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Vážení občané,

Kronikáři: František Vala, Mgr. Jana Tomšů
Kroniku by měla mít každá obec. Psaní kronik se dříve řídilo zákonem č. 80/
1920 a vládním nařízením č. 169/1932 o pamětních knihách obecních. Nyní se řídí
zákonem č. 132/2006.
Kronika Obce Všeminy II je vázána v kůži a ukládá se do pouzdra. Na přední desce
a hřbetu kroniky je uveden název KRONIKA OBCE VŠEMINY II. Její rozměry jsou 30 x
40 cm, váha 8 kg s pouzdrem 9 kg. Má 300 listů. Tyto jsou nelinkované z trvanlivého
papíru. Zápisy se píší ručně dokumentním inkoustem a mají danou jednotnou úpravu. Nepoužívají se barevné inkousty, propisovací tužky, fixy. Kroniky musí splňovat
určité normy pro dlouhodobé uložení v archivech.
Pokračování na str. 3

V LISTĚ NALEZNETE:
Z jednání zastupitelstva obce • Ze všeminské matriky �������������������������������������� str. 2
Kronika obce Všemina II – pokračování ���������������������������������������������������������������str. 3
KRPŠ • Naši jubilanti • Červený kříž�������������������������������������������������������������������str. 4
SDH Všemina • Vzpomínka na ThDr A. F. Čalu, OP�����������������������������������������������str. 5
Mateřská škola • Základní škola������������������������������������������������������������������������ str. 6
Činnost mysliveckého svazu �������������������������������������������������������������������������������str. 7
Všeminský hokej • Zpráva TJ Sokol Všemina ������������������������������������������������������ str. 8

protože se blíží termín komunálních
voleb, chtěl bych jen krátce napsat něco
o minulosti i budoucnosti, ale především bych Vám chtěl hodně poděkovat
za velkou podporu, které se mi za čtyři
léta ve funkci starosty dostalo.  Především ale musím říct, že je to, ať se to
tak nezdá, funkce poměrně těžká a člověk se musí i léta učit vše, co starostování obnáší. Někomu se to zdá na první
pohled jednoduché, ale šířka povinností
a zodpovědností je velká a obsáhnout
všechny činnosti a agendy spojené s vedením obce je náročný úkol.
Funkce starosty obnáší plno povinností, ale především obrovské zodpovědnosti a starostí.  Člověk v takové
funkci se nikdy nemůže zavděčit všem
a vždy má své příznivce a odpůrce. V následujících dnech těsně před volbami
bych chtěl všechny zúčastněné strany
voleb vyzvat ke klidu, rozvážnosti a hlavně slušnému chování. Emoce, případně
útoky na ostatní uchazeče, by zcela jistě nepřinesly nic dobrého a konstruktivního pro zvolení nového zastupitelstva
a vedení obce. Každý z nás se v životě
setkal s nějakou urážkou či pomluvou
nebo i horšími variantami jako anonymními udáními. Proti těmto zákeřnostem
je těžké se bránit. Tyhle věci šíří většinou lidé se svým životem nespokojeni,
svým způsobem nešťastní, lidé závistiví, zákeřní a také lidé neuznalí.
V naší obci těchto politovánihodných
incidentů bylo v uplynulých letech poměrně mnoho, ať už se týkaly obce, školy nebo fary. Je to smutné, ale i s tímto
zlem musíme žít.
A proto je nutné se dívat dopředu
a věřit, že i tato zla z naší obce zmizí
a dojde ke konstruktivním krokům pro
rozvoj naší obce.
Protože jsem se již v minulém zpravodaji zmínil o všech krocích a plánech,
které nové zastupitelstvo má připravené, je jistě zcela jedno, kdo obec povede a dotáhne tyto projekty do úspěšného konce.  Naše obec zcela jistě není
zadlužena a je připravena financovat
poměrně velké investiční akce. Při konci volebního období, tzn. začátkem října
Dokončení na str. 2
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
17. 6. 2014
• ZO schválilo účetní uzávěrku
a závěrečný účet obce Všemina za rok
2013, vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
• ZO schválilo převod zisku ZŠ
a MŠ Všemina na fond odměn ve výši
16 643,57 Kč a na rezervní fond
51 352,- Kč.
• ZO schválilo zařazení území obce
do území působnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko na období 2014 – 2020.  Schválením zařazení
do území působnosti SCLLD obci nevznikají závazky vůči MAS.
• ZO schválilo a stanovilo v souladu
s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
9 členů do Zastupitelstva obce Všemina na období 2014 – 2018.
• ZO schválilo přísedící u Okresního
soudu Zlín paní Janu Ježíkovou, bytem
Všemina 244 a pana Petra Čalu, bytem
Všemina 135.
• ZO schválilo příjem dotace ve výši
149 360,- Kč z Evropské unie a 37 340,Kč z národních zdrojů na opravu cesty
u Kachtíků.
• ZO schválilo uzavření smluv o právu provést stavbu (chodník u Tomšů)
a pověřilo starostu k jejich podpisu
s majiteli pozemků.
• ZO schválilo nákup pozemků od R. 
Tomšů, od R.  Gajdošíka a vyvěšení
záměru prodeje pozemků manželům
Gajdošíkovým a Kaulincovým a panu
Mahdalovi.
• ZO schválilo investiční záměry
obce na r. 2014 ve výši 5,570.000 Kč.
Dokončení ze str. 1

2014, bude na účtě obce více než 8 mil. 
Kč. Tyto prostředky jsou především jako
rezerva jak na spoluúčast při budování
kanalizace, tak i na ostatní velké projekty, které jsou v přípravě a v projektové
fázi.
Proto ještě jednou opakuji, že obec
nemá žádné dluhy, ba naopak stav účtu
+ 8 mil. Kč dokazuje, že je ve výborné
kondici a že se hospodařilo velmi úsporně a dobře.
A proto mi dovolte, abych Vám popřál klidné rozhodování při nastávajících
komunálních volbách, nenarušené žádnými incidenty, tak aby se každý mohl
rozhodnout podle svých představ a potřeb.
Robert Tomšů
starosta obce

• ZO schválilo podpis nájemní
smlouvy mezi obcí Všemina a paní Z. 
Tomšů, Neubuz o pronájmu pozemku.
• ZO schválilo příspěvek paní J. Maliňákové na nákup příze na pletení obvazů ve výši 1 131,- Kč.
• ZO schválilo pověření starosty
k podpisu smlouvy s firmou Marius Pedersen.
• ZO schválilo oslovení firem pro
opravu komunikace – Správa a údržba
silnic Zlínska s.r.o., firmu A.  Pavelka,
PORR a.s. a EUROVIA CS, a.s.
• ZO schválilo pomoc obce se zajištěním občerstvení při vzpomínce
na padlé za 1. sv. Války 27. 7. a na Všeminských slavnostech 2. 8. 2014.
12. 8. 2014
• ZO na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením §
81 odst.  1 zákona č.  137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle
základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zadané
podpůrně dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce
střechy obecního úřadu ve Všemině takto: - pořadí č. 1. - nabídka č. 1 HB delta,
s.r.o.  se sídlem Bobrky 382, 755 01
Vsetín, s. r. o. s nabídkovou cenou 343
560 Kč.
• Zastupitelstvo obce Všemina pověřuje starostu obce pana Roberta Tomšů podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem HB delta, s.r.o.
• ZO Všemina pověřuje starostu
obce pana Roberta Tomšů podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
TM Stav, spol. s r.o. na veřejnou zakázku „Silnice III/4915, Všemina chodník
v úseku km 3.08900 – 3.17425“.
• ZO schvaluje prodloužení splatnosti místních poplatků do konce kalendářního roku 2014.
• ZO v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Obnova komunikace v obci Všemina“ rozhodlo
o zrušení výběrového řízení.
• ZO schvaluje vypsání nového výběrového řízení na zakázku „Obnova komunikace v obci Všemina“ firmou MCI
servis.
• ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku „Úprava plochy
za obecním úřadem Všemina“.
• ZO neschvaluje vybudování vsakovací jámy na pozemku obce.
• ZO schvaluje sepsání darovací

smlouvy panem starostou R. Tomšů se
sportovci na nákup branky.
• ZO schvaluje příspěvek ve výši
100,- Kč na obyvatele od 1.  1.  2015
na dopravní obslužnost.
• ZO schvaluje sepsání smlouvy
o výpůjčce mezi Obcí Všemina a panem
R.  Holíkem na pozemky p.č.  1126/2,
2337/5, 1035/12 s výpovědní lhůtou.
• ZO neschvaluje prodej pozemku
manželům Gajdošíkovým a Kaulincovým, ale schvaluje dát pozemek do užívání.
• ZO neschvaluje prodej pozemku
p. M.  Mahdalovi, ale schvaluje dát pozemek do užívání
• ZO schvaluje prodej pozemku panu
M. Gajdošíkovi a ošetření vstupu na pozemek v případě budování kanalizace.
• ZO schvaluje sepsání smlouvy starostou panem R. Tomšů s MěÚ Vizovice
o vykonávání sociálního dohledu v obci
Všemina.
• ZO schvaluje zateplení obecního
úřadu.
1. 9. 2014
• ZO schvaluje provést fasádu, výměnu elektroinstalace pod fasádou
obecního úřadu a pronájem lešení.

Ze všeminské matriky
III. čtvrtletí 2014

• Narození
Krejčí Gabriela
Bajková Amálie
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Jakubů František
Čest jeho památce!
• Sňatky
28. 6. 2014
Budinka Jan, Tlumačov
Tereza Valová, Všemina
2. 8. 2014
Kolář Jakub, Pozlovice
Gajdošíková Andrea, Všemina
13. 9. 2014
Duda Jiří, Všemina
Martinů Kateřina, Všemina
13. 9. 2014
Štěpán Ondřej, Neubuz
Rozsypálková Veronika, Všemina
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.
Jana Sedláčková, matrikářka
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KRONIKA OBCE VŠEMINA II
Pokračování ze str. 1

Do kroniky může každý nahlédnout
jen ve vymezené době na obecním úřadě. Pokud je kronika ručně psaná, pak
pod dohledem kronikáře.
Odměny kronikářům přiznává zastupitelstvo obce podle toho, jak si cení
jeho práce a vynakládaného úsilí. V naší
obci je odměna stanovena každoročně
novou dohodou o provedení práce.  Je
stanoven počet hodin a stanovena částka Kč za hodinu. 
Do kroniky obce se zaznamenávají
zprávy o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci a poučení budoucím generacím.
Prvním kronikářem II. obecní kroniky
byl jmenován pan František Vala. Zápisy začíná psát od roku 1990.  V úvodu
zápisů se zmiňuje o kronikářích Obecní
kroniky I, zkráceně píše výpisy o historii
obce z publikace „Minulost Všeminy“
od pana Břetislava Oravy.  V dalších
jeho zápisech až do roku 1996 můžeme
číst o společenských změnách a o životě v obci v těchto letech. Pan František
Vala byl velmi dobrým kronikářem.  Doplnil i Kroniku Všeminy I o chybějících
14 let (1976 – 1989), sepsal přehled
všeminských kronik uložených v archivu
na Klečůvce.
Když ze zdravotních důvodů činnost
kronikáře pan František Vala ukončil,
nastal problém, kdo v této činnosti kronikáře bude pokračovat. Z občanů Všeminy neprojevil nikdo zájem. Najít kronikáře pan starosta ještě zkusil ve škole. 
V této době jsme již bydleli ve Všemině
a já jsem na zdejší škole učila. 
Ze školství jsem měla zkušenosti
s vedením kroniky a archivací dětských
výtvarných prací.  Byla jsem přesvědčena, abych činnost kronikáře převzala.  Moje námitka, že nejsem rodačkou
obce Všemina, a to může být i překážkou v činnosti kronikáře, byla odmítnuta
tím, že budu zapisovat současné dění
obce, což by neměl být problém. 
Předepsaná pravidla k obsahu kroniky nejsou stanovena.  Každý kronikář
má možnost si vytvořit ke své práci co
možná nejvíce vyhovující postup. 
Pro roční zápis jsem zvolila toto členění:
1. Obecní záležitosti – volby, složení
zastupitelstva, komisí, změny.  Činnost
obecního zastupitelstva, zaměstnanci
obecního úřadu, úřední hodiny.
2. Hospodaření obce – návrhy rozpočtu, příjmy, výdaje, zhodnocení hospodaření obce, dotace, akce připravované, dokončené, změny územního

plánu, pozemky – odprodej, směna atd. 
Obecní majetek – budovy,lesy, pozemky
– změny a péče. Členství – Mikroregion
Slušovicko, MAS Vizovicko a Slušovicko
(Místní akční skupina).
3. Výstavba, doprava, spoje – výstavba bytů, rodinných domků a chat,
provozoven, obchodů, služeb, výstavba
a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a plynofikace.  Úprava veřejných
prostranství, znečištění životního prostředí (odpady, černé skládky), čistota,
vzhled obce.
Dopravní spojení se správními středisky. Pošta a spoje, přístup k internetu, příjem televizního a rozhlasového
signálu.  Památková péče (ochrana památek a jejich dokumentace).
4. Služby pro občany – matrika,
knihovna, obchody, pohostinství. Komunikace s občany – obecní rozhlas, kabelová televize, internet, telefon, veřejná
zasedání OÚ, práce komisí, Všeminský
zpravodaj. Kulturní a společenské akce
pořádané OÚ – zájezdy pro důchodce,
setkávání důchodců, setkávání občanů,
stavění máje, vánoční strom, oslavy výročí atd. 
5. Finanční podpory poskytované
obcí. Poděkování starosty občanům
za provedené práce, aktivitu občanů.
6. Obyvatelstvo – sňatky, narození,
úmrtí, jubilanti – kulatá výročí. Nejstarší občané.  Počet obyvatel, pohyb obyvatel.  Výsledky sčítání lidu.  Významná
výročí – svatby zlaté, diamantové.  Zajímavosti ze života občanů (s jejich souhlasem). Vítání dětí do života. 
7. Škola – zprávy o činnosti mateřské a základní školy, školní družiny,
školní jídelny, organizace školy – třídy,
ročníky, statistika dětí, výuka náboženství, výuka plavání.  Vyučující, správní
zaměstnanci, KRPŠ, Rada školy. Zájmová činnost dětí. Soutěže. Zajímavosti ze
života školy v průběhu školního roku. 
8. Ze života farnosti – samostatné
akce, akce ve spolupráci s OÚ.  Tříkrálová sbírka.
9. Veřejný život v obci – činnost společenských organizací, spolků – SDH,
Myslivci, ČČK, Včelaři, TJ Sokol Všemina, HC Medoks Všemina, atd.  Politické strany, jejich činnost.  Kulturní dění
v obci - besedy, přednášky, výstavy, plesy, zábavy, Všemiňanka, Kosovci apod. 
Propagace obce. Turistika.
10. Sociální politika státu, zdravotnictví, zdravotnické služby, ekonomika.
11. Zemědělství, podnikatelská činnost v obci.

12. Další významné události – Zlín,
Zlínský kraj, naše republika, světové
události, vesmír.
13. Počasí – jednotlivé měsíce, vedra, bouře, pokles teploty, povodně,
mrazy.
14. Jiné události.
Pro celoroční záznam do kroniky si
vedu důležité průběžné záznamy kronikáře o dění v obci.  Spolupracuji s OÚ,
společenskými organizacemi, spolky,
sleduji internetové stránky, účastním
se jednotlivých akcí v obci, čtu tisk, publikace, spolupracuji s archivem, muzei,
občany.
PŘÍLOHY KE KRONICE:
při přípravě zápisu do kroniky také
postupně shromažďuji fotografie - fotografuji sama, nebo použiji fotografie
i jiné, pozvánky, plakáty, výstřižky z novin, letáky, drobné tisky a další dokumenty.  Tyto se nemohou lepit do kroniky.  Proto jsem založila samostatné
uložení příloh pro každý rok ve formě
alba s odkazem na konkrétní stránku
v kronice. 
HISTORIE OBCE:
s historií obce jsem se začala seznamovat pro potřebu vlastní – moje
bydliště, pro výuku ve škole, pro požadavky různých institucí, nakladatelství
pro jejich vydávané publikace, pro Hotel
Všemina – jejich propagaci (seznam literatury s informacemi o Všemině, pověsti), pro studenty – psaní studentských
prací, pro žáky – účast v soutěžích atd.
Začala jsem vytvářet archiv získaných dokumentů bádáním v archivu
na Klečůvce, muzeích, z vydaných publikací, kopírováním dokumentů a fotografií od občanů, zápisů, fotografií z domácích kronik pana Jana Holíka (strýčka
Valachového), výpisů a fotografií získaných ze zápisových knih spolků a velmi
dobrou spoluprací s panem Františkem
Čalou, Aloisem Poláškem, Antonínem
Štěpánů, Františkem Valou. Nejvíce dokumentů, fotografií jsem získala a ještě
získávám od pana Vítězslava Přikryla,
bývalého ředitele zdejší školy.
Předané mně fotografie z let 1930
– 1990 (42 kusů) jsem uspořádala a popsala pro využití na výzdobu prostor
Obecního úřadu (požadavek místostarosty pana Bronislava Koláře).  Úpravu
a přípravu fotografií pro tisk, jejich zarámování zajistil Ing. Milan Sedláček.
DALŠÍ ČINNOSTI:
Zpravodaj Všemina – získávám podklady pro články od občanů a občany
pro napsání jejich vlastních článků. Píši
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články z historie obce, současného dění
v obci doplněné fotografiemi. Provádím
korekci podkladů pro časopis ve spolupráci s Ing. Milanem Sedláčkem, který
doplňuje články dalšími fotografiemi,
upravuje jednotlivé stránky pro tisk
a tisk zpravodaje v konečné úpravě zajišťuje. 
Přednášela jsem na třech besedách
o naší obci a zlínském regionu účastníkům pobytu z Ostravy na Hotelu Všemina.
Domluvila jsem besedy pro děti
z Ostravy s našimi včelaři a u našich
myslivců na Myslivecké chatě pro děti
ze Zlína.  Děti byly na Hotelu Všemina
na Škole v přírodě.
Při své práci kronikářky pracuji samostatně.  Aniž bych byla zastupitelstvem požádána, vypracovala jsem
přílohu Zpravodaje „Všemina – změny
v naší obci po roce 1989“- shrnutí událostí, změn za dvacet let v naší obci. Velmi pěknou úpravu přední strany, vhodné

Zpráva z KRPŠ
Začátkem školního roku 2013/2014
bylo na kontě KRPŠ
43 049 Kč
Investice ve školním roce:
- drakiáda
- pochod broučků – ohňostroj
- Mikuláš
- dětský karneval
- dravci
- velikonoční tvoření
- pohádkový les

1 700 Kč
7 300 Kč
2 700 Kč
12 700 Kč
5 000 Kč
1 750 Kč
7 660 Kč

Výdaje pro školu:
- notebook pro vyuč. 1. roč.  11 000 Kč
- knihy pro žáky
2 000 Kč
- obrubníky na škol. zahradu 3 151 Kč
- dárky ke dni učitelů
1 300 Kč
Celkem výdej
56 260 Kč
Příspěvky do pokladny:
- příspěvek za žáky
- karneval, tombola, vstupné
- sběr železa
- pohádkový les – vstupné
- příspěvek od obce
Celkem příjem

7 300 Kč
10 910 Kč
11 600 Kč
4 500 Kč
15 000 Kč
49 300 Kč

Ke dne 9. 9. 2014 zůstává na kontě
KRPŠ
34 165 Kč
Mgr. L. Pekařová

SVOZ ODPADU 2014
PLASTY

27. 10., 24. 11., 22. 12.

doplnění textu fotografiemi a přípravu
pro tisk zajistil Ing. Milan Sedláček. 
K oslavám 640 let obce Všeminy jsme
vydali propagační brožuru naší obce –
texty, fotografie Mgr. Tomšů, Ing. Milan
Sedláček – fotografie, úprava pro tisk. 
Pro vzpomínku na První světovou válku
jsem vypracovala soubor článků jako
přílohu letošního červnového zpravodaje.
Činnost kronikáře pokud ji vykonává
kronikář zodpovědně, je velmi náročná
a ovlivňuje ho. Mě osobně tato činnost
stále obohacuje novými vědomostmi
z historie a současnosti.  Rozvíjím své
dovednosti stylistické, dovednosti pracovat s počítačem, fotografií.  Naučila
mě mít dobrý přehled o dění ve společnosti a rychlé vyhledávání informací. 
Čeho si nejvíce vážím – to je kontakt
s občany obce a získaných přátel mezi
nimi.
Mgr. Jana Tomšů
kronikářka obce

Červený kříž
V letní sezoně MO ČČK Všemina
uspořádala několik zájezdů do oblíbených destinací, a to celkem 2 zájezdy do oblíbených termálních lázní
Podhajské a 1 zájezd do termálů
v Dunajské Stredě na Slovensku. Letošní spíše podzimní nežli letní počasí
na výborné podmínky v těchto termálech nemělo vliv.  Rádi bychom tímto
poděkovali řidiči panu Břetislavu Kučerovi, který zajistil dopravu.
Dále oznamujeme občanům, že
opět budeme pořádat podzimní nákupní zájezdy do Polska v několika
termínech.  Tyto zájezdy opakujeme
pro jejich úspěch z minula. Na zájezdy
se můžete přihlásit u Jany Ježíkové. 
O přesných termínech budeme dle
zájmu občanů informovat ve všeminském rozhlase a na infokanálu kabelové televize.
Dále bychom rádi informovali, že
máme v plánu i předvánoční zájezdy:
opakujeme loňskou úspěšnou prohlídku Budapešti. 
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

NAŠI JUBILANTI

červenec – září 2014
ŘÍJEN
Holíková Antonie
Garguláková Ludmila
Martinů Marie
Polaštíková Zdeňka
Tomšů Josef
Martinová Bernardeta
Gajdošíková Emilie
Valová Marie
Tomšů František
Nedbalová Ludmila
Kolaja Alois
Urban Petr

78 let
73 let
76 let
70 let
80 let
88 let
81 let
60 let
65 let
75 let
88 let
60 let

LISTOPAD
Gajdošík František
Skovajsová Ludmila
Konařová Ludmila
Tomšů Emilie
Isák Vladimír
Tomšů Alois
Matúšková Františka

65 let
75 let
70 let
72 let
65 let
76 let
84 let

PROSINEC
Gajdošíková Božena
Kučerová Ludmila
Štěpánová Amalie
Chovančíková Gabriela
Juříčková Marie
Černá Františka
Černý František
Gajdošík Vojtěch
Studýnka Antonín
Kovaříková Františka
Hucelová Marta

90 let
85 let
84 let
60 let
79 let
75 let
74 let
72 let
83 let
83 let
82 let

Do dalších let přejeme jubilantům
hodně zdraví, spokojenosti
a rodinné pohody.
Upozornění • Kdo z občanů nechce
být uváděn ve společenské rubrice,
nahlaste prosím svůj nesouhlas
na obecním úřadě.

Lidové pranostiky
V říjnu mráz a větry – leden, únor
teplý.
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima
se přikrádá.
Pošmurný prosinec dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok
příští stále vítr fučí.
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ThDr. Antonín
František Čala, OP
Letos v květnu uběhlo 30 let
od úmrtí našeho rodáka, dominikána
Antonína Františka Čaly. U této příležitosti bychom vám jej chtěli připomenout, někteří z vás si na něj ještě vzpomenou.
František Čala se narodil 4.  července 1907, do obecné školy chodil
ve Všemině, pak v Liptále do měšťanky, kterou vedly sestry dominikánky. 
V roce 1924 míří do Prahy na jezuitské gymnázium v Bubenči, ubytován
je na internátě dominikánů.  Do tohoto kazatelského řádu vstupuje v roce
1927 a přijímá řeholní jméno Antonín.  Dominikáni kladou velký důraz
na vzdělání, proto je Antonín poslán
po 2 letech studia teologie v Olomouci
na další studium do Belgie a do věčného města Říma.  Zde přijímá v roce
1933 kněžské svěcení a ještě pokračuje 2 roky ve studiích, která ukončuje
doktorátem teologie. Poté dlouhá léta,
až do roku 1950, působí v Olomouci. 
Jednak je 3 roky převorem olomouckého dominikánského kláštera (1937
– 1940) a jednak se věnuje vyučování teologie, dogmatiky a sociologie
na dominikánském bohovědném učilišti a na olomouckém arcibiskupském
bohovědném učilišti.  Na jaře roku
1950 je spolu s ostatními kněžími
a spolubratry internován v želivském
klášteře, poté v dalším internačním
klášteře v Oseku u Duchcova, kde pracoval ve sklárně. Po propuštění v roce
1954 byl zaměstnán v Lesním závodě v Zábřehu na Moravě jako účetní
a skladník.  V období normalizace získal zpět povolení působit jako kněz,
a mohl tak vykonávat duchovní službu
u sester dominikánek ve Víceměřicích
u Nezamyslic, které se staraly o mentálně postižené děti a dospělé. Své kazatelské poslání naplňoval při lidových
misiích, na které jezdil po farnostech,
ale také spisovatelsky. V předválečné
době byl spoluautorem editace sešitů
o životopisech svatých s názvem Vítězové, po válce v publikaci Marxismus
v myšlení a životě varuje před důsledky
této ideologie a poté píše v samizdatu knihy, ve kterých se snažil přivádět
v život myšlenky II. vatikánského koncilu.  V této době také spolupracuje
s P. Olejníkem na zavedení nových liturgických zpěvů. Po celý život se rád
vracel do své rodné Všeminy, roku
1982 onemocněl a pobýval zde u rodiny své sestry. Zemřel ve zlínské nemocnici 26. května 1984.
MUDr. Josef Oškera, Písek
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SDH Všemina
Vážení a milí spoluobčané, dovolte
mi zrekapitulovat celé letní období v našem sboru. 
Vynikajícím výsledkem byla letní sezona požárního sportu zahájena na pohárové soutěži na Veselé dne 28.  6. 
2014, kde družstvo žen A obsadilo 1. 
místo a druhé skončilo na pěkném 6. 
místě.  Sezona pokračovala pohárovou
soutěží na Hrobicích dne 5.  7.  2014 –
st. žáci 10. místo, muži 10. místo, ženy
5. místo.
Noční pohárová soutěž v Zádveřicích dne 26.  7.  2014 se konala opět
za účast dvou družstev žen.  Obě družstva se umístila vyrovnanými časy cca
22 sec. v první polovině silně obsazeného startovního pole 31 družstev. 
Tradiční soutěží byla dne 16.  8. 
2014 pohárová soutěž mužstev nad
35 let na Březové.  Družstvo mužů 8. 
místem podalo vyrovnaný výkon, ovšem družstvu žen se velmi povedl útok
a umístily se na vynikajícím 1. místě!
Na začátku měsíce září 6.  9.  2014
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 cenné 4. 
místo a družstvo mužů skončilo na 10. 
místě. Všem našim závodníkům děkujeme za účast na soutěžích a za reprezentaci SDH Všemina. 
V červnu jsme jako každoročně byli
KRPŠ Všemina požádáni o výpomoc při
účinkování na Dětském dnu se stanovištěm s vystavenou technikou našeho
sboru.  Připravena byla oblíbená disciplína – shazování plechovek vodní stříkačkou. Na stanoviště dorazila spousta
hasičských talentů... 
Hlavní letní akcí byl pro nás 1. ročník
Všeminských slavností dne 2. 8. 2014. 

Náš sbor se aktivně podílel spolu s TJ
Sokol Všemina a OÚ Všemina na organizaci těchto slavností.  Společně jsme
chtěli navázat na oslavy 640 let obce,
které proběhly v loňském roce a založit příjemnou tradici setkání místních
i přespolních uprostřed léta.  Připraven
byl bohatý program pro malé i velké: ohňová šou, bonbardovací letadlo, atrakce
pro děti, ukázka rally vozu s autogramiádou J.  Tarabuse, večerní zábava skupiny Clera a mnohé další.  Vystavena
byla hasičská technika nejen našeho
sboru, ale i SDH Slušovice a SDH Neubuz. Díky patří zejména družstvu našich
žáků, kteří hostům předvedli naprosto
bezchybný a rychlý požární útok. Stejně
tak chceme poděkovat našemu guláš-týmu, dále všem členům a příznivcům,
kteří pomohli s náročnou organizací této
akce. Namístě je i poděkování sponzorům: Generali pojišťovna, OÚ Všemina,
Lados, VJM e-shop, Holík Jan, Ing.  Švéda Jan. 
V neděli 27. 7. 2014 jsme se zúčastnili spolu se zástupci OÚ Všemina a MS
Všemina pietní akce na počest padlým
Všemiňanům v 1. sv. válce u příležitosti
100.  výročí od zahájení tohoto krvavého konfliktu. V srpnu se pak již tradičně
konala mše svatá za všechny zemřelé
i živé hasiče, spolu s uctěním památky
na místním hřbitově.  Všem zúčastněným děkujeme. 
Ani léto se neobešlo bez nutnosti
výjezdů zásahové jednotky: dne 4.  7. 
2014 jsme asistovali jako technická pomoc záchranářům při nehodě na lanové
dráze u hotelu Všemina. 
Přejeme Vám všem krásně prožité
podzimní dny. 
Za SDH Všemina

Pavel Šustáček
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Mateřská škola
Máme tu opět září a tedy začátek
nového školního roku 2014/2015. 
Počasí nám sice nijak zvlášť o prázdninách nepřálo, ale doufáme, že i tak
si je naše děti i vy všichni hezky užili,
odpočinuli a nabrali síly do další práce. 
Některé děti navštěvovaly MŠ i v srpnu,
protože od 18.  8.  2014 bylo u nás už
otevřeno. 
Dne 1. září pak nastoupilo k docházce 12 dětí z loňska a přibylo k nim 16
nových. Nyní je věkové složení třídy takové, že máme 5 dětí tříletých, 8 dětí
čtyř až pětiletých a 15 předškoláků. 
Třída je tedy opět naplněna počtem
28 dětí. Převahu v kolektivu mají letos
opravdu velikou holčičky – je jich 16, zatímco chlapců jen 12.
Děti už poznají svoji značku, vědí,
kde mají místo na své boty a přezůvky,
svojí skříňku i ručníček na umývárně. 
Poznaly celou budovu školy, navzájem
se skamarádily a vytvořily první společná dílka, spolu se naučily první básničky
a písničky. Také se učí zvládat základní
hygienické návyky a pravidla chování
ke svým kamarádům.  Někteří poprvé
ochutnali různé dobroty, které nám připravují paní kuchařky ve školní kuchyni. 
Snad nám počasí bude přát a budeme
moci chodit ven a využívat nové hřiště
na nádvoří školy a také školní zahradu. 
I tento školní rok budeme pracovat
podle našeho Školního vzdělávacího
plánu „Hrajeme si na pramínky“, který
je členěný do 10 přibližně měsíčních témat vztahujících se k událostem, svátkům a významným obdobím kalendářního roku. Všechny důležité informace,
týdenní plány výchovné práce a jídelníček jsou zveřejňovány na stránkách naší
školy a také v šatně mateřské školy. 
Aby ten další školní rok byl pro naše
děti úspěšný, aby se co nejvíce naučily
a dozvěděly, aby se jim v naší MŠ líbilo
a rády do ní chodily a aby vy, rodiče, jste
byli spokojeni!
To vám přejí učitelky z MŠ
 Věra Polášková a Alena Květáková

Školní rok 2014/2015
Dne 1.  9.  2014 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2014/2015. Přivítali jsme 51 žáků, z toho 13 dětí, které
usedly do školních lavic letos poprvé. 
Tito žáčci si zaslouží velký zájem. První
zářijový den je pro ně velkým přelomem
mezi dobou her a školními povinnostmi. 
Tento den je klíčový pro jejich budoucnost a potažmo pro budoucnost nás
všech. Prvňáčky přišel přivítat také pan
starosta Robert Tomšů, který měl pro
ně, a také pro ostatní žáky školy, připraveno sladké překvapení.  Paní učitelka
pasovala děti na žáky 1.  ročníku Základní školy Všemina. Žákům byly také
předány balíčky se školními potřebami
a učebnicemi.
Mezi nové prvňáčky patří Petra
Gajdošíková, Filip Jahoda, Jan Jakubů,
Jiří Jasenský, Andrea Kalivodová, Beatrice Manceva, Lukáš Mlýnek, Alžběta
Oškerová, Sofie Skulová, Adam Tomšů,
Dominik Nicolas Tomšů, Lukáš Vaďura
a Silvie Vajďáková.
V letošním školním roce na naší škole vyučují jako třídní učitelky v 1.  a 5. 
ročníku Mgr. Andrea Gajdošíková, ve 2. 
a 3.  ročníku Mgr.  Jitka Pištěcká, ve 4. 
ročníku Mgr. Bc. Marta Korytarová, hudební výchovu vyučuje Mgr.  Art.  Pavla
Kadavá a tělesnou výchovu na škole vyučuje vychovatelka Romana Janásková,
která je zároveň vychovatelkou ve školní
družině.
Nadále budeme pracovat podle
školního vzdělávacího programu Od hraní k vědění ve všech ročnících.  Školní
vzdělávací program je rozpracován
do měsíčních plánů a následně pak
do týdenních plánů, se kterými vyučující
seznamují rodiče prostřednictvím webových stránek. Ve školní družině se bude
pracovat podle upraveného vzdělávacího programu Kamarádi, který je taktéž
rozpracován do měsíčních a týdenních
plánů.  V rámci měsíčních plánů jsou

také zaneseny projekty zaměřené jednak na jednotlivé svátky v roce a také
na rozšíření dovedností a kompetencí
žáků v jednotlivých předmětech a životních situacích.
I letos bude ve škole probíhat výuka
náboženství jako nepovinného předmětu. Náboženství vyučuje ve 3. a 5. ročníku P. František Kuběna, v 1., 2. a 4. 
ročníku katechetka Bc. Mária Chmelinová. Výuka bude probíhat každé pondělí
ve všech ročnících.
V tomto roce jsme se stali partnerskou školou nakladatelství Fraus, což
škole přináší několik výhod. Jako první
výhodu jsme zaznamenali již při nákupu
nových učebnic, které byly pro nás o 15
% levnější, dále jsme pro naše prvňáčky
obdrželi balíčky za nižší cenu a nákup
interaktivních učebnic je o 50% levnější. Dále máme možnost zajistit zdarma
vzorky nových učebnic pro naše vyučující. 
Letos ukončila funkci předsedy
KRPŠ Mgr. L. Pekařová. Paní Pekařové
děkujeme za práci, kterou vykonávala
velmi pečlivě a svědomitě.  Velmi úzce
spolupracovala se školou při organizování společných akcí a také zajišťovala
veškeré akce pro děti z naší obce.
Novou předsedkyní KRPŠ byla na zahajovacích třídních schůzkách zvolena
paní I.  Gajdošíková, pokladníkem byla
zvolena paní P.  Šustáčková.  Přejeme
jim do jejich práce hodně optimismu
a elánu.  Zároveň se těšíme na dobrou
spolupráci KRPŠ se školou.
Na závěr bych chtěla všem žákům
popřát, aby právě začínající školní rok
byl pro Vás rokem úspěchů, radosti
a poznání. Učitelům a ostatním zaměstnancům školy přeji, aby to byl rok pohody, pracovní jistoty a optimismu.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy
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Z činnosti MS Všemina
Začínající podzim je pro myslivce jedním z nejpříjemnějších období.  Začíná
pravá lovecká sezóna. Od začátku roku
2014 do září jsme si opravdového lovu
užili jen sporadicky. Ulovili jsme jen čtyři
srnce, sedm divočáků a tři lišky. Většinu času myslivci trávili přípravou krmivové základny na následující zimu, opravou a výstavbou krmných a loveckých
zařízení, brigádami na myslivecké chatě
a přípravou každoroční červencové noci,
která značnou měrou ovlivní chod MS
na další rok. Letos nám naštěstí vyšlo
krásné počasí a skupina Kosovci v kombinaci s tradičními mysliveckými specialitami přilákala dostatečné množství
návštěvníků, kteří byli spokojení. 
Krmivo máme na následující zimu téměř připraveno, zbývá nám jen dokoupit
asi 20 q jadrného krmiva a 1 q kusové
soli.  Seno má povinnost nachystat si
již několik let každý myslivec individuálně. V loni jsme zakoupili i dvě tuny řepy
a podle hodnocení myslivců, kteří řepou
zakrmovali, byla přijímána zvěří velmi
dobře a pokud bude možnost, zakoupíme ji i letos. 
Co se týká lovu zvěře, začal lov zvěře
dančí, což je momentálně naše „hlavní“
zvěř a pokračuje lov zvěře černé a škodné. U lovu divočáků (černé zvěře) bych
se pozastavil. Myslivcům je vyčítáno, že
divočáky lovíme málo a větu „dělejte
s tím něco, střílejte to, dělá to škody
atd.“ slýcháme velmi často od spoluobčanů.  Bohužel mají tito občané v části
o škodách pravdu. Ale „střílet“ divočáky
není zase tak jednoduché. Je to migrující zvěř, u které není problém ujít za noc
i několik kilometrů a vrátí se až za týden.  Je velmi obezřetná, vychází zpravidla v noci a v naší honitbě je povolen
ze zákona lov pouze selat a lončáků. 
Bachyně a kňour jsou celoročně hájeni (dle mého názoru nesmyslně, protože se stav takto dost těžko snižuje). 
Většinou potká divočáka v lese častěji
houbař, který se prodírá houštím a naruší jeho klid, než myslivec na čekané. 
Jednou z možností úspěšnějšího lovu je
nátlačka na divočáky, které plánujeme
vždy hlavně ke konci roku. I když nátlačky nejsou tak časté, přesto se ozývají
z řad některých občanů výtky typu: zase
dělají hon, zase něco střílí, nemůžeme
do lesa, jsou tam myslivci apod. Bohužel, nevím kde je rovnováha mezi lovem
a snižováním stavů černé nebo dančí
zvěře a mezi zasvěcenými debatami
některých občanů o neustálém střílení,
nahánění a rušení zvěře a o metrácích
„nastříleného masa“ ...

počtu. Samozřejmě za předpokladu, že
honitba Všemina zůstane nadále pronajata Mysliveckému sdružení Všemina. 
Určitě si spousta z Vás položí otázku, kdo to všechno zaplatil? Zaplatilo to
myslivecké sdružení Všemina.  Honební
společenství Všemina se finančně nemohlo podílet, protože prozatím nebyla
valná hromada HS Všemina, která by
myšlenku pana předsedy HS o každoročním pořádání podobné akce odsouhlasila a proto výbor nemá možnost
v takovém případě nakládat s finančními prostředky HS.  Pokud se někdo
zeptá, proč tedy nebyla valná hromada,
která by to odsouhlasila? Odpověď je
7.  září jsme pro majitele pozemků
ve Všemině a všeminské občany připravili ve spolupráci s výborem Honebního
společenství Všemina akci na myslivecké chatě s názvem „Odpoledne s kapelou Kosovci“.  Měli jsme představu,
že v případě hezkého počasí se může
přijít pobavit a prožít příjemné odpoledne 300–400 spoluobčanů. Bylo vytištěno 400 ks letáčků a pan starosta HS
se postaral, aby letáček byl v každém
domě ve Všemině, aby i občané, kteří
neuslyší rozhlas nebo si nepřečtou plakát, nebyli ošizeni o možnost návštěvy. 
Celá akce byla pojata tak, aby každý
účastník měl minimální náklady při její
návštěvě.  Vstup zdarma, guláš téměř
pro všechny zdarma, tombola se zvěřinou zdarma.  Pro děti „Krakonošův revír“ a velký skákací hrad zdarma.
Myslivci uvařili 350 porcí gulášů,
měli jsme zásobu piva a občerstvení. 
Kosovci se vytáhli spoustou tradičních
tanečních hitovek, počasí bylo nádherné, ale bohužel to hlavní, kvůli čemuž
celá akce vznikla – všeminští občané
a majitelé pozemků ve Všemině – těch
přišlo pouze asi 150. Příjemným překvapením byla pro nás spousta nadšených
dětí.
Více než polovinu zboží jsme vrátili,
guláš se rozdal a v 19 hodin se všechno
ukončilo, zabalilo, uklidilo a zaplatilo. 
Dle ohlasů víme, že ten, kdo se zúčastnil byl spokojený, ale přesto jsme měli
se starostou HS panem Jaroslavem
Skulou smíšené pocity, protože to byl
pan Skula, kdo se nejvíce zasazoval,
aby byla tato akce pro členy HS a ostatní majitele pozemků ve Všemině uskutečněna. Přes drobné nedostatky, které
jsme jako organizátoři vnímali, věříme,
že se dá mluvit o 1. ročníku této akce
a příští rok již občané budou vědět, co
mohou očekávat a přijdou v hojnějším

jednoduchá: valná hromada konaná 3. 
11. 2012 (kdy byl zvolen nový výbor HS
Všemina v čele s panem Skulou) byla
napadena žalobou o neplatnosti téměř
všech bodů na ní projednaných.  Soud
mezi žalobcem a HS Všemina se vleče již téměř dva roky, soudní spis má
bezmála 100 stran a další soudní jednání je naplánováno na 10.  10.  2014. 
Jak dlouho se to ještě potáhne, nikdo
neví. HS Všemina je stranou žalovanou,
proto žalobu stáhnou nemůže, může se
jen bránit, ale v případě, že by soud dal
žalobci za pravdu a valnou hromadu 3. 
11. 2012 označil za neplatnou, byly by
neplatné i další valné hromady, které by
svolal stávající výbor HS. Je to začarovaný kruh !!! (Výše uvedené jsem napsal
s vědomím starosty HS pana J.  Skuly,
který mi zároveň poskytl uvedené podrobnosti).
Závěrem chci popřát všem občanům
Všeminy zdraví, nádherné „babí léto“,
na podzim plné nádoby kvalitního kvasu a pevně věřím, že současné problémy s honitbou pominou a MS Všemina
bude v očích spoluobčanů nadále přínosný spolek pro celou obec.
Stanislav Vala
předseda MS Všemina
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HOKEJ

Milí spoluobčané,
nejprve začneme s hodnocením
uplynulé sezóny 2013-2014 Valašské
hokejové ligy (VHL).  Minulý ročník se
ze začátku nevyvíjel špatně.  Herně vypadaly zápasy pěkně, ale rozhoduje konečný výsledek, a tak jsme bohužel zaslouženě skončili na posledním místě.
Může nás alespoň těšit, že před velkou návštěvou našich kamarádů, kteří
se domluvili a přijeli nám fandit, jsme
vyhráli v prodloužení a prožili jsme tak
krásný a vypjatý zápas. Moc vám děkujeme za podporu a chceme vás pozvat
i na naše další nové zápasy, jak je vidět,
vaši přímou podporu na stadionu potřebujeme. 

VALAŠSKÁ HOKEJOVÁ LIGA – C
Celková tabulka ročníku 2013-2014

1. VHK Ploština

192:145

47

2. HC Tarantule

143:85

41

3. HC Bohuslavice n. Vl.	 164:122

37

4. HC Kostelec 2008

192:154

34

5. Tučňáci Horní Lideč

136:138 33

6. HC Rokytnice

165:164

29

7. HC Bylnice

141:215

19

8. HC Všemina

95:205

12

Jak jsem již napsal, skončili jsme
na posledním místě s celkovými 12
body za 5 výher (2 výhry byly na nájezdy)
a jednu remízu.
V kanadském bodování v naší sestavě zvítězil Rostislav Trtík, který je zároveň i nejlepším střelcem.
Nyní probíhá na stadionu v Brumově
dostavba šaten a zázemí pro hokejisty.
Novou sezónu 2014-2015 jsme zahájili tréninky na hokejových stadionech
v Brumově a na Vsetíně. Může nás těšit
hojná účast hráčů. 
Liga prošla velkým přeskupením
účastníků. Dříve byly 4 skupiny, ale kvů-

li odstoupení několika týmů bude soutěž probíhat ve 3 skupinách A, B a C. 
My patříme do skupiny C, jak se můžete
dočíst níže.
Hokejové zápasy VHL již probíhají
a náš první zápas se uskutečnil 13. září
proti HC Valašští Sršni. O výsledku našich zápasů vás budu informovat v dalším vydání všeminského zpravodaje.
Těšíme se na vaši podporu v nové
sezóně a přejeme vám krásné podzimní
dny.
Rozpisy a výsledky utkání můžete
sledovat na uvedených odkazech:
http://www.vhlbrumov.cz/
http://www.vhlbrumov.cz/vhl-c-201415-rozpis.html
http://www.vhlbrumov.cz/vhl-c-201415-vysledky.html

Činnost oddílu TJ Sokol Všemina – léto 2014
Největší letní událostí na našem hřišti byly Všeminské slavnosti, které navazují na předchozí pivní slavnosti.  Tyto byly
uspořádány ve spolupráci s obecním úřadem a SDH Všemina první
srpnovou sobotu. Počasí přálo, program
byl nabitý, takže se ochozy zaplnily, věříme, že spokojenými návštěvníky.
V červenci proběhlo po přeložení
schodů do patra kvůli zamezení vlhnutí
zdiva zadláždění prostoru u nich. Byla to
jen menší akce přispívající k vylepšování zázemí budovy.
Na začátku září došlo k realizaci projektu tzv.  bezpečných branek, o který
jsme zažádali a jehož garantem je Krajský fotbalový svaz ve Zlíně. Ten zajistil
polovinu dotace, druhou polovinu naplnila Obec Všemina. O jejím preventivním
významu svědčí neubývající případy vážných zranění klasickými „podomácku“
vyrobenými konstrukcemi po republice. 
Vedení obce patří velké poděkování nejen za účast v tomto projektu, ale především za podporu ve všech směrech pro

náš oddíl za poslední čtyři roky. 
V srpnu se rozběhly naplno
i soutěže ve zlínském okrese. 
Jak bylo avizováno, do nich se
kromě mužů z důvodu nedostatku mládeže přihlásil už jenom dorost. Největší novinkou, kterou jsme si
stačili také vyzkoušet, je po vzoru hokeje nutnost rozhodnutí o vítězi utkání
v případě nerozhodného výsledku, a to
penaltovým rozstřelem.  Zlínský kraj se
jej rozhodl zkušebně zařadit v tomto
ročníku. Jeho vítěz si odnáší ze zápasu
druhý prémiový bod. Začátek sezóny se
ani jednomu mužstvu nevydařil, zhodnocení podzimní části přinese poslední
letošní číslo zpravodaje.  K jednotlivým
utkáním jsou diváci srdečně zváni. 
Přijďte podpořit naše mužstva, i když
se daří více či méně.
David Řepa,
sekretář TJ Sokol Všemina
Více info na:
www.obecvsemina.info/tjsokol/aktuality
Tabulky soutěží na www.ofszlin.cz
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