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PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,
zlehounka, ale jistě se krátí den, noci jsou delší, takové tajemnější. Pomalu se rozsvěcující světýlka na domech a venkovních stromcích, nastává čas,
kterému se od pradávna říká Vánoce. Přestože se podoba po staletí různě
měnila, jejich podstata tj. oslava narození Ježíše Krista zůstala. Na celém světě
je miliardy obyvatel považují za největší svátek křesťanských církví. V Evropě
a především v našich krajích jsou o to více okouzlující především kvůli sněhu,
obloze plné hvězd a podivné atmosféře. V těchto dnech se lidské duše otevírají,
lidé se stávají otevřenější, vstřícnější, a i jejich činy naznačují obrovskou úctu
a pokoru, kterou všichni k Vánocům máme. V tento čas se mnozí z nás více
zamýšlí nad svým životem více se zajímají o církev jako takovou.
Ale nejsou to jen duchovní věci, které jsou na Vánocích krásné. Především
naše děti, ale i mnozí dospělí se těší na setkání rodiny a blízkých, na vánoční
dárky a společnou štědrovečerní večeři. Nejen štědrý den, ale i další sváteční dny uvolní mnohdy napjatou atmosféru, která člověka provází po celý rok.
V tomto období máme jedinečnou možnost být společně s rodinou, udělat radost dětem a svým blízkým a v duchu vánočním prožít krásné chvíle.
Dovolte, abych jménem svým, jménem celého zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v práci i v soukromém životě v roce 2014.
Robert Tomšů, starosta obce
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Protože rok 2014 byl rokem volebním,
dovolte mi jménem celého nového zastupitelstva poděkovat Vám občanům za projevenou důvěru, kterou jste nám v komunálních volbách dali. Výsledky voleb
naznačily, že nastolená cesta je správná
a přejete si v ní pokračovat. Věřím, že se
novému zastupitelstvu podaří dotáhnout
do konce rozpracované projekty a zároveň
uskutečnit i nové plánované cíle. Všechny
úkoly, které jsou před námi budou potřebovat Vaši plnou podporu a pochopení.
Doufám, že naše společné snažení pomůže rozvoji naší obce a rozkvětu společenského života nás všech.
Na závěr bych rád poděkoval za práci
odstupujícím zastupitelům, kterou v naší
obci v uplynulých letech vykonali. Za jejich
působení se v naší obci vykonalo mnoho dobrých věcí, prospěšných pro celou
obec. Společně se zastupitelstvem nemohu opomenout poděkovat také zaměstnancům obecního úřadu, naší kronikářce,
brigádníkům a všem občanům, kteří napomáhají rozvoji naší obce.
Lukáš Turna, místostarosta

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany
na rozloučení se starým rokem 2014
a přivítání nového roku 2015, které
se uskuteční 31. 12. 2014 od 23:00
u horního obchodu. Zábava, občerstvení a ohňostroj zajištěn.
V případě dobrého počasí by se
na Silvestra uskutečnil taktéž tradiční
výšlap k památníku sv. Huberta. Akci
zajišťují myslivci ve spolupráci s obecním úřadem. Jsou zváni všichni občané Všeminy a Liptála.
Bližší informace se dozvíte z rozhlasu.
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
15. 9. 2014
• ZO schválilo zadávací dokumentaci a oslovení ﬁrem k dodání vozidla
na separaci odpadů.
• ZO schválilo nákup 5 parcel o výměře 1248 m² zapsaných na LV 402.
• ZO rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova komunikace v obci
Všemina“ a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ALPINE Bau CZ a.s. v souladu
s nabídkou uchazeče.
• ZO schválilo oslovení ﬁrem panem
starostou na úpravu povrchu za obecním úřadem.
• ZO schválilo zaměření pozemku a vyvěšení záměru par.č. 49/3
a 2409/5 LV 10001 s podmínkou věcného břemene na budování ing. sítí.
2. 10. 2014
• ZO projednalo výsledek jednání
hodnotící komise, která provedla posouzení a hodnocení nabídek u veřejné
zakázky malého rozsahu na „Zavedení
sběru a svozu separovaných odpadů
v obci Všemina“ a ZO současně pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí
a následnému podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení fy I-TEC Czech,
spol s r.o., Ostrava – Vítkovice.
• ZO schválilo dodatek ke zřizovací
listině Základní školy a Mateřské školy
Všemina, okres Zlín, příspěvkové organizace o pronájmu budovy k zájmovým
účelům žáků a občanů Všeminy zdarma.

V prosinci proběhla kolaudace chodníku a úpravy komunikace v hořansku “U Ševčíků”

5. 11. 2014 – Usnesení z ustavující
zasedání Zastupitelstva obce Všemina
• ZO zvolilo jako předsedající ustavujícího jednání zastupitelstva obce pan
Mgr. Bc. Martu Korytarovou.
• ZO určilo a schválilo ověřovateli zápisu pan Štefana Vojtka a pana Ing. Romana Matušů a zapisovatelem p. Ludmilu Jančovou.
• ZO schválilo program ustavujícího
zasedání.
• ZO určilo a schválilo zvolení jednoho místostarosty.
• ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm
k) zákona o obcích určilo a schválilo, že
pro výkon starosty obce bude jeden člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněný.
• ZO schválilo veřejný způsob volby
starosty a místostarosty.
• ZO zvolilo pana Roberta Tomšů,
bytem Všemina čp. 317, starostou obce
Všemina.
• ZO schválilo zřízení ﬁnančního
a kontrolního výboru.
• ZO schválilo pana Ing. Lukáše Turnu, bytem Všemina 285, místostarostou obce Všemina.
• ZO schválilo předsedu ﬁnančního
výboru pana Martina Skovajsu a členy výboru p. Ing. Lenku Kadlčákovou
a p. Ladislava Holíka ml.
• ZO schválilo předsedu kontrolního
výboru pana Ing. Romana Matušů a členy kontrolního výboru pana Aloise Garguláka a paní Janu Ježíkovou.
• ZO schválilo ustanovení sociální
komise a předsedkyni komise paní Janu
Ježíkovou.
• ZO schválilo ustanovení školské
a kulturní komise a předsedkyni komise
Mgr. Bc. Martu Korytarovou.
• ZO schválilo odměny předsedům
komisí, členům zastupitelstva a místostarostovi obce.
• ZO schválilo smlouvu se společností RWE a pověřuje k podpisu smlouvy starostu obce.
• ZO schválilo zmocnění p. Roberta
Tomšů a pana Ing. Lukáše Turnu k provádění hospodářských dispozičních
oprávnění s účinností od 5. 11. 2014
a zrušení předchozích dispozičních
oprávnění.
• ZO schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP – zavedení sběru
a svozu separovaných odpadů v obci
Všemina a pověřuje k podpisu smlouvy
starostu obce.
• ZO schválilo členy výběrové komise – plocha za obecním úřadem p. Martina Skovajsu, Ing. Romana Matušů,
Ing. Lukáše Turnu.

• ZO schválilo prodej pozemku par.
č. 2334/5 a p.č. 621/2.
• ZO schválilo pravomoc starosty
provádět rozpočtová opatření do výše
500 000,- Kč snížení a zvýšení příjmů
a výdajů a přesuny mezi příjmy a výdaji
po dobu čtyř let.
• ZO schválilo předvánoční setkání
seniorů dne 29. 11. 2014.

Ze všeminské matriky
IV. čtvrtletí 2014
• Narození
Olšinová Barbora
Rozumek Bohdan Luis
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Řepová Ludmila
Čest její památce!
• Sňatky
Knedla Dalibor, Všemina
Knížová Kristýna, Praha
Zedníček Karel, Vizovice
Polášková Šárka, Všemina
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.
K datu 10. 12. 2014 má naše
obec celkem 1.137 obyvatel. V letošní roce se narodilo 11 dětí, z toho 5
chlapců a 6 dívek. Své „Ano“ si řeklo
13 novomanželských párů. Na věčný
odpočinek odešli čtyři naši spoluobčané, z toho dvě ženy a dva muži.
Přeji všem svým spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce především hodně zdraví, spokojenosti a rodinné pohody.
Jana Sedláčková, matrikářka

Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2015 se v naší
obci uskuteční již tradiční Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Do ulic se vypraví několik
skupinek koledníků s pokladničkami,
které budou označeny logem Charity
a razítkem obecního úřadu. Každá
skupinka bude mít svého vedoucího.
Prosíme, abyste se zapojili svými
dary do charitní pomoci. Tak může
kdokoliv z vás přispět jakoukoliv peněžní částkou a pomoci lidem, kteří
strádají, mají nouzi nebo je potkalo
nějaké neštěstí. Všem, kteří do sbírky přispějete patří předem poděkování.
Jana Sedláčková
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
O NAŠICH PŘÍJMENÍCH
Každý z nás má své příjmení. Příjmení vznikala postupně, zprvu u šlechticů.
V 16. století již příjmení používala většina obyvatel, příjmení však nebylo striktně
dědičné. V minulosti docházelo v některých obcích k tomu, že členové určité rodiny
přejímali příjmení podle označení hospodářské usedlosti na níž se usídlili a která
byla takto pojmenována zpravidla po dřívějších majitelích. Povinné používání příjmení v českých zemích zavedla císařovna Marie Terezie v r. 1770.
Ale co udělat, když je v obci třeba více rodin se stejným příjmením? Vymyslely
se přezdívky, v obecné lidové mluvě vulgo. Přezdívky nositelů vznikaly podle jejich
fyzického vzhledu, podle jejich charakterových vlastností, podle místa kde žili nebo
odkud se přistěhovali, podle podobnosti se zvířaty, stromy aj. /Verglář – ﬂašinetář,
Solnice – město, Šušeň – člověk malého vzrůstu, Rozkazač – posel obecní, hlásný /.
Seznamte se s přezdívkami v naší obci Všemina z roku 1880. Záznamy čísel
domů - celkem 158, jejich majitele – jména, stav a přezdívky zpracoval pan František Čala ze zápisů farnosti Všeminské.
Přezdívky – výpis: Bakytů, Bakyta, Bořuta, Brynzický, Bednářů, Čapák, Dolinovský, Elšů, Fojt, Fojtík, Fidrýšek, Filípek, Hazucha, Helelák, Hendrych, Hendryška,
Hofravín, Hofér, Chovanec, Josefů, Janušek, Kachtík, Krejčí, Klimešků, Koníci, Kovářů, Kovář, Kašparů, Krajčí, Kršlovský, Kostelník, Krajský, Kanonýr, Láků, Lukeš,
Měkynka, Měkyna, Mikulů, Miklů, Míča, Matůšů, Mikota, Machoň, Macík, Machýlek, Nádědinský, Ozefů, Ondrů, Petřík, Petřák, Papradný, Potocký, Pavlů, Podzelnica, Polách,Petrů, Palík, Ratýnská, Rozkazač, Selků, Sedláků, Sajdl, Solnice, Sploška, Škubica, Švec, Šimek, Števník, Šušeň, Tkalců, Trávnická, Tuťák, Tyček – Jonáš,
Tynych, Ustinka, Urban, Vlčka, Valachů, Vala, Vašica, Verglář, Zelnica, Zahradů,
Zábřeha, Zápotocký, Závodský, Živník.
Některé přezdívky v průběhu dalších let zanikly, některé vznikly nové a některé
zůstaly do dneška.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

Setkání seniorů

Blahopřání

Letošní předvánoční setkání se
uskutečnilo 29. 11. v pohostinství
u Kachtíků. Hosty přišli pozdravit starosta obce Robert Tomšů a P. František Kuběna SJ. Žáci ze školy vystoupili s pěkným kulturním programem.
V pěkně vánočně vyzdobeném prostředí za příjemného poslechu hudby
skupiny Juken se besedovalo, zpívalo
i tančilo. Domů jsme odcházeli velmi
spokojeni a s přáním ve zdraví se opět
příští rok společně setkat. Děkujeme
všem, kteří se na organizaci a průběhu tohoto setkání podíleli.
Mgr. Jana Tomšů

Diamantová svatba – to je 60 let života prožitých po boku jednoho člověka
v dobrém i zlém. V měsíci říjnu toto významné životní jubileum oslavili manželé
Bohumil a Františka MATÚŠKOVI.
Manželům Matúškovým srdečně blahopřejeme a přejeme především hodně
zdraví, vzájemné tolerance, úcty a ještě
mnoho společných let prožitých v kruhu
svých nejbližších.
V měsíci prosinci oslavila paní
GAJDOŠÍKOVÁ Božena své 90. narozeniny. Blahopřejeme a do dalších let jí
přejeme pevné zdraví, spokojenost, pohodu v kruhu své rodiny a přátel.

NAŠI JUBILANTI
leden – březen 2015
LEDEN
Čalová Libuše
Kolajová Marie
Grácová Františka
Tomšů Drahomíra
Kolajová Marie
Polášková Fantiška
Válek Václav
Trtíková Drahomíra
Grác Jan
Štěpánová Emilie
Kaulincová Ludmila
Kučerová Marie
ÚNOR
Kučerová Marie
Baroš Karel
Oškera František
Řeháková Marie
Štěpánová Marie
Čala František
Polaštíková Marie
Matušů Františka
Tomšů Božena
Nedbal Jaromír
Štěpánová Vilemína
Kolářová Helena
Gajdošík Jaroslav
Miková Františka
Kolaja Jan
Skulová Ludmila
BŘEZEN
Tomšů Svatopluk
Matúšek Bohumil
Kovářová Františka
Vala František
Bělíčková Marie
Tomšová Marie
Juříková Jindřiška
Studýnková Ludmila
Přikryl Josef
Miková Ludmila
Tomšů Jaroslav
Matušů Ludmila
Čalová Ludmila

71 let
83 let
65 let
80 let
81 let
89 let
71 let
77 let
65 let
60 let
72 let
79 let
78 let
70 let
73 let
80 let
82 let
71 let
88 let
86 let
60 let
76 let
87 let
89 let
83 let
70 let
85 let
79 let
81 let
85 let
80 let
82 let
84 let
91 let
76 let
85 let
73 let
65 let
73 let
71 let
72 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.

SVOZ ODPADU 2015

PLASTY
19. 1., 16. 2., 16. 3.,
13. 4., 11. 5., 8. 6.
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ČČK a přelom roku

„BŮH S NÁMI“
Za několik dnů budeme prožívat sváteční dny Vánoc a závěr roku 2014. Navraťme se původnímu obsahu slavení tajemství těchto svátků a prožívejme je v ryze
křesťanském duchu, v radosti nad prvním příchodem našeho Pána na tento svět.
Věčné Boží Slovo se stává v Ježíši Kristu, synu Panny Marie, jedním z nás. Bůh Otec
z nesmírné lásky k nám sesílá svého jediného Syna, aby nás zachránil z moci zla
a temnost a my opět měli život a společenství s Bohem.
V tichu naslouchejme slovům evangelia, které nám připomíná, jak se to stalo,
že se Bůh stal „Bohem s námi“, jak byl přijat Marií a Josefem. S nadšením a láskou opěvujme Nejsvětější Trojici, která pokorně a ve skrytu září ve Svaté rodině.
Všichni se „točí“ kolem Ježíška, milovaného Otcova Syna, pomazaného Duchem
Svatým a očekávaného všemi národy. On je ten, který přišel spasit svět od hříchu.
Ten, který za námi přichází každý den v eucharistii. Ježíš, v nějž věříme a na nějž
toužebně čekáme, dokud se nevrátí na završení lidských dějin, k Poslednímu soudu
a k obnovení světa.
Vánoce jsou oslavou Ježíšových narozenin. První Vánoce byly prosté a rodinné.
Josef s Marií pravděpodobně oslavili první narozeniny sami a někde v ústraní. Vypadalo to, jako by ten „Bůh s námi“ patřil jen jim dvěma. Poslechneme-li si však
Magniﬁkat, uvědomíme si, že Maria vždy milovala Ježíše srdcem lidu, srdcem Církve. A tak se stalo, že po Pánově vzkříšení se Vánoce pomalu staly svátkem celého
věřícího lidu Božího.
Od té doby již uplynulo 2014 Vánoc. Sedm set let před tím Izaiáš prorokoval,
že se narodí dítě, které se bude jmenovat Emanuel, „Bůh s námi“, který odjakživa
chtěl být Bohem všech. V eucharistii, v prosté podobě chleba, nám s láskou opakuje: „Já jsem Bůh s vámi“.
„Bůh s námi“ je nádherné Boží jméno. Je to vlastně jakoby příjmení. Křestní
jméno má Ježíš, hebrejsky Jehošua, zkráceně Ješua, tedy „Bůh je záchrana“.
Když mluvíme o našem Pánu, měli bychom vystupovat jako „my“. Pouze tehdy,
když mu dovolíme, aby byl s námi – tak jak mu to dovolila Maria s Josefem, – bude
opět možná kultura společenství a života, z níž nebude nikdo vyloučen. Kultura,
v níž budeme na sebe pohlížet jako na bratry. Ježíš přichází na svět tam, kde jsou
si lidé blízcí, kde se setkávají a kde se milují s láskou, která vyrůstá ze vzpomínky
na sdílenou milost: „Narodil se vám Spasitel … naleznete ho zavinutého do plének“.
Vezměme za ruku své děti a vnoučata a řekněme „Bůh s námi“. Pohlaďme naše
staré lidi a spolu s nimi vyznejme „Bůh s námi“. Spojeni vírou, nadějí a láskou
a vzpomínkou na Betlém, dům chleba živého, který nám před dvěma tisíci lety daroval Bůh Otec, dům chleba vezdejšího, který nám dává i dnes, který sám Ježíš bude
lámat s námi při nebeské hostině, vydejme se na cestu za Ježíšem.
Všem bratřím a sestrám, všem všemiňanům, požehnané a v lásce prožité Vánoce s plností Božího požehnání v novém roce 2015 přeje
P. František Kuběna SJ

Vážení a milí čtenáři, jsou před
námi svátky vánoční a proto mi dovolte, abych Vám všem nejprve jménem
místní organizace Českého červeného kříže Všemina popřála požehnané,
spokojené svátky vánoční a do roku
2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném ale i pracovním životě.
Na podzim naše MO ČČK uspořádala dva podzimní nákupní zájezdy
do Polska, a to 18. 10. a 25. 10. Zájezdy se setkaly s velkým ohlasem.
Příští rok je plánujeme zopakovat.
V měsíci lednu proběhne valná
hromada naší místní organizace ČČK,
a to 18. 1. 2015 v 15 hodin v Hospůdce U Fojtů, všichni členové jsou
srdečně zváni.
Dne 31. 1. 2015 plánujeme další
ročník Dětského Maškarního Bálu se
začátkem v 15 hodin opět v Hospůdce U Fojtů. Všechny děti a jejich rodiče tímto již nyní srdečně zveme.
Jana Ježíková, předsedkyně MO ČČK

Spolek Českého červeného kříže
ve Všemině
za podpory základní školy
pro Vás zdarma připravuje

POČÍTAČOVÉ KURZY
PRO SENIORY
Základní obsluha stolního počítače, základní programy, komunikace
prostřednictvím e-mailu, sociálních
sítí – to vše pro seniory,
kteří nejsou výdělečně činní.
Začínáme 13. ledna 2015!
Kdo máte zájem se naučit
něco nového, neváhejte,
KAPACITA JE OMEZENÁ!
Výuka bude probíhat v prostorách
Základní školy ve Všemině, vždy
v úterý od 17 hodin.
Zájemci se prosím hlaste
u p. Hany Čalové
na tel. 775 979 224,
případně 577 986 334
v podvečerních hodinách.
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Všeminští včelaři
Letošní rok byl po teplé zimě pro
včelaře špatným. Koncem května, kdy
se vytáčí první jarní med jsme museli
včely přikrmovat, jinak by včelstva uhynula. Ani později to se snůškou nebylo
dobré. Co včely donesly, museli jsme
jim nechat na jejich přežití.
Jsme rádi, že jsme získali dva nové
včelaře – Jana Chovance a Vlastislava
Tomšů.
Za všeminské včelaře přejeme
všem radostné vánoční svátky, zdraví,
štěstí v novém roce 2015.
Důvěrník včelařů K. Macháček
Co pro nás a naši přírodu znamenají
včely?
Včely musí navštívit 5 milionů květů
pro vznik 1 kg medu. 90 % jejich činnosti slouží k opylování květů a jenom 10
% pro produkci medu, propolis, mateří
kašičky, včelího vosku a jedu.
Sladíte medem nebo cukrem? Med
je přírodním extraktem rostlinné šťávy
obohacené o vše, co rostlina získává
z půdy, vody i ze vzduchu.
Čím med prospívá vašemu zdraví? Je
zdrojem energie, je snadno stravitelný,
posiluje imunitu, zlepšuje trávení zejména u dětí a seniorů, napomáhá při léčení chorob, je to ekologicky čistý produkt.
Co med obsahuje? Jednoduché cukry, minerální látky, dextriny, draslík,
vápník, fosfor, hořčík, železo, bílkoviny,

Jedna lžíce medu denně prospěje
Vašemu zdraví! Z uvedených důvodů
je ideální nakupovat kvalitní med přímo od známého včelaře v našem kraji
a za cenu, která bude odměnou včelám
za jejich péči o naši přírodu i včelaři
za jeho obětavou práci.
STAROČESKÝ MEDOVNÍK

enzymy, hormony, aromatické látky, vitamíny, stopové prvky a rostlinné silice,
které posilují obranyschopnost našeho
organismu.
A co cukr? Cukr je vyráběn průmyslovou technologií. Při trávení musí projít
štěpením v játrech, čímž zatěžuje lidský
organizmus a ochuzuje jej o látky, které
jsou obsaženy v medu. Je pouhým sladidlem.
Jak med působí na naše zdraví? Je
zdrojem potřebné energie, má hojivé
účinky na lidskou kůži a na sliznici.
Umí hospodařit s vodou v našem těle,
brání svalovým křečím. Příznivě působí na cévy a srdeční činnost. Zpevňuje
kosti, chrupavky, brání zubnímu kazu,
udržuje rovnováhu cholesterolu v krvi,
podporuje činnost ledvin, tvorbu červených krvinek, zmírňuje kornatění tepen
a vzniku aterosklerózy. Snižuje horečku
při chřipce a nachlazení.

Na medové placky je potřeba 250 g
cukru moučky, 50 g másla, 1 vrchovatou
lžíci medu, 1 vejce, lžičku jedlé sody,
250 g hladké mouky.
Na dohotovení 250 ml mléka, 2 lžíce
hladké mouky, 100 g cukru krupice, 100 g
másla, švestková povidla, hrubě mleté
lískové ořechy, trošku tuzemského rumu.
V kovové misce nebo kotlíku v horké
vodní lázni nejprve šlehejte moučkový cukr s máslem a medem, hned přidejte ještě vejce. Když všechno tvoří bílou hustou
pěnu, vmíchejte hladkou mouku, do níž
jste rozmíchali 1 lžičku jedlé sody.
Vzniklé těsto se ještě teplé zpracovává –
na pomoučněném válu z něho rozválejte
placku. Z ní pak dortovým ráfkem vykrojte kruh a ten dejte na plech s pečicím
papírem a hned s ním do trouby.
Krém – do ¼ l studeného mléka vmícháte 2 polévkové lžíce hladké mouky a pískový cukr. Za stálého míchání rozvařte
na kaši. Tu míchejte do zchladnutí na pokojovou teplotu a nakonec do ní zašlehejte změklé máslo. Placky pokapejte trochou rumu. Střídavě je natírejte povidly
a krémem a lepte na sebe. Krémem nakonec omažte celý dort a důkladně posypte sekanými oříšky.

Všeminští včelaři - z leva stojící: Kučerová Marie, Chovanec David, Květák Radek, Grác Jiří, Martinů Alois, Křetínský
Antonín, Pekař František, Tomšů Vlastislav, Grác Jan, Pekař Libor s dcerou Eliškou, Macháček Jan, Studýnka Antonín,
Macháček Karel.
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Mateřská škola
Je to slovo latinské a znamená „čekání na příchod“ – narození Ježíška
a Vánoc.Lidé se vždycky připravovali
na příchod Vánoc chozením do kostela,
kde se modlili a dodržováním půstu –
méně jídla, málo masa, nepili alkohol
a nechodili tancovat na zábavy. V kostele se v toto období slouží mše a zpívají
„roráty“. Všichni poslouchají koledy. Období končí Štědrým dnem, kdy se narodil Ježíš. Trvá asi čtyři týdny (22–28 dní),
začíná v období mezi 27. listopadem
a 3. prosincem, měří se na neděle – 1.
železná, 2. bronzová, 3. stříbrná a 4.
zlatá – poslední před Štědrým dnem.
Tak takto jsme si v naší školce povídali
o době, která právě teď probíhá, o době
Adventu… Jen nedávno jsme se sešli
ve školce po prázdninách a už je tady
opravdu Advent.
Mnoho času tedy již do Vánoc nezbývá… nejvíce se těší na příchod Ježíška
samozřejmě naše děti. Povíme vám teď,
co se v naší školce událo od těch prázdnin, a že toho zase bylo…
10. 9. přijel pan fotograf a děti se
fotily s podzimním motivem…
29. 9. nás pobavili herci soukromého divadélka z Hodonína s pohádkou
„Zajíček a bolavý zub“.
7.–10. 10. jsme si v rámci celoškolního projektu „Zrající jablko“ připomenuli například význam ovoce a zeleniny
pro zdraví člověka, poznávali jsme jejich
chuť; připomenuli jsme si znaky ročních
období; poskládali a vymalovali dráčka
a naučili se písničku „Pavouček“.
22. 10.„Bramborový den“… že nevíte co to je? To jsme vyráběli s maminkami krásné výrobky z brambor a jiných
přírodnin, povídali si, smáli se a chutnali bramborové speciality.
30. 10. přijel jiný pan fotograf a děti
se na něj usmívaly v zimní krajině.
27. 11. proběhlo společné vyrábění
adventních věnců v prostorách základní školy a pak jsme se ještě potkali
ve školce na Vánoční pohádce a odnesli
si domů světýlko Vánoc.
5. 12. navštívil naši MŠ s nadílkou
pan Mikuláš s Andělíčkem.
7. 12. se naše rodiny setkaly v místním kostele na besídce, kterou si pro
ně připravily všechny děti z celé školy;
po besídce se nakupovalo… na jarmarku s výrobky školáků, které byly jako každoročně úžasné…
Během podzimu se někteří rodiče
podíleli na dokončení hřiště na školní
zahradě, za to jim moc a moc děkujeme! Byli to manželé Gajdošíkovi, Karel
Gajdošík, manželé Skulovi, manželé

Šustáčkovi, Jindra Vaďura, Marek Chovanec, Jenda Chovanec, pan Navrátil,
pan Januš, pan Hána.
Od října navštěvují i školkáčci každý
druhý čtvrtek kroužek keramiky, který je
letos nově otevřen při naší škole.
Ježíšek se narodil v Betlémě v chlévě na seně, jeho rodiče byli moc chudí
a skoro nic neměli. Správa, že se narodil, se roznesla rychle po celém světě.
Všichni, i ti, co toho sami mnoho neměli, přicházeli a nosili Ježíškovi dárky. Vyrobili mu třeba hračku, kolébku, přinesli
kožešiny, aby mu nebylo zima. Proto teď
Ježíšek nosí dárky nám. Největší radost
nám udělá dárek, který nám vyrobí někdo, koho máme rádi a kdo má rád nás.
Protože věnoval čas výrobě dárku pro

nás, když mohl dělat třeba něco jiného,
ale on místo toho dělal dárek pro nás,
aby nám udělal radost. Proto my také
vyrábíme drobné dárečky a malujeme
obrázky pro ty, které máme rádi, abychom je potěšili.
Na Vánoce by neměl být nikdo sám,
o tom si také povídáme, a proto vám
přejeme, aby každý z vás byl s tím, koho
nosí v srdci a kdo je mu nejbližší! Vždyť
to je to nejdůležitější! S láskou také
vzpomínejme na ty, kteří zde již nejsou
s námi.
Krásné Vánoce plné pohody, lásky
a klidu a do roku 2015 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti přejí
děti z MŠ a paní učitelky
Polášková a Květáková!

Vážení rodiče, prarodiče,
Každoročně se klub rodičů a přátel školy snaží velmi úzce spolupracovat se školou a pořádat tak mimoškolní aktivity pro děti. Začátkem školního roku jsme začali
„DRAKIÁDOU“ na kopci U tří lipek,kde se přišlo proletět spousta draků a dračic.
Navečer 24. října se svatojánští broučci rozhodli, že spolu naposledy poletí. Všichni
broučci a berušky usilovně svítili svými lucerničkami, někteří i svými křidélky,díky svým šikovným rodičům. Po zhasnutí všech světýlek i ohňostroje se broučínci
uchýlili k zimnímu spánku, vždyť už přece začíná zima. Před pár dny děti ve školce
i škole překvapil sv. Mikuláš, děti moc krásně zpívaly a recitovaly, za odměnu dostaly malou sladkost. Fotky ze všech akcí si můžete prohlédnout na internetových
stránkách ZŠ Všemina. Další akce, které děti čekají je samozřejmě dětský karneval
a na smrtnou neděli, která je před nedělí květnou se rozloučíme se zimou spálením
„MORENY“. Ještě v lednu děti navštíví Městské divadlo Zlín, představení „SNĚHURKA“. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat ﬁrmě MEDOKS za sponzorský dar
na broučkiádu a MS Všemina za poskytnutí areálu. Velké DÍKY patří Laďce Pekařové, která vedla KRPŠ hodně let a má moc dobře zajeté akce , v kterých budeme
pokračovat. Děkujeme všem, za každou pomoc, nápad a především rodičům,kteří
si udělají čas na své děti. Přejeme všem KRÁSNÉ VÁNOCE!!!
Za KRPŠ Ilona Gajdošíková
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Zpráva ze základní školy
Dvanáct měsíců roku 2014 uteklo
jako voda v řece. Čím více se ve škole
snažíme proměňovat naši školní práci
a více času věnujeme rozvoji školy, tím
je rok kratší. Od minulého zpravodaje
uteklo zase hodně času a opět Vám přinášíme informace o akcích, které v naší
škole probíhaly. Hned na konci měsíce
září nás navštívilo hodonínské maňáskové divadlo s Novou pohádkou s Krtečkem plnou kamarádství a vztahů, které
patří právě do začátku školního roku.
Hned první říjnový den jsme všichni vyjeli na dopravní hřiště v Malenovicích, počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme
si vyzkoušeli jízdu na kole a procvičili
dopravní značky a předpisy, které cyklisté musí znát. V prvním týdnu měsíce
října proběhl projekt Zrající jablko, jehož
cílem bylo praktickými činnostmi žáky
seznámit s různými pohledy na přírodu
kolem nás, výchovně ovlivnit budoucí činnosti žáků ve vztahu k životnímu
prostředí, získat praktické zkušenosti
při realizaci výtvarných, literárních, pracovních činností a hudebních činností
spojených s danou přírodninou – jablkem. V 1. ročníku žáci vytvářeli malé
ježky, ve 2. a 3. ročníku vyráběli krásná
jablíčka z papíru, ve 4. ročníku pracovali
žáci na zahradě – sklízeli jablka, z kterých upekli štrúdl a pak si společně pochutnali. Žáci 5. ročníku zase připravili
kompot pro žáky celé školy. Po oba dva
dny projektu žáci zpívali písně s tématikou jablíček, v tomto duchu se neslo
celé vyučování. V českém jazyce žáci
5.ročníku psali příběhy o jabloni, jeden
z těchto příběhů si můžete přečíst:
O JABLONI
Na jedné louce byla osamělá jabloň.
Byla malá a stará. Nedozrávala jí jablka, tak jak měla. Byla z toho strašně
nešťastná. Napadaly ji skvělé nápady,
ale nepomáhaly. Jednoho dne ji něco
napadlo. Co když slunce nesvítí tak, jak
má? Začalo volat na sluníčko a zvířátka
ji pomohla a sluníčko se na ni otočilo.
Sluníčko na ni začalo svítit a jablíčka začala dozrávat, až dozrála všechna, tak
postupně opadala. A zvířátka se sešla
a jedla opadaná jablíčka. Tak to bylo
už každý rok. Na jablíčka začaly chodit
i děti. Jablůňka už nikdy nebyla smutná.
Kateřina Skovajsová
žákyně 5.ročníku
24. října proběhl projekt Broučci.
Projekt byl zaměřený na vzájemné vztahy mezi dětmi, kamarádství, pomoc
mladším a slabším dětem, osvojení si

poznatků o přírodním prostředí a jeho
rozmanitosti, všímat si změn kolem
nás. Ve výuce žáci četli příběhy Broučků, vyhledávali informace o broučcích,
vyrobili broučky z papíru a nakonec si
vyrobili tykadla, které využili při pochodu broučků, který pro děti připravili rodiče z KRPŠ. Tento den byl chladnější,
ale nám to vůbec nevadilo, těšili jsme
se, až broučky uspíme a dáme si teplý
čaj a rodiče taky něco na zahřátí na myslivecké chatě, kde nechyběl ani krásný
ohňostroj.
Poslední říjnový den jsme měli projekt Za plamínkem svíčky. Dopoledne
jsme si povídali o svátku všech svatých
a dušičkách, pak jsme si vyzkoušeli výrobu svíček a vyzdobili skleněné lampičky. Zakončení projektu byla pak večerní
procházka od školy na hřbitov, kde jsme
donesli naše lampičky s vlastnoručně
vyrobenými svíčkami na hroby svých
nejbližších.
21.listopadu se naše škola zapojila také do Větrníkového dne, který má
za cíl upozornit na ty, kteří trpí vážnou
nemocí – cystickou ﬁbrózou. Žáci se nejdříve zúčastnili besedy se zdravotní sestrou sl.M.Urbanovou, která děti seznámila s touto nemocí a pak jsme začali
vyrábět větrníky. Větrníky jsme vyzdobili
naši školu. Fotograﬁe našich prací jsme
odeslali na klub nemocných cystickou
ﬁbrózou a jsou ke zhlédnutí na adrese
www.cfklub.cz.
Celý měsíc listopad je vždy nejnáročnější. V tomto období se zaměřujeme
na vyrábění ozdob na adventní jarmark.
Chceme, aby se naše výrobky líbily
a tak se snažíme pracovat co nejlépe,
abychom to stihli do začátku adventu.
Poslední dny před adventem probíhá
vždy ve škole výroba adventních věnců,
společné tvoření s maminkami, také letos jsme si vyrobili krásné věnce, které
zdobí naše třídy.
Advent je obdobím plné očekávání
a vůně koření z vánočního cukroví a to

se nám do školních lavic moc nechce.
Proto hledáme, co by vyučování aspoň
trochu oživilo. Nejdříve to byla mikulášská nadílka. Tentokrát Mikuláš spolu
s andělem a čerty rozdával dárkové balíčky s cukrovinkami 5. prosince. Hned
v neděli 7.prosince nás čekalo adventní
vystoupení v kostele, kde jsme přednesli pásmo říkadel a vánočních písní.
Po vystoupení jsme rozsvítili vánoční
strom před kostelem pásmem vánočních koled a pak následoval adventní
jarmark. Tady jsme mohli předvést své
výrobky a získat nějakou ﬁnanční částku pro školní akce. Kromě toho na nás
všechny čekalo občerstvení.
V letošním roce jsme na jarmarku vydělali celkem 13 317,-Kč, z toho
byla částka 7 020,-Kč z prodeje výrobků žáků, 3 000,-Kč z prodeje vína a ze
vstupného částka 3 297,-Kč. Všemi
rodičům, prarodičům i hostům děkuji
za ﬁnanční částky. Finanční prostředky
získané z adventního jarmarku budou
použity na úhradu varhanního koncertu a divadelního představení Sněhurka
v divadle ve Zlíně v lednu.
Hned v pondělí nás čekalo příjemné překvapení – varhanní koncert pana
M.Kubáta. Dozvěděli jsme se mnoho
nových informací o J.S.Bachovi a mohli
jsme se zaposlouchat do krásné barokní hudby.
Než se uzavřou dveře školy, které
zůstanou uzamčeny až do prvních lednových dnů a než nastane poslední
den ve škole v tomto roce setkáváme
se společně každé ráno u adventního
věnce, čteme příběhy s vánoční tématikou, připomínáme si vánoční tradice
a symboly vánoc. Poslední akcí školy
bude vánoční besídka a koledování, kdy
si žáci přinesou dárečky pro své spolužáky a ochutnávají vánoční cukroví.
V závěru kalendářního roku 2012
chci poděkovat všem, kteří naši školu, její pedagogy a tím i žáky podpořili.
Poděkování patří všem rodičům za spolupráci, především vedení KRPŠ, dále
také vedení obce, především panu starostovi R.Tomšů a zastupitelům obce.
Poděkování patří také všem zaměstnancům školy za celoroční práci a podporu.
Ježíšek pomalu zapřahá saně,
za okny vidět je paprsku svit, zavři
teď oči a nastav dlaně, lásku a štěstí
do nich si chyť. Krásné a pohodové Vánoce přejí všichni ze ZŠ a MŠ Všemina.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy
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SDH VŠEMINA – PODZIM 2014
JSDHO Všemina
Vážení spoluobčané rád bych Vás
informoval, že v obci Všemina je zásahová jednotka (JSDHO), která patří
pod obec a skladá se z členú SDH.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce se řídí zákonem 199/85 sb,.
a zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce dle §29 zákona
199/85sb,. je obec.
1. Zásahová jednotka (JSDHO)
provádí hašení požárů, zasahuje při
povodních, živelných katastrofách,
pomoc při záchraně lidského života
atd.
2. Udržuje akce schopnost zásahové jednotky (JSDHO)
3. Zabezpečuje proškolení členů
a zajišťuje materiální prostředky atd.
Za to vše zodpovídá starosta
obecního úřadu a velitel zásahové
jednotky. Takže budova a některé vybavení zbrojnice je majetkem obecního úřadu a členové zásahové jednotky (JSDHO) jí udržují v pořádku, aby
byli akceschopni kdykoliv k výjezdu.
Zásahová jednotka (JSDHO) Všemina vyjíždí v obci a pomahá Zlínskému okresu HZS ZK (Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje), pod který
patříme.
Nyní od listopadu budeme jezdit
pomáhat Vsetínskému okresu.
V případě nouze hlaste pomoc
na obecním úřadu nebo na tísňovou
linku 112 nebo 150, kde nám operátor pošle sms a pak spustí sirénu a my
vyjiždíme.
Zásahová jednotka má 10 členů
– Gargulák Alois – velitel jednotky,
Skovajsa Martin – velitel družstva a
zástupce velitele jednotky, Šustáček
Pavel – velitel družstva, Chovanec Jan
– strojník, Kadlčák Pavel – strojník,
Zápalač Josef – hasič, Kaulinec Radomil – hasič, Polách František – hasič,
Bednařík Jan – hasič, Marcoň Václav
– hasič.
V případě pohotovosti nám pomáhají členové SDH Všemina.
A tímto chci poděkovat starostovi
obecního úřadu Všemina (p. Tomšů
Robertovi) a zastupitelstvu obce Všemina, členům zásahové jednotky
a SDH za dobrou spolupráci.
A popřát všem krásné prožití svátku vanočních a štastý nový rok 2015.
Za JSDHO Všemina
Gargulák Alois

Vážení a milí spoluobčané, zdravíme Vás všechny v tyto sváteční dny.
V našem sboru máme za sebou podzimní období, které bylo plné soutěží, brigád
a kulturních akcí.
Na konci měsíce září se naše druž- a stupni připravenosti, v jakém nyní
stvo žen zúčastnilo silně obsazené jsme schopni v případě potřeby zasáhPohárové soutěže v Uble a obsadilo nout.
ve vyrovnané soutěži cennou bronzovou
V zimním období plánujeme zejména
příčku.
kulturní akce. V lednu, pokud to příroda
V sobotu dne 11. 10. 2014 se naše dovolí, chceme uspořádat velmi oblíbedružstva starších a mladších žáků zú- ný „Sjezd na čemkoliv“ – brutvany a lačastnila Podzimního kola hry Plamen. vory jsou vítány! V březnu pak budeme
Výsledky podzimního kola se budou sčí- realizovat vyhlášený Masopustní průvod
tat s výsledky jarního kola 2015, proto naší obcí. Na obě akce jste srdečně
ještě není o výsledcích ﬁnálně rozhod- zváni a o přesném termínu Vás budenuto.
me informovat prostřednictvím rozhlasu
Dne 18. 10. 2014 se družstva žáků a kabelové televize.
zúčastnila „Pojezdovky 2014“, tedy poZávěrem bych Vám čtenářům najezdové soutěže, jejíž začátek byl u nás šeho zpravodaje popřál za náš sbor
ve Všemině, pokračovalo se v Neubuzi, pokojné svátky vánoční, pouze hořící
Slušovicích, Trnavě, Hrobicích, Březové svíce, nikoliv celé stromečky či domovy
a končilo se na Veselé. Mladší žáci se a v roce novém hodně zdraví, lásky a roumístili na výborném 1.místě a starší dinné pohody.
žáci pak na 5. místě. Soutěže byly velmi
Za SDH Všemina Pavel Šustáček
pěkně připraveny a družstva si je opravdu užila. Velký dík všem pořadatelům!
VÝBOR SDH VŠEMINA 2015-2020
Kulturní akcí podzimu byl zájezd našich členů a jejich rodinných příslušníků Starosta: Polášek Alois
ve dnech 4.–5. 10. 2014 na Třebíčsko. Náměstek starosty: Šustáček Pavel
Byla to velmi zdařilá akce a příští rok Velitel sboru: Tomšů Alois
plánujeme další zajímavou lokalitu k po- Zástupce velitele: Gargulák Alois
Předseda preven. rady: Polášek Josef
znávání.
V měsíci prosinci a lednu nás čeká Členové preven. rady: Zapalač Josef,
účast na valných hromadách sborů Marcoň Václav
11.okrsku. Valná hromada v našem Jednatel: Čala Jakub
sboru se konala již 6. 12. 2014 na Ha- Hospodář: Gajdošík Milan
sičské zbrojnici. Hlavním bodem byly Vedoucí mládeže: Chovanec Jan
volby Výboru SDH na další 5leté období Zástupce ved. mládeže: Chovancová
2015–2020. Rovněž byla zhodnocena Radka, Vaďura Jindřich, Vaďurová Petra
činnost za uplynulý rok, předneseny plá- Strojník: Kadlčák Pavel
ny na rok 2015 a předána čestná uzná- Kulturní referent: Tomšů Ilona
ní udělená vybraným členům. Všem Referentka žen: Garguláková Tereza
oceněným děkujeme za přínosnou práci Správce budovy: Gajdošík František,
Gajdošík Stanislav, Kučerová Zdenka
našemu sboru.
Brigádní činnost se tento podzim Preventista: Tomšů Vlastimil, Skovajsa
soustředila na úklid hasičské zbrojnice, Martin
výpomoc při stavebních pracech, kom- Členové výboru: Garguláková Jiřina,
pletní vymalování všech prostor a úpra- Polách František, Bednařík Jan.
vy uložení výzbroje. Zbrojnice prošla
podstatnými úpravami
díky investicemi od OÚ
Všemina a na tomto
místě se patří poděkovat za opravdu vstřícnou spolupráci a za realizované
dotace,
taktéž stejnou měrou
za štědrou podporu
našich sponzorů. Bez
této podpory bychom
nemohli fungování našeho sboru podnikat
v takovémto rozsahu
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Z činnosti MS Všemina v závěru roku 2014
Myslivci se jako
každoročně
chystají
na zimní období, kdy
koncem roku v podstatě končí lovecká sezóna a začíná starost
o zvěř v nelehké době.
Každý myslivec má přidělen krmelec, do kterého je povinen si zabezpečit dostatek sena na zimní přikrmování. Jadrné krmivo a sůl je zakoupeno
mysliveckým svazem a každý člen si
jej vyzvedává podle potřeby ze skladu
na myslivecké chatě. Máme přichystáno přibližně 50 q sena, 30 q jadrného

krmiva a metrák soli. V loni se nám
osvědčila řepa a zlomky obilnin, proto
jsme i letos koupili 2 tuny řepy a „tatru“
obilných zlomků smíchaných s plevami.
Doufáme, že letos bude zima opět mírná, ale spolehnout se na to nemůžeme
a musíme mít krmivo zajištěno v dostatečné míře.
V tomto roce jsme opět neplánovali
žádné hony na drobnou zvěř, protože je
jí málo, ale pouze nátlačky na zvěř škodnou a černou. Doposud jsme ale moc
štěstí na divočáky neměli a to i přesto,
že se jejich lovu (vzhledem ke škodám,
které působí) věnujeme i individuálně
velmi intenzivně.

Pokračuje lov zvěře dančí, kterou
máme v naší honitbě zastoupenu nejhojněji. Tady bych vzpomněl svůj úlovek
(pokud se tomu tak dá říct). Opět se
potvrdila obrovská vitalita a odolnost
dančí zvěře.

Ulovil jsem daňka, který byl zamotán do tenkého drátku z elektrického
ohradníku tak důkladně, že se v podstatě sám svým pohybem pomalu uškrtil. Tenký dvojitý drátek měl namotán
několikrát na parozích, dále kolem krku,
hlavy a spodní čelisti. A aby toho neměl
málo, ještě se mu do drátu, asi ve snaze sundat jej z hlavy, zamotal pravý
zadní běh a svázal se tak téměř do kozelce. Když jsem se k němu přibližoval,
byl již tak vysílený, že neměl sílu ani
vstát a moje „rána“ byla pro něj již jen
vysvobození z obrovských útrap… Zadní
spárek byl drátem již napůl uřezán, ale
největší překvapení nás čekalo při vyvaření a vyčištění lebky. Ve spodní čelisti
byl drát již téměř zarostlý do kosti a to
značí, že se musel trápit v řádu týdnů.
Určitě to není jediný případ, kdy zvěř doplatila na soužití s člověkem. I když nám
volně žijící zvěř působí často různé škody, mnohokrát i ona doplácí na nástrahy, které lidé, byť v dobré víře, v přírodě
nainstalují.
Blíží se Vánoce a konec roku 2014
a každý z nás bilancuje a alespoň ve své
mysli přemýšlí, co si letos předsevzal,
co zvládl a splnilo se mu nebo naopak
jak na něj byl život tento rok přísný, co
se nepodařilo a co by udělal jinak. Většina nesplněného se dá odložit, udělat
jinak, jindy, ale to všechno za předpokladu nejdůležitější věci - tou je zdraví.
Proto vám vážení spoluobčané přeji jménem všech všeminských myslivců pohodové prožití vánočních svátků
a v novém roce hlavně pevné zdraví a se
zdravím bude snad i štěstí a pohoda
v celém nadcházejícím roce 2015.
Stanislav Vala
předseda MS Všemina
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Činnost oddílu TJ Sokol Všemina – podzim 2014
Máme za sebou podzimní část
sezóny 2014/2015, do které
vstoupily dva týmy našeho oddílu. Ty jsou rozdílně spokojeny se
svými výsledky.
Dorost začal ročník špatně. První čtyři zápasy prohrál. Pak však přišel
radikální obrat a ve zbývajících utkáních
nezaváhal. Ve své druhé sezóně tak
po podzimu dorostenci skončili na pěkném 4. místě tabulky s 18 body. Nejvýraznější postavenou trenérské dvojice
manželů Gajdošíkových byl Patrik Kvasnica. Nejenže dokázal dirigovat střed
pole, ale v případě potřeby zaskočil
i mezi tyčemi, a to i v mužské kategorii. Nejlepším střelcem je se 7 brankami
Milan Vala, za ním se 6 zásahy Josef
Sedláček (střídavý start z 1.FC Neubuz),
Patrik Žákovský a s 5 góly právě Patrik
Kvasnica. V 10 zápasech mužstvo jen
14 x inkasovalo.
Naproti tomu muži výsledkově i herně nenaplnili předsezónní očekávání.

Hlavně vinou toho, že se nepodařilo i přes domluvené posílení
dotáhnout do konce příchody některých hráčů, případně někteří
po pár kolech mužstvo opustili.
V žádném zápase se díky zraněním a pracovním povinnostem navíc
nesešel A-tým v úplné sestavě. Výsledkem je po 14 odehraných kolech (včetně prvního jarního) získaných 14 bodů
a 12. místo tabulky. Všemina vstřelila
pouhých 15 branek a 44 inkasovala.
Devět z nich navíc zaznamenal nejlepší
střelec Michal Burša. Za ním s velkým
odstupem se dvěmi zásahy Dušan Karlík st. a Tomáš Holík. Drtivá většina ze
vstřelených gólů padla po standardních
situacích, branky ze hry byly spíše výjimkou. Na jaře tak muže bohužel nečeká nic jiného než boj o záchranu v soutěži. Věříme, že tým však má na to, aby
v něm uspěl.
Zimní příprava začne tradičně
v měsíci lednu, a to na umělé trávě

ve Fryštáku a na hřišti u školy v Trnavě.
Připravuje se herní soustředění ve Velkých Karlovicích. V březnu jsou zamluveny termíny k sehrání přátelských zápasů
pro obě mužstva ve Zlíně na Vršavě. Jarní část začíná poslední březnový víkend,
mládež tradičně o dva týdny později.
V sobotu 24. ledna pořádáme V. Fotbalové plesání. Koná se v sále hostince
U Kachtíků. K tanci bude hrát místní
kapela Juken. Pro všechny návštěvníky
bude připraven bohatý program a samozřejmě i tombola. Všichni jste srdečně
zváni.
Všem fanouškům a čtenářům zpravodaje přeji za náš klub příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší
v přicházejícím novém roce, ve kterém
se snad ve zdraví setkáme nejen v ochozech našeho stánku „Pod Čupem“.
David Řepa,
sekretář TJ Sokol Všemina.
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