějaké problémy s přihlášením na webových stránkách prosím
rodiče, aby se vždy obrátili na ředitelku
školy a problémy budeme ihned řešit.
Platby za stravu žáků se provádějí
převodem z účtu každý měsíc, platby
za stravné v mateřské škole se budou
provádět taky převodem z účtu, a to
do 20. následujícího měsíce, prosím rodiče, aby platby nenechávali až na 20.,
poněvadž musí počítat taky s dobou

jednat nebo zrušit obědy, či svačinky
– https://www.misocz.cz/jidelna/zsvsemina. Každý žák dostal přístupové
údaje, pokud je někdo ztratil může si je
vyžádat u ředitelky školy, nebo vedoucí
školní jídelny. Na této webové stránce
najdete taky jídelníček, což se jedná
o všechny občany i bez přístupových
údajů.
Doufám, že se nám podařilo zvládnout přechodné období bez větších problémů a bude nám daný software pomocníkem při práci.
Na závěr bych chtěla všem žákům
popřát, aby právě začínající školní rok
byl pro Vás rokem úspěchů, radosti
a poznání. Učitelům a ostatním zaměstnancům školy přeji, aby to byl rok pohody, pracovní jistoty a optimismu.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy
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Výchova a vzdělávání

Školy ve Všemině
za dávných let
Na náklad vrchnosti byla v roce
1780, zároveň s kostelem vystavěna
ve Všemině také farní škola.
Podléhala děkanátu ve Vizovicích.
Do školy se chodilo od šesti do dvanácti let denně, potom až do osmnácti let každou neděli.
V roce 1889 byla ve Všemině postavena nová dvojtřídní škola. V ní
prožil svá školní léta i pan Jan Holík,
„staříček Valachů“. Přečtěme si jeho
krátkou vzpomínku na školu.
To víte, dědina byla chudobná,
ale dětí bylo všude dost. Dříve nebylo předškolní výchovy, jak teď. Když
mělo dítě šest let, šlo k zápisu. To
bylo radosti, když jsme začali chodit
do školy. Všechno jsme obdivovali
a doma vyprávěli. Při vstupu do třídy
jsme se rozhlíželi po čisté podlaze
z širokých prken, na stěnách obdivovali obrazy ptáků a zvěře. Ve třídě
byl na stupni stůl se židlí pro učitele,
místnost měla vysoká plechová kamna. V čele třídy byly umístěny tabule
s křídou a hubka. Lavice s kalamáři byly natřeny na zeleno. Pro výuku
zeměpisu byl ve třídě globus a různé
mapy. Na stěně visela i mapa hejtmanství holešovského. To bylo obdivu pro prvňáčky. Když jsem já chodil
do školy, byl „rechtorem“ pan Kunert.
Kromě něho měla škola ještě mladého učitele, co vyučoval druhou třídu. Kázeň ve škole musela být, bez
ní by si učitelé neporadili. Vyučování
bylo pravidelné. A jak jsme se do školy oblékali? Ošacení bylo chudobné.
V létě jsme chodili do školy bosky.
Školní pomůcky jsme nosili v taškách
do ruky, často bývaly i zalátané. Kromě tabulky bylo v tašce pár kaménků,
nějaký sešitek a svačina.
Mgr. Jana Tomšů
kronikářka obce

Začal opět nový školní rok a s ním i nové výzvy z oblasti výchovy a vzdělávání
nejen pro naše děti, ale i rodiče a všechny ostatní. Pro harmonický rozvoj dětí,
jejich chování a mravní postoje, je rozhodující výchova doma v rodině, prvních šest
let jejich života.
Často se chlubíme tím, že jsme ve školství, výchově a vzdělávání dědici Jana
Amose Komenského. Toto tvrzení do značné míry pokulhává, neodpovídá pravdě,
tomu co náš velký myslitel a pedagog žil, učil a napsal. Od Komenského jsme se
v mnoha věcech naprosto odvrátili. Pokusím se stručnosti připomenout jen několik
jeho myšlenek, nad kterými bychom se mohli v tichosti zamyslit.
Komenského pojetí smyslu vzdělání je poznávání Boha. Úkolem člověka je velebit Boží jméno. Smyslem vzdělání v Theatru je, aby se člověk prostřednictvím
poznání světa přibližoval k Bohu. Jestliže se člověk málo vzdělává, může i málo
poznávat Boha.
Obsah vzdělání měl mít podle Didaktiky pět složek: vyučování vědám, umění,
jazykům, mravnosti a zbožnosti. Vzdělávat děti a mládež znamená otevírat jim porozumění pro věci. Všichni kdo jsou posíláni na svět, by se měli učit znát základy,
příčiny a cíle všeho nejdůležitějšího, co je a co se děje, aby si mohli o tom učinit
nějaký skromný úsudek bez škodlivého omylu.
Studium věd, umění a jazyků je pouze příprava k vyšším věcem, a to ke snažení
se o moudrost, jenž nás má učinit „vyššími, statečnými a velkoduchými.“ Proto je
nutné vštěpovat mládeži bez výjimky všechny ctnosti a také zbožnost. Studium
mělo utvářet všechny stránky člověka. Vzdělání si neměli osvojit jen někteří, ale
všichni lidé. Zdůrazňoval, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé.
Komenský považoval za nelidské, pokud není někomu umožněno, aby se zdokonaloval jen proto, že je chudý, ženského pohlaví, jiného vyznání atd. Stejně tak
měli být vzdělávání i ti méně nadaní. Dokonce ti, kteří jsou od přírody hloupí a tupí,
potřebují více vzdělání, protože kdo je nadání zdlouhavějšího a chatrnějšího, tím
více pomoci potřebuje, aby byl co možná zbaven zvířecí tuposti a strnulosti (Velká
didaktika, kap. IX., § 3).
Ve 12. kapitole Didaktiky uvedl Komenský svou typologii nadání, která je dokladem jeho bystrého pozorování. Podle nadání rozlišoval šest typů žáků: 1. chytré
- bystré, dělající radost, hodné, povolné, poslušné; 2. chytré. - bystré, váhající, líné,
kteří se však nebouří; 3. chytré - bystré, vzpurné, tvrdohlavé; 4. tupé mysli, povolné,
poslušné; 5. hloupé, líné, nebouřící se; 6. hloupé, vzpurné, tvrdohlavé. Pouze šestý
typ žáka považoval za velmi obtížně vzdělavatelný.
Navrhovaná vzdělávací soustava měla čtyři stupně. Vzdělávání mělo být uskutečňováno po šestiletých etapách. První stupeň – je výchova v rodině, doma. Této
etapě je věnována příručka Informatorium školy mateřské. Je to vůbec první spis
ve světové pedagogické literatuře, věnovaný předškolní výchově, a také první spis
určený především ženám.
Náš slavný učitel národů byl zřejmě také první, kdo se systematicky zabýval
výchovnou kázní, tj. v rámci uceleného výchovného systému. Škola bez kázně, mlýn
bez vody. Odejmeš-li mlýnu vody, zastaví se, odejmeš-li škole kázeň, oslábne. Tak
zahajuje Komenský kapitolu o školní kázni ve své Velké didaktice. Škola nemá být
plná křiku, nýbrž má býti plna bedlivosti a pozornosti ze stran učitelův i žákův. Vzdělaný duch je zároveň ukázněný duch. Má-li učitel žákům pomoci dosáhnout tohoto
kýženého cíle, je třeba, aby on sám dobře rozuměl účelu, látce a způsobu kázně, tj.
aby věděl proč, kdy a jak káznit.
Vážným předmětem kázně je morální provinění. U tohoto typu přestupků doporučuje Komenský razantnější postup. Jako příklady takových provinění uvádí: oplzlost,
vzdorovitost, zatvrzelou zlomyslnost, pýchu, zpupnost či nějaký projev bezbožnosti.
Proč je třeba vůči těmto přestupkům postupovat důrazně? Protože morální přestupky uráží vznešenost Boží a podvracejí základ všech cností.
Komenský ví, že bez ctností či morálních standardů je nejen škola, ale i celá
lidská společnost jako mlýn bez vody. Nefunkční. Proto doporučuje usmiřovat tyto
prohřešky nejpřísnějšími tresty. (Nejpřísnějším trestem bylo vyloučení žáka ze vzdělávacího procesu, ze školy). Závěrem Komenský zdůrazňuje :“Přičemž souhrn všeho
je, že kázeň musí se snažiti o to, aby ve všech a při všem byla vzbuzována úcta
k Bohu, ochota k bližnímu, a ku pracím a úkolům živost a čilost, a všechny tyto
vlastnosti aby byly posilovány stálým užíváním a prováděním.“
Naprosto nedorozumění dnes panuje v pojetí „škola hrou“. Není to o tom, že by
si děti ve škole hrály! Schola ludus – Škola na jevišti – Škola hrou (dramatizace,
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divadlo). Schola ludus je prostředkem
k nacvičení a opakování encyklopedické, vědomostní látky. Jde vlastně
o vylepšení drilování, zpříjemnění pamětního učení spojeného s názorností.
Záměrněji se využívá princip dramatičnosti i divadelnosti a obohacování
zkušeností na základě vlastních prožitků, skrze vlastní jednání. Divadelní hry
v pojetí Komenského byly především
prostředkem k procvičování latiny, nacvičení a opakování encyklopedické, vědomostní látky, ale také sloužily k motivaci, osvěžení a zpříjemnění procesu
učení žáků.
Tolik Komenského představy o vzdělávacím a vyučovacím procesu v rodině
a ve škole. Pro rodiče, učitele i vychovatele je vhodné, aby se s jeho myšlenkami seznamovali a ve svém životě
využívali. Radost ze vzdělávání a nových
poznatků, formování se podle moudrých
zásad Jana Amose Komenského přeje
všem
P. František Kuběna SJ

MO Český Červený Kříž
Dovolte mi informovat vás o dění
v naší místní organizaci ČČK. Naše místní organizace uspořádala v létě několik
zájezdů do oblíbené destinace termálů
Podhajské na Slovensku a naplno tak bylo
možno využít výborné podmínky v těchto
termálech a všichni účastníci si zájezdy
velmi užili. Na žádost organizátorů jsme
zajistili rovněž během Všeminských slavností 5. 8. 2017 zdravotní službu, po celou dobu trvání akce.
Další kulturní akcí, kterou plánujeme na podzim uspořádat, je zájezd pro
všechny občany na poutní místo Turzovka na Slovensku a navštívit nově vysvěcený poutní kostel, kde je instalován
již i nový oltář. Zájezd se koná v sobotu
7. 10. 2017 a hlásit se můžete u Jany
Ježíkové. Na zpáteční cestě plánujeme
navštívit folklorní akci „Frgálový festival.“
Oznamujeme občanům, že plánujeme dne 21. 10. 2017 podzimní nákupní
zájezd do Polska. Přihlásit se můžete rovněž u Jany Ježíkové. Dále letos plánujeme
znovu zopakovat v prosinci zájezd do vánoční Vídně. O termínu budeme informovat ve všeminském rozhlase.
Závěrem mi dovolte popřát našim
školákům a předškolákům, kteří v září
nastoupili do nového školního roku, hodně úspěchů a spoustu radosti. Učitelům
a rodičům pak dostatek trpělivosti při řešení každodenních trablů malých i velkých
školáků.
Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

PROVOZNÍ ŘÁD – FARNÍ HŘIŠTĚ VŠEMINA
PROVOZNÍ DOBA: 1. 5. – 30. 9. 8:00 – 19:00 • 1. 10. – 30. 4. 8:00 – 16:00
• Mimo tento čas lze hřiště používat pouze se souhlasem obce a farnosti.
• Je zakázáno používat hřiště v době konání mší, pohřbů, svateb, dalších
církevních obřadů a podobných událostí.
• Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí.
• V průběhu školního roku má přednost v užívání hřiště Základní a Mateřská
škola Všemina.
• Každý se musí chovat v souladu s tímto provozním řádem.
• Na hřiště je zakázán vstup dětí mladších 15 let bez dozoru dospělé osoby,
která za ně odpovědnost přijímá.
• Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné a čisté sportovní obuvi s hladkou podrážkou. Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod)
• V areálu se udržuje pořádek a čistota.
• Víceúčelové hřiště s umělým povrchem smí být užíváno pouze ke sportovním činnostem, pro které bylo vybudováno: malá kopaná, vybíjená, volejbal, nohejbal a ﬂorbal.
• Každý se musí chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval zdraví své či
jiných osob a nepoškozoval vybavení hřiště, hřiště samotné a ani okolní
farní majetek.
• Všechny způsobené popř. zjištěné závady je nutné neprodleně hlásit na
obecním úřadě (osobně nebo na tel. 577 986 151).
• Každý, kdo způsobí na hřišti nebo na farním majetku škodu, je povinen ji
uhradit, případně zajistit opravu na své náklady.
V areálu hřiště je dále zakázáno:
• vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek,
• kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky v celém prostoru
hřiště,
• odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
• vstupovat se psy a jinými zvířaty,
• vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
• používat otevřený oheň,
• jezdit na kole, kolečkových bruslích a na skateboardu,
• smýkat po povrchu těžké předměty,
• manipulovat ostrými předměty, kamením a štěrkem,
• přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky,
chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost,
• lézt po konstrukcích, sítích apod.,
• narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem.
Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání: 112, Hasiči 150, Záchranná služba 155, Policie ČR 158
Provozovatel hřiště:
Obec Všemina, Všemina 162, 763 15, IČ: 00544507 DIČ: CZ00544507
Tel.: 577 986 151, e-mail: podatelna@obecvsemina.cz, www.obecvsemina.cz
Provozní řád byl schválen dne 20. 9. 2017 zastupitelstvem obce Všemina.
(účinnost od 21. 9. 2017)
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Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou horké letní měsíce,
které byly plné různých aktivit a akcí
a nejinak tomu bylo i v našem sboru.
Vezměme to tentokráte chronologicky.
V červnu 18. 6. 2017 jsme nejprve jako
každoročně KRPŠ Všemina vypomáhali
při účinkování v rámci Pohádkového lesa
se stanovištěm s vystavenou technikou
našeho sboru. Připravena byla oblíbená
disciplína shazování plechovek vodní stříkačkou pro spoustu hasičských talentů,
kteří na stanoviště dorazili. Ve dnech 30.
6. – 5. 7. 2017 navazovala jedna významná akce – zástupci našeho sboru se jako
pořadatelé podíleli organizačně na Mistrovství ČR mládeže v požárním sportu,
která se konala na stadionu mládeže
ve Zlíně. Spolu s dalšími složkami jsme
v sobotu 9. 7. 2017 brigádně vypomáhali
na stavebních přípravách pro nové školní
hřiště, které se buduje u našeho kostela. Účast na pohárových soutěžích pak
pokračovala 22. 7. 2017 v Kašavě, kde
bojovalo družstvo našich žen.
Významnou letní akcí byl pro nás další
ročník Všeminských slavností konaných
v sobotu dne 5. 8. 2017. Náš sbor se
aktivně podílel spolu s TJ Sokol Všemina
a pod záštitou OÚ Všemina na organizaci
této velké kulturní akce. Že je rok od roku
o ní stále více slyšet i mimo naši obec,
potvrdila velká účast přespolních návštěvníků, kteří k nám zavítali z blízkých
i vzdálených míst. Společně tak pokračujeme v příjemné tradici setkání místních
i přespolních uprostřed léta. Připraven
byl opět bohatý program pro malé i velké: vystoupení klauna Brdíka, pěnová
a ohňová šou, ukázky dravých ptáků, taneční vystoupení, bonbardovací letadlo,
prezentace rally vozů, atrakce pro děti
a dospělé, skupina Clera a mnohé další.
Vystavena byla hasičská technika a díky
patří zejména oběma družstvům našich

žáků, kteří hostům pod vedením manželů Chovancových a Vaďurových předvedli
opět naprosto bezchybný a rychlý požární
útok. Stejně tak chceme poděkovat celému našemu pořadatelskému týmu, který
obětavě pomohl s náročnou organizací
této velké akce. Namístě je i poděkování
sponzorům: Generali pojišťovna, ROSA
MARKET, OÚ Všemina, Lados a Greiner
packaging s.r.o.
Pokračovali jsme brigádou na zbrojnici v pátek 18. 8. 2017, kdy proběhnul
generální úklid všech prostor a v neděli
20. 8. 2017 se konala každoroční pamětní mše svatá za živé a zemřelé členy našeho sboru a jejich rodiny. Při mši
nám tentokráte (ač bylo léto horké a suché) nepřálo počasí. Bylo velmi deštivo,
ovšem to nevadilo, abychom po mši nemohli strávit příjemné společné dopoledne na zbrojnici. Patří se zde poděkovat
kapelníkovi Vojtěchu Kovaříkovi, který
zajistil hudební doprovod s kapelou Všemiňanka.
Sezona pokračovala 2. 9. 2017 velmi
silně obsazenou pohárovou soutěží v Neubuzi. O výsledcích družstev žen a mužů
budeme souhrnně informovat v příštím čísle zpravodaje po skončení celé

Zásahová jednotka
Vážení spoluobčané začátkem července proběhlo ve Zlíně Mistrovství
ČR Hry Plamen a dorostu v požárním
sportu. Byl jsem požádán o výpomoc
se zásahovým vozidlem a vybavením
při mistrovství. Šestého července
vyjela naše zásahová jednotka k požáru lesního porostu. Jednalo se
o doutnající les u hotelu Všemina.
Koncem měsíce nás spoluobčanka
poprosila o zlikvidování vosích hnízd
v zemi. V srpnu jsem obdržel telefonát na padající strom nad přehradou.
Přijeli jsme na místo, kde jsme okamžitě zabezpečili prostor. Starosta
obce přijel s traktorem, motorovou
pilou a nakloněný strom jsme odstranili. Ještě jsme si udělali brigádu
ve spodních garážích a očistili materiál. V listopadu čeká strojníky proškolení v Hasičském záchranném sboru
Vsetín a v prosinci proškolení velitelů
v Hasičském záchranném sboru Valašské Meziříčí. Jistě víte, že začíná
topná sezona, proto vás prosíme než
začnete topit, aby jste si zkontrolovali
své kotly a komíny. Hezký podzim.
Za JSDHO Všemina
Alois Gargulák

soutěžní sezony. Všem našim závodníkům děkujeme za účast na soutěžích
a za dobrou reprezentaci našeho sboru,
o kterém je díky výborným výsledkům
hodně slyšet.
Přejeme Vám všem krásně prožité
podzimní dny, školákům hodné úspěchů
v novém školním roce a připomínáme
všem rodičům, že sirky nejsou dětem
na hraní.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu
TJ Sokol Všemina – léto 2017
Další fotbalová sezona začala
ve Všemině v neděli 6. srpna domácím utkáním proti Lužkovicím.
Den předtím proběhly na hřišti
Všeminské slavnosti, které letos
vyšly náramně. Počasí přálo, bohatý program během celého odpoledne
a večera sledovalo více než 500 návštěvníků. Věříme, že celá akce proběhla ku spokojenosti všech přítomných za
součinnosti s SDH Všemina a Obcí Všemina. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a především
těm, jež se podíleli na organizaci této
události.
Mužstvo Všeminy prošlo před sezonou několika změnami. Do Zádveřic

přestoupil David Bednařík a do Trnavy se vrátil Jiří Katrňák. Opačným směrem putoval Jakub Hrnčiřík, který posílil naše útočné
řady. Po delší odmlce se vrátil
do hráčských řad Milan Gajdošík.
V dosavadním průběhu sezony obsazuje Sokol horní patra tabulky a snad
tomu bude tak i nadále. Obtížné zápasy
však teprve přijdou. Ať už první neděli vždy divácky zajímavé derby v Trnavě
nebo další víkend, kdy Pod Čup přijede
lídr soutěže z Veselé. Přikládám dosavadní výsledky a rozlosování zbývajících
zápasů podzimní části, na které jsou
všichni srdečně zváni.
Libor Mikšík, hráč TJ Sokol Všemina

ROZLOSOVÁNÍ • TJ Sokol Všemina - 2017/2018 - PODZIM
Muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

- IV. třída, skupina A
neděle 6. 8.
2 : 1 PK
Všemina – Lužkovice B
neděle 13. 8.
6:3
Všemina – Provodov B
neděle 20. 8.
4 : 3 PK
Jaroslavice B – Všemina
neděle 27. 8.
4:2
Všemina – Mysločovice
neděle 3. 9.
1:2
Komárov - Všemina
neděle 10. 9.
0:1
Všemina – Hvozdná
sobota 16. 9.
2:0
Fryšták B – Všemina
neděle 24. 9.
10 : 0
Všemina – Kudlov
neděle 1. 10.
15:00
Trnava – Všemina
neděle 8. 10.
15:00
Všemina – Veselá B
sobota 14. 10. 15:00
Louky B – Všemina
neděle 22. 10. VOLNÝ TERMÍN
neděle 29.10. 14:30
Racková – Všemina

ROZPIS HOKEJOVÝCH ZÁPASŮ V ROČNÍKU 2017/2018
24. 9. 2017
20:00
HC Všemina – HC Valašské Klobouky
30. 9. 2017
10:15
HC Sharks – HC Všemina
8. 10. 2017
14:45
HC Všemina – Buldogs Team
14. 10. 2017
14:30
AHC Bojkovice – AHC Všemina
21. 10. 2017
13:00
HC Všemina – AHC Bojkovice B
4. 11. 2017
17:15
HC Všemina – NOaCO Team
10. 11. 2017
22:15
HC Všemina – HK Lavina Záriečie B
26. 11. 2017
18:15
HC Valašské – KloboukyHC Všemina
3. 12. 2017
14:45
HC Všemina – HC Sharks
9. 12. 2017
21:45
Buldogs Team – HC Všemina
16. 12. 2017
20:45
HC Všemina – AHC Bojkovice A
6. 1. 2018
20:00
HC Bylnice – HC Všemina
http://www.vhlbrumov.cz/vhl-d-2017-18-rozpis.html

HC Všemina
Milí spoluobčané,
dovolte, abych vás informoval o výsledcích našeho klubu HC Všemina
v minulé hokejové sezóně. Po základní části jsme skončili na šestém místě a následně bylo rozehráno play off.
Ve čtvrtﬁnále jsme uspěli proti týmu
NOaCO dvojzápasem s výsledky 5:4
a 8:8. V následném semiﬁnále jsme
již nedokázali uspět. HC Vrbětice
byly pro nás příliš silným soupeřem,
za kterého nastupuje několik bývalých
slovenských hráčů z nejvyšší skupiny
A. Tomuto soupeři jsme podlehli 4:7
a 0:9. V zápase o třetí místo jsme se
utkali s HK Lavina Zariečie a dokázali
zvítězit 7:2 a 9:5. Na konečné pořadí
po play off a po základní části se můžete podívat níže.
Před zahájením současné sezóny
jsme sehráli přípravný zápas pro týmu
HC Sharks s vítězným výsledkem pro
nás 11:6. Ve výborné formě se zvláště ukázal náš gólman Leoš Gerych.
Letošní ročník jsme zahájili zápasem v neděli 10. 9. proti HK Lavina
Zariečie s vítězným výsledkem 7:2.
Podrobný rozpis následujících utkání je přiložen níže, včetně odkazu
na webovou stránku, kde můžete sledovat aktuální výsledky a podrobné
informace.
Doufáme, že se na některý z uvedených zápasů přijedete podívat
a fandit. Hokejová hala je po rekonstrukci a můžete se také občerstvit
ve vyhřívané restauraci.
Zejména mi dovolte, abychom poděkovali naší obci Všemina, našim
sponzorům a rodinám, neboť bez jejich pomoci by byl chod klubu velmi
náročný. Za každé utkání platíme
startovné ve výši 1 700 Kč + náklady
za pronájem šatny jsou ve výši 3 000
Kč/měsíc. To jen pro představu, že
náklady na sezónu jsou opravdu velké
a např. sponzorskými dary není možné uhradit roční náklady za šatnu.
Na vše se skládají hráči mužstva.
Chceme ovšem dále reprezentovat naši obec a být nadále úspěšným
hokejovým týmem.
Všem vám přejeme poklidný podzimní čas a těšíme se na vás
Vít Chovančík

VŠEMINSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník obce Všemina • Periodický tisk územního samosprávného celku • Datum vydání: 30. 9. 2017
Vydává Obec Všemina, čp. 162, 763 15 Slušovice • IČO: 00544507 • Náklad 350 výtisků • MK ČR E 12964 • Neprošlo jazykovou
úpravou • Redakční rada: Ing. Roman Matušů, Ing. Lukáš Turna, Mgr. Jana Tomšů • Graﬁcká příprava RENO Zlín [ www.renozlin.cz ]
NEPRODEJNÉ • Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce zpravodaje.

