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Konec léta
Vážení občané, horké léto nás velmi
rychle opustilo a náhle přišel podzim. Děti
už zasedly do školních lavic a většina
z vás už jen vzpomíná na chvíle dovolených a příjemných večerů.
O prázdninách se udála spousta zajímavých věcí. Největší událostí tohoto léta
byla především oslava první zmínky o naší
obci. Je to už dlouhých 640 let, od kdy se
datuje zápis o existenci osady, která nese
jméno Všemina.
Každý člověk by měl znát svoji historii
a místo odkud pochází jeho předci a kde
je jeho domov. O to důležitější je zachovat
si tradice a zvyky, jež byly blízké našim
předcházejícím generacím. Proto si myslím, že bylo důstojné a správné strávit
spolu jedno odpoledne a zavzpomínat na
všechny, kteří zde žili před námi. Celá

Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
14. 6. 2013
• ZO schválilo závěrečný účet obce za
rok 2012, vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
• ZO schválilo zřízení věcného břemene
na pozemku parc.č. 149, k.ú. Všemina,
p.Čaly – chodník u Kaulinců.
• ZO schválilo na parcele 2230/1 dle
GP 1167-21/2013 zřízení věcného břemene na pozemku p. Matušů – přípojka
veřejného osvětlení.
• ZO schválilo mandátní smlouvu s MCI
SERVISEM s.r.o. o zřízení internetového
profilu.
• ZO schválilo podepsání smlouvy
s firmou Hřiště s.r.o. o vybudování hřiště
na pozemku před školou.
• ZO schválilo smlouvu s firmou AOS
EKO-KOM a.s.o. pronájmu kontejnerů na
sklo.
• ZO schválilo organizační sbírky Hasičů
pro obec postiženou povodní organizovanou přes Charitu Zlín.
• ZO schválilo prodloužení splatnosti
poplatků na odpad do konce měsíce srpna 2013.
• ZO schválilo plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací.
• ZO schválilo zakoupení 10 ks pivních
setů do majetku obce.
• ZO schválilo zprávu o provedení kontrole na úseku evidence obyvatel, místních poplatků a ověřování.
26. 7. 2013
• ZO schválilo zajištění a program
oslav výročí 640 let obce Všemina.
• ZO schválilo změny rozpočtů.
• ZO schválilo nákup pro zásahovou
jednotku ve výši 97 330 Kč – přilby.

• ZO schválilo směrnici spisový řád
obce.
• ZO schválilo smlouvu o právu provést
stavbu chodníku u Ševčíků.
• ZO schválilo poskytnutí odměny mladým hasičům ve výši 3 000 Kč za úklid
obce.
• ZO schválilo vyvěšení záměru odprodeje části pozemku o výměře cca 90 m²
p.č. 2409 p. Chovančíka.
• ZO schválilo podepsání smlouvy
s firmou COVA – střešní systémy Lidečko
na opravu střechy na hasičské zbrojnici.
• ZO schválilo sepsání smlouvy s firmou AOP Slušovice na výměnu zbývajících oken ve škole.
• ZO schválilo výměnu dveří ve školní
jídelně firmou AOP Slušovice.
29. 8. 2013
• ZO schválilo a pověřilo starostu obce
k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj na investiční akci – Hřiště u Základní školy.
• ZO schválilo zvýšení rozpočtu ve výdaji o 5 000 Kč – finanční dar dětskému
domovu, 10 000 Kč na sněhové zábrany
na střeše ZŠ a přesun 200 000 Kč z investic – HZ do oprav střechy na Hasičské
zbrojnici.
• ZO schválilo přijetí finančního daru
od Firmy PARTR ve výši 20 000 Kč na
pořádání kulturních a společenských akcí
ve Všemině.
• ZO schválilo herní řád na hřišti u základní školy.
• ZO schválilo a pověřilo starostu k
podpisu nájemní smlouvy s ŘSZK na nájem pozemku na p.č. 2372/29 a úhradě
nájemného za rok 2013 ve výši 438 Kč.

slavnostní událost začala v místním kostele mší svatou. Byl to důstojný začátek
nádherného, teplého srpnového dne. Mši
sloužil pan farář František Kuběna. Přivítal
všechny přítomné občany a milé hosty.
Zmínil především hodnoty, kterých si máme vážit, abychom v budoucnu my i naše
další generace mohli důstojně žít.
Účast byla velká a tomu i odpovídala
délka průvodu, ve kterém jsme společně
procházeli obcí. Celá slavnostní událost
vyvrcholila na hřišti TJ Sokol Všemina
společným obědem a posezením s příbuznými, sousedy, přáteli a vzácnými hosty,
mezi které patřila také paní PaedDr. Alena
Gajdůšková, místopředsedkyně senátu
ČR. Doufám, že všichni, kteří se tohoto
odpoledne zúčastnili, nelitovali.
Výborná organizace celé akce, o kterou
se zasloužily především všechny složky
naší obce a práce celého týmu, podílejícího se na této náročné přípravě si zaslouží
velké díky a uznání. Asi nedokážu vyjmenovat všechny nadšence, kteří obětavě
věnovali svůj volný čas pro zdar celé akce.
Proto mi dovolte, abych na tomto místě
vyjmenoval alespoň některé z nich. Velké
díky patří P. Ing. Františku Kuběnovi, TJ
Sokolu Všemina za jejich hlavní podíl na
celé akci, paní Mgr. Janě Tomšů a panu
Ing. Milanu Sedláčkovi za propagaci, výstavu fotografií, zdokumentování celé akce, panu Václavu Kovaříkovi za pořízení
fotografií z celého průběhu oslavy..
Dobrovolným hasičům Všemina za pořadatelskou činnost a velmi aktivní účast
při přípravě oslav, ČČK Všemina, Mysliveckému sdružení Všemina za výstavu
trofejí a fotografií z historie myslivosti ve
Všemině a dále za výborně připravenou
střeleckou soutěž, která potěšila především mladé účastníky, personálu kuchyně
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a především připraveností pro případ zásahu. Pro děti i dospělé byly připraveny
soutěže a různé atrakce. Myslivci doplnili
doprovodný program o střelecké klání.
Velkým zpestřením byla soutěž složek ve
vaření gulášů. Nebylo jednoduché vybrat
vítěze, protože všechny byly velmi chutné.
Nakonec bych rád poděkoval všem
účastníkům oslav a také sponzorům, kterými byli Partr s. r. o, Pivovar Starobrno,
a. s., Pojišťovna Generali, a. s., pan
Roman Kresta, Enapo – provozovatel
místního obchodu.
Robert Tomšů, starosta obce
fotografie Václav Kovařík

NAŠI JUBILANTI
říjen – prosinec 2013

ZŠ za přípravu vynikajícího jídla a za
ochotnou obsluhu, hudbě Liptalanka
a skupině Kosovci.
Po výborném obědě jsme si mohli užít
bohatého programu, který navázal na tradici pivních slavností. Program doplnili
všeminští hasiči s ukázkou jejich činnosti

Říjen
Holíková Antonie
Garguláková Ludmila
Martinů Marie
Kolajová Marie
Tomšů Josef
Martinová Bernardeta
Gajdošíková Emilie
Nedbalová Ludmila
Kolaja Alois

Ze všeminské matriky
III. čtvrtletí 2013
• Narození
Kučera Robin
Koutná Helena
Matušů Natálie
Bělíček Martin
Směták Štěpán
Rupa Tomáš
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Gajdošíková Ludmila
Matušů Ludmila
Pekařová Marie
Mikeska Josef
Čest jejich památce!
• Sňatky
20. 7. 2013
Martinů Michal, Všemina
Kotková Adéla, Dešná
27. 7. 2013
Vajďák František, Všemina
Vaculová Martina, Podkopná Lhota
3. 8. 2013
Martinů Tomáš, Všemina
Jurečková Magdaléna, Lhota u Vs.
31. 8. 2013
Gajdošík Vilém, Všemina
Mikšíková Lucie, Jasenná
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.
Jana Sedláčková, matrikářka
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Listopad

Sbírka použitého
ošacení
ČČK ve spolupráci s obecním úřadem
pořádá pro občanské sdružení Diakonie
Broumov sbírku použitého ošacení.
Tato sbírka se uskuteční ve dnech
5.11. a 6.11.2013 vždy od 8,00 do
16,00 hodin.
DO SBÍRKY MŮŽETE DAROVAT:
- letní a zimní oblečení /dámské,
pánské, dětské/
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
- látky /minimálně 1 m², prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek/
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
- vatové a péřové přikrývky, polštáře
a deky
- obuv – nepoškozenou a kompletní
- hračky – nepoškozené a kompletní
- peří, péřové přikrývky a polštáře

SVOZ PLASTOVÉHO ODPADU
• 21. 10., 18. 11., 16. 12.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
• 19. 10.

Skovajsová Ludmila
Tomšů Emilie
Kolaja Alois
Tomšů Alois
Polaštíková Ludmila
Matůšková Františka
Prosinec
Kučerová Ludmila
Bělíčková Marie
Gajdošíková Božena
Štěpánová Amalie
Juříčková Marie
Gajdošík František
Černá Františka
Černý František
Mikesková Ludmila
Gajdošík Vojtěch
Studýnka Antonín
Kovařík Eduard
Kovaříková Františka
Hucelová Marta

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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Zpráva ze základní školy
Dne 2. září naše škola opět ožila po
dvouměsíčním odpočinku. I když se ve
škole neučilo, tak celé prázdniny probíhaly v pracovním duchu. Na nádvoří bylo
budováno dětské hřiště nejen pro děti
z mateřské a základní školy, ale také pro
veřejnost, která může využívat hřiště mimo provoz mateřské školy. Hřiště bylo
budováno ze 2/3 z dotačního titulu ministerstva pro místní rozvoj a 1/3 byla hrazena obcí Všemina. Hřiště je využíváno
především dětmi mateřské školy, které
jsou z nových hracích prvků nadšeny. Pro
děti i učitelky je velkým přínosem, protože jej mohou využívat nejen v dopoledních hodinách, ale také odpoledne před
odchodem dětí domů.
Dále proběhla také výměna zbývajících
starých oken. Na nové budově čekaly výměnu ještě okna v kabinetech, na chodbě a v šatnách zaměstnanců. Na staré
budově došlo k výměně skleněných
luxver. Ve školní jídelně se vyměnily vchodové dveře, které netěsnily a docházelo
k úniku tepla.
Školní rok 2013/2014 zahájil starosta
obce Robert Tomšů předáním dětského
hřiště k užívání základní a mateřské škole. Do školy v letošním roce nastoupilo
pouze 8 nových prvňáčků, jsou to: Matěj
Bajko, Leona Kratochvílová, Tobiash Petr
Semkiv, Klára Gajdošíková, Veronika Ježíková, Jakub Mahdal, Vendula Krejčí
a Ludmila Oškerová. Letošní školní rok
jsme zahájili se 45 žáky. Školu k 30.
červnu opustilo celkem 15 žáků – do ZŠ
Slušovice přestoupilo 10 žáků do 6. ročníku, do ZŠ Liptál přestoupila 1 žákyně
do 6.ročníku, 1 žákyně přestoupila na
Gymnázium Lesní čtvrť Zlín, 1 žák přestoupil do 5. ročníku do Dětského domova a ZŠ Liptál, 1 žák přestoupil do 6.
ročníku 5. ZŠ Zlín a 1 žák přestoupil do
2. ročníku ZŠ Křiby Zlín z důvodu přestěhování. Při ZŠ funguje také školní družina, provoz byl zahájen s počtem 30 žáků.
Se školou spolupracuje oddělení ZUŠ
Štefánikova Zlín, kde žáci navštěvují výuku hry na klavír, kterou vyučuje Mgr. art.
Pavla Kadavá.

Také v letošním školním roce je naše
škola zařazena do projektu „Ovoce do
škol“ s firmou ovocentrum Valašské Meziříčí. Žáci dostávají 2x měsíčně zdarma
čerstvé ovoce a zeleninu. Škola zajišťuje
pro žáky také svačinky v rámci projektu
„Školní mléko“. Žáci se mohou přihlásit
k odběru dotovaných mléčných výrobků
(mléko, ochucené mléko, lipánky, jogurty), dále je v nabídce velká řada nedotovaných výrobků. Každý žák má nárok na
1 dotovaný výrobek denně.
Ve škole probíhá nejen výuka v povinných a nepovinných předmětech, ale také
zájmová činnost v kroužcích. V tomto
školním roce nabízíme následující zájmo-

vé kroužky: počítačový kroužek, výtvarný
kroužek, kroužek dovedných rukou, sportovní kroužek, turistický kroužek, florbal,
logopedie. Mezi kroužky je taky zařazen
kroužek anglického jazyka pro 1. a 2.
ročník, který je pro žáky povinný, jako
příprava na povinnou výuku jazyka od 3.
ročníku.
Pracovníci školy přivítali děti s úsměvem na tváři a doufám, že v tomto duchu
budeme pokračovat celý školní rok. Přeji
všem žáků mnoho úspěchů po celý školní
rok a zaměstnancům pevné nervy při plnění někdy velmi náročných úkolů.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy

Mateřská škola
A máme tu září a s ním začátek nového
školního roku 2013/2014. Od 19. srpna
byla MŠ po 7 týdenní prázdninové přestávce pro naše děti opět otevřena.
Nový školní rok začal v pondělí 2.září
2013 a byli jsme skoro v plném počtu.
První týden jsme odstartovali s počtem
25 a 26 ze 27 zapsaných dětí. Nových
dětí bylo přijato 6 a svůj nástup do MŠ

Začátek školního roku
Dne 3. září byl na novém hřišti u ZŠ a MŠ Všemina zahájen nový školní rok
2013/2014.
Zastupitelstvo obce přeje všem prvňáčkům, ale i jejich starším spolužákům hodně
úspěchu při svém vzdělávání. Učitelkám přeje trpělivost, stejně jako i všem zaměstnancům školy.
To, že jsme mohli školní rok zahájit právě na novém hřišti, je zásluhou učitelek
z mateřské školy paní Aleny Květákové a paní Věry Poláškové, které s nápadem
vybudovat toto zařízení přišly.
Robert Tomšů, starosta obce

zvládly všechny na jedničku. Letos budeme mít opět větší počet předškoláků –
přesně 15. Celkem má třída nyní 11 dětí
čtyřletých a 16 pětiletých.
První dny si nově příchozí děti vždy zvykají na nové kamarády, na paní učitelky
a ostatní personál, na prostředí školky
a hlavně na každodenní vstávání a pravidelný režim ve školce. Pomáháme jim
začlenit se mezi starší kamarády hrami
na seznámení a získání pocitu bezpečí
a pohody v novém prostředí. Vedeme
děti k zapamatování si své značky, k základním hygienickým návykům a k základům sebeobsluhy.
Stihli jsme si už prohlédnout celou budovu školy, abychom věděli, jak vypadají
třídy velkých školáků a také třeba, kde
nám paní kuchařky připravují všechny ty
dobroty. Letos nám velkou radost udělalo
nové hřiště na nádvoří naší školy. Děti se
nemohly dočkat, až bude všechno hotovo
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a budou si moci prolézačky a houpačku
pořádně vyzkoušet. Hřiště oceníme především vždy, když je po dešti a nemůžeme na školní zahradu kvůli blátu a také
v odpoledních hodinách po odpočinku.
Režim dne zůstává stejný, jako v minulých letech. Scházíme se ráno od 6:30 do
8:00 hodin, obědváme v 11:30, pak odchází domů děti, které neodpočívají
a provoz končí v 16:00 hodin.
I v letošním roce budeme získávat dovednosti, návyky a postoje v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání. Týdenní tématické
plány jsou každý týden zveřejněny na
stránkách ZŠ a MŠ Všemina. Jsou také
opět vždy vyvěšeny v šatně Mateřské
školy, stejně jako ostatní důležité dokumenty týkající se provozu a organizace
v MŠ a najdete zde i jídelníček. Pokud
mají rodiče připomínky, stížnosti, či nás
naopak chtějí pochválit, mohou využít
Knihy přání a stížností.
Paní učitelka Polášková se bude opět
věnovat dětem, kterým se ještě nedaří
vyslovit správně všechny hlásky v logopedickém kroužku. Kroužky Anglického jazy-

ka a výtvarné výchovy pro předškoláky
povede paní učitelka Květáková. Své výtvarné nadání a zručnost si opět budou
moci vyzkoušet i rodiče v již tradičních
odpoledních a věříme, že oblíbených setkáních při kávě.

Přejme si, aby celý školní rok, který je
před námi probíhal v duchu pohody, radosti, spokojenosti, pokroků a úspěchů vašich (našich) dětí!
Učitelky MŠ
Věra Polášková a Alena Květáková

Historie obce známá i neznámá
Součástí oslav 640 let naší obce Všeminy, byla velmi pěkná,
zajímavá a hlavně pro děti přitažlivá výstavka fotografií, trofejí,
vycpanin všeminského Mysliveckého sdružení. Vystaveny byly
také kroniky společenských organizací, fotokroniky školy, obce,
fotografie sportovců a fotografie z minulosti Všeminy. Vše vystavené se prohlíželo s velkým zájmem. Vzpomínalo se nad proměnou obce, na léta strávená ve
zdejší škole, na spolužáky, učitele, na společenský a sportovní
život v obci. Nad fotografií zobrazující původní objekt vesnického
stavení se rozvinula diskuze
o místě v obci, kde stavení stálo
a kým bylo obydleno. Vysloveno
bylo několik možností. Rádi bychom vybrali tu pravou. Určitě
se mezi námi najdou občané,
kteří si vzpomenou podle dobových fotografií které vlastní nebo
i svých vzpomínek kde stavení
stálo a kdo ho v daném období
obýval. A pokud budete hledat
fotografie podívejte se i do svých
knihoven zda byste náhodou nenašli knihu Pověsti a historie obce Všeminy Františka Kučery
z roku 1964. Zájemců o pověsti z naší obce je mnoho, ale pramenů málo.
Výstavku doplňoval také k prohlédnutí starý obraz – dokument. Nedávno obci darovaný obraz – dokument je dokladem
zajímavé události o které se v souvislosti s historií obce v dostupných materiálech nepsalo.
Text: Představenstvo obce Všeminy jmenovalo ve výborovém
sezení, odbývaném dne 3. ledna 1897 vysokorodého pána, pana Františka hraběte ze Seilernů za jeho dary, které nám r. 1896

udělil, svým čestným občanem. Ve Všemině, dne 10. března
1897 František Štěpánů – I. radní, Jan Bělíček – starosta,
František Kučera – II. radní
Jaké dary obci byly předány nevíme. V roce 1896 zasáhlo
obec velké krupobití. Možná, že se dary jako pomoc vztahovaly
k této události. Snad dohledáme nějaké záznamy.
Rod hrabat, kteří se zapsali
i do dějin naší obce pochází ze
Švýcarska, kde žil pod jménem
Kichelier (de Keucklier ). Johan
Friedrich Kichelier (1676 – 1761),
později diplomat v habsburských
službách byl v r. 1684 adoptován svým strýcem Johannem
Friedrichem Seilernem a převzal
jeho jméno. Rod později přešel
do Rakouska. Přídomek Aspang
si tento rod přidal ke jménu
Seilern po zakoupení stejnojmenného
dolnorakouského
statku, a až ho r. 1705 opět
prodal, jméno Seilern – Aspang
používal i nadále. Český inkolát
(šlechtické obyvatelské právo)
jim byl udělen 1710 a o dva roky později byl rod povýšen do
hraběcího stavu, v r. 1746 do českého hraběcího stavu.
Šlechtická rodina Seilern – Aspang lukovské panství vlastnila od
r. 1724. V r. 1868 zdědil panství hrabě František Seilern (1859
– 1919). Jeho hlavní sídlo byl zámek na Lešné.
Hrabě Kristián August Seilern - Aspang (1717 – 1801) – dal
svým nákladem vybudovat v naší obci farní kostel, faru, školu.
Hrabě František Seilern (1859 – 1919) – v r. 1896 udělil naší
obci dary, v r. 1897 se stal čestným občanem obce Všemina.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

6

Všeminský zpravodaj 3/2013

A co volby?
Zanedlouho půjde většina z nás volit
poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Z neznámého
důvodu prožíváme jakékoliv volby ve vypjaté atmosféře, při které se vyhrocuje
agresivita a nepřátelství, trvající často až
do dalších voleb. Proč ale tolik zloby
a nenávisti?
V české společnosti nastaly v posledních 20 letech hluboké změny, které doprovázejí mravní, náboženský, kulturní,
hospodářský, a především politický vývoj,
lépe řečeno hluboký úpadek. Duchovní
stav občanů je tristní, ztratili víru ve
smysluplnou budoucnost s vědomím, že
nic nemohou ovlivnit. Přestože většina lidí se považuje za „nevěřící“, mají zatím
stále v podvědomí křesťanskou mravnost
a hodnoty Desatera. Podle toho posuzují
politiky, převážně je odsuzují a považují je
za zkorumpované a příživníky, kteří místo
veřejného zájmu prosazují věci, ze kterých mají užitek, na kterých parazitují.
Veřejná moc má sloužit k vytváření
vzdělaného, mírumilovného a lidumilného
člověka, který svůj život staví na mravních ctnostech a ne na neřestech. V Evropě to znamená respektovat tisícileté
křesťanské kořeny a víru v Ježíše Krista.
Vždyť samotná myšlenka evropské demokracie a demokratického volebního
systému se zrodila na půdě Církve – volby
opatů, biskupů, papežů. Pouze díky křesťanskému prostředí se demokratický politický systém může právem považovat za
nejlepší ze všech možných. Postupným
mizením křesťanství ve společnosti a zaměřením na pohanství, se zásadně změnil charakter a kvalita demokracie. Tato
se změnila v pravý opak. Ztrátou křesťanství zmizel vnitřní mravní regulátor v člo-

věku, vyjádřený např. největším Zákonem
lásky, Desaterem či Blahoslavenstvími.
Úctyhodná demokracie v posledních
letech značně upadla. Místo pravdy nastoupila „politická korektnost“, neřeší se
skutečné problémy, život na státní dluh,
nízká porodnost, vysoká nezaměstnanost, agresivita uvnitř i v mezinárodních
vztazích, války, trvalá hospodářská krize,
růst vykořisťování, neoprávněně rostoucí
sociální rozdíly, ztráta solidarity, manipulování a oblbování skrze propagandu
a reklamu v masmédiích.
Píšu to dnes proto, že s blížící se volební kampaní naše společnost opět více
zdivočí svou nekulturností, zlobou a nenávistí. Těchto projevů bychom se měli alespoň u nás na Valašsku vyvarovat. Volit
máme svobodně, podle hlasu svého svědomí, podle toho, co považujeme za nejlepší pro tuto zem. A ať už budeme volit
kohokoliv, buďme realisty a očekávejme
více dřiny, utahování opasků a zdražování, to je inflaci. Kvůli těmto věcem si nekažme život špatnou náladou. Mějme radost, která bude mít základ v podílu na
radosti Boží. Pro dobrou náladu a správné uvažování obraťme se k moudrosti
Bible a přečtěme si třeba tyto úryvky
z Písma:
- Kniha soudců Sd 9,7-21 Jotamova bajka
- První list Timoteovi 1 Tim 2,1-4
- List Římanům Řím 13,1-10
- List Titovi Tit 3,1-7
- První list sv. Petra 1 Petr 2,11-16
Pouze Boží slovo nás posílí, dovede
k trvalé radosti, ke svobodě a pomůže
nám překonat každou těžkou dobu. Změní
naše srdce i celý náš život. Život uskutečňovaný z pohledu víry všem Všemiňanům
přeje
otec František

SDH Všemina
Vážení a milí spoluobčané, zdravíme Vás
všechny po krásných prosluněných prázdninách. Zrekapitulovat celé letní období v našem sboru, tentokráte zabere hodně řádků…
V červnu jsme byli KRPŠ Všemina požádáni o výpomoc při účinkování na Dětském
dnu se stanovištěm s vystavenou technikou
našeho sboru. S ohledem na vysoký počet
dětských účastníků a jejich radostné oči při
spláchnutí plechovek, můžeme být spokojeni, protože je mezi nimi hodně hasičských
talentů.
Náš sbor uspořádal na přelomu měsíce
června a července sbírku, ve spolupráci s
Charitou Zlín a OÚ Všemina, na pomoc rodinám zasažených povodněmi v obci Mlékojedy. Štědří občané Všeminy darovali celkem
47.810 Kč. Ve spolupráci se starostou obce
Mlékojedy byly vybrány tři rodiny, kdy každá
obdržela třetinu této částky, za účasti zástupců SDH Všemina a našeho pana starosty. Všem dárcům vyřizujeme tímto od obdarovaných srdečné poděkování. Děkujeme.

Tou klíčovou letní akcí byly pro nás oslavy
640 let výročí obce Všemina. Náš sbor se
aktivně podílel, spolu s dalšími složkami, na
organizaci této akce. Dík patří zejména družstvu naši žáků, kteří hostům oslav v rámci
bohatého programu předvedli naprosto bezchybný a rychlý požární útok. U příležitosti
oslav byly zásahovému družstvu předány
z rukou čestného hosta, paní senátorky,
nové moderní přilby. Potěšilo nás samozřejmě vítězství našeho guláštýmu v soutěži
o nejlepší guláš, a tímto jim dodatečně děkujeme za obětavé nasazení u kotle.
Dne 22. 6. se konalo okresní kolo Soutěže
požárního sportu. Ze Všeminy se zúčastnilo
družstvo žen, které se umístilo na 11. místě. Letní sezona byla samozřejmě bohatá
i na pohárové soutěže. Tradiční soutěží byla
dne 17. 8. pohárová soutěž mužstev nad 35
let na Březové. Ženám se velmi dařilo
a umístily se na vynikajícím 2. místě. Na
začátku měsíce září (7. 9.) se naše družstva
zúčastnila velmi silně obsazené pohárové
soutěže v Neubuzi. Starší žáci se umístili na
výborném 3. místě a mladší žáci skončili na
místě sedmém. Družstvo žen získalo pěkné
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4. místo z 10 družstev, a to po sporné časové penalizaci, jinak by bylo na místě prvním.
Družstvo mužů bylo na 5. místě ze 17 družstev. Všem našim závodníkům děkujeme za
účast a nasazení na soutěžích!
V srpnu se již tradičně konala mše svatá
za všechny zemřelé i živé hasiče. Všem zúčastněným děkujeme.
Ani léto se neobešlo bez nutnosti výjezdů
zásahové jednotky: dne 13. 8. proběhla likvidace nebezpečného vosího hnízda. Dne
1. 9. vyjížděla jednotka k požáru popelnice
na parkovišti u kurtů. Připravenost jednotky
pak byla prověřena 14. 9. prověřovacím
cvičným výjezdem v součinnosti s dispečinkem SHZ Zlín k hořícím popelnicím u hotelu
Všemina.
Přejeme Vám všem krásně prožité podzimní dny.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček

MO ČČK
V letní sezoně MO ČCK Všemina uspořádala několik zájezdů do oblíbených destinací, a to celkem 4 zájezdy do oblíbených termálních lázní Podhajské a 2 zájezdy do termálů v Dunajské Stredě na
Slovensku. Letní počasí mělo sice své
vrtochy, ale výborné podmínky v těchto
termálech a zejména léčivá voda dovolují
návštěvu prakticky za jakéhokoliv počasí.
Rádi bychom tímto poděkovali řidiči panu
Břetislavu Kučerovi, který zajistil dopravu.
Náš spolek se aktivně zúčastnil oslav
640 let obce Všemina, ať už v průvodu
tak i v soutěži vaření guláše a děkujeme
všem, kteří se na výsledku podíleli i těm,
kteří nás v hlasování podpořili.
Dále oznamujeme občanům, že pořádáme podzimní nákupní zájezdy do
Polska ve třech termínech: 19. 10., 26.
10. a 30. 10. Tyto zájezdy opakujeme pro
jejich úspěch z minula. Na zájezdy se
můžete přihlásit u Jany Ježíkové.
Dále bychom rádi informovali, že máme
v plánu i vánoční zájezdy: předvánoční
prohlídku Budapešti, kterou zajistí cestovní kancelář CEZAKO a po dobrých
zkušenostech zájezd do předvánoční
Vídně malým autobusem s p. Kučerou.
O přesných termínech budeme dle zájmu
občanů informovat ve všeminském rozhlase a na infokanálu kabelové televize.
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
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Myslivci a veřejnost
Motto:„První z lidských věcí je výchova. Neboť počne-li kdo správně nějakou věc,
ať jakoukoli, je pravděpodobné, že bude též správně ukončena. Neboť jaké kdo zaseje símě do země, takovou je třeba též očekávat sklizeň.“
Antifón z Athén
Vážení kolegové myslivci a příznivci
myslivosti, o tom, že myslivost nemá příliš dobrý kredit v očích veřejnosti, se asi
nemusíme přesvědčovat a při podrobnějším zkoumání můžeme s obavami pozorovat stále sílící trend naprostého nepochopení až odmítání myslivosti u mladších
generací. Tento stav asi nikoho z nás
netěší, ovšem na druhou stranu jen málokdo má chuť a kapacitu se blíže zamyslet nad jeho příčinami, případně udělat
něco pro změnu. Bohužel jen výjimečně
dokážeme náležitě prodat široké veřejnosti přínosy naší činnosti a při pokusech
o působení na okolí se často dopouštíme
chyb, kterých si okamžitě všímají ti, kdo
nám nepřejí a dokáží toho náležitě využít.
Slovní útočení a vydávání odmítavých
prohlášení jako reakce na překroucené
zprávy o myslivcích ovšem nic neřeší a
spíše zde platí pravidlo o míře zašpinění
bot v souvislosti s délkou šlapání v exkrementech. Bohužel ani rezignace a pohrdavé mávání rukou s odkazem na bezvýznamnost toho kterého uskupení, není
cestou k růžové myslivecké budoucnosti.
Několikrát už jsme slyšeli heslo o karavaně, která jde dál i přes výhružné vlčí
vytí, ale ve vztahu k veřejnosti máme
vážné obavy, že nám tu naši karavanu
mohou úplně rozehnat, že se již nikdy
nedá v této podobě dohromady. Zkušenosti ze zemí, kde jsou v tomto ohledu
„dále“ jsou skutečně varovné a uvědomme si, že veřejné mínění má obrovskou
sílu a přes politiky je schopné zcela rozvrátit všechny základy současné české
myslivosti.
Myslivost má samozřejmě velkou nevýhodu v tom, že působíme navenek jako
jakási zvláštní uzavřená skupina, proti níž
je snadné se vymezit a získávat tak na
úkor myslivosti popularitu. Výše uvedené
je pouhé konstatování skutečnosti, za
které nám jistě dáte za pravdu. Bereme
ho jako jednu z objektivních podmínek
a rozhodně nemáme zájem na stránkách
Myslivosti rozmnožovat nářky nad tím, jak
je nám neprávem ubližováno, nikdo nechce chápat, co všechno prospěšného
děláme, a že jsme vlastně utiskovaná
menšina.
Tím bychom myslivosti vůbec nepomohli, přičemž za zásadní považujeme,
aby myslivost dokázala držet krok s jinými
zájmovými skupinami a začala promyšleně působit na mínění veřejnosti, z níž je
rozhodující oslovení mladé generace.

Jsme přesvědčeni o tom, že pouze pokud
se podaří, aby se významná část současných dětí potkala s myslivcem, který je
přesvědčí o tom, že myslivci nejsou žádní
škůdci a primitivové, tak můžeme k budoucnosti pohlížet s nadějí. V opačném
případě nás již v relativně krátké době
čekají významné problémy s tolerancí
většiny společnosti. Tento náš názor
přesně vystihuje úvodní myšlenka Antifóna z Athén, že „Bez správného zasetí
významu myslivosti a následné výchovy
nemůžeme nikdy sklidit úrodu v podobě
kladného názoru široké veřejnosti na činnost myslivců, kterou si právem zasloužíme.“
Velmi si proto vážíme avizované snahy
ČMMJ zaměřit se na propagaci myslivosti
a zlepšování jejího mediálního obrazu.
Podpora ČMMJ je skutečně velkou příležitostí jak tuto problematiku posunout,
ovšem sama o sobě nestačí. Nežijme
v iluzi, že to za nás udělá někdo „nahoře.“ Toto spoléhání se na někoho dalšího
je jedním z rysů naší myslivecké povahy
a zcela zásadně se v tomto lišíme od
malých ekologických organizací, jež jsou
založeny na zaujetí a horlivém zapálení
několika spřízněných duší pracujících na
společném cíli, u kterých snaha, zapálení
a společná vize kompenzují časté nedostatky znalostí přírodních zákonitostí.
Tuto určitou zkostnatělost není samozřejmě možné zcela odstranit, již z důvodu
počtu myslivců, ale je třeba ji vyvážit důsledným využitím našich předností, kterých není málo.
Je nám jasné, že ani nejpilnější jedinec,
nebo malá skupina nejsou schopní významně ovlivnit postoj veřejnosti, pokud
nebudou mít podporu širokého okruhu
nás myslivců. Věříme, že se nad problematikou propagace myslivosti a práce
s mládeží zamyslíme a začneme konat,
neboť na poli práce s mládeží a veřejností máme co dohánět.
Štefan Vojtek, MS Všemina
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – léto 2013
Největší akcí, která se o prázdninách
na hřišti uskutečnila, byly oslavy 640.
výročí obce Všemina. Během dne se zúčastnilo přes 500 návštěvníků. Byl pro
ně nachystán slavnostní oběd, vystoupení kapely Liptalanka, kterou později vystřídala místní skupina Kosovci. Pro děti
byl nachystán bohatý doprovodný program (skákací hrad, bonbóny z nebe,
soutěže o ceny, malování atd.). Všichni
mohli okusit výtvory, které vznikly v rámci
1. ročníku Soutěže ve vaření gulášů, mezi
složkami ČČK, hasiči a myslivci. Vítězný
guláš nakonec pocházel od hasičů. Podle
vašich ohlasů měla akce úspěch a jsme
rádi, že jsme se na pořádání tak významné akce mohli podílet.
Všem (a nebylo jich málo), za uspořádání akce děkujeme.
V létě taktéž proběhla dlouho potřebná
rekonstrukce budovy. Zejména jsme provedli odizolování stavby a demontáž obkladů. Chybějící izolace způsobovala vlhnutí zdiva, vznikaly plísně a omítka uvnitř
budovy opadávala. V návaznosti na tuto
opravu plánujeme přestavbu schodiště
a jeho nadstřešení. Během letní přestávky taktéž proběhlo vymalování bufetu. Na
jeho stěnách můžete sledovat fotografie,

Dorost TJ Sokol Všemina – sezóna 2013/2014.
které zobrazují naše týmy v průběhu času. Pokud by byl nějaký zájemce o prohlídku výstavy fotek, kterou jsme vloni
instalovali do sálu, je možné se domluvit
s pořadateli během přestávek domácích
zápasů.
V letošní sezóně jsme do soutěže přihlásili 3 mužstva – muže, dorost a mladší
žáky. Dorost hraje svoje zápasy jako
předzápas mužů po nedělním obědě,

VŠEMINSKÝ HOKEJ

www.vhlbrumov.cz, www.obecvsemina.info/hokej
Milí spoluobčané, letošní hokejová sezóna 2013/2014 byla již zahájena a v době
uzávěrky zpravodaje jsem odehráli dvě utkání. Bohužel nám zápasy nevyšly dle našich představ. Oba jsme prohráli, ale je to jen začátek a věříme, že se nyní bude jen
dařit. Jsme stále ve skupině C, kde máme ovšem letos jen 7 soupeřů. Musíme
sportovně uznat, že všichni naši soupeři jsou velmi silní. Od července jsme byli již
na ledě v Brumově a posléze jsme trénovali na Vsetíně. Lze jen potvrdit, že hráčská
základna se nemění a je nás stále mnoho, kteří si rádi zahrají za Všeminu.
Budeme se těšit na vaši podporu a že za nás poženete za vítězstvím, jako v loňském roce.
Vít Chovančík

mladší žáci v pracovním týdnu, doma
v pondělí odpoledne. V době, kdy je trend
spíše týmy rušit kvůli nedostatku hráčů,
je to pozitivní věc. Velký dík patří všem,
kteří se o to zasloužili a ve svém volném
čase se jednotlivým týmům věnují. I tak
bychom chtěli hráčskou základnu ještě
rozšířit, proto v případě zájmu žádáme
všechny, ať neváhají a v čase tréninků
přijdou na hřiště. Stejně tak prosíme rodiče hráčů o pomoc s vedením týmů.
V tradičním termínu o druhém srpnovém víkendu začalo nový soutěžní ročník
naše A-mužstvo. V letní přestávce mužstvo opustili Libor Mikšík a Milan Kordula,
kterým skončilo hostování, do Podkopné
Lhoty odešel hostovat Marek Štefka. Do
kolonky příchodů jsme zaznamenali po
ukončeném hostování návrat Jakuba Polácha, jenž s sebou přivedl z Valašských
Příkaz i Lukáše Polácha. Z Míškovic
k nám zamířil rovněž na hostování Jiří
Herodes a v přestup se změnilo hostování Radomíra Železníka z Veselé.
Na konci srpna se do soubojů v okresních soutěžích zapojily i mládežnické celky. Zhodnocení podzimní části ročníku
2013/2014 přinese následující číslo
zpravodaje.
Aktuální výsledky a zhodnocení zápasů
jsou dostupné na
www.obecvsemina.info/tjsokol.
Srdečně zveme všechny k návštěvě
zápasů našich mužstev, přijďte povzbudit
v boji o podzimní body.
David Řepa, sekretář
a Lukáš Turna, předseda
TJ Sokol Všemina
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