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Začal školní rok 2012-2013

3. září škola opět ožila...
Vrátily se děti z prázdnin s očekáváním co jim přinese nový školní rok. Do
lavic usedli také noví žáčci 1. ročníku,
které přivítala nejen paní ředitelka, ale
i pan starosta s balíčkem plným sladkostí. Do 1.ročníku letos nastoupilo 12
dětí: Marek Ciho, Roman Ciho, Michal
Gaj-došík, Filip Januš, Adam Maliňák,
Jan Semkiv, Leona Bednáříková, Natálie
Franková, Martina Kolaříková, Eliška
Tomšů, Klára Trnečková a Michaela
Volčíková. Třídní učitelkou 1. ročníku je
paní učitelka Mgr. Oldřiška Filipovičová.
Prvňáčkům přejeme hodně úspěchů
v jejich novém životním období, kdy končí svět her a začíná období vzdělávání.
Ve 2. ročníku se 14 žáky vyučuje paní
ředitelka Mgr. Bc. Marta Korytarová.
3. a 5. ročník navštěvuje 20 žáků
a vyučuje zde nová paní učitelka Bc.
Jitka Pištěcká, která nastoupila na mís-

V LISTĚ NALEZNETE:

to paní učitelky Mgr. Barbory Šošolíkové.
Paní učitelka Mgr. Šošolíková pracovala
na naší škole jako zástup za mateřskou
dovolenou na pracovní smlouvu na dobu
určitou a získala nové pracovní místo
s trvalou pracovní smlouvou.
4. ročník je spojený s 1. ročníkem
a vyučuje zde paní učitelka Mgr. Oldřiška
Filipovičová, celkem je zde 20 žáků.
Ve škole vyučuje také paní učitelka
Mgr. art. Pavla Kadavá, a to hudební
výchovu a paní vychovatelka Romana
Janásková tělesnou výchovu.
Škola nabízí volitelný předmět náboženství, které vyučuje v 1. a 2. ročníku
paní katechetka Bc. Mária Chmelinová
a ve 3. až 5. ročníku pan farář P. František Kuběna.
Při škole je zřízena také výuka hry na
klavír ZUŠ Zlín, kde vede výuku paní
učitelka Mgr. art. Pavla Kadavá.
Dokončení na str. 6
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
28. 6. 2012
• ZO schválilo výběrové řízení s danými
podmínkami na likvidaci skládky a oslovení firem
• ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy na akci „ Zavedení separace bioodpadů v obci Všemina
• ZO schválilo členy komise pro výběrové řízení na budování chodníku u Kaulinců
A. Poláška, J. Poláška a B. Koláře, jako
náhradníky J. Ježíkovou, Š. Vojtka a paní
Mgr. Bc. M. Korytarovou.
• ZO neschválilo pronájem pozemku
p.č. 2357 o výměře 90 m² firmě K-Travel
a budování gabionového oplocení
• ZO schválilo koupi pozemku za obecním úřadem p. č. 2384/1 o vým. 109 m²
za cenu 36 300,- Kč.
• ZO neschválilo poskytnutí příspěvku
Lince bezpečí ve výši 2100,- Kč
• ZO schválilo podpis smlouvy na věcné břemeno vstupu na pozemek Lesy ČR
na vodovod k novostavbám za dolním
pohostinstvím.

• ZO schválilo nákup vybavení hasičům.
7. 8. 2012
• ZO schválilo nákup výstroje pro hasiče ve výši 23 565,- Kč dle předloženého
návrhu.
• ZO schválilo zřízení věcného břemene
na pozemku p.č. 2348/15 k vedení NN
v majetku společnosti E.ON /přípojka
p. Plonkové/ a podpis smluv vedoucích
ke zřízení věcného břemene na p.č.
2348/15
• ZO schválilo smlouvu s SmVaK
Ostrava o provozování vodního díla v části „Za dolní hospodou“
• Zo schválilo pokračovat v jednání
o získání dotace na vybudování varovného systému
• ZO schválilo firmu OPEN terra Vsetín
s.r.o. Jiráskova 701, 755 01 Vsetín na
dodavatele na odstranění neoprávněného zásahu.

Vážení občané,
skončilo období letních prázdnin a dovolených. Dětem začal
nový školní rok a proto mi dovolte, abych všem a především
novým prvňáčkům popřál hodně štěstí a úspěchů v nové etapě
jejich života. Dále bych rád přivítal nové členky pedagogického
sboru a jim i všem ostatním zaměstnancům školy přeji úspěšné
zvládnutí náročných úkolů.
Když píšu tyto řádky, je již ukončena likvidace nepovolené
skládky pod obcí, kterou byla obec nucena odstranit na příkaz
inspekce životního prostředí, protože se jednalo o nepovolený
zásah do zvlášť chráněného krajinného prvku údolní nivy.
Náklady na tuto akci činí bezmála půl miliónu korun a obec je
hradí ze svého rozpočtu.
Další z akcí, která se poněkud zpozdila díky již známému problému, a to je digitalizace katastru obce, je již slíbená úprava
koryta toku Všeminky v obci. V nejbližších dnech přislíbilo vedení LČR, správa toků Vsetín, vyhlásit výběrové řízení na dodavatele a vzhledem k výši nákladů, přesahujících 12 miliónu korun
potrvá dva měsíce. Přesto by Lesy ČR chtěly ještě letos zahájit
práce na nejkritičtějších
úsecích.
V průběhu roku probíhají opravy vjezdů, opravy
chodníků, nátěry kovových
konstrukcí, oprava zdí a
chodníků na hřbitově a
bylo dokončeno vybudování přechodového místa u
školy. Proto všechny občany vyzývám, aby šli příkladem hlavně dětem a tohoto přechodového místa
využívali.
V následujících týdnech
bude doplněno osvětlení
tohoto místa, tak aby cho-

Upravené místo po likvidaci neoprávněné skládky.
22. 8. 2012
• ZO schválilo smlouvu o dílo odstranění nepovoleného zásahu firmou OPEN
terra s.r.o.
• ZO pro nové výběrové řízení „Chodník
podél silnice III/4915, doplnění kanalizace“.

dec především v zimních měsících při pološeru byl jasně vidět a
v následujících měsících požádáme o povolení k doplnění zebry
v tomto místě.
V polovině letošního roku byla zaplacena poslední splátka
úvěru na zakoupení dolního obchodu a v současnosti nás čeká
poslední větší splátka na investiční akci vodovod v obci
Všemina.
Dne 29. 8. 2012 podepsal prezident republiky kompromisní
variantu zákona o Rozpočtovém určení daní, které v určité míře
ovlivní rozpočet v naší obci, a to směrem vzhůru, což umožní
obci začínat více akcí a investic. Jedním z palčivých problémů je
i zahrádkářská budova, která je v havarijním stavu a vzhledem
k jejím stavebním dispozicím je těžké najít pro ni smysluplné
využití, které by do budoucna nezatěžovalo rozpočet obce.
Jednou z variant je využití její podsklepené a základové části
jako betonové desky pro výstavbu několika řadovek a využít
přilehlé pozemky k individuální výstavbě rodinných domů. V minulých dnech byla na Katastrální úřad vložena smlouva o bezúplatném převodu komunikace vedoucí částečně k zahrádkářské
budově a především k přilehlým pozemkům. Proto bych rád
přivítal Vaše názory a komentáře, které můžete napsat na
fórum umístěném na internetových stránkách obce.
I v budoucnu bych si přál,
aby se občané mohli stále více
zapojovat do veřejných diskuzí
a tímto přímo ovlivňovali rozvoj
naší obce.
Robert Tomšů,
starosta obce
Na místním hřbitově proběhla
oprava zdí, chodníků a osvětlení.
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MO Český Červený Kříž
V letní sezoně MO ČCK Všemina uspořádala celkem 2 zájezdy do oblíbených
termálních lázní Podhajské na Slovensku.
Letní počasí mělo sice své vrtochy, ale
výborné podmínky v těchto termálech
a zejména léčivá voda dovolují návštěvu
prakticky za jakéhokoliv počasí.

Ze Všeminské matriky
III. čtvrtletí 2012
• Narození
Chovančíková Lucie, Všemina 88
Olšinová Petra, Všemina 99
Holíková Tereza, Všemina 276
• Sňatky
30. 6. 2012
Turna Lukáš, Všemina 285
Marcoňová Eva, Všemina 144
25. 8. 2012
Habrman Zdeněk, Otrokovice
Kučerová Lucie, Všemina 289
Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
• Úmrtí
25. 8. 2012
Čalová Ludmila, Všemina 152
18. 9. 2012
Plonka Vlastislav, Všemina 176
Čest jejich památce!
Jana Sedláčková, matrikářka

Proto jsme se rozhodli ještě pro uspořádání jednoho podzimního termínu pro
zájezd do těchto termálů – termínem je
sobota 28. 9. 2012.
Dále oznamujeme občanům, že pořádáme zájezd na nákupy do Polska dne
27. 10. 2012, který opakujeme pro jeho
úspěch z minula. Na oba zájezdy se můžete přihlásit u Jany Ježíkové.
V měsíci říjnu plánujeme uspořádat
i další osvětové školení občanů v zásadách první pomoci. Je pozvána odborná
lékařka MUDr. Jana Zimmermannová,
která nám osvěží zásady, které se mohou
kdykoliv hodit každému z nás. Proto určitě přijďte.
O přesném termínu a místě konání budeme informovat ve všeminském rozhlase.
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

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2012
• PLASTY: 3. 10., 31. 10., 28. 11.

NAŠI JUBILANTI
říjen – prosinec 2012
Říjen
Holíková Antonie
Garguláková Ludmila
Martinů Marie
Miková Jarmila
Janíková Jaroslava
Tomšů Josef
Martinová Bernardeta
Gajdošíková Emilie
Nedbalová Ludmila
Kolaja Alois

76
71
74
60
65
78
86
79
73
86

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

73
70
74
82

let
let
let
let

83
85
88
82
77
73
72
70
81
81
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Listopad
Skovajsová Ludmila
Tomšů Emilie
Tomšů Alois
Matúšková Františka
Prosinec
Kučerová Ludmila
Bělíčková Marie
Gajdošíková Božena
Štěpánová Amalie
Juříková Marie
Černá Františka
Černý František
Gajdošík Vojtěch
Studýnka Antonín
Kovaříková Františka
Hucelová Marta

• NEBEZPEČNÝ ODPAD: 24. 10.

Zahrádkářská budova
ZO českého ovocnářského a zahrádkářského svazu Všemina byla založena 2. února
1969. Základy víceúčelové budovy byly brigádnicky vybudovány v letech 1981 – 1982,
hrubá stavba pak byla hotova ke dni 21. července 1985. Úpravy budovy pokračovaly
další léta, nebyly však dokončeny. V roce 2008 byl pozemek zahrádkářů, včetně víceúčelové budovy převeden na obec.

Do dalších let přejeme jubilantům
hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.
Upozornění • Kdo nechce být uváděn ve společenské rubrice, nahlaste
svůj nesouhlas na obecním úřadě.
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Historie TJ Sokol Všemina
LÉTA ŠEDESÁTÁ
V souvislosti s rozmachem a popularizací kopané v celé společnosti v průběhu
20. století začaly sílit tendence k organizování nejoblíbenějšího sportu mezi obyvateli v celé zemi. Už před druhou světovou válkou vznikaly fotbalové kluby ve
městech i městečkách (např. v roce
1929 ve Slušovicích). Po ní začaly růst
jako houby po dešti oddíly ještě v menších sídlech.
Stejně tomu bylo i v naší obci. V 50.
letech se dokonce začaly objevovat nápisy s nejvýstižnějším zněním: „Chceme
hřiště!“ Tělovýchovná jednota byla založena 9. dubna 1961, ale soutěží se začala
účastnit až o rok později, proto je jako
počáteční rok označován letopočet 1962.
Za členy se přihlásilo kolem sta obyvatel
obce. O zrod se zasloužilo mnoho lidí, za
všechny bychom chtěli jmenovat dlouholeté činovníky Viléma Gajdošíka a Františka Čalu. Prvním předsedou byl zvolen
Josef Nedbálek.
Hřiště se postavilo na dolním konci
dědiny, kterému se odjakživa říká „Pod
Čupem“ ve směru JV – SZ. První přátelské zápasy odehrála Všemina na soupeřových hřištích v zapůjčených dresech.
29. července 1962 se otvíral náš stánek
utkáním dvou výběrů naší obce.
První soutěžní tým ročníku 1962/63
měl následující sestavu: Kaulinec Josef,
Řehák František, Bělíček Josef, Štěpán
Jaromír, Gajdošík Milan, Matůšů Jiří,
Chovanec Stanislav, Mika Jaroslav, Čala
František, Kovařčík Jan a kapitán Gajdošík Vilém.
První výbor: předseda Nedbálek Josef,
místopředseda Gajdošík Jan, vedoucí
oddílu kopané Šmakal Vladimír, vedoucí
lyžování Gajdošík Milan, vedoucí stolního
tenisu Bělíček Josef, vedoucí šachu Vala
František, jednatel Pekař František, pokladník Kovařík Eduard, zdravotník
Gajdošík Metoděj, členové výboru
Kovařčík Josef, Gajdošík Jaroslav,
Gajdošík Vilém, Chromák Josef a Mika
Jaroslav.
Počátky byly jako všude, kde se s něčím začíná těžké. To se ale vyvážilo obrovským nadšením lidí pohybujících se
kolem fotbalu, což dokumentují vysoké
návštěvy nejen při domácích zápasech.
V premiérovém ročníku obsadili muži 5.
místo z 8 účastníků.
Kromě družstva mužů byl přihlášen do
soutěží i výběr žáků, který jezdil na své
zápasy ze začátku na kole. V 60. letech
působil i tým dorostu.

Kromě hrací plochy se muselo vybudovat i potřebné zázemí. Téměř vše probíhalo brigádnicky za pomoci většiny členů.
Pomoc se ale neorientovala jen na hřiště,
ale také při sezónních pracích JZD, všech
tzv. „Akcí Z“, budování místního národního výboru apod.
Od samého začátku až do roku 1991
působilo mužstvo mužů v nejnižší okresní
soutěži, nazývaném převážně IV. třída.
LÉTA SEDMDESÁTÁ
TJ Sokol pořádala každé léto již od počátku turnaje 4 týmů. Na oplátku byla
zvána i jinde, v roce 1970 např. do
Karolinky za účasti spřátelených obcí
i z pohraničí (Hladké Životice na Novojičínsku, Bohdíkov na Šumpersku) a zahraničního BSV Vídeň. Do dneška se dochovala trofej – krásný broušený pohár
z místních skláren.
V zimních obdobích kromě každoročních lyžařských závodů s přidruženým lyžařským oddílem se konala např. beseda
s promítáním filmů, přednášky o kopané
s okresními činovníky, sportovní plesy
atd.
Po slabším začátku s umístěním v dolních patrech tabulky se Všemina dočkala
v dalších letech. V roce 1970 obsadilo
mužstvo 4. místo, na jaře roku 1972 po
26 zápasech ročníku pěkné 2. místo, za
výrazného přispění krále střelců Aloise
Tomšů. Vedoucími mužstva byli František
Čala a Jan Kovařčík. Stejné umístění se
podařilo zopakovat o rok později. Probíhala výstavba kabin, budování sociálního zařízení, úpravy hřiště a chodníky
k němu.
V ročníku 1973/74 obsadili muži 6.
místo. Na výroční schůzi na začátku roku
1975 bylo složení výboru následující:
předseda Gajdošík Vilém, místopředseda
Mika Jaroslav, politicko-výchovný pracovník Bělíček Jan, předseda kopané Štěpán
Josef, vedoucí mužstva Bělíček Josef,
vedoucí žáků Štěpán Jan, hospodář
Gajdošík Jan, správce Mika Jaroslav, člen
výboru Čala František. V tomto roce
Všemina po nepodařeném závěru, kdy
celé jaro bojovala o postup, skončila na
3. místě.
Ročník 1976/77 TJ na konečném 10.
místě, měla 57 dospělých členů a 15
žáků.
V 70. letech se tradicí stala spolupráce
na organizaci dětského dne, většinou za
účasti sdružení rodičů a přátel školy
a případně myslivců.
V roce 1978 byl vybudován tzv.

„Hudební salonek pro muzikanty“ s přilehlým tanečním kolem a navíc oploceno
hřiště.
Sezóna 1977/78 výborné 3. místo ve
IV. třídě skupině B za postupující
Lutoninou a rezervou Příluk.
Sestava z roku 1979: Matůšek, Řehák
Jar., Kovařík L., Štěpánů Jan, Kovařík E.,
Čala F., Kovařík Jar., Rupa, Štěpán Jan,
Štěpán Jeroným, Řehák Josef, Matůšů
St., Štěpán Mir., Jasenský, Tomšů Alois,
Matůšů Jan, Gajdošík František.
Závěrečný ročník tohoto desetiletí
1979/80 byl nevydařený s umístěním až
na 10. příčce z celkových 13 účastníků
soutěže.
LÉTA OSMDESÁTÁ
Oč byl poslední ročník předchozí dekády zklamáním, o to milejším překvapením
byla první sezóna té následující –
1980/81, kdy Všemina vstupovala do
jarních odvet z první pozice a o vítězství
se přetahovala s Trnavou a Kašavou. Do
III. třídy okresní soutěže nakonec jen díky
lepšímu skóre postoupila Trnava. Byl to
nejlepší výsledek od založení klubu.
Stejné umístění zopakovali muži o dva
roky později, kdy po 8. místě skončili
v ročníku 1982/83 čtyři body za první
Vlčkovou.
V těchto letech byla dobudována studna, provedena rekonstrukce kabin, sociálního zařízení a přistavěno patro se sálem a kuchyňkou, položena plechová
střecha a dán do provozu lyžařský vlek.
Pořádaly se každý rok pravidelné zájezdy do nejrůznějších koutů republiky
(Jeseníky, jižní Morava, Karlovy Vary, jižní
Čechy atd.).
80. léta byla provázena celou řadou
reorganizací soutěží ze strany svazu. IV.
třída se přejmenovala v roce 1983 na
okresní soutěž, Všemina se utkávala
v každém ročníku s jinými soupeři. V létě
1986 byla dokonce přeřazena na dva roky do tzv. valašské skupiny a zajížděla
k dále vzdáleným soupeřům (např. Újezd,
Sehradice, Poteč, Pozlovice, Vysoké Pole,
Petrůvka). V této konkurenci nedokázala
příliš obstát a obsadila spodní polovinu
tabulky.
V těchto létech vykonával funkci předsedy Jan Gajdošík, pokladníkem byl Jan
Bělíček a dlouholetých jednatelem Sokolu
František Čala.
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V roce 1985 po dvaceti letech zasáhl
do okresních bojů s velkým úspěchem
místní dorost. Po třech sezónách pod
vedením Františka Gajdošíka dokázal postoupit do okresního přeboru. Nejlepší
umístění dosáhli dorostenci v sezóně
1988/89 6. místem z 12 startujících
celků okresního přeboru. Osa týmu z tohoto ročníku: Mika Jaroslav, Kolář, Čala
Radek, Maliňák, Štefka, Mahdal, Polaštík
Jan, Skovajsa, Pekař T., Řehák Josef,
Kašík R., Tomšů Petr, Tomšů Jan. Zde
jsme působili až do podzimu 1990, kdy
se mužstvo muselo v důsledku nedostatku hráčů ze soutěže odhlásit. Kostra
mužstva položila základy úspěšných 90.
let mužské kategorie.
Konec 80. let u mužů je charakterizován po přeřazení zpět do tradiční IV. třídy
skupiny B prodíráním se do vyšších pater.
Zasloužili se především: Štěpán Miroslav,
Drábek, Vičík Miroslav, Ježík Jan, Štěpán
Jeroným, Gajdošík Luděk, Pilař, Kovařík
Jaroslav, Kovařík Laďa, Chovanec Cyril,
Matůšů Jaromír, Gajdošík František, Čala
Miroslav, Gajdošík Stanislav, Martinů
František, Štěpán Jan, Bělíček Dan. To
vyvrcholilo ročníkem 1989/1990, 2. místem a 3 body ztráty za postupujícím
Družstevníkem Kašava.
LÉTA DEVADESÁTÁ
Po sametové revoluci přišlo výsledkově
šťastné období naší TJ. Na jaře roku
1991 po 29 letech působení v nejnižší
okresní soutěží postoupil Sokol Všemina
do III. třídy, ve které působil nepřetržitě
13 let. V ročníku 1990/91 se umístil
opět na 2. místě za první Lutoninou B,
ale díky další reorganizaci soutěží se týkal postup i nás!
Mužstvo si prožilo nejkrizovější část
účinkování hned v úvodu, na podzim roku
1991 bylo téměř beznadějně poslední,
přesto se dokázalo zvednout a sezónu
1991/92 skončit na zachránivším se 12.
místě tabulky.
V roce 1992 byly předány okresní organizaci ČSTV důležité dokumenty (kolaudační zápisy, organizační plány, stanovy,
tři listy vlastnictví, výpis o užívání pozemků) k tomu, aby byl majetek převeden na
Sokol Všemina.
V dalších letech začali muži nabírat
zkušenosti a dostavilo se ovoce v podobě fungování mužstva dorostu z konce

80. let. Trenér František Gajdošík se
svým mužstvem stoupal tabulkou nahoru. Zřejmě největším úspěchem v historii
všeminské kopané byla finálová účast
v Okresním fotbalovém poháru na jaře
1996, kdy mužstvo úspěšně soupeřilo
s týmy z okresního přeboru a ve finálovém dvojzápase až na penalty podlehlo
Loukám.
Sestava: Mika, Čala Alois, Čala Radek,
Čala Miroslav, Brhel, Kolář, Gajdošík
Luděk, Smilek, Gajdošík Pavel, Gajdošík
Milan, Molek Petr, Polaštík Milan, Řehák
Josef, Kučera František, Ježík Radim.
V sezóně 1996/97 byla Všemina po
podzimu první, na jaře však neustála pozici favorita, především v její druhé polovině začala ztrácet a skončila na 4. místě
III. třídy skupiny A, přičemž do okresního
přeboru nakonec postupovaly dva týmy
(Komárov a Veselá).
Toto umístění již Sokol nedokázal
v dalších sezónách zopakovat. V ročníku
1997/98 skončila Všemina na 8. příčce,
1998/99 na příčce 6.
Na konci 90. let zastával funkci předsedy TJ Sokol Stanislav Gajdošík, jednatelem František Čala a finančním hospodářem Jiří Rozsypálek.
V září 2000 se konalo „Pod Čupem“
setkání u příležitosti 70. narozenin dlouholetého hráče a předsedy klubu Viléma
Gajdošíka. Mohli se tak setkat ti, kteří
stáli u zrodu fotbalu ve Všemině a pořádně si zavzpomínat.
I v tomto desetiletí se pokračovalo na
úpravách hřiště a zvelebování zázemí,
aby splňovalo nároky k pořádání okresních soutěží. Rozměry nevelká plocha (91
m x 47,5 m) byla místem, odkud soupeři
domů body nevozili!
DVACÁTÉ PRVNÍ STOLETÍ
Účinkování ve III. třídě skupině A mělo
na přelomu a začátku nového tisíciletí
sestupnou tendenci. Všemina sice ještě
v ročníku 2000/01 skončila na 7. místě
tabulky, ale v dalších sezónách se postavení zhoršovalo.
V červnu 2002 v rámci oslav 40. výročí
založení oddílu jsme přivítali „Pod Čupem“
extraligové hokejisty HC Hamé. A-mužstvo
nastoupilo v této sestavě: Gajdošík Petr,
Chovanec Petr, Čala Alois, Molek, Gajdošík Milan, Tomšů Jan, Ježík Radim,
Karlík, Polaštík Milan, Řehák Josef, Rupa,
Turna, Rathúský, Plonka, Kovařík Vojtěch.
Po 9. místu v sezóně 2002/03 a další
reorganizaci okresních soutěží, kdy se

rozšiřovala III. třída, nám to paradoxně
nepomohlo a mužstvo na jaře roku 2004
sestoupilo do IV. třídy. Tak začal pohyb
mezi těmito dvěmi soutěžemi. Mužstvo
se dokázalo hned v následující sezóně
2004/05 vrátit s obrovským náskokem
18 bodů na druhou Neubuz, jež také postupovala (jednalo se o premiérové prvenství v tabulce). Účast ve III. třídě byla
dvouroční. V sezóně 2005/06 9. místo,
o rok později poslední 12. místo – sestup.
Rok 2007 vstoupil do historie znovuobnovením činnosti dorostu po 17 letech.
Hráči odehráli tři sezóny se střídavými
úspěchy. Mužstvo mužů prošlo postupným omlazením. Tým se dokázal znovu
po roce vrátit do III. třídy, která byla zúžena na dvě skupiny do tradiční podoby.
Trvání však bylo pouze roční, po nadějném podzimu a 9. místě na jaře roku
2009 Sokol znovu z předposledního 13.
místa sestupuje.
Ve IV. třídě bojoval následující tři sezóny. V první skončil na 3. místě za suverénním Bratřejovem, v sezóně 2010/11
na 6. příčce. Zajímavostí bylo, že kvůli
rekonstrukci trávníku sehrála Všemina
závěrečné zápasy na stadionu ve Slušovicích. V sezóně 2011/12 však tým
potvrdil vzestupnou tendenci svých výkonů, kdy v zimní přípravě dokázal porážet
na zimním turnaji ve Valašském Meziříčí
mančafty z krajských tříd a B skupinu
nejnižší okresní soutěže s pohodlným
náskokem 12 bodů na druhou Jasennou
vyhrál. Od roku 2010 mužstvo trénuje
Antonín Burša, vedoucím mužstva
František Gajdošík. Předsedou klubu je
Lukáš Turna, sekretářem David Řepa, finance Jiří Rozsypálek. Vítězná sestava
ročníku 2011/12: Burša A., Polách,
Burša M., Vala, Martinů, Rupa, Gajdošík
M., Gajdošík P., Karlík st., Karlík ml.,
Ježík (kapitán), Kučera M., Holík, Mikšík,
Chovanec, Železník, Pavelka, Rathúský.
Tým mužů bude v sezóně 2012/2013
působit ve III. třídě!
Není možné všechny jmenovat, přesto
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na životě všeminského fotbalu
v uplynulých 50 letech patří velké poděkování. Do budoucnosti přejeme oddílu
kopané hodně zdaru!
Výbor TJ Sokol Všemina
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Základní škola a mateřská škola

Od 1. října začnou fungovat také zájmové kroužky – v 1. a 2. ročníku žáci budou
docházet na kroužek anglického jazyka –
kde se seznamují se základní slovní zásobou – rodina, barvy, zvířata, hračky, písně, říkanky – vyučující Mgr. Bc. Marta
Korytarová.
Žáci z ostatních ročníků mají možnost
si vybrat z následujících kroužků – výtvarný kroužek – Bc. Alena Květáková, počítačový kroužek – Bc. Jitka Pištěcká, dyslektický kroužek – Mgr. Oldřiška Filipovičová,
sportovní hry a florbal – Romana Janásková, hasič – Věra Polášková a logopedie
– Mgr. Bc. Marta Korytarová.
Rodičům nabízíme také možnost zajištění svačinek formou školního mléka,
nabídky budou zaslány prostřednictvím
žáků rodičům.
Rodiče se na webových stránkách školy – www.zsvsemina.cz mohou seznámit
s výroční zprávou školy za školní rok
20111/2012 a se školními řády vydanými pro školní rok 2012/2013. Od 1.října
budou rodičům k dispozici také týdenní
plány jednotlivých ročníků a další informace o činnosti školy.
V letošním školním roce ukončujeme
také projekt EU – Peníze do škol. V rámci
tohoto projektu bylo vytvořeno 336 nových výukových materiálů pro žáky, byly
zakoupeny 4 tabule do tříd, z toho 2
s interaktivitou – 1 v učebně 2. ročníku
a 1 v počítačové učebně, 7 nových počítačů, 2 notebooky a vyměněny monitory
u stávajících počítačů.
Často se rodiče dotazují na jednotlivé
prázdniny ve školním roce, proto tak uvádím i zde organizaci školního roku
2012/2013.

Vyučování ve školním roce 2012/2013
bylo zahájeno v pondělí 3. září 2012,
ukončeno bude ve čtvrtek 31. 1. 2013.
Druhé pololetí bude ukončeno v pátek
28. 6. 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. 10. a pátek 26. 10. 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. 12. 2012 a skončí ve středu
2. 1. 2013.
Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. 2. 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou stanoveny od 25. 2. 2013 do 3. 3.
2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 28. března a pátek 29. března
2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od 29.
června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním
roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září
2013.
ZPRÁVA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V mateřské škole byl zahájen školní rok
2012/2013 3. září, přestože děti do školky docházely již od 13. srpna. Provoz
o prázdninách patří vždy k předcházejícímu školnímu roku, provoz mateřské školy
o prázdninách zajišťovaly paní učitelky
Mgr. Jolana Končáková a Mgr. Karin Frýdlová na dohodu o provedení práce, poněvadž paní učitelky čerpaly řádnou dovolenou, kterou neměly možnost z provozních
důvodů čerpat ve školním roce.
V tomto školním roce s dětmi v mateřské škole budou pracovat paní učitelky
Bc. Alena Květáková a paní učitelka Věra
Polášková.

Nově vybudované přechodové místo u základní školy

Do mateřské školy nastoupilo 3. září
28 dětí, z toho 13 dětí nových. Mezi nově
nastupující děti patří: Adam Gajdošík,
Filip Jahoda, Daniel Mika, Daniel Pečeňa,
Petr Tobiáš Semkiv, Adam Tomšů,Klára
Gajdošíková, Aneta Chovancová, Lucie
Chovancová, Amálie Janušová, Ludmila
Oškeová, Silvie Vajďáková, Beata Valová.
Pro rodiče máme také novou informaci,
kdy podle novelizace č. 472/2011 Sb.
školského zákona lze v mateřské škole
vzdělávat další dítě, pokud se ve škole
vzdělává dítě na kratší dobu než odpovídá provozu mateřské škole. Další dítě se
vzdělává v době, kdy dítě na kratší dobu
odchází z mateřské školy (např. dítě dochází do mateřské školy do 12,00 hodin,
je možné přijmout další dítě na vzdělávání od 12,00 do 16,00 hodin).
Rodiče se mohou seznámit s týdenním
programem mateřské školy a jídelníčkem
na webových stránkách školy.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny utekly jako voda, začal nový
školní rok 2012/2013 a v naší mateřské
škole je opět živo.
Nově příchozí děti jsou velice šikovné
a slziček bylo opravdu jen málo. V současné době se děti stále adaptují na život v MŠ. O začátku se učily pamatovat si
jména svých „parťáků“ ve školce, hráli
jsme seznamovací hry a „ledolamky“.
Každý si také musí zapamatovat svoji
značku, aby na umývárně našel svůj ručníček a v šatně své věci a botičky. Děti si
zažívají denní režim, učí se sebeobsluze
a základům osobní hygieny při pobytu
v MŠ.
Během celého školního roku budou
děti získávat dovednosti, návyky a postoje v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání.
Školní vzdělávací program naší Mateřské
školy se jmenuje Hrajeme si na pramínky
a je rozdělen do deseti tematických celků, jedenáctý je pak pro období prázdnin.
Vzdělávací plány jsou každý týden zveřejněny na stránkách ZŠ a MŠ Všemina
a vyvěšeny v šatně Mateřské školy.
Mateřská škola je od minulého školního
roku otevřena denně od 6:30 do 16:00
hodin.
Přejeme všem klidný a spokojený školní
rok a mnoho radosti z úspěchů vašich
dětí!
Učitelky z MŠ
Věra Polášková a Alena Květáková
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Z činnosti MS Všemina za III. čtvrtletí 2012

SDH VŠEMINA

Vážení spoluobčané,
na tomto místě Vás každé čtvrtletí informujeme, co se v uplynulých třech měsících událo v MS Všemina. Nyní však nemůžeme jinak, než Vás informovat o situaci, která letos nastala z důvodu
obnovy pronájmu honitby MS Všemina. Jak jistě již všichni víte,
v březnu 2013 vyprší desetileté období, kdy Vy – majitelé pozemků
ve Všemině jste prostřednictvím honebního společenstva Všemina
pronajali honitbu ve Všemině Mysliveckému sdružení Všemina.
Protože ze zákona musí být každé honební pozemky řádně obhospodařované i z hlediska chovu a lovu zvěře, je nutné tyto pozemky
(honitbu) na příští desetileté období rovněž pronajat. Většinou se jednalo jen o formální záležitost, protože myslivci ze Všeminy tady vždycky byli ( a doufám, že i budou),
a i přes občasné výtky směrem k myslivcům většina občanů své pozemky MS Všemina
pronajala.
Letos se bohužel ale i v této oblasti začíná projevovat „zákon podnikání“ nebo jak
jinak to nazvat. V minulém pololetí došel poštou k některým majitelům honebních
pozemků dopis, kdy podnikatelský subjekt nabízí za pronájem honitby vysoké obnosy
peněz apod. Tehdy jsme se Vám snažili vloženým letákem vysvětlit, o co těmto „podnikatelům“ jde, a že výběr zrovna Všeminy nemusel být vůbec náhodný, ale někdo
znalý situace se možná snaží dosáhnout svých cílů - chytře skrytý za cizí podpis.
Bohužel v posledních týdnech se ve Všemině začínají objevovat další dopisy, které
vyzývají občany k vytvoření honebního společenstva s právem výkonu myslivosti atd.
Tyto dopisy již nepřímo napadají myslivce ve Všemině. Píše se o omezování vstupu
nových členů, o zamítnutí několika žádostí atd. Toto se nezakládá na pravdivých údajích. Byla zamítnuta v posledním období pouze jedna nová žádost o přijetí spoluobčana
ze Všeminy. Jsme dobrovolná organizace a jestli kdokoliv podá žádost o přijetí do MS,
každý stávající člen má právo sám posoudit, zda se dotyčný o myslivost zajímá a bude
pro všeminskou myslivost přínosem, nebo chce být jen člen dalšího spolku ve Všemině
a myslivost mu více-méně nic neříká. Každý sám se potom rozhodne, zda bude hlasovat pro přijetí či nikoliv.
Nabádání k nepronajmutí honitby MS Všemina, ale vytvoření HS s právem výkonu
myslivosti s honitbou ve vlastní režii, které se v tomto dopise objevilo, je pro běžného občana rizikové. Někdo se v dopise „zapomněl“ zmínit, že podle platného zákona
v tomto případě ručí za jakékoliv závazky honebního společenstva všichni členové
HS bez rozdílů zda vykonávají nebo nevykonávají myslivost. V případě režijní honitby
je povinností každého člena HS podílet se na úhradě případných škod způsobených
honebním společenstvem nebo zvěří.
Pod tento zatím poslední dopis se nikdo konkrétní nepodepsal (i když někdo to jistě
zestylizoval a napsal). Podpis „členové honebního společenstva“ je zavádějící a dokonce urážející. Honební společenstvo má kolem stovky členů a právo jednat a veřejně
vystupovat jménem členů má pouze výbor HS, popřípadě valná hromada. Podle dostupných informací předseda ani členové výboru HS dopis nenapsali a na poslední
valné hromadě k tomu nikdo mandát nedostal. Kdo dal tomuto neznámému (či neznámým) právo mluvit a veřejně se vyjadřovat za všechny členy HS? Pokud někdo konkrétní vyjadřuje své postoje a rozesílá letáky, proč se nepodepíše například člen HS +
jméno. Zřejmě je anonymita pohodlnější…
Myslivci již nemají sílu ani prostředky bránit se různým nařčením, očerňování, štvavým letákům, nebo se nechávat zatáhnout do různých konfrontací.
Nechť každý občan zváží, zda na valné hromadě vloží své pozemky k mysliveckému
hospodaření všeminským myslivcům nebo jiným „podnikatelům“, o kterých možná
ještě ani nevíme a kteří se můžou „vyrojit“ až na valné hromadě.
Proto žádáme vlastníky pozemků, přijďte na valnou hromadu (pozvánka s termínem
Vám bude doručena včas), aby jste sami mohli rozhodnout, kdo bude na dalších deset
let spolehlivý partner, který se bude starat o Vaše pozemky z hlediska mysliveckého
hospodaření. Pokud nebudete mít možnost se zúčastnit z jakéhokoliv důvodu, podepište prosím, plnou moc tomu, komu budete důvěřovat. Každý hektar je jeden hlas,
který může pomoci prosadit Váš názor. Jestli se přece jen na valnou hromadu dostavíte, plná moc bude zneplatněna a můžete hlasovat svými hlasy „živě“.
Věříme, že myslivost ve Všemině zůstane zachována a MS Všemina, které již funguje přes padesát let, bude fungovat ke spokojenosti spoluobčanů i nadále.
Za výbor MS Všemina
Stanislav Vala, jednatel

Vážení a milí spoluobčané,
zdravím Vás všechny po krásných prosluněných prázdninách. V následujícím článku
bych chtěla zrekapitulovat celé letní období
v našem sboru.
V červnu nás poprosil KRPŠ o pomoc při
účinkování na dětském dnu na třech stanovištích: hasiči, první pomoc a šmoulové.
Akce se vydařila a děti měly radost.
Další kulturní akcí, kde jsme excelovali,
byly oslavy 50. výročí založení TJ Sokolu
Všemina, kde jsme sehráli vyrovnané fotbalové utkání s myslivci.
V červenci jsme si s mladými hasiči udělali výlet na hotel. Děti se vyřádily na dětském hřišti a pochutnaly si na zakoupených
zmrzlinových pohárech.
Významnou událostí v našem sboru byla
svatba našeho člena. Zatahování na svatbě
proběhlo dobře – ženich splnil všechny zadané úkoly tak byl propuštěn a mohl pokračovat v zábavě.
Byli jsme pozváni na oslavy 85. výročí do
družební obce Strahovice. Oslavy byly velkolepé, byli pozváni též hasiči z Polska i Německa.
V srpnu se již tradičně konala mše svatá
za všechny zemřelé i živé hasiče. Všem zúčastněným děkujeme.
Další akcí v srpnu byly pivní slavnosti,
kde naši mladí hasiči v rámci programu
předvedli požární útok.
V červnu jsme se zúčastnili taktického
cvičení v obci Březová. Původně přišla zpráva, že hoří skládka v obci Březová, po ověření informace se nakonec ukázalo, že se
jedná o taktické cvičení okrsku. Cvičení
proběhlo dobře, jen sbory byly pokárány za
špatnou výbavu.
V létě jsme se samozřejmě také účastnili
pohárových soutěží. První pohárová soutěž
byla noční soutěž v Zádveřicích. Naše družstvo žen se umístilo na 6.místě z celkového
počtu 14 družstev.
Další soutěží v pořadí byla pohárová soutěž v Ostratě. Útok byl velmi náročný – do
kopce. Ukázalo se však, že naše mašina je
slabá. Muži se ovšem snažili a útok samozřejmě dokončili.
Družstvo žen se zúčastnilo další noční
soutěže, tentokrát v Kašavě. Útok se bohužel nepovedl kvůli zasukované hadici.
Pozadu nezůstalo ani družstvo našich žáků, které se zúčastnilo pohárové soutěže na
Želechovických pasekách, odkud si přivezli
čtvrté místo.
Tradiční soutěží byla pohárová soutěž
mužstev nad 35 let. Ženám se velmi dařilo
a vyhrály 1. místo, muži se snažili a nakonec obsadili skvělé 5. místo.
Na začátku měsíce září se naše družstva
zúčastnila pohárové soutěže v Neubuzi.
Starší a mladší žáci skončili na čtvrtém
a pátém místě. Družstva žen a mužů skončila na osmém a desátém místě.
Všem našim závodníkům děkujeme za
účast na soutěžích!
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát
krásně prožité podzimní dny.
Za SDH Všemina
Marie Gajdošíková
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – léto 2012
Letní přestávka mezi sezónami se
v našem klubu nesla v duchu oslav 50.
výročí založení klubu.
V sobotu 23. června TJ Sokol Všemina
oslavil 50 let od prvního soutěžního zápasu při přátelských utkáních. Fotbalovému
odpoledni přálo počasí, a tak v průběhu
akce dorazilo více než 400 návštěvníků.
Staří páni prohráli s Pozlovicemi 1:3,
v exhibičním zápase se rozešli myslivci
a hasiči i na penalty smírně a v závěrečném duelu náš „A-tým“ podlehl extraligovým hokejistům PSG Zlín 7:8. Během
programu mohli diváci shlédnout výstavku o historii všeminské kopané a zároveň
si zvolili nejlepšího hráče historie, kterým
se stal Alois Tomšů.
V neděli 15. července jsme výročí oslavili mší svatou v místním kostele, poté

Rozlosování mužstev TJ Sokol Všemina
- sezóna 2012 / 2013 - podzim
• Muži - III. třída, skupina A
Kolo Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Čas / Výsledek

neděle 12. 8.
neděle 19. 8.
neděle 26. 8.
neděle 2. 9.
neděle 9. 9.
neděle 16. 9.
neděle 23. 9.
neděle 30. 9.
neděle 7. 10.
neděle 14. 10.
neděle 21. 10.
sobota 27. 10.
neděle 4. 11.
neděle 11. 11.

4:1
6:3
2:4
3:2
2:5
16:00
10:15
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30

Utkání

Hvozdná - Všemina
Všemina - Mysločovice
Lhota u Mal. - Všemina
Všemina - Fryšták B
Pohořelice - Všemina
Všemina - Březová
Březůvky - Všemina
Halenkovice - Všemina
Všemina - Štípa
Komárov - Všemina
Všemina - Mladcová B
Příluky B - Všemina
Všemina - Tečovice B
Všemina - Hvozdná

V případě příznivého počasí se bude 11. 11. předehrávat
první jarní kolo mužů.
• Žáci - okresní soutěž, skupina B
Kolo Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Čas / Výsledek

neděle 26. 8.
neděle 2. 9.
10:6
neděle 9. 9.
2:5
neděle 16. 9. 13:30
neděle 23. 9. 12:30
neděle 30. 9.
neděle 7. 10. 12:45
neděle 14. 10. 12:00
neděle 21. 10. 10:15
neděle 28. 10. 11:30

Utkání
Volný termín
Všemina - Březová
Trnava - Všemina
Všemina - Hvozdná
Lukov - Všemina
Volný termín
Březová - Všemina
Všemina - Trnava
Hvozdná - Všemina
Všemina - Lukov

Divácí během oslav 50 výročí založení
klubu zvolili Aloise Tomšů nejlepším hráčem všeminské historie kopané.

jsme se přesunuli i s velkou většinou bývalých a současných hráčů na slavnostní
výroční schůzi a oběd. Čestné uznání za
přínos všeminskému fotbalu obdrželi
Vilém Gajdošík, František Čala, František
Gajdošík, Alois Tomšů a Radim Ježík. Po
ukončení schůze následovaly naše kroky
na hřiště, kde se u fotek a kronik zavzpomínalo na časy minulé.
V sobotu 18. srpna se uskutečnil III.
ročník Pivních slavností ve Všemině.
Návštěvníci si mohli vychutnat sedm druhů piv a bohatý program, který byl zaměřen zejména na děti. Ty měly k dispozici
skákací hrad, byly pro ně přichystány hry
o ceny, malování, překvapení v podobě
shozu bonbónů z letadla a další atrakce.
Všechny nadchl útok nejmladších hasičů
a zejména večerní „ohňová šou“. Večerem
provázela kapela TOP, která za své vystoupení sklidila velký potlesk. Nechyběl
ani ohňostroj, který přivezl z Ostravy Peťa
Ježík. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na
organizaci děkujeme. Velký dík patří zejména firmám GENERALI a HEINEKEN.
V neposlední řadě děkujeme starostovi
a místostarostovi obce Všemina.
Žáci vstoupili do nového ročníku pod
vedením Pavla Gajdošíka. Bývalí trenéři
se z důvodu kolize zápasů s „A-týmem“
nemohou mládeži plně věnovat.
Muži po čtyřech sezónách ve IV. třídě
působí opět ve vyšší soutěži. Herní zhod-

nocení podzimní části přinese další číslo
zpravodaje. Aktuality z dění v našem oddíle můžete sledovat na známých stránkách www.obecvsemina.info/tjsokol. Na
klání obou našich družstev nejen v podzimní části jste srdečně zváni.
David Řepa
sekretář TJ Sokol Všemina

Milí spoluobčané,
v záři začala pro Všeminu třetí hokejová sezóna. Jsme stále zařazeni do skupiny C, do které nyní přišlo mnoho nových
mužstev a můžeme se tak těšit na nová
napínavá hokejová utkání.
Termíny zápasů budou doplněny na
obecních stránkách:
http://www.obecvsemina.info/hokej
Těšíme se na vaši podporu.
POŘADÍ
1 HC Svatý Štěpán
2 VHK Ploština
3 HC Tuleni
4 HC MEDOKS VŠEMINA
5 HC Bylnice
6 HC Bílí Vlci
7 HC Vlachovice
8 Tučňáci Horní Lideč
9 HC Bohuslavice n/ Vl.
10 HC Kostelec 2008

Z
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

V
5
4
3
2
2
1
1
0
0
0

R
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1

P
0
1
0
2
2
2
2
3
3
3
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SKORE B
40 : 21 10
49 : 18 8
23 : 12 7
18 : 19 4
17 : 13 4
15 : 18 3
13 : 29 3
17 : 28 1
14 : 28 1
10 : 30 1

