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Vážení občané,
jarní počasí , které letos přišlo velmi
brzy, překvapilo nejen nás, ale především přírodu, která se pomalu probouzí
z velmi krátkého zimního spánku. Jarní
květiny začaly kvést a zanedlouho se
přidají i další rostliny a stromy. Zima
byla mírná a ani sněhu jsme si moc
neužili. Mnozí z nás již započali jarní
práce na svých zahradách a zahrádkách. Změna času, která nás čeká
koncem měsíce prodlouží den a stále
teplejší dny zahlceny sluncem vnesou
do našich duší nový elán pro následující
měsíce. V měsíci dubnu prožijeme velikonoční svátky, které, jak doufám, budou plné slunce. Příroda se zcela probudí a zeleň kolem nás osvobodí od zimní
šedi. Jaro a začátek léta jsou nejkrásnějšími dny celého roku. V měsíci květnu opět vyrazíme s našimi seniory na
tradiční výlet, prožijeme několik státních svátků a pak už budeme netrpělivě
očekávat příchod léta a čas dovolených
a prázdnin. Ale tohle všechno je ještě
moc daleko. Vás občany čeká spousta
práce na zahrádkách a sadech a zaměstnance obecního úřadu na úpravě
a úklidu obce tak, aby na každoroční
pouť bylo čisto a útulno v celé obci.
Proto mi dovolte poděkovat už dnes
těm občanům, kteří se snaží o jarní
úklid. Na závěr mi dovolte popřát Vám
co nejpříjemnější prožití Velikonoc
a hlavně hodně elánu a radosti do krásných jarních dní.
Robert Tomšů, starosta obce
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
12. 12. 2013
• ZO schválilo úpravy rozpočtu – detailní rozpis je k nahlédnutí u účetní obce.
• ZO schválilo rozpočtový výhled na rok
2016 ve výši 12 500 000 Kč na příjmové
i výdajové části a na rok 2017 ve výši
13 000 000 Kč na příjm. i výdaj. části.
• ZO schválilo rozpočtové provizorium
na rok 2014 ve výši 2 500 000 Kč.
• ZO schválilo bezúplatný převod poz.
parc. č. 2379/29, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 162 m² v k.ú.
Všemina zapsaných na LV 610 na obec.
• ZO schválilo plán inventur.
• ZO schválilo odložení rozhodnutí
o zamítnutí příspěvku MAS Vizovice ve
výši 31 052 Kč a prodloužení smlouvy
o půjčce do 31. 3. 2014.
• ZO schválilo uhrazení podílu obce
Všemina na vyrovnání povinnosti Regionu
Zlínsko v souvislosti s likvidací svazku.
• ZO schválilo prodej pozemku p.č. KN
2117 o výměře 292 m² panu J. Tomšů.

• ZO schválilo odkup pozemku pac.č.
2379/19 o výměře 60 m² pod zálivem
pro autobusy na zastávce Hořansko od
pana R. Tomšů.
• ZO schválilo směny pozemků pod
místní komunikací p.č. 221/5, v majetku
p. Vajďáka, za p.č. 2346/3 a p.č. 2346/4
v k.ú. Všemina v majetku obce Všemina.
• ZO schválilo směnu pozemku pod
místní komunikací p.č. 216/2 v majetku
manželů Holíkových a Gajdošíkových za
p.č. 2346/2 v majetku obce Všemina.
• ZO schválilo termíny svateb.
• ZO schválilo přijetí daru od obce
Dešná ve výši 3 000 Kč.
• ZO schválilo zamítnutí poskytnutí
příspěvku Centru pro zdravotně postižené ZK.
• ZO schválilo příspěvek p. J. Ježíkové
na nákup vánočních balíčků pro seniory
ve výši 10 000 Kč.
• ZO schválilo částku 6 500 Kč na nákup ohňostroje na Silvestra.

Úspěch naší studentky
Markéta Poláštíková z naší obce Všemina studuje Střední odbornou školu Josefa
Sousedíka ve Vsetíně, obor Cukrář. Perníkovou kompozicí s názvem“ Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu“ získala zlatou medaili na mezinárodní soutěži
Gastro Hradec 2013. Z perníku dokázala vytvořit valašskou vesničku s věrnou kopií
kaple svatého Cyrila a Metoděje, která stojí na vrcholu Radhoště. Kříž, který věrozvěsti nesli na své pouti na Velkou Moravu. Kostky domina na kterých je český
překlad hlaholice, perníkové repliky medailí, které byly k 1 150. výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vydány. Při tvorbě vycházela ze skutečných předloh a fotografií pod vedením učitelky Jaroslavy Londové a za pomoci spolužačky Zuzany Kolínkové. Ručně jemně zdobené perníky mohli obdivovat poutníci
v rámci oslav „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě a u příležitosti křesťanských svátků
také návštěvníci v Řimskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně.
Studentce Markétě přejeme, aby svůj talent a umění nadále rozvíjela a aby ve svém
oboru cukrářky dosahovala i v dalších letech co největších úspěchů.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce
Informace – internetové stránky SOŠ Josefa Sousedíka – úspěchy, města Vsetína,
Gastro Hradec 2013.

Byla dokončena oprava střechy a montáž
nových vrat na hasičské zbrojnici.

3. 2. 2014
• ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2014 o zrušení vyhlášky č.
4/2011 ze dne 24. 2. 2011 O místním
poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj.
• ZO schválilo příspěvek MAS Vizovice
ve výši 31 052 Kč poskytnuté půjčky
a úroku 6 % - 5 400 Kč. Schválený příspěvek činí celkem 36 452 Kč.
• ZO schválilo projekt opravy místní
komunikace od Kachtíků ke Kučerům.
• ZO schválilo vnitřní předpis o schvalování účetní závěrky obce.
• ZO schválilo výměnu oken a dodavatele na výměnu oken hasičské zbrojnice.
• ZO schválilo Smlouvu o odvádění
odpadních vod veřejnou kanalizací obce
Všemina.
• ZO schválilo zajištění a úhradu jmenovek na přilby a výstroj zásahové jednotky.
• ZO schválilo úhradu lékařských prohlídek hasičů.
• ZO schválilo nákup pozemku parc. č.
379 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m², pod pódiem na hřišti od
manželů Oškerových.
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Ze všeminské matriky
I. čtvrtletí 2014

• Narození
Budinková Sára
Zedníček Vít
Oškerová Helena
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Bělíčková Marie
Vala Antonín
Čest jejich památce!
matrikářka

Tříkrálová sbírka
Ve čtvrtek 9. ledna byly na obecním
úřadě za přítomnosti pracovníků Charity
Zlín otevřeny pokladničky z Tříkrálové
sbírky. V naší obci se vykoledovalo
35 686 Kč, v obci Dešná 6 619 Kč. Celkem tedy 42 487 Kč.
Děkuji jménem Charity Zlín a jménem
obecního úřadu všem občanům, kteří do
sbírky přispěli jakoukoliv peněžní částkou. Velké poděkování patří i všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se podíleli na zdárném průběhu sbírky.
Jana Sedláčková

Naši jubilanti

duben – červen 2014
Duben
Štěpánová Zdeňka
Ježíková Marie
Tomšů Stanislav
Gajdošíková Zdeňka
Martinů Stanislav
Tomšů Marie
Holíková Božena
Gajdošíková Drahomíra
Bělíček Josef
Tomšů Marie
Skula Jaroslav
Kaulincová Marie
Matušů Milada
Plonková Marie
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Květen
Gargulák Alois
Trnovcová Marie
Holík Stanislav
Ježíková Zdenka
Kolajová Marie
Kučerová Františka
Tomšů Jan
Pekař František
Jakubů Františka
Kolaja Stanislav
Matušová Jarmila
Kovařčík Josef
V měsíci březnu oslavila paní Marie Tomšová své 90. narozeniny. Blahopřejeme jí
a do dalších let přejeme hlavně zdraví, spokojenost, pohodu v kruhu rodiny a přátel.

foto Mgr. Jana Tomšů

Záznam o darech
K článku Historie obce známá i neznámá
- Všeminský zpravodaj č.3 /2013.

František hrabě ze Seilernů – čestný
občan obce Všeminy za udělené dary
naší obci v roce 1896.
Které to byly? Na tuto otázku odpovídá
ve školní kronice svým záznamem z roku
1896 tehdejší pan řídící zdejší školy
Josef Kunert.
Dne 30/7 zatáhla se ke 4 hodině odpoledne obloha hrozivými mraky a při slabé
bouřce strhlo se krupobití hrozné zajavši
osadu od mlýna, až samou hranici
Liptalskou. Nebyly to kroupy, ale hranaté
kusy ledu, které osení a ovoce zničily,
starší střechy probily a okna vytloukly. Ve
škole bylo vytlučeno 55 tabulí skla.
Největším dobrodincem po tak velké
katastrofě byl hrabě František ze Seilernu.
Darovál obci 60 q obilí na osev a 20 q
sena pro dobytek. Ku štědrému dni darovál pro chudé v obci zase výše zmíněný

dobrodinec 5 q obilí, 50 zl. a 20 m dříví,
a 12 školních dětí celým oblekem.
Vyhledáno v první školní kronice z roku
1842 – 1908, uložené ve Státním okresním archivu Zlín Klečůvka – zámek.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

Pranostiky
Březen, duben, květen.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by
po něm sáhl.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Březen suchý, duben mokrý a květen
větrný, pytle obilím a sudy vínem naplní.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Na mokrý duben – suchý červen.
Májová vlažička – naroste travička;
májový deštíček – poroste chlebíček.
Jsou – li májové houby červivé, bude
suché léto.
Suchý květen – mokrý červen.

Červen
Holíková Ludmila
Štěpánů Antonín
Hubáčková Františka
Geržová Františka
Zerzanová Vlasta
Holíková Ludmila
Kovaříková Františka
Přikrylová Marie
Pečeňa Milan
Maliňák Alois
Bělíčková Františka

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 odpadu
v ROCE 2014
plasty

14. 4., 12. 5., 9. 6.
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Postní doba
O Popeleční středě jsme překročili práh
postní doby, čtyřicetidenního období, které jako křesťané prožíváme v duchu obrácení a návratu k Bohu. Musíme neustále
odolávat modlám a překonávat každou
formu odcizení v životě jednotlivce i společnosti. Právě v postní době se máme
mnohem intenzivněji cvičit v duchovním
zápolení a začít žít novým životem.
Bůh nás hledá na bludných cestách, po
nichž se tak často touláme, a chce nás
dovést na cestu pravé radosti a opravdového života. Jen prostřednictvím pokání
se můžeme otevřít světlu, které jediné
může prolomit naše vnitřní temnoty, naše
odcizení, dát nám pravé sebevědomí založené na pravdě a dovolit, abychom se
osobně setkali s Božím milosrdenstvím.
Bůh zná dobře omezenost a ošklivost,
která se skrývá v našem nitru, ale jeho
soudy se diametrálně liší od našich lidských soudů.
Tragédií dnešní doby a člověka je odcizení, které pramení ze ztráty víry a Boha.
Termín „odcizení“ znamená oddělení se,
vzdálení se, ztráta rozumu (moudrosti)
a soudnosti, postavení věcí „na hlavu“.
Člověk ztrácí povědomí o své velikosti
a důstojnosti – je přece Božím obrazem,
má nesmrtelnost, rozum a svobodu, je
určen ke společenství s Bohem … Místo
toho se stává předmětem manipulace,
ocitá se v soukolí světa věcných jevů
a procesů. Věci začnou určovat, jak má
člověk žít, stává se jejich otrokem. Vtipně
to vyjádřil jeden filozof výrokem, že „věci
se vyšvihly do sedla a jezdí na člověku“.
Odcizení lze chápat jako určitý druh
zkušenosti, ve které dotyčný zakouší sebe samého jako cizince. Odcizený člověk
ztratil kontakt se sebou samým i se všemi ostatními lidmi. Dává přednost vlastnění – mít, cennější je všechno, co vlastní. Naopak co člověku jako člověku patří
– bytí, existence, není pro odcizeného
člověka tak důležité. Často o tom hovoří
Pán Ježíš v evangeliu. Mrtví ať pochovávají své mrtvé. Upřednostňování vlastnění
činí z člověka věc, zatímco věcem přisuzuje lidské atributy. Lidé jsou jako věci,
mají nosy, ale nečichají, mají uši, ale neslyší, mají ústa, ale nemluví, protože se
odtrhli od svých smyslových a živých
vlastností a převedli je na jimi samými
vyrobené věci (modly).
Závislost na předmětech (nejsou to jen
materiální veličiny, ale i naše vědomí, pocity, myšlení, naše vztahy) se projevuje ve
smrtelné nudě. Člověk potřebuje neustálou vnější stimulaci svých smyslů, které
mu ukáží, že ještě skutečně existuje.

Člověk vnímající své odcizení, pociťuje
vykořeněnost, bezmocnost, izolovanost,
cizost vůči druhým lidem, vůči své práci,
vůči místu, kde žije, dokonce vůči sobě.
Vnímá osamocení, nejistotu, zbytečnost
svého počínání, někdy i života.
Závislost na vnějších podnětech se
projevuje v přání poslouchat hlasitou hudbu, vytvářet kolem sebe zvukovou kulisu,
v rychlé jízdě automobilem, prožívat cizí
životy telenovel… U lidí, kteří se řídí především rozumem neosvíceným vírou, dochází k odloučení rozumu a srdce, a tím
k zakrňování emocionálního života. K tomu, aby se odcizený člověk přivedl opět
k životu, je třeba vědomě změnit orientaci. Obrátit se, přiznat svůj hřích a konat
pokání. Znamená to mít pozitivní vztah

k Bohu, ke svému tělu i duši a duševním
schopnostem. Člověk, který má svůj
vlastní křesťanský názor, místo aby podléhal veřejnému mínění, zůstává lidsky sám
sebou a lidsky roste.
Překonat odcizení, začít žít v souladu
s autentickou lidskou přirozeností.
Přijmout do svého života milujícího Boha,
žít podle příkladu Ježíše z Nazareta.
Formovat své já (svou duši) vírou, nadějí
a láskou. V neposlední řadě také rozvíjet
dispozice, které vedou ke konání dobra
– snažit si osvojovat ctnosti a zbavovat se
neřestí.
Dobré prožití postní doby s touhou proměny a s radostnou oslavou života ve
Vzkříšeném Ježíši Kristu přeje všem


P. František Kuběna SJ

Pozvánka na farní akce 2014
4. 5. neděle: První svaté přijímání dětí v 9.30 hod. Zasvěcení dětí Panně Marii
a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
18. 5. neděle: Pouť k sv. Janu Nepomuckému, patronu naší Farnosti a Obce. Mše
svaté v 7.15 a v 10.30 hod.; svátostné požehnání ve 14.30
12. 7. sobota: Pouť Farnosti Všemina na Svatý Hostýn
27. 7. neděle: Pietní odpoledne ke stému výročí začátku První světové války ve
14.30 hod. (modlitební pásmo, vzpomínka na padlé ze Všeminy, kladení
věnců, vzpomínkové posezení s občerstvením na farní zahradě); společná
akce Farnosti a Obce. Dopoledne v 10.30 hod. mše svatá za padlé a zraněné vojáky z Farnosti Všemina a Dešné.
21. 8. čtvrtek: Pouť důchodců na Svatý Hostýn
8. 11. sobota: Pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a kněžská povolání; odjezd autobusu ve 14.00 hod.
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Základní škola
Jednou z prvních zkušeností pro každého žáčka je zápis do 1. třídy. Ten na
naší škole proběhl 16. ledna. Všechny
děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co už umí a dovedou. Zápisu se
zúčastnilo celkem 14 dětí, z toho bylo
přijato do 1. třídy 13 a u jednoho dítěte
nebyl zápis ukončen.
K zápisu se dle matriky nedostavily 4
děti, 3 děti byly přijaty do ZŠ Slušovice,
kde dochází nebo docházeli jejich sourozenci a jedno dítě bylo přijato do ZŠ Zlín,
kde má v současné době bydliště.
Od 1. září 2014 do lavic v 1. třídě usednou následující žáci: Filip Jahoda, Jan
Jakubů, Jiří Jasenský, Lukáš Mlýnek,
Adam Tomšů, Dominik Nicolas Tomšů,
Lukáš Vaďura, Petra Gajdošíková, Adéla
Hečková, Andrea Kalivodová, Alžběta
Oškerová, Sofie Skulová a Silvie Vajďáková.
Od února navštěvují budoucí prvňáčci
jednou týdně školu v rámci projektu
Adaptace předškolního dítěte na základní
školu, který v letošním roce vede paní
učitelka Mgr. Andrea Gajdošíková. V rámci projektu se děti seznamují s prostředím školy, zaměřují se na správné držení
ruky při psaní, procvičují uvolňování ruky,
cvičí směrovou orientaci – nahoře, dole,
vpravo, vlevo, procvičují matematické
představy – třídění podle velikosti, tvaru,
barvy, přiřazování podle počtu, porovnávání a počítání.

Žáci pracují nejen s paní učitelkou, ale
také s rodiči nad prvními domácími úkoly.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům,
aby se jim ve škole dařilo a aby jim i jejich
rodičům škola přinášela více radostí než
starostí.

Mateřská škola
Tak jako v předchozích letech, tak
i letos připravujeme zápis do mateřské
školy, který nejvíce zajímá rodiče předškolních dětí. Zápis bude probíhat
15.dubna od 13.00 hodin do 16.00 hodin. K zápisu rodiče přinesou žádost
o přijetí do mateřské školy, která musí
být potvrzena lékařem o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte. Žádosti
o přijetí je možné si vyzvednout v mateřské škole od 17.3. do 28.3. od 8.00 hodin do 15.00 hodin denně, nebo stáhnout na stránkách školy www.zsvsemina.cz v sekci aktuality.
Do mateřské školy jsou děti přijímány
podle kritérií, které jsou stanoveny ve
směrnici pro přijímání dětí do mateřské
školy. Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před školní docházkou a další
děti jsou přijímány podle bodového hodnocení na základě splnění jednotlivých
kritérií. Pro přehlednost předkládám rodičům kritéria, podle nichž budou děti přijímány.
Mgr. Bc. Marta Korytarová

KRPŠ
„Tento způsob zimy zdá se mi poněkud
nešťastný.“
Jistě, my dospělí se jen radovali. Žádné
odhazování sněhu, škrabání zamrzlých
oken aut a doprošování se o laskavé nastartování motoru. Žádné zmírňování naší
obvykle vyšší rychlosti do pracovního
procesu kvůli náledí či čerstvé sněhové
nadílce. Snad konečně i silničáři ušetřili
a budou moci o to více investovat do naší
pohodlné a plynulé jízdy v příštích letech.
(Jen pozor na lesní zvěř, jejich trasa jde
mnohdy jen těžko ovlivnit.)
Za nás dospělé musím asi letošní zimě
jen poděkovat. Horší je to s dětmi, které
dostaly nové boby od Mikuláše... No a co
teprve ty, kterým přinesl Ježíšek nové lyže nebo brusle. Marně čekaly na větší
sněhovou nadílku a pořádný mráz. Snad
si to nebudou chtít vynahradit ledoví muži. Příroda nám opět ukázala, jací jsme tu
malí páni. Proto nebědujme a radujme se
z každého dalšího dne, který je tu pro
nás.
Od začátku školního roku proběhly
úspěšně tradiční akce pořádané KRPŠ.
Sotva nám zafoukal vítr a popolétli draci
na DRAKIÁDĚ, už se začalo ochlazovat
a den se krátil tak, že bylo nutné vyprovodit BROUČKY a posvítit jim na cestu lucerničkami. Když se děti nemohly v zimě
dostatečně vyřádit venku, jistě jim i rodičů přišel vhod KARNEVAL.
Teď je na řadě zase trochu záslužnější
práce. Čeká nás tradiční SBĚR ŽELEZA.
Každým rokem nám mnozí z vás ochotně
přispívají trochou železného odpadu na
náš kontejner. Moc děkujeme! I letos se
chystáme projet celou dědinou. Získané
finance nám pomohou nejen při organizaci POHÁDKOVÉHO LESA, který je plánovaný i na tento rok.
Těším se na spolupráci s novými rodiči.
Za KRPŠ
Laďka Pekařová
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Z činnosti MS Všemina
Na začátku roku se myslivci věnují hlavně přikrmování zvěře. I když letos byla
velmi mírná zima, přikrmování probíhá
běžným způsobem, protože na začátku
zimy není nikdy jasné, kolik krmiva bude
potřeba, proto máme krmelce zásobeny
v maximální možné míře. Že zvěř nestrádala, poznáme jen větším zůstatkem sena v zásobnících. Jadrné krmivo a sůl je
každou zimu zkrmeno, protože jádru dá
zvěř vždy přednost i před přírodní potravou.
V sobotu 8. 3. 2014 proběhla výroční
členská schůze MS Všemina, na které
jsme zhodnotili minulý rok nejen po stránce pracovní, ale i lovecké. Všechny trofeje vloni ulovené zvěře byly na výroční
schůzi vystaveny. Trofeje budou hodnoceny a vystaveny na okresní chovatelské
přehlídce trofejí, která bude 10.–12. 5.
v MS Dolní-Horní Lhota u Luhačovic.
Chci se ještě vyjádřit k jedné smutné
záležitosti, která nám byla oznámena panem RNDr. Flajšingrem (z Kršle), který se
v rámci svých možností stará o náš paRádi bychom Vás informovali o dění
v našem sboru na začátku roku 2014.
Přelom roku patří pravidelně každý rok
nejen v našem sboru pořádání kulturních
akcí a valných hromad.
V prosinci 2013 proběhla valná hromada
v našem sboru, na které byly za účasti zástupců z okolních sborů předány ocenění
aktivním členům našeho sboru a hodnocena činnost. Členové SDH Všemina se účastnili valných hromad v okolních sborech.
V lednu se zástupci z našeho sboru zúčastnili okrskového aktivu, který se konal na
Březové.
V lednu jsme plánovali šestý ročník sjezdu na čemkoliv, bohužel rozmary počasí
a nezvykle teplá zima bez sněhu nám
v tomto zabránila. Plánujeme proto v letošním roce uspořádat jinou akci, která by dě-

Končiny 2014

mátník sv. Huberta na Kršli. Upozornil
nás, že nějací vandalové pomalovali památník a kolem něj skáceli stromky, které jsme tam nechali, aby kámen zapadl
do přírody a nestál jen samotný „na holině“. Ihned po oznámení jsme se vydali
zkontrolovat škody a zdokumentovat situaci pro případné policejní vyšetřování.
Naštěstí samotný památník se panu
Flajšingrovi podařilo umýt a ten je v téměř
původním stavu, ale vzrostlé kmínky hlohu, který jsme každoročně tvarovali, jsou

uřezány asi půl metru nad zemí. Bude trvat spoustu let, než na stejném místě
vyroste strom nebo keř a opět svou zelení dotvoří náš původní záměr. Nevím, jaké
pohnutky můžou vést člověka k nesmyslnému ničení a komu tak vadí to, co myslivci vybudovali, ale věřím, že je to jen
náhodný vandalismus a není to součástí
snahy co nejvíce poškodit a ublížit mysliveckému sdružení Všemina.
Stanislav Vala
předseda MS Všemina

SDH Všemina

lo na zbrojnici připraveno posezení: „Pochování basy“ a nachystány zabijačkové dobroty pro účastníky průvodu a také pro občany
obce. Všem maškarám tímto děkujeme za
hojnou účast a Všemiňanům díky, že opět
nezklamali. Na maškary na zastávkách čekalo bohatě nachystané občerstvení a vřelé
přijetí.
Náš sbor neminuly ani zásahové akce.
V lednu a únoru byly dva zásahy k hořícím
popelnicím u kurtů. Během zásahu hasičů
nebyl nikdo zraněn a požáry byly uhašeny
ihned po příjezdu zásahového družstva.
V nastalém jarním období bychom chtěli
rovněž preventivně upozornit na zákaz vypalováním starého travního porostu.
Přejeme Vám krásné svátky velikonoční
a jarní pohodu do Vašich dnů.
Za SDH Všemina Pavel Šustáček

tem nahradila tento zimní nezdar – budeme
informovat.
Největší kulturní akcí pořádanou naším
sborem v zimním období byl tradiční masopustní průvod. Fašank tentokráte vyšel přímo královsky. Počasí bylo nádherné a masek se do průvodu dostavilo rekordní množství, bylo napočítáno přes 66 účastníků
v kostýmech! Zahájení průvodu v 9 h z horní
točny autobusu provedl starosta Všeminy
symbolickým odemknutím dědiny a předáním klíče Medvědovi. Všeminu tak ovládl na
tuto sobotu masopust! V čele s koňmi
a nazdobeným vozem, hudbu zajišťovala
kapela Všemiňanka pod taktovkou kapelníka Vojty Kovaříka. Po skončení průvodu by-
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MO Český Červený Kříž
Činnost v letošním roce zahájil náš
spolek MO ČČK Všemina valnou hromadou v Hospůdce U Fojtů, kdy na programu
bylo hodnocení činnosti naší organizace
v uplynulém roce.
14. ročník maškarního plesu, který se
i letos konal v hospůdce U Fojtů, znamenal změnu v jeho zaměření – nově jsme
letos připravili už odpoledne rej pro masky našich dětí, který se velmi vydařil. Ač
v komornějším duchu, tak stejně jako loni
byla připravena bohatá tombola a živý
hudební doprovod v podobě DJ Březíka.
Při té příležitosti bych zejména chtěla
především poděkovat Břetislavu Kučerovi
za možnost ples pořádat v jeho hospůdce. Na místě je jistě i poděkování všem
sponzorům, jež přispěli na naplnění pestré tomboly: Fa Partr, Fa Dlažba Pavelka,
Fa Čalounictví Kučera Alois, Hospůdka
U Fojtů, Smíšené zboží - Ježíková Jana
a členové ČČK.
Děkujeme všem, ať už za účast nebo
za přispění do tomboly.
Upozorňujeme, že kvalitně vybavené
lékárničky ČCK jsou umístěny u těchto

našich 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 požádat, aby zástupci jiných
složek předem zažádali o zajištění dané
akce, protože sami nemáme přehled
o jejich plánech.
V měsíci dubnu plánujeme uspořádat
velikonoční zájezd za nákupy do Polska.
O přesném termínu a místě konání budeme informovat ve všeminském rozhlase
a na kabelové TV.
Na konci měsíce května a během letních měsíců rovněž plánujeme turnusy
oblíbených zájezdů do termálních lázní
Podhajské a do Dunajské Stredy 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
předsedkyně MO ČČK
Foto Jana Tomšů

Lidové zvyky
a obyčeje
Poslední postní neděle je nazývána
smrtnou nedělí. Znamenala konec nadvlády zimy – moreny. Na znamení příchodu jara děti vynášely figurínu smrtky Mařeny - na horní konec obce, kde ji
hodily do vody nebo spálily.
Mařena je udělána ze slámy a hader,
pomalovaná, přivázaná na dlouhou hůl.
Při nesení Mařeny ogaři a cérky křičí:
Nesem, nesem Mařenu, na oleju smaženú, kam ju postavíme? Mařeno, Mařeno,
dej se spálit, nechceme s tebú kamarádit.

Děti s Mařenou
jsme mohli vidět
v naší obci ještě
v roce 2000.
Další roky děti již
s Mařenou nechodily, ale některé rodiny pro
své malé děti
a přátele pálení
Mařeny připravovaly.
Letos se bude pálit Mařena v neděli
6. dubna 2014. Akci připravují manželé
Gajdošíkovi.

Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – zima 2014
První čtvrtletí každého roku je vyplněno
ve fotbalových luzích zimní přestávkou.
Tu naše mužstva strávila přípravou na
jarní část sezóny. Muži se společně
s dorostem připravovali na umělé trávě
ve Fryštáku a v hale ve Slušovicích.
A-mužstvo sehrálo rovněž několik přátelských zápasů, kdy se mu výsledkově nedařilo:
Všemina – Neubuz (IV. třída) 2:3,
Všemina – Nevšová (okresní přebor) 2:5
Všemina – Kašava (okresní přebor) 0:3
Všemina – Louky (okresní přebor) 1:2
Všemina – Loučka (IV. třída) – neděle 16. 3.
Muži – III. třída, skupina A:

NE 23. 3.
NE 30. 3.
NE 6. 4.
NE 13. 4.
NE 20. 4.
SO 26. 4.
NE 4. 5.
NE 11. 5.
NE 18. 5.
SO 24. 5.
NE 1. 6.
NE 8. 6.
NE 15. 6.

10:00
Všemina - Březová*
15:30
Štípa - Všemina
15:30 Všemina - Halenkovice
16:00 Mysločovice - Všemina
16:00
Všemina - Kostelec
16:00
Fryšták B - Všemina
16:30
Všemina - Paseky
10:15
Březůvky - Všemina
16:30
Všemina - Komárov
16:30
Hvozdná - Všemina
16:30 Všemina - Tečovice B
16:30 Všemina - Pohořelice
16:30
Žlutava - Všemina

Dorost – okres. přebor, sk. A:

*(hřiště Vršava)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

V sobotu 18. ledna se uskutečnilo IV.
Fotbalové plesání v hostinci U Kachtíků
s místní kapelou Juken. Letošní účast
nebyla taková jak v předchozích letech,
což je pro nás mírným zklamáním. Snad
se vydaří lépe příští ročník… V posledním únorovém týdnu bylo na programu
soustředění ve Velkých Karlovicích.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

10.

NE 13. 4.
NE 20. 4.
NE 27. 4.
NE 4. 5.
NE 1. 5.
NE 18. 5.
NE 25. 5.
SO 31. 5.
NE 8.6.

13:30 Halenkovice - Všemina
13:00
Všemina - Spytihněv
13:00
Fryšták - Všemina
13:30
Všemina - Příluky
14:00 SK Vizovice - Všemina
13:30
Všemina - Hvozdná
13:30 Všemina - Jaroslavice
14:00 Slušovice B - Všemina*
(*hř. Veselá)
13:30
Všemina - Štípa

Jarní část sezóny začíná již v neděli 23.
března, kdy v dohrávce posledního podzimního zápasu hostíme Březovou. Pokud
počasí dovolí tak na domácím trávníku
v 15:30 hod., pokud bude proti, tak na
umělé trávě ve Zlíně Vršavě už v 10:00
hod. Mládežnické týmy startují svoje boje
o body a zkušenosti první dubnový víkend. Se všemi fanoušky se těšíme na
zápasech našich mužstev naviděnou.
David Řepa,
sekretář TJ Sokol Všemina
Více info na:
www.obecvsemina.info/tjsokol/aktuality
Mladší žáci, skupina B:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PÁ 11. 4.
PO 14. 4.
ČT 24. 4.
PO 28. 4.
NE 11. 5.
PO 12. 5.
ÚT 20. 5.
PO 26. 5.
ÚT 3. 6.
PO 9. 6.

16:30
Březová - Všemina
16:30
Všemina - Mladcová
16:30
Lužkovice - Všemina
16:30 Všemina - Podk. Lhota
14:30
Racková - Všemina
16:30
Všemina - Březová
16:00
Mladcová - Všemina
16:30
Všemina - Lužkovice
16:30 Podk. Lhota - Všemina
16:30
Všemina - Racková

V šeminš t í vče l a ř í inf o rm u j í

Kdy
Kdy aa proč
proč krystalizuje
krystalizuje med
med

Med světlý, květový, který pochází
z nektaru květů, obsahuje větší množství
glukózy, tedy cukru hroznového. Tyto světlé medy díky malým krystalkům glukózy
a četným pylovým zrnkům krystalizují poměrně brzy. Často už za několik týdnů po
vytočení. Naproti tomu tmavý medovicový
med obsahuje více ovocného cukru, čili

fruktózy. Proto krystalizuje později.
Nezávisle na původu by měl každý med
zhruba do roku ztuhnout, tedy zkrystalizovat. Pokud k tomu nedojde, existuje vážné podezření, že byl proces zrání medu
násilně zastavený a kvalita medu utrpěla.
Doba nástupu krystalizace medu závisí
kromě složení cukrů v medu i na sklado-

vacích podmínkách. Med je třeba ukládat
v uzavřených nádobách, skladovat v domácnosti ve spížní skříni nebo komoře
při teplotách 15 – 20 °C. Pokud chceme
zkrystalizovaný med ztekutit, využijeme
vodní lázně. Sklenici medu postavíme do
hrnce na složenou utěrku, kolem nalijeme vodu a zahříváme vodu na teplotu 45
– 50°C. V zimě může postavit sklenici
s medem na radiátor ústředního topení.
Nevhodné jsou mikrovlnné trouby, snižují
kvalitu medu. Protože českým konzumentům časná krystalizace nektarových medů vadí, proto včelaři aby předešli klasickému a přirozenému tuhnutí medu, upravují ho tak zvaným pastováním. V počátku krystalizace včelař med denně několik
dnů po sobě mechanicky šetrně promíchává, až do doby, kdy med získá tuhost
pasty.
Krystalizace medu je jeho přirozenou
vlastností. Je to projev toho, že med nebyl nijak porušený a že uchovává všechny
látky, které mají na naše zdraví příznivý
vliv.
Z článku MUDr. Jany Hajduškové
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