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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Dne 30. dubna odpoledne byly na Obecním úřadě ve Všemině starostou Robertem
Tomšů slavnostně přivítány do života děti, narozené do dubna 2011.

Slavnostní odpoledne všem přítomným zpříjemnili žáci ZŠ Všemina malým
kulturním programem.
Děti a jejich rodiče byli zapsáni do
pamětní kroniky nových občánků obce.
Tato je nově založena. Stránky pro každé dítě výtvarně připravila Jana Sedláčková, studentka Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.
Na památku tohoto slavnostního dne
dostalo každé dítě od obce pamětní
knížku pro záznamy svého vývoje, finanční příspěvek 1.000 Kč, DVD s nahrávkou obřadu a CD s fotografiemi,
rodiče kytičku.

Organizaci celého obřadu připravila
předsedkyně Kulturní a sociální komise
paní Jana Ježíková ve spolupráci s matrikářkou obce paní Janou Sedláčkovou
a ředitelkou školy paní Mgr. Bc. Martou
Korytarovou.
Záznam slavnostního obřadu kamerou zajistil pan Milan Sedláček a fotografováním pan Václav Kovařík.
Přivítání občánků bylo ukončeno slavnostním přípitkem. Rodičům a dětem
přejeme šťastný, společný život naplněný zdravím a láskou.

V LISTĚ NALEZNETE:
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Naši jubilanti • Ze všeminské matriky • Zájezd seniorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
Školní výlet do Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
KRPŠ • Farní odpoledne • MO ČČK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
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V naší obci jsme vítali narozené děti
slavnostně do života od roku 1951 do
roku 1980. Pamětní kniha jako dokument byla vedena ve Všemině od 30.
května 1965. Od roku 1980 do roku
1989 byly děti slavnostně vítány ve
Slušovicích. Po roce 1990 členky
Kulturní a sociální komise vítaly děti
v rodinách.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka
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Vážení občané,
chtěl bych Vás informovat o dění v naší obci, o tom, co se nám podařilo již uskutečnit i o tom, co plánujeme v nejbližších měsících a letech. Zastupitelstvo obce schválilo
navržený strategický plán rozvoje obce na nejbližší čtyři roky. Jsou v něm stanovené
priority a cíle, které určují práci vedení obce i celého zastupitelstva. Každý z těchto
záměrů má svoji váhu a význam pro život v obci. Jednotlivé úkoly dostaly od členů zastupitelstva bodové ohodnocení. Z toho vyplynulo následující pořadí:
1. Budování kanalizace.
2. Výkup místních komunikací.
3. Revitalizace zahrádkářské budovy.
4. Opravy vjezdů a chodníků.
5. Výkup pozemku pod chodníky.
6. Regulace potoka.
7. Vybudování relaxační zóny nad farou.
8. Projekce a realizace chodníků.
9. Výkup pozemků a příprava stavebních míst pro rozvoj obce.
10. Podpora cestovního ruchu, budování naučných stezek.
11. Rekonstrukce a využití dolního obchodu.
12. Opravy bytového fondu.
13. Vybudování víceúčelového hřiště.
14. Zlepšení komunální architektury.
15. Využití půdního prostoru základní
školy.
16. Využití půdního prostoru v budově
obecního úřadu.
17. Ekologie.
18. Vybudování obecního rybníku.
19. Rekonstrukce obecního rozhlasu
a varovného systému.
20. Budování dešťové kanalizace.
Vidíte sami, že nápadů mezi zastupiteli
je mnoho a že zasahují do všech oblastí
života obce. Proto bychom rádi slyšeli
i Váš názor, který můžete prezentovat
nejen na obecním úřadě, ale i prostřednictvím e-mailů.
Dále mně dovolte, abych Vás ve zkratce seznámil s akcemi, které již proběhly
a které se v současné době realizují:
- probíhá průběžný úklid obce a péče
o zeleň;
- zlepšování estetického vzhledu obce,
opravy a nátěry mostů a zábradlí;
- opravy a doplnění veřejného osvětlení
včetně nasvícení budovy kostela;
- osazení odpadkových košů;
- provádí se zaměřování místních komunikací a připravují se smlouvy na jejich
výkup;
- opravila se nebezpečná místa a nájezdy na chodníky;
- proběhla částečná oprava asfaltových
komunikací;
- byly pokáceny stromy, ohrožující majetek a občany;
- probíhá oprava cesty Hradilovka;
- mladí hasiči provedli čištění kanálových vpustí;

- byla provedena plynofikace hasičské
zbrojnice;
- strýček Matůšků a pan Grác provedli
odborný řez v obecním sadu (úklid větví
provedli mladí hasiči);
- připravuje se oprava soklu na ZŠ;
- pracuje se na projektových dokumentacích k budování nových chodníků;
- hledá se způsob nejoptimálnějšího
odkanalizování naší obce.
S přáním pěkného letního počasí
a příjemným prožitím nastávajících dnů
Robert Tomšů, starosta obce

S příchodem léta a blížících se prázdnin nastává čas dovolených. Děti odpočítávají každou hodinu, která jim zbývá
do konce školního roku a těší se na
prázdninové radovánky.
Přejeme jim mnoho slunečných dnů,
krásných zážitků a především prázdniny bez úrazů. Dále bychom chtěli poděkovat celému učitelskému sboru
a pracovníkům školy za jejich obětavou
práci a trpělivost. A nám všem přejme
chvíle zaslouženého odpočinku na dovolených, ať už je strávíme kdekoliv.
Zastupitelstvo obce

Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
11. 3. 2011
• ZO schválilo rozpočet obce na rok
2011.
• ZO schválilo hosp. výsledek školy.
• ZO schválilo plán rozvoje venkova
2011 – 2014.
• ZO schválilo inventarizaci majetku
obce.
• ZO schválilo pověření pana starosty
k jednání s Jednotou Vsetín o pronájmu
dolního obchodu s nájmem ve výši 30 tis.
Kč a zajištění pracovního poměru na dobu určitou paní Z. Kučerové.
• ZO schválilo příjem dotace od firmy
Solarec ve výši 5 tis. Kč a od firmy Lasius
5 tis. Kč na nasvícení kostela.
• ZO schválilo nákup knih do knihovny
ve výši 15 000 Kč.
• ZO schválilo zpracování geometrického plánu části cesty k hotelu.
• ZO schválilo zaměření a zpracování
geom. plánu pozemků v ulici U hřiště
a K obchodu a následný odkup cesty.
• ZO schválilo věcné břemeno na parcele PK 2340/1 k.ú. Všemina ve vlastnictví obce o vedení inženýrských síti ve
prospěch A. a M. Ježíkových za podmínek
daných zastupitelstvem.
• ZO schválilo zaměření a zpracování
geometrického plánu na pozemky farské
zahrady za účelem odkupu a vybudování
dětského hřiště a odpočinkové zóny.
• ZO schválilo příspěvek neziskové organizaci IZAP Zlín ve výši 2 000,- Kč.
20. 4. 2011
• ZO schválilo záv. účet, výsledek hospodaření, který činil 2,223.700,71 Kč
a zprávu o výsledku hospodaření obce.

• ZO schválilo vybudování prodloužení
vodovodního řádu u Kachtíků.
• ZO schválilo zprávu lesního hospodáře a použití zisku z lesa na opravu cesty
Hradilovka.
• ZO schválilo průjezd historických vozidel obcí.
• ZO schválilo příspěvek hasičům ve
výši 3 000,- Kč za úklid točny a sadu.
• ZO schválilo další jednání starosty
v budování bezdrátového rozhlasu obce.
• ZO schválilo smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu – oprávněný E.ON Distribuce, a.s.
6. 5. 2011
• ZO schválilo příjem a výdej dotace na
les ve výši 10 800,- Kč.
• ZO schválilo příjem a výdej dotace na
sčítání lidu ve výši 5 955,- Kč.
• ZO schválilo příjem a výdej dotace na
opravu soklu na základní škole ve výše
93 000,- Kč.
• ZO schválilo výpověď ze smlouvy firmě IWWA Kostelany na získání dotace na
kanalizaci.
• ZO schválilo převod pozemků z vlastnictví ČR a provedení zápisu vlastnického
práva pro obec Všemina.
• ZO schválilo neposkytnutí příspěvku
matici Svatohostýnské.
• ZO schválilo převod pozemku par. č.
2433 z vlastnictví ČR na obec.
• ZO schválilo výpověď členství obce
Všemina ze svazku Regionu Zlínsko.
• ZO schválilo výhledový rozpočet na
rok 2012–2014.
• ZO schválilo zapůjčení akumulačních
kamen z hasičské zbrojnice do kostela.
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Naši jubilanti • červenec – září 2011
1. 7.
2. 7.
4. 7.
10. 7.
18. 7.
20. 7.
23. 7.
25. 7.
1. 8.
4. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.
14. 8.
16. 8.
17. 8.
17. 8.

Vajďáková Marie, č.p. 215
Mahdalová Františka, č.p. 53
Martinů Marie, č.p. 203
Kučerová Marie, č.p. 158
Valová Emilie, č.p. 168
Kovářová Františka, č.p. 190
Štěpánů Ludmila, č.p. 100
Válková Božena, č.p. 73
Kaulinec Stanislav, č.p. 117
Janík Alois, č.p. 189
Valová Stanislava, č.p. 104
Ševčík Josef, č.p. 27
Kučerová Anna, č.p. 186
Ježík Alois, č.p. 238
Tomšů Anna, č.p. 34
Matušů Ludmila, č.p. 112
Studenka Karel, č.p. 87

60 let
60 let
78 let
77 let
76 let
72 let
81 let
65 let
70 let
65 let
76 let
60 let
70 let
80 let
83 let
70 let
82 let

20. 8.
21. 8.
23. 8.
23. 8.
28. 8.
7. 9.
10. 9.
13. 9.
15. 9.
16. 9.
18. 9.
20. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
29. 9.

Plonka Bohuslav, č.p. 176
Bělíčková Milada, č.p. 121
Čala Alois, č.p. 173
Hubáčková Anežka, č.p. 196
Matušů Josef, č.p. 231
Vičíková Marie, č.p. 221
Kovařčíková Marie, č.p. 108
Kovařčík Jan, č.p. 269
Gajdošík Vilém, č.p. 175
Holík Jan, č.p. 242
Chovancová Anděla, č.p. 61
Tomšů Emilie, č.p. 209
Marcoňová Ludmila, č.p. 144
Kovaříková Františka, č.p. 54
Chovancová Ludmila, č.p. 132
Gajdošíková Ludmila, č.p. 223
Konař František, č.p. 291

82 let
74 let
71 let
90 let
77 let
75 let
75 let
84 let
81 let
65 let
73 let
78 let
73 let
83 let
86 let
77 let
65 let

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

Ze Všeminské matriky
II. čtvrtletí 2011
• Sňatky

30. 4. 2011
Daniel Bělíček, Všemina 69
Marie Polášková, Všemina 206
18. 6. 2011
Jaromír Matušů, Všemina 112
Marie Štěpánů, Všemina 273
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.
• Úmrtí

22. 5. 2011
Josef Kučera, Všemina 289
Čest jeho památce!
Jana Sedláčková, matrikářka

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
V ROCE 2011
• PLASTY: 6. 7., 3. 8., 31. 8., 5. 10.,
2. 11., 30. 11.
• NEBEZPEČNÝ ODPAD: 26. 10.
Vážení občané,
jelikož skončila akce pletení obvazů
a zbyla nám bavlněná příze, tak jsme se
rozhodly, že pro charitní střediska budeme plést ponožky.
Proto prosím, jestli má někdo zbytky
vlny, aby je dal naším pletařkám k dispozici. Děkuji
Jarmila Maliňáková

ZÁJEZD VŠEMINSKÝCH SENIORŮ
Lázně Luhačovice nejsou daleko. Jejich
návštěva byla pro nás, účastníky zájezdu
příjemnou událostí. I počasí nám přálo.
Nejdříve jsme navštívili luhačovický
kostel Svaté Rodiny. Byli jsme seznámeni
s historií jeho výstavby a vnitřní výzdoby.
Mši svatou pro nás sloužil P. František
Kuběna SJ. Ve farním centru v menším
sále kostela jsme si prohlédli zajímavou
výstavu liturgických textilií a předmětů
Římskokatolické farnosti v Luhačovicích.
Zde také naši pozornost upoutal malý
obchůdek s dárkovými předměty a květinami.
Nedaleko v luhačovické Elektře jsme
společně poobědvali. Prošli jsme se městem směrem k Velké kolonádě, ochutnali
minerální vodu z nejznámějších pramenů.
Někteří se vydali na prohlídku Kaple sv.
Alžběty, některé zaujala výstava obrazů
v galerii na kolonádě, Lázeňské náměstí.

BLAHOPŘÁNÍ
22. dubna 2011 oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu manželé Stanislav a Ludmila KAULINCOVI
z domu č.p. 117.
28. dubna 2011 oslavili 60 let společného života – diamantovou svatbu
manželé Bohuslav a Marie PLONKOVI
z domu č.p. 176.
Oběma manželským párům přejeme
do dalších společných let hodně zdraví,
spokojenosti, vzájemné úcty, lásky
a porozumění.

Poseděli jsme chvíli v cukrárně u kafíčka, zmrzliny a zákusků. Domů jsme si
koupili tradiční lázeňské oplatky a drobné
dárky.
Na zpáteční cestě jsme krátce zastavili
u vypuštěné luhačovické přehrady a v Pozlovicích jsme navštívili kostel sv. Martina,
který je dominantou obce s překrásnou
vnitřní výzdobou. Kostel je obklopen prastarým hřbitovem parkově upraveným,
s cennými kamennými náhrobky.
Zájezd se nám vydařil. Děkujeme všem,
kteří nám, seniorům tento zájezd připravili. Panu starostovi R. Tomšů, paní J. Ježíkové, P. Fr. Kuběnovi SJ, paní J. Maliňákové, paní L. Gajdošíkové, našim ministrantům a panu řidiči Kučerovi.
Již nyní se těšíme na další společné
setkání.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka
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ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAHY
1. den
20. 5. jsme vstávali již ve 3:30, sraz
jsme měli u Kachtíků. Poté jsme odjeli na
vlakové nádraží. Vlak odjížděl ve 4:57
směrem na Prahu. Jeli jsme přes stanice
Otrokovice, Hulín, Přerov, Olomouc,
Česká Třebová, Pardubice, Kolín, PrahaLibeň, Praha -hlavní nádraží. Po vystoupení z vlaku jsme šli koupit lístky na metro,
pak jsme nastoupili na metro a jeli na
stanici Budějovická. Ze stanice Budějovická jsme jeli autobusem č. 124 na
zastávku Hadovitá. S velkými taškami
jsme šli na hotel Florián. Ubytovali jsme
se na pokojích. Po chvilce odpočinku
jsme šli na oběd. Na oběd jsme měli
bramborovou polévku a vepřové maso na
šťávě a šťouchaný brambor. Po obědě
jsme se vydali na Pražský hrad. Po občerstvení jsme šli do chrámu sv. Víta. Po
prohlídce chrámu jsme se dostali také do
podzemí, kde byly královské hrobky. Poté
jsme hráli hru Příběh Pražského hradu.
Po malé svačince jsme se byli fotit. Po
fotografování jsme pokračovali ve druhém příběhu Pražského hradu, který
jsme plnili na 1. – 3. nádvoří. Po hře
a prohlídce hradu jsme šli na Malou stranu po Nerudově ulici. Zastavili jsme se
v McDonaldu, kde nám paní učitelka koupila všem zmrzlinu. Po velké únavě jsme
se rozhodli, že nepůjdeme na Staroměstské a Václavské náměstí, ale projdeme
jenom Karlův most a pojedeme metrem
na hotel. Po krátkém odpočinku, jsme šli
na večeři, kde jsme dostali rizoto. Po večeři jsme šli na pokoje. Po osprchování
jsme si prohlédli společně s paní učitel-

kami fotky z celého dne. Na závěr dne
jsme se dívali na film Méďa Béďa, nešel
nám zvuk, tak Staňa Hlinšťák nám film
daboval. Noc nebyla klidná, protože jsme
měli střevní potíže.
2. den
Ráno jsme vstali a v 8:30 šli jsme na
dietní snídani, dostali jsme rohlík se sýrem a se šunkou, čaj jsme měli hořký,
abychom nedráždili naše bříška. Po snídani jsme se připravili na další poznávání
památek. Opět jsme jeli metrem na
Národní třídu a odtud pak tramvají č. 22
na zastávku Újezd, kde jsme se dostali
na lanovku na Petřín. Na lanovku byla
dlouhá fronta, ale nevzdali jsme to. Z lanovky byl krásný výhled na Pražský hrad
a chrám sv. Víta. Na Petříně jsme navští-

vili zrcadlové bludiště. Po prohlídce jsme
se nasvačili a vydali na Petřínskou rozhlednu. Z rozhledny jsme viděli Národní
divadlo, Žižkovskou věž, Pražské mosty
a jiné. Z Petřína jsme zase jeli dolů lanovkou, dále jsme pokračovali tramvají
a metrem na hotel, kde již byl připravený
oběd. Na oběd jsme měli vývar a grilované kuřecí maso s bramborem. Po obědě
jsme hned vyrazili do Národního muzea.
V muzeu jsme viděli jak žili Slované, pravěcí lidé, ale také expozice vzácných kamenů. Sraz jsme měli v 17:30 u hlavního
vchodu. Po návštěvě Národního muzea
jsme se tramvají přesunuli k Národnímu
divadlu a odtud nás převezli lodičkou na
Dětský ostrov, kde byly houpačky, skluzavky a jiné atrakce. Z Dětského ostrova
jsme všichni žadonili o návštěvu nákupního střediska Anděl na Smíchově. Zde
jsme dostali rozchod na nákupy a sraz byl
ve 20:00. Ze Smíchova jsme jeli přímo na
hotel, kde jsme dorazili ve 20:50. Na večeři jsme měli těstoviny s masem. Po
večeři jsme šli na pokoje, osprchovat
a povídali jsme si o zážitcích. Tato noc již
byla klidná, všichni byli již zdraví.
3. den
Vstávali jsme v 6:30, abychom se sbalili a nic nezapomněli. V 8:30 jsme šli na
snídani, kde jsme měli připraveny lívanečky se šlehačkou. Po snídani jsme vyklidili
pokoje a věci jsme si nechali na pokoji
u paní učitelky a jeli jsme na mši svatou
do kostela sv. Václava. Při mši svaté bylo
zrovna biřmování.
Z kostela jsme jeli na nádraží Holešovice
metrem a dále autobusem do zoologické
zahrady. Tady jsme si vzpomněli na domov, protože u vchodu jsme dostali jogurty ze Slušovic. V zoo jsme měli rozchod,
tak jsme se mohli podívat kam jsme chtěli my. Viděli jsme spoustu zvířat a někteří
jsme se také projeli lanovkou. Tady jsme
si nakoupili také suvenýry pro své nejbližší. Odpoledne jsme měli sraz u hlavního
vchodu, odkud jsme se přepravili na autobusovou zastávku. Autobusem jsme dojeli na stanici metra Holešovice, kde jsme
šli do McDonaldu koupit si něco na zub.
Po jídle jsme se přepravili metrem a autobusem do hotelu pro tašky. A vyrazili
jsme autobusem a metrem na vlakové
nádraží. Na nádraží jsme čekali asi 30
minut a odjížděli jsme vlakem v 17:15. Do
Zlína jsme přijeli ve 21:00, tam nás již
čekali rodiče, kteří si nás odvezli domů.
Výlet byl krásný a určitě na něj nezapomeneme a doporučujeme všem, aby se
jeli podívat do Prahy.
Žáci 5. ročníku
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KRPŠ
Nejprve chci poděkovat všem, kteří
nám nachystali něco ze svých železných pokladů. Díky ochotným tatínkům
se podařilo vše naložit a bezpečně dopravit do firmy PARTR. Ta nám opět
zapůjčila auto i s řidičem, za co jí moc
děkujeme.
Výdělek ze sběru byl velmi dobrý, a to
14.288 Kč.
Můžeme se tedy vrhnout do dalších
akcí. Jak loni, tak i letos jsme obohatili
sbírku masek, které se dětem předvádí
již pravidelně na Pohádkovém lese.
S ušitím krásných kostýmů nám pomohla slečna Lenka Válková, tímto ji
chci moc poděkovat! Sami se můžete
přesvědčit, jak má šikovné ruce.
Bohužel, nepodařilo se nám letos
domluvit si termín této akce s organizátory akcí v parkhotelu Všemina. Spojili
jsme se tedy s našimi sportovci a
DĚTSKÝ DEN tentokrát proběhne spolu s Pivními slavnostmi na fotbalovém
hřišti v sobotu 2. 7. odpoledne.
Doufáme, že si tu najdou to své jak
děti, tak i jejich rodiče.
Pro letošní školní rok se loučím
s přáním pěkných prázdnin a příjemného odpočinku během letní dovolené.
Za KRPŠ
Laďka Pekařová

FARNÍ ODPOLEDNE

MO ČČK Všemina

Dne 19. června 2011 bylo uspořádáno
farností Všemina FARNÍ ODPOLEDNE jako poděkování všem dobrodincům - dárcům, sponzorům, podnikatelům, obcím
za finanční pomoc při pořízení nových
varhan.
Odpoledne bylo zahájeno v kostele
slavnostním koncertem barokní hudby.
P. Fr. Kuběna SJ přivítal přítomné a představil účinkující souboru barokní hudby
Musica Organum. Každá skladba byla
uvedena slovním projevem pana Petra
Juráška. Odpoledne pokračovalo setkáním občanů a hostů na farním hřišti
s občerstvením pro všechny přítomné.
K poslechu hráli Kosovci.

V rámci letošního roku pokračovala činnost našeho spolku obnovou tradiční akce,
a to uspořádáním Velikonoční zábavy na velikonoční neděli. Zábava se konala v hospodě U Kachtíků, kdy menší účast byla vyvážena výbornou atmosférou a doplněna
bohatou tombolou, která na obdobných akcích nebývá pravidlem. V této souvislosti
bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce a k naplnění pestré tomboly: fa AMIPOL, fa Zámečnictví Gajdošík, fa MEDOKS, členkám
a členům ČČK.
Vzhledem k nastávající letní sezoně plánujeme ve dvou termínech uspořádat oblíbený zájezd do termálních lázní Podhajské na Slovensku: 1. termín – dne 30. 7. 2011,
2. termín – dne 20. 8. 2011. Kdo máte toto oblíbené letovisko rádi, neváhejte se
přihlásit u Jany Ježíkové.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem hodně sluníčka do letních dnů, dětem krásné
prázdniny a dospělým pohodovou dovolenou, při které si odpočinete a načerpáte nových sil.
Jana JEŽÍKOVÁ, předsedkyně MO ČČK
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Činnost MS Všemina za II. čtvrtletí 2011
Jako každoročně 21. června končí jarní
období a vstupujeme do léta. Pro myslivce bylo jarní období naplněno mnohými
povinnostmi. Zvěř se začíná pastvit, a tak
je ukončeno přikrmování a je nutné vyčistit krmná zařízení od zbytků krmiva a nahromaděného trusu u krmelců a jeho
okolí.
Po vyčištění je nutné zařízení vydezinfikovat vápenným prachem.
Na jaře při pochůzkách honitbou sledujeme kondici, ale i zaznamenáváme úhyny srnčí i daňčí zvěře. Na konci měsíce
dubna byla členská schůze, kde se zhodnotily stavy zvěře a byly hospodářem vydány povolenky na lov zvěře v roce 2011.
Každý myslivec dostal povolenku, kde má
přesně specifikováno jakou zvěř, jaké má
mít tato zvěř stáří (věková třída) a termíny, které má na lov. Obecně se loví srnec
od 16.května, dančí od 16.srpna a divočák (lončák a sele) celoročně.
Měsíc červen je nazván měsícem myslivosti. Je to proto, že v této době se rodí
nový život v přírodě, a to hlavně srnčí
zvěře, kdy srny kladou malá srnčata, a
tak potřebují ochranu od myslivců, kteří
je přítomností v honitbě chrání od predátorů. Hlavními volně žijícími predátory
jsou lišky, které mají rovněž svá mláďata,
a tak čerstvě narozená mláďata jakékoliv
zvěřě ( i dančí) se stávají snadnou kořistí.
Ale toulaví psi a kočky, jsou v tomto období ještě nebezpečnější a páchají škody
snad ještě větší. V neposlední řadě jsou
to i lidé, kteří při pochůzce přírodou najdou odložená srnčata a myslí si, že jsou
opuštěná a hladí je, v horším případě je
odnášejí domů, a to je pro tato srnčata

jistá záhuba. I jen při pouhém dotyku se
na srnčata dostává pach člověka, srna je
opouští a čeká je jistá smrt.
Další nebezpečí přichází při zemědělských pracích, hlavně při sečení travin.
Proto jsou zemědělci povinni informovat
myslivecká sdružení o termínech sečení,
abychom mohli udělat opatření, aby se
škody na zvěři minimalizovaly.

Proto žádáme spoluobčany, aby v tomto období hlídali své psí a kočičí miláčky
a nepouštěli je do volné přírody, sami se
v přírodě chovali ohleduplně a měli na
paměti zásadu nedotýkat se mláďat, pokud na ně náhodou narazí.
Za MS Všemina
Antonín Štěpánů

SDH Všemina
Vážení a milí spoluobčané, opět po
třech měsících je mou milou povinností
Vás informovat o činnosti SDH Všemina.
Jarní dny pro nás začaly výletem na
zlínskou hvězdárnu. Obloha byla jasná,
takže se bylo na co dívat. Dětem se dostalo od hvězdářů odborné přednášky, takže teď budou ve škole v tomto oboru určitě o něco chytřejší. Ale na jaře
nám začaly také tradiční
brigády v obci a to ve
dnech 30. 3., kdy se konal
úklid horního konce obce a
19. 4., kdy jsme čistili kanalizační potrubí směrem od
hasičské zbrojnice k dolnímu
konci obce. Všem účastníkům brigád patří velké díky a odměna je nemine.
Dne 30. 4. v sobotu se konala 18.
Hasičská pouť na svatém Hostýně. Účast
všech hasičských sborů byla obrovská
a také jsme se zde sešli s naší družební
obcí Strahovice. Večer po návratu ze sva-

tého Hostýna jsme na faře ve Všemině
postavili máj.
Další významnou událostí v našem
sboru bylo dne 4. 5. ocenění hejtmana
zlínského kraje pro dlouhodobé dobrovolné i profesionální hasiče. Toto ocenění
získal Alois Tomšů st., tímto panu
Aloisi Tomšů srdečně gratulujeme.
Dne 7. 5. proběhla vytoužená okrsková soutěž
v Trnavě. Soutěže se zúčastnili mladší žáci, kteří
skončili na pátém místě,
starší žáci se umístili na
krásném
třetím
místě.
Družstvu mužů se příliš nedařilo
a umístili se na čtvrtém místě.
Ovšem velké pochvaly se dostalo družstvu žen, které ve své kategorii vyhrály
první místo. Všem účastníkům soutěže
děkujeme za snahu a dobrou reprezentaci našeho hasičského sboru.
Další soutěží, které se náš sbor zúčastnil, bylo jarní kolo hry Plamen, soutěž
probíhala ve dvou dnech, a to 21. 5.
a 22. 5. po dvoudenním soutěžení, kdy
v sobotu probíhaly štafety a v neděli požární útoky, se naše družstvo umístilo na
krásném dvacátém místě.
Prozatím poslední soutěží tohoto jara
bylo okresní kolo dorostenců, kterého se
zúčastnil Fanda Polách a umístil se na
pátém místě. Gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci.
Nyní bych Vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na oslavy 75. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů ve
Všemině. Oslavy se budou konat 20.
a 21. srpna. V rámci oslav se uskuteční
slavnostní mše svatá a poté bude naším
sborem uspořádáno posezení na myslivecké chatě.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát
krásně prožité slunné letní dny a zároveň
varovat před zakládáním táborových ohňů
v lesích a v jejich blízkosti.
Za SDH Všemina Marie Gajdošíková
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HOKEJ
HC Medoks Všemina

Ze sportovní kroniky TJ Sokol Všemina

V sobotu 21. 5. 2011 proběhl od
20:00 hod. za přítomnosti hokejové
hvězdy Karla Rachůnka a představitelů
regionu 1. slavností večer k ukončení
hokejové sezóny 2010/2011.
Na této akci byly představeny vize HC
BBSS na následující období, vyhodnocena sezóna 2010/2011 a předány ocenění hráčům Valašské Hokejové Ligy. HC
Medoks Všemina obdržel pohár za druhé
místo a navíc Petr Oškera byl vyhodnocen, jako nejlepší gólman skupiny C.
V ročníku 2011/2012 bude Všemina
hrát v silnější skupině, kde jistě oceníme
podporu všech našich fanoušků.
Sezóna startuje v září a o termínech
jednotlivých zápasů vás budeme informovat. Již nyní probíhá tvrdá příprava našich
borců, takže věříme v dobré umístění týmu i v této těžší skupině.
Přijďte fandit a podívat se na hokejové
zápasy, děkujeme.
Poř. TÝM

Z

V R P SKORE

Píše rok 1961, je jaro a dne 9. dubna se ve Všemině zakládá Tělovýchovná jednota Sokol Všemina.
Stalo se tak na ustavující schůzi, která se konala v dolním pohostinství u „Čalů
– Kachtíků“. Za členy se přihlásilo asi sto lidí, jak z řad mladých tak i dospělých.
Prvním předsedou byl zvolen a stává se člen Veřejné bezpečnosti, staršina Nedbálek
Josef. Jednota tu byla, ale činnost tohoto roku nevyvíjela téměř žádnou.

První soutěžní
těž í jedenáctka
j d á tk v začínající
čí jí í soutěži
těži v roce 1962.
1962 Nahoře
N h ř zleva:
l
M
Matůšů
tůš Jiří,
Chovanec Staňa, Mika Jara, Čala František, Kovařčík Jan a Gajdošík Vilém. Spodní řada
zleva: Kaulinec Josef, Řehák František, Bělíček Josef, Štěpán Jaromír a Gajdošík
Milan.

B

1. VHK Ploština

27 23 0 4 203:92 53

2. HC Medoks Všemina

27 19 3 5 199:92 48

3. HC Bylnice

27 16 2 9 179:127 41

4. HC Predators Brumov 27 16 1 10 159:101 39
5. Noaco Team

27 13 2 12 130:100 31

6. HC Křekov

27 12 1 14 139:142 28

7. HC Valašští Sršni

27 13 0 14 115:137 28

8. HC Media Mix Vrbětice 27 11 2 14 107:145 28
9. HC Hrádek

27

5 1 21 87:184 16

10. HC Bílí orli

27

1 0 26 64:262

3

Další výběrová přípravná jedenáctka. Nahoře zleva: Matůšů František, Koňař František,
Kaulinec František, Mika František, Vala Stanislav a Matůšů Josef.Spodní řada zleva:
Martinů Stanislav, Duša Josef, Kovařčík Josef, Tomšů František a Janík Rudolf. Mužstvo
hrálo v dresech od Trnavy. Za horní brankou hromady hlíny po vybagrování.

Další varianta sestavy
sestavy. Nahoře zleva: vedoucí Tesař Josef zvaný Zamykal
Zamykal, toho času
hospodský u Kachtíků, dále Štěpán Jan, Kaulinec Stanislav, Mika František, Koňař
František, Tomšů Jaroslav, Holík Josef a Kaulinec František. Dole pod nimi: Mika Jan,
Čala František, Řehák František a Gajdošík Alois.
Připravil František Čala
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – jaro 2011
Jarní období v našem klubu bylo hektičtější než obvykle. Tradiční jarní odvetné zápasy byly obohaceny o činnosti
spojené s realizací rekonstrukce trávníku na hřišti a překládáním a přesunem
domácích utkání mužů na stadion ve
Slušovicích.
Muži začali jarní sezónu v neděli 10.
dubna. Výsledkově byla srovnatelná s tou
podzimní. Všemina zaznamenala 5 výher,
1 remízu a 4 porážky. Celkově tak končí
stejně jako v první polovině ročníku na 6.
místě s 36 body a aktivním skóre 64:40.
Kromě nezopakování remízy s rezervou
Štípy zaznamenalo naše mužstvo stejných bodových zisků. Na jaře muži sehráli několik zápasů, ve kterých vedlo o dva
góly, ale vítězství nedokázali udržet.
V Lužkovicích, s Neubuzí a se Štípou.
V dalších zápasech soupeř uznal, že nevyhrál lepší, ale šťastnější tým – v Trnavě
i proti SK Vizovice B. Žádná porážka nebyla po herním propadáku, o to ale prohry

více mrzí. Do vyšší třídy postupuje Štípa
B, z ní naopak opačným směrem putují
Zádveřice.
Žáci začínali o týden později. Po zisku
jednoho bodu z podzimní části všechny
odvetné zápasy proti převážně starším
soupeřům prohráli. Pro zpestření svých
duelů se navíc zúčastnili v neděli 26.
června turnaje starších žáků na Veselé.
U mužstva končí trenéři Richard Pavelka
a Miroslav Čala. Patří jim velký dík za
odvedenou práci s mládeží, která je časově náročná, přesto v mnoha případech
nedoceněná. Tým přebírá od podzimní
části sezóny Adam Vala. Výbor oddílu mu
bude nápomocen a přeje mu hodně úspěchů v nové pozici.
V sobotu 14. května jsme uspořádali
pouťovou zábavu, kterou ohrožovalo celý
den počasí. To se nakonec navečer přece
jen trochu umoudřilo, a tak jsme mohli
přivítat v areálu myslivecké chaty přes
350 návštěvníků.

Konečná tabulka IV. třídy, skupiny B
Z

V

R

P

Skóre

Body

Štípa B

22

15

4

3

69 : 44

49

2.

Trnava

22

15

3

4

69 : 29

48

3.

SK Vizovice B

22

14

2

6

64 : 42

44

4.

Neubuz

22

13

4

5

102 : 57

43

5.

Jasenná

22

13

1

8

72 : 31

40

6.

Všemina

22

11

3

8

64 : 40

36

7.

Veselá B

22

10

5

7

60 : 32

35

8.

Lužkovice B

22

10

1

11

60 : 53

31

9.

Kašava B

22

7

3

12

35 : 56

24

1.

+/-

Po pouti začala rekonstrukce trávníku.
Během dvou dní bylo provedeno srovnání
terénu, odvoz přebytečné zeminy a pokládka nového předpěstovaného trávníku
o celkové výměře přes 200 m². Celé hřiště bylo navíc po zimě vertikutováno a je
pravidelně dle harmonogramu hnojeno.
Po úspěšné pokládce probíhá denní údržba spojená s pravidelným zaléváním trávníku. Chtěl bych ještě jednou vyslovit poděkování vedení Obecního úřadu ve
Všemině, které tuto investici finančně
podpořilo. Kompletní zápasovou zátěž
plánujeme až na první podzimní mistrovský zápas nového ročníku, který je plánován okresním fotbalovým svazem na první srpnový víkend.
Dovolte, abych vás srdečně pozval na
II. Pivní slavnosti, které se budou konat
na hřišti v sobotu 2. července. Ve spolupráci s KRPŠ Všemina bude probíhat zároveň dětský den. Diváci se mohou aktivně zapojit do turnaje v malém fotbale (pro
5+1 hráče), točit se bude 7 druhů piv, je
připraveno množství her pro děti i dospělé, speciality z udírny a na grilu, večerní
překvapení a vystoupení kapely Rozjetý
zips, jež byla důležitým bodem již loňského úvodního ročníku.
Přeji všem čtenářům Všeminského
zpravodaje pěkné prožití nastávající dovolené, dětem krásné prázdniny. K jejich
podařenému úvodu snad přispějí první
červencovou sobotu zmiňované pivní
slavnosti.
David Řepa
sekretář TJ Sokol Všemina

10. Lutonina

22

4

4

14

52 : 66

16

11. Kostelec B

22

3

2

17

22 : 115

11

12. Hvozdná B

22

1

0

21

11 : 115

3

45

(15)

Tabulka OS žáci B – 2010/2011
1.

Štípa

20

14

3

3

93 : 38

2.

Lukov

20

11

4

5

71 : 50

37

(7)

3.

Hvozdná

20

10

4

6

74 : 55

34

(4)

4.

Lužkovice

20

10

3

7

107 : 59

33

(3)

5.

Trnava

20

6

3

11

67 : 79

21

(-9)

6.

Všemina

20

0

1

19

25 : 156

1

(-29)
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