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Vážení občané, pomalu končící zima
ještě ukazuje svoji vládu posledními
mrazivými dny, občas ještě poletují vločky sněhu, ale příchod jara nejde přehlédnout.
Rok 2013 jsme přivítali společnou
vycházkou k památníku sv. Huberta,
který zbudovali všeminští myslivci na
počest 60. výročí vzniku myslivosti ve
Všemině v nejvyšším bodě honitby zvaném „Na Kršli“.
Nádherný slunný den zlákal mnoho
našich občanů, ale také hostů ke krásné procházce úchvatnou všeminskou
přírodou. V cíli cesty čekalo všechny
účastníky malé pohoštění. Děti i dospělí opékali špekáčky na ohni, lidé si připíjeli svařeným vínem a slivovicí. Byla to
velmi zdařilá akce a přál bych si, aby se
tato silvestrovská setkání stala tradicí
i po další léta. Také mi dovolte, abych
touto cestou poděkoval všem, kteří se
postarali o občerstvení, zábavu a technické zázemí – poděkování patří Mysliveckému sdružení Všemina, Českému
červenému kříži Všemina, hasičům Všemina, TJ Sokolu Všemina a KRPŠ Základní a mateřské školy ve Všemině.
Příchod nového roku občané oslavili
u horního obchodu novoročním ohňostrojem a přípitkem. Byla to příležitost
setkat se se spoluobčany a přáteli
a popřát si tak štěstí a zdraví do nového
roku – tato setkání jsou již tradicí o kterou se zasadila především paní Jana
Ježíková.
Když budete číst tyto řádky, pevně
doufám, že si budete užívat prvních jarních dnů a slavit velikonoční svátky. Do
této doby se budeme snažit naši obec
uklidit po náročné zimě a opravit škody,
které vznikly.
Přes zimu jsme připravili několik projektů, u kterých probíhá stavební řízení.
Projekty se týkají především kritických
míst pro chodce, kde nejsou chodníky,
dále zvelebování obecních budov a prostranství a další akce pro zpříjemnění
života v obci.
Na závěr bych Vám rád touto cestou
popřál klidné a příjemné prožití svátků
velikonočních.
Robert Tomšů, starosta obce
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MO ČČK
Činnost v letošním roce zahájil náš
spolek MO Českého červeného kříže
Všemina tradičně valnou hromadou. Ta
byla na začátku roku uspořádána v hospůdce U Fojtů, kdy na programu bylo
hodnocení činnosti naší organizace
v uplynulém roce.
Již 13. ročník maškarního plesu, který se i letos konal v hospůdce U Fojtů,
byl uspořádán v komornějším duchu,
stejně jako loni. Menší prostory byly vyváženy bohatou tombolou a živým hudebním doprovodem.
Při této příležitosti bych zejména chtěla především poděkovat Břetislavu Kučerovi za možnost ples pořádat v jeho
hospůdce. Na místě je i poděkování
všem sponzorům, jež přispěli k naplnění
pestré tomboly: Fy Partr, Amipol, Dlažba
Pavelka, Tristol stolařství, Čalounictví
Kučera Alois, Zámečnictví Gajdošík,
Hospůdka U Fojtů, Smíšené zboží Ježíková Jana a členové ČČK. Děkujeme
občanům za účast i přispění do tomboly.
Díky sponzorům můžeme výtěžek plesu použít na potřebné vybavení lékárniček ČČK. Tyto lékárničky jsou umístěny
u členů: Dolansko – Gajdošíková Ludmila, Štěpánová Marta, Kovaříková
Anežka / Hořansko: Gajdošíková Emilie,
Pekařová Marie. Pokud nemáte zdravotnický materiál doma, v případě drobnějších úrazů a jejich ošetření se můžete
obrátit o pomoc u těchto našich členů.
Našim hlavním úkolem i pro letošní
rok je zajišťování první pomoci na kulturních, společenských a sportovních
akcích pořádaných jinými složkami naší
obce. Chceme vyzvat zástupce jiných
složek, aby předem zažádali o zajištění
dané akce, protože sami nemáme přehled o jejich plánech.
V měsíci dubnu plánujeme uspořádat
pravidelné osvětové školení občanů
o zásadách první pomoci v Pohostinství
U Kachtíků. Je pozvána odborná lékařka, která nám proškolí zásady, které se
mohou kdykoliv hodit každému z nás.
Proto určitě přijďte. O přesném termínu
a místě konání budeme informovat ve
všeminském rozhlase a na kabelu.
Na konci měsíce května rovněž plánujeme letošní první turnus oblíbeného
zájezdu do termálních lázní Podhajské
na Slovensku. Zájemci hlaste se, prosím, u Jany Ježíkové.
Závěrem přejeme Vám všem jarem
provoněné svátky velikonoční, hodně
sluníčka, klidu a pohody do jarních
dnů.
Jana JEŽÍKOVÁ, předs. MO ČČK

Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
13. 12. 2012
• ZO schválilo doplatek příspěvku TJ
Sokol Všemina ve výši 30 000 Kč a zvýšení příspěvku o 30 000 Kč na rok
2013.
• ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém
znění.
• ZO schválilo pravidla rozpočtového
provizoria ve výši 2 mil. Kč.
• ZO schválilo přílohu č. 2 Směrnice
pro provedení inventarizace – Plán inventur za rok 2012.
• ZO schválilo termíny svateb na rok
2013, místo konání svateb, zástupce
oddávajícího a zástupce matrikářky.
• ZO schválilo zvýšení příspěvku o 15
Kč na občana za rok 2012 pro Mikroregion Slušovicko a spoluúčast na projektu Slušovicko se vzdělává, ve výši 5 205
korun.
• ZO schválilo uhrazení faktur ve výši
910 115 Kč na stavbu chodník u Kaulinců.

Dokončený chodník u Kaulinců

6. 2. 2013
• ZO schválilo smlouvu o výpůjčce pozemků s TJ Sokol Všemina.
• ZO schválilo pronájem pozemku p.č.
2337/5 firmě AMIPOL na dva roky, s podmínkou umožnění vedení kanalizace po
pozemcích ve vlastnictví firmy AMIPOL.
• ZO schválilo žádost p. V. Gajdošíka
o vybudování kanalizace z čistírny odpadních vod na obecním pozemku.
• ZO schválilo podání Žádosti o dotaci
na vybudování hřiště v areálu základní
školy.
• ZO schválilo záměr obce k uzavření
smluv na nebytové prostory obce – masáže a kadeřnictví, za cenu pronájmu 35 Kč
za m², úhradu elektřiny dle skutečnosti
a v kadeřnictví úhrada vody teplé i studené dle skutečnosti.
• ZO schválilo zvýšení příspěvku na
květiny ve výši 200 Kč na 1 jubilanta
a 300 Kč na 2 jubilanty.
15. 2. 2013
• ZO schválilo účetní uzávěrku za rok
2012.
• ZO schválilo odkup parcel pro plánovanou výstavbu RD a rozvoj obce.
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NAŠI JUBILANTI
duben – červen 2013
Duben
Štěpánová Zdeňka
Tomšů Stanislav
Gajdošíková Zdeňka
Martinů Stanislav
Holíková Božena
Gajdošíková Drahomíra
Kovařík Alois
Tomšů Marie
Skula Jaroslav
Kaulincová Marie
Matušů Milada
Plonková Marie

Volba prezidenta České republiky 2013
Volba prezidenta České republiky byla vyhlášena na pátek 11. a na sobotu 12. ledna 2013, druhé kolo potom na pátek 25. a na sobotu 26. ledna 2013. Byla to první
přímá volba prezidenta. Dosud byl prezident volen nepřímo Parlamentem ČR. Celkem
9 kandidátů nakonec splnilo podmínky pro výkon funkce a postoupilo.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce
Výsledky voleb PRVNÍHO KOLA v naší
obci:
Celkem voličů 907, z nich volilo 614 voličů, tj. 67,7%. Platných hlasů bylo 99,84 %.
1. Miloš Zeman
229 hlasů, 37,36 %
2. Jan Fischer
111 hlasů, 18,11 %
3. Karel Schwarzenberg 99 hlasů, 16,15 %
4. Jiří Dienstbier
61 hlasů, 9,95 %
5. Zuzana Roithová
60 hlasů, 9.79 %
6. Vladimír Franz
25 hlasů, 4, 08 %

7. Taťána Fischerová
8. Jana Bobošíková
9. Přemysl Sobotka

13 hlasů, 2,12 %
12 hlasů, 1.96 %
3 hlasy, 0,49 %

Výsledky voleb DRUHÉHO KOLA v naší
obci:
Celkem voličů 907, z nich volilo 597 voličů, tj. 65,82%.
1. Miloš Zeman
386 hlasů, 64,87 %
2. Karel Schwarzenberg 209 hl., 35,13 %

Ze všeminské matriky
I. čtvrtletí 2013
• Narození

Tříkrálová sbírka
V úterý 8. ledna 2013 byly na obecním
úřadě za přítomnosti pracovníků Charity
Zlín otevřeny pokladničky ze sobotní
Tříkrálové sbírky.
V naší obci se vykoledovalo 35 332
Kč, v obci Dešná 7 350 Kč. Celkem tedy
42 682 Kč.
Děkuji jménem Charity Zlín a jménem
obecního úřadu všem občanům, kteří
přispěli do této sbírky jakoukoliv peněžní
částkou. Velké poděkování patří všem
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří
se i přes nepříznivé počasí podíleli na
zdárném průběhu sbírky.
Jana Sedláčková

Dunová Natali
Halásek Jan
Habrman Ondřej
Burget Timotej
Korytarová Emily
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Květen
Gargulák Alois
Trnovcová Marie
Holík Stanislav
Ježíková Zdeňka
Kolajová Marie
Kučerová Františka
Polášek Alois
Tomšů Jan
Pekař František
Jakubů Františka
Matušová Jarmila
Kolaja Stanislav
Kovařčík Josef
Červen
Ježík Jaroslav
Kučera Stanislav
Holíková Ludmila
Štěpánů Antonín
Zerzanová Vlasta
Geržová Františka
Holíková Ludmila
Hradil Pavel
Maliňák Alois

Jana Sedláčková, matrikářka

Blahopřání
V měsíci lednu oslavili 50 let společného života – ZLATOU SVATBU manželé
Jaromír a Ludmila Nedbalovi.
V témže měsíci oslavili 60 let společného života – DIAMANTOVOU SVATBU
manželé Alois a Marie Kolajovi.
Oběma manželským párům srdečně
blahopřejeme a do dalších společně prožitých let přejeme především hodně zdraví, rodinné pohody, úcty a vzájemné tolerance.

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.

SVOZ ODPADŮ
• PLASTY: 11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.

4

Všeminský zpravodaj 1/2013

Svátek Života
Opět máme Velikonoce, děti prázdniny,
dospělí pár dní odpočinku navíc.
Většina střední a mladší generace už
ani neví, co se vlastně slaví. Události
Svatého týdne a Vzkříšení přestaly být
podstatným prvkem našeho života, přestaly nás utvářet a vůbec zajímat. Velikonoce se změnily v pouhý folklór, odpočinek a hodování. Z duchovního odkazu
nezbylo téměř nic.
Z pohledu dějin spásy si připomínáme
jednak cestu ke svobodě, exodus, vyjití
z domu egyptského otroctví, vysvobození
z otroctví hříchu. Pro Křesťany je rozhodující událostí utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Vzkříšení určuje
budoucnost všech lidí, všichni mají naději na život věčný v Boží přítomnosti.
Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání je základem křesťanského poselství. Znamená
převratnou skutečnost, která mění svět
i lidskou situaci. Ježíšovo vzkříšení bylo
průlomem do zcela nového druhu života;
do života, který již nepodléhá zákonu zrození a smrti. Otevírá novou dimenzi lidského bytí. Ježíšovo zmrtvýchvstání je
univerzální událostí, je novým rozměrem
lidské existence.

život. Na život ve svobodě, beze strachu
a obav z budoucnosti. Naději, že zvládneme sebetěžší životní situace lidsky důstojně a se ctí. Jen život s Ježíšem Kristem
prožijeme v radosti a naplno, budeme mít
budoucnost.
A všem Všemiňanům přeji, ať se zaposlouchají do biblických textů Svatého týdne (pašijí) a nechají se jimi oslovit. Ať žijí
ve světle Kristově a dosáhnou věčného
života v trvalém společenství s Bohem,
svatými a svými předky.
P. František Kuběna SJ.
farář

Jen na nás záleží, zda přijmeme cestu
utrpení, Kristova kříže a smrti. Nakolik
máme podíl na jeho pozemském životě,
natolik budeme mít podíl na jeho vítězství
a životě věčném. Jen cesta s Ježíšem
Kristem nám dává naději na smysluplný

Pozvánka na farní akce

KRPŠ
Tak už je to zase tady – klíčení, pučení, hrabání, šmejdění, prostě vše, co
k jaru patří. Hlavně všichni určitě netrpělivě čekáme na pořádnou dávku vitamínu D v podobě slunečních paprsků.
Konečně nás přestanou zlobit chřipky,
rýma a jiné neduhy. Tak jen do toho!
Otevřeme všechna okna dokořán a nechejme proudit jarní energii i do našich
domovů.
V zimě si děti pořádně zařádily na
sněhu i na našem karnevalu. Účast
byla veliká. Doufáme, že se všichni
dobře bavili. Chci dodatečně poděkovat
všem, co nám přispěli do tradiční karnevalové tomboly pro děti.
V červnu chystáme opět POHÁDKOVÝ LES. Potřebné finance chceme i letos získat jarním sběrem železného
odpadu. Snad se nám to podaří, i díky
vám všem, ještě něco nashromáždit.
No, a kdo bude ochotný změnit svou
identitu a na pár hodin se stát třeba
loupežníkem, čertem nebo jinou pohádkovou bytostí, ten je u nás v pohádkovém lese vždy srdečně vítán!
(ladkapek@centrum.cz)
Za KRPŠ
Laďka Pekařová

5. 5. neděle:
12. 5. neděle:

21. 5. úterý:

22. 6. sobota:
20. 7. sobota:
22. 8. čtvrtek:

První svaté přijímání dětí v 9.30 hod.
Zasvěcení dětí Panně Marii a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
Pouť k sv. Janu Nepomuckému, patronu naší Farnosti a Obce.
Mše svaté v 7.15 a v 10.30 hod.
Slavnostní kazatel P. Petr Havlíček SJ, Akad. farnost Olomouc.
Poutní požehnání ve 14.30 hod.
Pozvánka na Ekumenické setkánání Všemina – Liptál
Program: 17.00 společné modlitby – všeminský kostel
17.50 agapé, společné posezení na hřišti
Pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a kněžská
povolání; odjezd autobusu ve 14.00 hod.
Pouť farnosti Všemina na Svatý Hostýn.
Pouť důchodců na Svatý Hostýn
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o práci hasičů a především se seznamovali s prevencí požárů.
Chtěla bych všechny pozvat 27. března proběhnou ve škole velikonoční dílny,
kde si mohou děti s rodiči vyrobit výzdobu pro své domovy.
26. a 27. dubna naši nejstarší žáci – 4.
a 5. ročníku – jedou na exkurzi do Prahy,
zde žáci navštíví Pražský hrad, Národní
banku ČR, Poslaneckou sněmovnu ČR,
Národní muzeum, letiště Václava Havla,
Petřín, Staroměstské náměstí.

Základní škola
V měsíci lednu proběhl zápis do 1. třídy. K zápisu se dostavilo celkem 8 dětí,
nebyl udělen žádný odklad školní docházky. Dle matriky se nedostavilo 1 dítě,
které bylo přijato do 1. třídy v ZŠ Zlín. Od
1. září 2013 do lavic v 1. třídě usednou
následující žáci: Matěj Bajko, Jakub
Mahdal, Tobiash Petr Semkiv, Klára
Gajdošíková, Veronika Ježíková, Leona
Kratochvílová, Vendula Krejčí a Ludmila
Oškerová.
Od února pracují budoucí prvňáčci
v projektu Adaptace předškolního dítěte
na základní školu. V rámci projektu každé
pondělí navštěvují základní školu a pracují s paní učitelkou. Zaměřujeme se především na správné držení ruky při psaní.
V rámci grafomotoriky procvičujeme uvolňování ruky nejdříve na velkých formátech, nácvik špetkového úchopu v krupičce, pokračujeme kroužením, nácviku hor-

ního oblouku, dolního oblouku, kroužením
oběma směry, vodorovné čáry, svislé čáry a šikmé čáry. V rámci matematických
představ procvičujeme třídění podle barvy, velikosti, tvaru, dále přiřazujeme podle počtu, porovnáváme a počítáme. Děti
pracují nejen ve škole, ale také mají domácí úkoly, které plní se svými rodiči.
Děti se na práci ve škole velmi těší a rády
plní své úkoly.
V měsíci březnu opět proběhlo školní
kolo recitační a pěvecké soutěže. V jednotlivých kategoriích byli vybráni žáci,
kteří nás v posledním březnovém týdnu
pojedou reprezentovat do oblastního kola
na Základní školu Veselá. Budeme jim
držet palce, aby byli úspěšní. 15. března
ve škole proběhly také besedy s Hasiči
Zlín – projekt Hasík ve 2. ročníku a 5.
ročníku. Žáci si mohli vyzkoušet vybavení
hasičů a získali mnoho nových poznatků

Mateřská škola
Z informací mateřské školy nejvíce zajímá občany určitě zápis do mateřské
školy, který bude letos probíhat 29. dubna od 13,00 hodin do 15,00 hodin.
V letošním školním roce odchází pouze
8 dětí do základní školy a uvolní se 7
míst pro nové děti. Děti do mateřské
školy jsou přijímány podle kritérií, které
jsou stanoveny ve směrnici školy. Kritéria
přijímání dětí do mateřské školy budou
vyvěšena na internetových stránkách
školy, v mateřské škole a předány rodičům u zápisu. Kapacita mateřské školy je
28 dětí, více dětí nemůže ředitelka školy
přijmout dle školského zákona. Přednostně jsou přijímány děti předškolního
věku. V týdnu od 15. 4. do 18. 4.2013
v době od 13,00 hodin do 16,00 hodin si
rodiče mohou vyzvednout žádosti o přijetí
v mateřské škole, nebo na webu školy
www.zsvsemina.cz. K zápisu si zákonný
zástupce dítěte přinese rodný list dítěte a
OP (ověření trvalého bydliště), dále vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy.
Nezapomeňte prosím s vyplněnou přihláškou zajít k dětskému lékaři, bez jeho vyjádření je přihláška neplatná.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
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SDH Všemina
Vážení a milí spoluobčané, je mou milou povinností Vás informovat o dění
v našem sboru na začátku roku 2013.
Přelom roku patřil v našem sboru pořádání kulturních akcí a valných hromad.
V prosinci to byla valná hromada v našem
sboru. Samozřejmě se zástupci z našeho
sboru účastnili valných hromad v okolních
sborech. V lednu se zástupci z našeho
sboru zúčastnili okrskového aktivu, který
se konal na Březové. V lednu jsme také
pořádali už pátý ročník sjezdu na čemkoliv, účast byla hojná, celkem se přihlásilo
asi 50 závodníků. V udírně se opékaly
špekáčky a i přes velký mráz pokračovala
zábava až do večerních hodin. Poděkujme
všem sponzorům a taky organizátorům za
uskutečnění celé akce. Ovšem největší
akcí pořádanou naším sborem byl masopustní průvod. Počasí bylo nádherné,
masek se do průvodu dostavilo dostatek,
takže nic nebránilo zahájení průvodu
v 8:30 z horní točny autobusu. V čele,
jako každý rok, jel pan Valchář se svými
koňmi a nazdobeným vozem. Po skončení
průvodu byly nachystány zabijačkové dobroty na zbrojnici pro účastníky průvodu
a také pro občany obce. Všem účastníkům moc děkujeme za hojnou účast
a občanům děkujeme za vřelé přijetí
a nachystané občerstvení.
Náš sbor ovšem neminuly ani zásahové akce. V lednu to byl požár komína.
Během požáru ani zásahu hasičů nebyl
nikdo zraněn a požáry byly uhašeny ihned
po příjezdu zásahového družstva.
Do jarního období bych Vám všem chtěla popřát hodně zdraví a také Vás varovat
před nebezpečným vypalováním starého
travního porostu.
Za SDH Všemina
Marie Gajdošíková

Končiny 2013

Rytíř lesa / p o v í d k a
V roce 2006 a 2007 bylo v zimě sněhu
poskrovnu a teploty zimních měsíců byly
poměrně mírné. Podle mého názoru ty
předešlé zimy byly kruté a některá zvěř
musela zaplatit svou daň, která si vyžádala velké úhyny ve všech honitbách.
Zima přírodě ve velké míře neuškodila,
ba naopak. Přežili jen ti nejsilnější a nejvitálnější, kteří podle mého založí silné
populace zvěře v našich lesích.
To zapříčinilo větší přírůstek černé
zvěře, která je odolná vůči extrémnímu
počasí. V historii naší honitby ještě nebyl
zaznamenán tak velký výskyt černé zvěře. V květnu, kdy se začali lovit srnci, to
bylo v některých částech naší honitby
znát. Při šoulačce na srnce jsem nacházel čerstvé stopy černé zvěře. Les byl
převrácen vzhůru nohama a někdy jsem
marně čekal na srnce, kterého prasata
zradila. Ale o tom není můj příběh.
Do lokality zvaná Macíkova studna,
Borky a Zlámaná jedla jsem velmi rád
chodíval s mým kamarádem Michalem
Martinů. Stalo se to jednou v létě, kdy
jsme navečer vyjeli autem na Sobolici
a vydali se na čekanou do Macíkové
studny. Klid, atmosféra tohoto místa a
zvědavost nás prostě nenechaly lenivět
doma. Napravo, nalevo samá houština,
strmé kopce, to je přesně to pravé místo
pro pohyb a úkryt černé zvěře. Sedávali
jsme každý na jiném místě a oznamovali
si SMS veškerý pohyb zvěře. Asi v osm
hodin večer začalo v houštině něco zalamovat, tak jsem měl oči na pozoru. V
tom šeru jsem rozpoznal, že jde o tlupu
divočáků, která má namířeno směrem
na Novů cestu, kde se často divočáci
vyskytují. Po jedné hodině jsme to ale
vzdali, protože po prasatech ani památky. Jenom samé srnčí, daňčí a nádherné

houkání sov, které se tu vyskytují (Kalous
ušatý, Puštík obecný, Sýček obecný).
Sešli jsme se u Karlového krmelca
v Borkách. Odtud jsme se vraceli polní
cestičkou ke Zlámané jedli. Tma zahalila
les do černého závoje a začínala padat
mlha. Kráčeli jsem potichu lesem v úseku, kde je vyrúbaná hora (Barčinovo).
Najednou jsme zaslechli zalamování,
které se blížilo směrem k nám.
Vypadalo to jako by kráčel kůň, který
do toho ještě funěl. Kráčející stín temně
mlhavým lesem měl namířeno přes holou mýtinu do Zlámané jedle. Najednou
jsme ho spatřili! Temný rytíř lesa stál
majestátně na kraji houští. Posvítil jsem
svým halogenem a podíval se dalekohledem. Byl to kapitální kňour, který měl
minimálně dvěsta kilogramů, ne-li víc.
Stáli jsme od něj asi čtyřicet metrů.
Vtom se dal na útěk. Běžel houštinou
jako buldozer, kterému nestojí nic v cestě. Nikdo z nás ještě neviděl něco takového.
Hned jsme spěchali na místo, odkud
divočák vyšel na mýtinu. Po chvíli hledání nějakých stop jsme objevili skupinu
smrčků, které byly celé od bláta (omalovánky či otěrky). Bylo to čerstvé. Na
stromových porostech bylo bláto ve výšce až sto deset centimetrů. To napovídalo, že se v této lokalitě vyskytuje velký
kňour, který nám tohoto večera zkřížil
cestu. Je štěstí spatřit tak velký kus
černé zvěře v naší lokalitě, který se tu
někde potuluje.
Tenhle druh zvěře má u mne velký respekt a úctu. Žít skrytý život a snahu
přežít, si vysluhuje v naší přírodě první
místo jako dokonalá a nezkrotná zvěř
našich lesů.
David Tatkovský, Všemina
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – zima 2013
Zimní přestávka je téměř u konce
a naše dvě fotbalová mužstva se
chystají na začátek jarní části
sezóny 2012/2013. Ta vypukne
o velikonočním víkendu, v sobotu 30. března hrají muži ve
Fryštáku. Žáci začínají o týden později, v neděli 7. dubna hostí na domácím trávníku Březovou.
Na začátku zimní přípravy jsme byli
nuceni vyrovnat se s dvěmi odchody klíčových hráčů A-týmu. Hrající trenér
Antonín Burša neodolal déle trvající nabídce Slušovic, pomoci se záchranou
krajského přeboru. Ve vyšší soutěži zakotvil i Jakub Polách, který od začátku
(pět a půl roku) k nám dojížděl a jeho
rozhodnutí se rovněž nelze divit, zakotví
na dlouhodobější hostování v týmu 1.B
třídy z Valašských Příkaz. Je to pro nás
ohromné oslabení, jejich rozhodnutí však
chápeme, děkujeme za působení u nás
a přejeme jim v novém působišti mnoho
úspěchů. Dveře nazpět mají vždycky otevřeny.
Nová trenérská dvojice Adam Vala,
Dušan Karlík st. tak musí řešit rébus, jak
nahradit potenci nejlepšího střelce, navíc

Rozlosování mužstev TJ Sokol Všemina
sezóna 2012 / 2013 – JARO
• MUŽI - III. třída, skupina A
Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Datum
sobota 30. 3.
neděle 7. 4.
neděle 14. 4.
neděle 21. 4.
neděle 28. 4.
neděle 5. 5.

16.
23.
24.
25.
26.
28.
29.

středa 8. 5.
neděle 12. 5.
sobota 18. 5.
neděle 26. 5.
neděle 2. 6.
neděle 9. 6.
neděle 16. 6.

Čas
Utkání
15:30
Fryšták B - Všemina
15:30 Všemina – Pohořelice
16:00
Březová – Všemina
16:00
Všemina – Březůvky
16:00 Všemina – Halenkovice
16:30
Štípa – Všemina
(hř. Kostelec)
16:30 Všemina – Lhota u Mal.
16:30
Všemina – Komárov
16:30 Mladcová B – Všemina
16:30
Všemina – Příluky B
16:30 Tečovice B – Všemina
16:30
Všemina – Hvozdná
16:30 Mysločovice – Všemina

• ŽÁCI – okresní soutěž, skupina B
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
11.

Datum
neděle 7. 4.
neděle 14. 4.
neděle 21. 4.
neděle 28. 4.
neděle 5. 5.
neděle 12. 5.
neděle 19. 5.
neděle 26. 5.
neděle 2. 6.
neděle 9. 6.

Čas
13:00
13:00
13:30
13:00
14:15
14:00
10:15
14:00

Utkání
Všemina – Březová
Trnava – Všemina
Všemina – Hvozdná
Lukov – Všemina
VOLNÝ TERMÍN
Březová – Všemina
Všemina – Trnava
Hvozdná – Všemina
Všemina – Lukov
VOLNÝ TERMÍN

když bude chybět tvořivý střední
záložník. Do těžké pozice se pustili s vervou. Mužstvo absolvovalo přípravu na umělé trávě ve
Fryštáku, doplněnou přátelskými zápasy ve Zlíně Vršavě a Pasekách. Oproti původnímu předpokladu jsme se nezúčastnili turnaje
ve Vsetíně kvůli obavám, zda by pro ještě
užší kádr přinesl kýžený efekt. Vzhledem
k uvedeným skutečnostem, je i přes výborné umístění v polovině tabulky, jedi-

ným cílem záchrana v soutěži. Odpověď
nám přinese následující dvou a půl měsíční trvání okresních bitev.
Výsledky zimních přípravných zápasů:
Všemina – Lípa (okresní přebor) 1:4,
Všemina – Paseky (III. třída) 0:3,
Všemina – FC Vizovice (IV. třída) 6:1,
Všemina – Loučka (IV. třída) 4:3,
Všemina – Kostelec (okresní přebor) –
neděle 24. března.
V sobotu 19. ledna proběhlo již III. Fotbalové plesání v hostinci U Kachtíků
s kapelou TÖP a zaplněným sálem, doufáme, spokojených účastníků. V posledním únorovém týdnu bylo na programu
soustředění ve Velkých Karlovicích (foto).
V tomto roce kromě některých úprav na
hřišti včetně budovy plánujeme také další
kulturní akce. Tradiční pouťovou zábavu
se skupinou Kosovci a také další Pivní
slavnosti.
Všechny fanoušky žádám o podporu
nejen v nadcházející druhé polovině sezóny. Budeme ji potřebovat. Aktuality o dění
klubu najdete na snad již známém webu
www.obecvsemina.info/tjsokol.
David Řepa
sekretář TJ Sokol Všemina

Vzpomínky Františka Čaly
(č.p. 251) jednoho ze zakládajících členů TJ Sokol Všemina
a jednatele TJ Sokol Všemina v letech 1978 až 2008.
Píše se rok 1961. Je jaro a dne 9. dubna se ve Všemině zakládá Tělovýchovná jednota Sokol Všemina. Ustavující schůze 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 člen Veřejné bezpečnosti, staršina Nedbálek Josef. Jednota tu
byla, ale činnost tohoto roku nevyvíjela téměř žádnou.
Než bylo vybudováno hřiště, tak se fotbal všeminských ogarů 14–19 letých hrál tam,
kde se jen dalo. Na Horním konci to byly „Rovenky na Jemelkovém a Maliňákovém“
a různých malých loukách. Dolané, kterých byla většina, kopávali hlavně na „Padělkách
pod dědinů“, na Slováčkové louce (Neubuz), Nad Luží, Pod Hrádkem na Kašparové
louce a po zahradách mezi stodolami.
Ogaři běhávali soukromníkům po pastvišti, šlapali jim trávu. Ti je zase proháněli,
byly z toho nadávky a jiné mrzutosti. Školní mládež se také neměla kde vyžívat. Hrávali
kopanou na silnici. Přání mít v obci hřiště vyjadřovali nápisy po vratech a zdech: My
chceme hřiště!!!
Také se s tímto heslem malovaly plakáty a lepily se po stromech a stodolách.
Památný byl plakát nalepený na Kachtíkové kůlně. Vyjímal se vedle historických nápisů
„Nehera dělá šaty dobré“.
Rok 1962 – Mistrovství světa v kopané v Chile. V tomto roce se konečně splnilo
přání celé mladé generace. Začalo se budovat hřiště. Však se mladí lidé na tento
okamžik těšili bezmála 17 let od konce druhé světové války. Už tehdy se mluvilo
o hřišti, slibovalo se, ale byla to vždy jen „těšínská jablíčka“.
Byl získán pozemek v rámci výměny půdy. Na tomto pozemku byl ale navezen hnůj,
močůvka a vápno. Místní JZD dalo k dispozici buldozer. Tím bylo vše shrnuto na hromadu, čímž vzniklo asi 800 kubíků kompostu. Potom za spolupráce členů Sokola vozem a kolečky bylo provedeno vyrovnání hrací plochy, abychom na podzim již mohli hrát
na svém hřišti. Dřevo na branky nám opět dalo JZD. Tesaři Bělíček Jan (Bořutů)
a Bělíček Jaroslav (Slávků) nám ho otesali. Jednou v sobotu navečer nám tesař
Gajdošík Jan (Machálků) branky zadlabal a pomohl je postavit. Jakmile stály branky,
už to nebyla pustá plocha, ale bylo to tak dlouho očekávané hřiště. Hřiště leží na dol-
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ním konci obce v místech Pod Čupem. Je
položeno směrem JV–SZ.
Míč, kterým se hrálo ve Všemině od
roku 1962 byl šněrovací a nafukovací.
Duše s hadičkou byl výrobek Matador Bratislava - rok 1956. Součástí fotbalové
výstroje byly i kožené kopačky s vyměnitelnými kolíky, upevněné hřebíky. První
dresy ve kterých jsme v roce 1962 začínali fotbalovou historii byly barvy zelené.
Véčko pod krkem, lemování na rukávech
bylo bílé. Bílé barvy byly i trenýrky.
Štulpny byly barvy černé.
Na zápasy se jezdilo autobusy. Starší
autobus s „čumákem vpředu“ řídil toho
času jednatel František Pekař. Později se
jezdilo i na poznávací zájezdy.
Nehrál se jen fotbal, ale také i stolní
tenis a šachy.
V pohostinství U Kachtíků byl objeven
starý stůl na stolní tenis z dob ČSM. Byl
postaven na jeviště a za oponou se odehrávaly velké boje. Hráči nabývali tréninkem zručnosti a do budoucnosti mohl
vzniknout oddíl stolního tenisu. Akcí zimy
byl turnaj v Trnavě „Na rozcestí“. Zúčastnili se ho: Kaulinec Josef, Bělíček Josef,
Čala František (71), Mika Jaroslav, Mika
František a hostinský, toho času U Kachtíků, Tesař Josef z Polešovic, zvaný
(Zamykal). Na čtvrtém místě skončil
Kaulinec Josef.
Šachisté se scházeli celou zimu
U Kachtíků u pana Tesaře, kde měli rozehraný turnaj. Hra ve Všemině byla tehdy
neznámá. Díky obětavosti některých členů a předsedy J. Nedbálka se daly do
činnosti dvě kompletní šachovnice.
Proběhl turnaj se Sokolem Slušovice
s výkladem pravidel. Dále se rozehrál
i místní turnaj. Výsledky se nedochovaly.
První předseda TJ Sokol Všemina –
staršina Josef Nedbálek, pracoval od roku 1961 do roku 1963.
Další předsedové: od roku 1963 do
roku 1972 Gajdošík Jan; od roku 1972 do
roku 1978 Vilém Gajdošík; od roku 1978
do roku 1998 Gajdošík Jan; od roku
1998 do roku 2000 Drábek Adolf; od roku 2000 do roku 2011 Gajdošík Stanislav; od roku 2011 Turna Lukáš.
Při příležitosti 100. výročí organizovaného fotbalu v České republice 4.
července v roce 2001 udělil Českomoravský svaz členům TJ Sokol Všemina
Františkovi Čalovi a Josefu Řehákovi.“Pamětní list“ za zásluhy o rozvoj
fotbalu.

VŠEMINSKÝ HOKEJ
Vážení spoluobčané,
hokejová sezóna 2012/2013 nám právě končí. V době uzávěrky zpravodaje
zbývala poslední dvě kola. Celkový ročník
musíme hodnotit kladně, neboť se nám
opět podaří skončit do šestého místa
a tímto se udržet ve stávající skupině.
V aktuální části play-off nemáme mnoho
úspěchů, nedaří se nám útočná fáze. Je
tedy do příštího ročníku stále co zlepšovat. Vyhráli jsme prozatím pouze dvě
utkání.
Jedno z těchto vítězství bylo nad hokejovým týmem HC Svatý Štěpán, kde nás
přijeli podpořit naši blízcí, přátelé a kamarádi. Chceme všem poděkovat za

Poř. Klub

skvělé fandění, bez něj bychom jen ztěží
zvítězili. Zvláštní poděkování patří našemu místostarostovi Bronislavu Kolářovi
za celou organizaci výletu.
Během vánočních svátků jsme pro občany Všeminy zajistili na hokejovém stadionu ve Vsetíně veřejné bruslení. Velmi
nás potěšilo, že dorazilo kolem 90 účastníků a akce se všem líbila. Plánujeme, že
v dalších podobných činnostech budeme
pokračovat.
Na závěr chceme ještě poděkovat našim rodinám, za jejich vstřícnost a podporu.
Přejeme Vám krásné jarní dny
Váš hokejový tým Všemina

Z

V

R

P

SKORE

BODY

1. HC Tuleni

24

21

1

2

158 : 71

48

2. HC Bílí Vlci

25

17

1

7

149 : 102

40

3. VHK Ploština

24

14

1

9

174 : 124

34

4. HC Kostelec 2008

25

13

1

11

118 : 127

32

5. HC Svatý Štěpán

24

15

0

9

149 : 117

31

6. HC MEDOKS VŠEMINA

25

12

1

12

112 : 123

26

7. Tučňáci Horní Lideč

25

7

4

14

102 : 120

23

8. HC Vlachovice

25

6

2

17

103 : 169

15

9. HC Bohuslavice nad Vláří 25

5

3

17

92 : 134

15

6

0

18

86 : 156

15

10. HC Bylnice

24
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