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PRIORITY ZASTUPITELSTVA
PRO ROK 2015
1) ZAHRÁDKÁŘSKÁ BUDOVA:
a. pozemkové vyřešení (výkup, směna),
b. demolice
c. referendum pro budoucí využití
této lokality.
2) CHODNÍKY – NOVÁ VÝSTAVBA
(úsek pod kostelem):
a. projekt,
b. stavební povolení,
c. realizace.
3) REVIZE PROJEKTU KANALIZACE
4) PROJEKTY:
a. nadstavba dolního obchodu,
b. nadstavba školy,
c. hřiště fara,
d. parkoviště hřbitov,
e. osvětlení – rozšíření zejména
na koncích obce.
5) INFOKANÁL
6) SBĚRNÝ DVŮR
7) PLOCHA ZA OBECNÍM ÚŘADEM
8) HASIČI – NOVÉ AUTA (získána
dotace 300 000 Kč)

V LISTĚ NALEZNETE:
Z jednání ZO Všemina
Bioodpad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Informace
z obecního úřadu . . . . . . . . . . . . . str. 3
Matrika • Čas změny
Pozvánka na farní akce . . . . . . . . str. 4

Vážení občané,

Z historie . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5-6

dovolte, abychom Vám popřáli do následujících, věřme, slunečných dnů
co nejvíce zdraví a dobré nálady. Všechny nás po klidnější zimě čeká opět
spousta práce, se kterou je život na vesnici pevně spojen. I přes všechny
úkoly a povinnosti nezapomínejte na své záliby, koníčky a blízké. Doufáme, že
se Vám podaří najít si čas na společné rodinné výlety a zúčastnit se mnoha
plánovaných kulturních akcí v obci.
Zastupitelstvo obce bude nadále podporovat rozvoj kulturního dění a snažit se zlepšovat podmínky pro život v naší obci. Závěrem bychom Vám chtěli
popřát co nejpříjemnější prožití svátků velikonočních.

Základní a mateřská škola
KRPŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7

Zastupitelstvo obce Všemina

SDH Všemina . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Z činnosti MS Všemina
ČČK MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 9
Zpráva TJ SOKOL Všemina
HC MEDOKS . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
15. 12. 2014
• ZO schválilo smlouvu na pronájem hrobového místa na pohřebišti ve Všemině 1000 Kč dvojhrob, 500 Kč jednohrob a pověřuje starostu k podpisu smluv.
• ZO schválilo dva zástupce do valné hromady Sdružení Syrákov, Ing. Lukáše Turnu, Všemina 285 a Roberta Tomšů, Všemina
317.
• ZO schválilo dva zástupce do DSO Mikroregionu Slušovicko, Roberta Tomšů, Všemina 317 a Ing. Lukáše Turnu, Všemina
285.
• ZO schválilo dva zástupce do MAS Vizovicko a Slušovicko o.
p.s. se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, Ing. Lukáše Turnu a Roberta Tomšů a dále schvaluje Rámcovou smlouvu MAS Vizovicko a Slušovicko a pověřuje starostu k podpisu.
• ZO schvaluje rozpočtová opatření za rok 2014.
• ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2015.
• ZO schválilo plán inventur, složení členů inventarizační
a ústřední inventarizační komise.
• ZO schválilo příjmy a výdaje ﬁnanč. příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 21.438 Kč, ve výši 3.458 Kč a ve výši
11.480 Kč.
• ZO schválilo termíny svatebních obřadů na rok 2015 a zástupce oddávajícího.
• ZO schvaluje dodatek k hospodářské smlouvě na prohrn
sněhu a údržbu komunikací v zimních měsících od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015 pro pana Vladimíra Matušů, bytem Všemina č.
292 a pověřuje starostu k podpisu dodatku ke smlouvě.
• ZO schválilo prodej pozemku p.č. 2344/7 – 61 m² panu
Jaromíru Gajdošíkovi.
• ZO schvaluje složení redakční rady zpravodaje, pana Roberta Tomšů, Ing. Lukáše Turnu a Mgr. Janu Tomšů.
• ZO schvaluje blahopřát občanům 1x měsíčně v místním rozhlasu bez jmenování.
• ZO schválilo zveřejnit záměr obce o směnu pozemků manželů Myšákových.
• ZO schválilo příspěvek na dopravu dětí ZŠ a MŠ Všemina
na divadelní představení ve Zlíně.
• ZO schválilo návrh ing. Lukáše Turny umísťovat na internetové stránky obce dokumenty, obsahující informace o průběhu
z jednání zastupitelstva.
• ZO schvaluje zveřejnění elektronických adres zastupitelů
obce Všemina.
• ZO schválilo změnu povodňové komise ve složení: Alois
Gargulák, Ing. Pavel Šustáček, Martin Skovajsa – členové SDH,
Robert Tomšů – starosta, Ing. Lukáš Turna – místostarosta, Ludmila Jančová – zapisovatelka.
• ZO schvaluje zakoupit dárkové balíčky pro nemohoucí občany v hodnotě 10.000 Kč celkem.
• ZO neschválilo ﬁnanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené občany ve Zlíně.
25. 2. 2015
• ZO schválilo doplnění o dva členy povodňové komise –
p. Alois Polášek a pan Alois Tomšů.
• ZO schválilo prodloužení smlouvy s ﬁrmou Amipol s.r.o.
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO pověřuje pana Roberta Tomšů, starostu obce, jako zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu.
• ZO schválilo návrh smlouvy s ﬁrmou PARTR s.r.o. o zabezpečení povinností, stanovených zákonem o odpadech a pověřilo
starostu k podpisu smlouvy.

• ZO schválilo prodej pozemku – 1 m² manž. Zavadilovým.
• ZO schválilo příspěvek 5.000 Kč na akci Cyklobrána
do prázdnin.
• ZO schválilo odkoupení pozemku 134/4 – 7 m² a 134/2 –
18 m². Pozemky se nachází pod chodníky v majetku obce.
• ZO schválilo ukončit provoz kabel. televize k 31. 12. 2015.
• ZO schválilo ﬁnanční dary pro složky: KRPŠ Všemina –
35.000,- Kč a SDH Všemina 35.000 Kč.
• ZO schválilo podat žádost o odkoupení pozemků od Římskokatolické církve.
• ZO schválilo jednací řád zastupitelstva obce Všemina.
• ZO neschválilo připojit se k mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet.
4. 3. 2015
• ZO schválilo rozpočet na rok 2015.
• ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Městem Slušovice
na zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní identiﬁkace adres a nemovitostí vedených dle zákona
č. 111/2009 Sb. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO schválilo Vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Všemina.
• ZO schválilo zrušení výběrového řízení na investiční akci
Zpevněná plocha – parkoviště za obecním úřadem.
• ZO schválilo demolici zahrádkářské budovy a dohodlo se na
vypsání ankety. V té budou moci občané vybrat jednu z možných
variant budoucího využití této lokality.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval
o chystaných změnách v obci Všemina.
Nejdříve bych se chtěl věnovat problému kabelové televize (dále jen KT). Ta
bohužel překonala svou životnost. Nadále prodlužovat její provoz by nebylo
z hlediska ekonomického rozumné.
Doba pokročila a standarty týkající se
televizního vysílání jsou již na jiné úrovni
než před 20 lety. Moderní televizory vyžadují kvalitní a stálý signál, který současný stav KB nemůže nabídnout.
Pro Vaši představu předkládám tabulku č. 1, která uvádí počty připojených domů, náklady na provoz a vybrané poplatky za posledních 5 let.

i v nově chystané podobě těchto stránek. Budeme rádi, když i Vy vyjádříte
svůj názor na různé úpravy, doplnění
popř. další nápady, které by mohly obecní stránky obohatit.
Dále bych Vás rád seznámil s novými povinnostmi, které obci vznikly
s příchodem nové odpadové legislativy.
Obec Všemina má povinnost rozšířit
sběr tříděného odpadu o další dvě položky a sice:
1) Sběr kovů - tuto povinnost zajistila obec podepsáním smlouvy s ﬁrmou
PARTR, která od Vás odpadní kovy odebere. Navíc bude za obecním úřadem
umístěna nádoba na sběr kovových
odpadů a nadále budou probíhat tzv.

KT VŠEMINA
rok
přípojky
náklady
příjmy
rozdíl
připojených domů

Tabulka č. 1
2011
2012
2013
189
157
136
290.000 283.627 223.800
132.850 157.703 136.528
–157.150 –125.924 –87.272
63 %
52 %
45 %

Čísla pro rok 2015 jsou orientační.
Nepočítá se s většími opravami, které
se ale vzhledem ke stáří KT mohou vyskytnout. Jak vidíte, počet připojených
domů klesl z původních 189 na současných 79 (67 rodinných domů a 12
chatařů).
Na základě výše uvedených faktů se
zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude
provoz kabelové televize ukončen ke dni
31. 12. 2015. Informaci vydáváme s dostatečným předstihem, aby měli všichni
občané dostatek času na pořízení náhradního zdroje televizního signálu.
Existují 2 hlavní možnosti: televizní
anténa (cena cca do 3000 Kč), satelit
(do 7000 Kč).
Ceny jsou orientační, protože záleží
na Vámi zvolené variantě, na kvalitě signálu v místě příjmu a na Vašich dalších
požadavcích na programové vybavení.
Jistě je rozumnější zaplatit za nový zdroj
signálu, který zaručí kvalitní televizní
signál na dalších několik let, než investovat peníze nás všech do neustálých
oprav zastaralé technologie.
Jsme si vědomi, že zrušením KT
dojde k ukončení vysílání infokanálu,
ale jako náhradu bychom chtěli využít
informačních nástěnek (budou zřízeny
u obou obchodů), rozšíření zpravodaje
a internetových stránek obce. V současné době probíhá jejich zjednodušení a další úpravy, které se promítnou

2014
2015
95
79
173.900 140.000
83.483
79.000
–90.417 –61.000
32 %
23 %

tací na zlepšení třídění odpadů v obci
Všemina. Řada z Vás má doma vlastní kompost, takže je tyto změny nijak
nepostihnou. Hlavním důvodem těchto
opatření je snaha omezit množství tohoto odpadu v popelnicích.
Tyto nové požadavky již obsahuje i nová obecní odpadová vyhláška,
kterou zastupitelstvo schválilo 4. 3.
2015 na svém zasedání. Během roku
navíc dojde k rozmístění dalších nádob
na sběr nápojových kartonů (tzv. tetrapaků). Zároveň se jedná o umístění
kontejneru na elektroodpad. Sběr papíru bude probíhat jako obvykle u školy a za obecním úřadem bude umístěn
kontejner. Plasty se budou svážet jako
doposud. Velkoobjemový odpad mají
občané možnost odkládat do kontejneru za obecním úřadem.
V tabulce č. 2 je uveden přehled nákladů na odpadové hospodářství obce
za poslední 4 roky (částky jsou uvedeny
v tisících korun). Firma EKOKOM platí
částku v závislosti na množství vytříděného odpadu. Skokové snížení doplatku
mezi lety 2012 a 2013 bylo způsobeno

ODPADY

Tabulka č. 2

Rok

2011

2012

2013

2014

Příjmy

poplatky od občanů
EKOKOM

449
75

411
108

463
68

481
62

Výdaje

nebezpečný odpad
komunální odpad
sklo a jiné odpady

33
761
85

47
763
74

35
687
18

25
763
13

355

365

209

258

Doplatek

železné soboty, kdy auto projede celou
obcí a posbírá všechny připravené kovové odpady.
2) Likvidace rostlinného bioodpadu
(bližší popis je uveden na str. 2). Obec
zajistí rozmístění kontejnerů na bioodpad na stanovená místa. Svoz bude
zajišťovat nové obecní vozidlo BONETTI, které bylo získáno zejména z do-

přechodem k ﬁrmě Marius Pedersen,
která zajišťuje svoz odpadu z obce Všemina.
Všechny tyto kroky vedou k tomu,
aby se snížily náklady na svoz směsného komunálního odpadu. Obec každý
rok doplácí nemalé ﬁnanční prostředky.
Pokud se nám podaří zvýšit objem vytříděného odpadu, nebudeme muset zvyšovat poplatek, který je v současnosti
400 Kč/osobu. Z celorepublikových
statistik vyplývá, že se dá vytřídit až
70 % odpadu, který člověk vyprodukuje.
Je tedy na každém z nás, jak se k této
skutečnosti postaví. Obec se bude snažit poskytnout co nejlepší podmínky pro
třídění všech složek odpadů. O rozmístění sběrných nádob a termínech svozů
budete informováni na internetových
stránkách obce a ve zpravodaji.
S pozdravem
Ing. Lukáš Turna
místostarosta@obecvsemina.cz

4

Všeminský zpravodaj 1/2015

Ze všeminské matriky
I. čtvrtletí 2015

• Narození
Polášková Michaela
Burgetová Josefína
Štěpán Mikuláš
Knedla Roman
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Tomšová Marie
Chovancová Ludmila
Kolaja Jan
Čest jejich památce!
Jana Sedláčková, matrikářka

Oznámení
Od letošního roku nebudou ve společenské rubrice – jubilanti zveřejňovány
údaje, ke kterým nebude písemný souhlas občana.
Zveřejnění údajů v této rubrice naráží na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud někdo z našich občanů bude
chtít být uveden ve společenské rubrice
– jubilanti, je potřeba jeho písemný případně ústní souhlas s uveřejněním oznámení, který zašle na obecní úřad před
uzávěrkou Všeminského zpravodaje.
Tato uzávěrka je vždy k 15. dni posledního měsíce příslušného čtvrtletí.

Tříkrálová sbírka
V úterý 13.ledna 2015 byly
na obecním úřadě za přítomnosti
pracovníků Charity Zlín otevřeny pokladničky z Tříkrálové sbírky. V naší
obci se vykoledovalo 38.384,- Kč,
v obci Dešná 7.415,- Kč. Celkem tedy
45.799,- Kč.
Děkuji jménem Charity Zlín i jménem obecního úřadu všem občanům,
kteří do této sbírky přispěli jakoukoliv
peněžní částkou. Velké poděkování
patří i všem dětem, které koledovaly
a vedoucím skupinek, kteří se i přes
nepříznivé počasí podíleli na zdárném
průběhu sbírky.
Jana Sedláčková

SVOZ ODPADU 2015

PLASTY

13. 4., 11. 5., 8. 6., 4. 7.,
3. 8., 31. 8., 26. 9.,
26. 10., 23. 11., 19. 12.

ČAS ZMĚNY
Dnešní doba se vyznačuje velikými chaotickými změnami se záměrem měnit
lidi i instituce v rozporu s lidskou přirozeností. Uprostřed těchto překotných změn,
které nám vnucuje dnešní svět, zjišťujeme, že potřebujeme něco úplně jiného, než
co nám předkládají a vnucují političtí manipulátoři nebo masmédia, tedy prostředky
propagandy vládnoucí majetné vrstvy.
Zjišťujeme, že potřebujeme hlubokou a trvalou proměnu, která se dotkne nás
samých, našeho srdce i našeho vnímání, smýšlení a jednání. V křesťanství této
zásadní proměně říkáme obrácení. Jde o zásadní změnu orientace života na Boha,
na Krista. Pouhou lidskou vůli nebo rozumem tento úkol nezvládneme.
Toužíme v sobě najít ochotu poslouchat Boží hlas, dovolit Bohu, aby nás proměnil, chceme opustit své špatné cesty, kráčet po cestách Božích, zapojit se do dějin
spásy, do opravdového života. Liturgická čtení nás vybízejí k vnitřnímu obrácení,
k duchovnímu postu, modlitbě, dobročinnosti a bratrství. Naučit se naslouchat
Bohu, přijmout jeho pravidla hry života.
V postní době se snažíme o uzdravení svých vztahů vůči Bohu, bližnímu i k sobě
samému. Začátek obnovy může být v tom, že se pokusíme prostě svůj život zjednodušit. Oprostit se od toho, co je přebytečné a zbytečné, kde plýtváme třeba časem
a energií, co nás zotročuje. Začínáme konečně brát Boha, bližního i sebe vážně.
Znovu se pokoušíme odkrývat Boží řád, kde má všechno své pevné místo. Bůh
vládne nad člověkem láskou, milosrdenstvím a odpuštěním.
Postní doba není obdobím chmurného odříkání nebo jen přemítáním nad smrtí.
Jde o dobu prohloubení, duchovní obnovy, přibližování se k Bohu Otci skrze Krista,
který k nám v Písmu mluví. Je to doba vytrvalé, ale radostné práce na naší proměně
– obrácení, která by měla vyústit v našem smíření s Bohem v dobré svaté zpovědi
a v obnově a v naplňování křestního slibu v liturgii Velké noci.
P. František Kuběna SJ

Pozvánka na farní akce 2015
VELIKONOČNÍ TRIDUUM
2. 4.: Zelený čtvrtek: Mše svatá na památku Večeře Páně 17.45,
3. 4.: Velký pátek – den přísného postu: 17.00 Křížová cesta, 17.45 Slavení památky Umučení Páně,
4. 4.: Bílá sobota: Boží hrob, osobní adorace, modlitba 8.00 – 16.00,
4. 4.: Velikonoční vigilie – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 20.00,
•••
26. 4. neděle: Žehnání nových hasicích stříkacích mašin s výstrojí pro Sbor dobrovolných hasičů Všemina ve mši svaté v 10.30,
30. 4. čtvrtek: SDH Všemina – stavění máje na farní zahradě v 18.00,
3. 5. neděle: První svaté přijímání dětí v 9.30 hod. Zasvěcení dětí Panně Marii
a svátostné požehnání ve 14.30 hod.,
9. 5. sobota: v 9.30 hod. mše svatá na poděkování za skončení II. Světové války,
za všechny padlé a oběti, za mír a bratrství mezi národy,
17. 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,
30. 5. sobota: Fatimské Mariánské odpoledne od 15.00 hod; o poutním místě
a jeho významu, Fatimská naděje, růženec, litanie; 17.00 mše svatá k PM Fatimské; duchovně vede P. Pavel Dokládal a paní Hanka,
31. 5. neděle: SDH Všemina – kácení máje na farní zahradě – 14.00,
4. 6. čtvrtek: Rok Eucharistie; Slavnost Božího těla – na farním hřišti 16.30,
20. 6. sobota: Pouť našeho děkanátu do Štípy za obnovu rodin a kněžská povolání; odjezd autobusu po 14. hodině,
29. 6. – 06.07.: Farní pouť do Fatimy,
11. 7. sobota: Pouť Farnosti Všemina na Svatý Hostýn; odjezd v 6.00 hodin,
13. 8. čtvrtek: Pouť důchodců na Svatý Hostýn; odjezd v 7.00 hodin,
16. 8. neděle: Vzpomínka a ohlédnutí se za 79-letou historii Hasičského sboru
ve Všemině; mše svatá v 10.30.
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PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
Doplnění přehledu o všeminských
legionářích.
V československých legiích bojoval také pan František Láčík, narozen
ve Všemině v r. 1897, č. p. 140. V roce
1916 byl povolán k 3. pěšímu pluku
do Kroměříže. Zajat byl na ruské frontě.
Vstoupil do ruských legií. Do českého
vojska byl zařazen v dubnu 1918. V legiích sloužil až do roku 1920, kdy byl evakuován do vlasti lodí. Z vojenské služby
byl propuštěn v lednu 1921.
Tuto informaci jsme získali 20. 1.
2015 od Ing. Valdemara Háby z Prahy,
příbuzného pana Františka Láčíka. Děkujeme za ni.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Obec Všemina – vypsané události ze
zápisů kronikáře Bohumila Ježíka z Kroniky I.
V roce 1938 - stěhování rodin z pohraničí. V roce 1939 v září zavedeny potravinové lístky a lístky na mýdlo. Obec
20. 6. 1939 postihla velká povodeň,
22. 6. 1939 znovu bouřka, krupobití.
Kroupy byly kusy ledu až půl kg těžké.
Poškození střech, ovocných stromů.
Škoda 400 tisíc Kčs. V roce 1940 zavedeny povinné dodávky mléka, zřízena
mléčná komise, která byla pověřena
dohledem nad dodávkami. Měsíčně se
z jedné krávy také odvádělo půl kilogramu másla. Byla také nařízena povinná
dodávka vajec – počítána byla jedna slepice pro dvě osoby jako samozásobitelná dávka a z nadpočetných se odvádělo
65 vajec z jedné slepice. Rolníci přijali
tato nařízení s velkým reptáním. Zajímavé bylo, že všechny krávy špatně dojily,
slepice se ztrácely. Nařízení se také týkalo hospodaření s obuví. Její prodej byl
vázán na poukazy.
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Z historie
V tomto roce 1940 ve dnech 22. 4.
a 19. 8. postihly naši obec povodně, při
kterých zemědělci utrpěli velké škody.
Škodu částečně hradila zemská rada.
Rok 1940 byl špatný rok. Tuhá zima,
případy umrznutí, děti nemohly do školy
pro sněhem zaváté cesty, nedostatek
paliva. Deštivé jaro, lijáky v červnu, celý
srpen chladný – 12. 8. jen 12°C, opožděné žně, obilí špatně sypalo, pšenice
nevrátily ani zaseté semeno.
Chladný podzim, námrazy již koncem října, 30. října napadlo hodně sněhu, který způsobil velké škody v lesích
a na ovocných stromech.
Byly zrušeny svátky sv. Cyrila a Metoděje, Jana Husa, Petra a Pavla a vyhlášeny tyto dny jako dny pracovní. Naši
občané toto nařízení nerespektovali
a svátky světili dál. Prováděly se revize škol, revize spolkových, veřejných
a obecních knihoven. Z naší obecní
knihovny bylo vyřazeno hodně knih.
Kam se poděly, nebylo zjištěno.
V roce 1941 byly zavedeny lístky
na brambory, v roce 1942 byly sebrány zvony, v červnu 1942 byl odvod 20
– 25 letých na práce pro Říši / Kovařík
Vojtěch, Prachař Ladislav, Tolar Ludvik,
Štěpán František č. p. 16, Křivák Josef,
Prachařová Marie, Valová Emilie /.
V roce 1944 v lednu byla také totálně nasazena do Německa Emilie Čalová, Všemina č. 76 na Kršli.
Po roce zásluhou všeminského faráře Richarda Hovadíka se vrátila domů.
Tento za Německa pomáhal více lidem.
V Německu krátkodobě pracovali i někteří další naši občané.
V roce 1943 byli zatčeni občané Josef Čala č. p. 14, Jan Čala č. p. 77, Jan
Ježík č. p. 170, Jan Tomšů č. p. 169.
Proč byli zatčeni? Odpověď jednoho
z nich: v červnu jsme ustavili v místě ile-

gální skupinu KSČ. Hlavním naším úkolem bylo podporování rodin po uvězněných, politické a hospodářské přípravy
pro příchod Rudé Armády. Naše skupina
byla napojena na ústředí ve Zlíně. Gestapo po těchto buňkách slídilo a za pomoci zrádce se mu podařilo ústředí
odhalit. Následkem bylo zatýkání, které
se nevyhnulo ani nám. Já i celá naše
skupina byla postavena po krutých výsleších před vyšší zemský soud v Breslau a odsouzena k vězení. Všichni čtyři
občané útrapy vězení přežili a po válce
se vrátili domů.
Ke konci roku 1944 bylo pozorovat
zvýšenou činnost partyzánského hnutí
u nás, ale hlavně na pasekách. Občané
a pasekáři partyzány podporovali.
Občan Josef Molek č. p. 173 ukrýval, živil a ošetřoval po dva měsíce ruského parašutistu (partyzána), kterého
tam donesli jeho kamarádi. Jakmile se
partyzán (v civilu učitel) poléčil, odnesli
ho kamarádi na jiné místo. Přes veškerou opatrnost neušel Josef Molek pozornosti okupantů a tak jednou v zimě
krátce po půlnoci objevila hlídka u něho
jiného partyzána, který vyčerpán a přechlazen přišel se k němu zahřát. Partyzán i když byl ozbrojen uniknout nemohl, jelikož dům byl hlídkou obestoupen.
Hlídka partyzána sebrala a zároveň
i Jiřího Molka, který po dvouměsíčním
vyšetřování ve vazbě byl propuštěn.
20. března zatčeni a vyslýcháni v Kounicových kolejích v Brně liptálští občané
a ze Všeminy č. p. 86 Jan Daňa starší
a Jan Daňa mladší. Konfrontace se zatčenými partyzány. Z Brna se vrátili až
po osvobození.
Ve Všemině byl umístěn německý
500 prapor. 7. dubna 1945 na silnici
mezi Liptálem a Všeminou skupina asi
40 partyzánů přepadla německou hlídku z tohoto praporu. Byli zraněni čtyři
němečtí vojáci z toho jeden těžce.
Dne 13. února 1945 přijeli do naší
obce příslušníci OT (organisation Todí).
Usadili se ve zdejší škole v jedné třídě
a kuchyni. Řídili ve Všemině a v okolí opevňování a zřizování pancéřových
překážek. Tyto byly postaveny na Láně
a na Hranicích mezi Všeminou a Liptálem. Práce konali všichni mužští obyvatelé obce. Téhož dne se objevili v obci
též vojenští ubytovatelé a obsadili zbývající místnosti školy pro Wehrmacht.
Příštího dne nastěhovali do školy a téměř do všech domů německé vojáky
v počtu dvou rot. Asi 300 mužů a 120
Válečný hrob padlým
Třebětice u Holešova
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koní. Zůstali tu delší dobu v níž doplnili
svůj stav mužstva, nově se zformovali
a odešli pak znovu na frontu směrem
k Mor. Ostravě. Jako památku po sobě
zanechali pevný most, který vystavěla
jejich četa přes potok Všeminka, blíž
domu Josefa Polaštíka č. p. 91. Most
měl nosnost 24 tuny a byl vojáky za přítomnosti starosty obce Al. Dolanského
pokřtěn jménem jejich velitele „ Most
nadporučíka Mahuse“. Po odchodu
dvou rot vojska na frontu zůstala ve Všemině tzv. Ausbildung – Kompanie 500,
kde byli cvičeni vojáci, kteří doplňovali
ztráty na frontě. Počet těchto vojáků byl
v obci 300 mužů a 10 koní. Velitelství
bylo v hostinci Tomáše Kovařčíka č.
p. 142, velitel bydlel na faře. Většina
těchto vojáků byla nespolehlivá, neboť
bylo mezi nimi mnoho rakouských vojáků, kteří byli degradováni. Mnozí byli
proti Hitlerovi a nacismu.
Situace v obci byla napjatá. V okolí
se zdržovali partyzáni. Někteří němečtí vojáci k nim přeběhli i se zbraněmi.
Velitel SS nadporučík Heisel vyhrožoval, že by bylo nejlépe každého desátého občana odstřelit, protože v každém
domě je partyzán. Nemohli však nikoho dopadnout. Až když jeden přeběhlý
německý voják se vrátil od partyzánů
a udal některé lidi, že přechovávají
partyzány, bylo pozváno v noci komando s vycvičenými psy a byly provedeny
prohlídky. Mnoho občanů bylo zatčeno
a v noci za vytí psů odvedeno do Slušovic a Vizovic. Někteří se vrátili již druhý
den domů.
Osvobození vlasti a ozbrojeného
odboje se zúčastnila i část členů Oškerovy rodiny. František Oškera, jeho
synové i zeť Matyák byli činní jako partyzáni. Dne 10. 4. 1945 v jednu hodinu v noci vtrhlo SS komando do domu
Františka Oškery. Partyzáni přišli právě
z akce. Pistole ležely na stole, nedalo
se zapírat. Sebrali celou rodinu, mimo
devadesátiletého otce. Byli v poutech
odvedeni na velitelství vojáků do hostince Tomáše Kovařčíka a ráno byli odvezeni do Slušovic k výslechu a odtud
do Vizovic. Tam v bývalé věznici okresního soudu byli vězněni jako rukojmí
za Vizovice. Jejich osvobození partyzány
nebylo možné, protože Vizovice by byly
vypáleny a občané postříleni. V noci 1.
5. 1945 byli František Oškera, Františka Oškerova, Bohuslav Oškera, Alois
Oškera, Josef Oškera a s nimi partyzán
Jan Vičík po jednom odvedeni do parku,
ranou do týlu zavražděni a lehce zahrabáni do kulometného krytu.
Objeveni byli pro spoustu much zahradníkem 15. května 1945. Stolař Lu-
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Památník obětem druhé světové
války v obci Všemina
tonský zhotovil šest rakví.
Za účasti příslušníků odboje, spolků, hasičských sborů a lidí z celého
okolí byli pohřbeni ve společném hrobě
před kostelem ve Všemině.
Obětí Němců byl i občan Všeminy
č. p. 8, František Kučera. Byl zastřelen na poli v Třeběticích 23. 4. 1945.
945.
učera
František
Kučera
jel navštívit svoji nemocnou tetu
ova.
do
Holešova.
V této době již
máněmecká armáala
da
ustupovala
ana všech straolí
nách. V okolí
p
obce
Přílep
ou Holešova doe
šlo k přestřelce
mezi partyzány
a Němci. Dva
němečtí důstojníci
byli
zabiti. Jelikož
Němci
pali, byl
chatele nechytili,
vydán rozkaz, aby
astřebylo v odvetu zastřePotravinové lístky,
a poukázky na
textil a obuv

leno 5 civilních osob náhodně jdoucích
po silnici, což se také stalo. Mezi těmito
zastřelenými byl i náš rodák František
Kučera. Všech pět zastřelených bylo
nalezeno v jetelišti při rozcestí mezi Količínem, Třeběticemi, Všetuly a Zahnašovicemi. Později byl na tomto místě postaven pomník k uctění jejich památky.
Válečný hrob padlým se nachází v okrajové části obce Třebětice přímo u silnice a autobusové zastávky. Tvoří ho
žulová deska na podlouhlém podstavci,
po levé straně je vztyčen obelisk, za pomníkem je smuteční vrba. Text: „Nezapomeňte našich hrdinů zastřelených
okupanty 23. 4. 1945 – Antonín Pala,
Rudolf Sovadina, František Kalous, Miroslav Šlechta, František Kučera. Zbudoval Svaz bojovníků za svobodu v Holešově 1949.
Když se k naší obci blížila osvobozující vojska, přišel rozkaz k rychlému
nástupu a celá posádka z obce odpochodovala. Zůstaly jen na kopcích
hlídky a slabší dělostřelectvo. Jejich
přítomnost způsobila kratší přestřelku
s vojáky přicházející Československé
brigády. Již během přestřelky se shazovaly německé tabule, na škole zavlál
československý prapor. Naše obec Všemina byla osvobozena dne 4. května
1945. Ještě večer v den osvobození se
sešli zástupci obce k ustanovení revolučního národního výboru, který zahájil
svou činnost.
Mgr. Jana Tomšů
kronikářka obce
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Z informací mateřské školy nejvíce
zajímá občany určitě zápis dětí, který
bude letos probíhat 15. dubna od 15
hodin. Žádost o přijetí do mateřské školy si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole, nebo mohou si vytisknout
na stránkách školy – www.zsvsemina.
cz v sekci mateřská škola aktuality. Podotýkám, že žádost o přijetí musí být
potvrzena lékařem, že dítě má všechna
očkování, která musí mít při nástupu
do mateřské školy, bez očkování nemůže
být dítě do mateřské školy přijato, i když
splňuje všechna ostatní kritéria.
V letošním školním roce odchází 12
dětí do základní školy a uvolní se 12
míst pro nové děti. Děti do mateřské
školy jsou přijímány podle kritérií, která
jsou stanovena ve směrnici školy.

Mateřská škola a základní škola ve Všemině
Kritéria přijímání dětí do mateřské
školy jsou následující: 1. trvalý pobyt
v obci; 2. věk dítěte; 3. starší sourozenec v zařízení; 4. pomocné kritérium –
zaměstnání matky, sociální potřebnost
(např. dítě samoživitele, osiřelé), v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato
dítě rok před nástupem povinné školní
docházky.
Podle daných kritérií jsou přijímány
děti především s bydlištěm na území
obce Všemina.
Dle bodu 2 jsou přijímány přednostně děti rok před nástupem povinné školní docházky, to jsou děti 5leté, dále pak
děti 4leté a děti 3leté, děti mladší jsou
přijímány pouze výjimečně.
Dalším kritériem je starší sourozenec
v zařízení - pokud přijímané dítě je starší
než 3 roky a má sourozence v zařízení.
Pomocným kritériem je pak zaměstnání matky a sociální potřebnost. Jednotlivá kritéria jsou bodově ohodnocena
a podle počtu bodů jsou děti přijímány
do mateřské školy. Bodové ohodnocení kritérií je přiloženo ke každé žádosti
o přijetí.
Pomalu se blížíme k předposlední
čtvrtině školního roku a tak bych Vás
chtěla seznámit s akcemi v základní škole, které proběhly od posledního čísla
zpravodaje. V měsíci lednu proběhl zápis
do 1. třídy. K zápisu se dostavilo celkem
14 dětí, u dvou dětí rodiče požádali o odklad školní docházky. Do 1.třídy bylo přijato 12 dětí. Od 1. září 2015 do lavic v 1.
třídě usednou následující žáci: Alois Kučera, Oskar Vaňák, Josef Řehák, Tobiáš
Šustáček, Adam Gajdošík, Daniel Mika,
Aneta Chovancová, Lucie Chovancová,
Adriana Hánová, Beáta Valová, Lucie
Gajdošíková, Kateřina Ježíková.

Od února pracují budoucí prvňáčci
v projektu Adaptace předškolního dítěte
na základní školu. V rámci projektu navštěvují základní školu a pracují s paní
učitelkou. Projekt je zaměřen na seznámení se s prostředím školy. Dále se
zaměřujeme na uvolnění ruky, kde bývá
nejčastější problém správné držení tužky při psaní, nácvik špetkového úchopu.
Procvičování směrové orientace, třídění
předmětů podle barvy, velikosti, tvaru
a přiřazování podle počtu.
V lednu jsme navštívili divadlo ve Zlíně, kde žáci ZŠ i děti MŠ shlédli pohádku
O Sněhurce, kterou zajistil Klub rodičů.
Divadlo bylo ﬁnancováno z výtěžku z adventního jarmarku v částce 5 680,-Kč
a dopravu hradila dětem obec.
V měsíci únoru nás navštívilo loutkové divadlo Hodonín s pohádkou Krtek
a medvídci.
2. března měli rodiče a občané možnost navštívit školu a zároveň se účastnit výuky v jednotlivých třídách v rámci
dne otevřených dveří. 18. března žáci se
zúčastní vernisáže ve Vizovicích, kterou
organizuje MÚ Vizovice pro účastníky
výtvarné soutěže Dopravní výchova. 4.
března žáci 4. a 5. ročníku navštívili ZŠ
Slušovice v rámci modrého projektového
dne, kde se mohli seznámit se svými
vrstevníky a společně pracovat ve výuce. Dalším setkáním žáků ZŠ Slušovice,
ZŠ Všemina a ZŠ Veselá se uskuteční
31.března v rámci turnaje vybíjené a ﬂorbalu. Žáci mají možnost v rámci těchto
setkání se seznámit s prostředím školy,
kde přechází na 2.stupeň a také s budoucími spolužáky.
20. března se žáci 2. a 3. ročníku
zúčastní matematické soutěže Klokan
kategorie Cvrček a žáci 4. a 5. ročníku
kategorie Klokánek.

Tak jako každoročně i letos zahájíme projekt Velikonoce velikonočními
dílnami, které se uskuteční 30. března
od 15,00 hodin, kde si mohou děti společně s rodiči vyrobit jednoduché výzdoby svých domovů.
1. dubna nás čeká soutěž v recitaci
a pěvecká soutěž v Neubuzi.
10 a 11. května naši nejstarší žáci -.
4. a 5. ročníku jedou na exkurzi do Prahy, zde žáci navštíví Pražský hrad, národní banku, poslaneckou sněmovnu,
muzeum, letiště Václava Havla, Petřín,
Staroměstské náměstí.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy

Hurá jaro!
V těchto dnech chystáme pro děti
tradiční pálení MORENY.
Na začátku února jsme uspořádali
dětský karneval, který se moc vydařil.
Díky patří všem zúčastněným, od malých kominíčků, indiánů až po velké
námořníky a princezny. Díky také
všem sponzorům.
Děkujeme všem ochotným tatínkům za svoz železného odpadu, panu
řidiči Jaroslavu Kovaříkovi, ﬁrmě PARTR. Část tohoto výtěžku bude použito na akci „POHÁDKOVÝ LES“, který
uspořádáme 7. června.
V letošním roce se nám daří také
v keramickém kroužku, děti jsou šikovné, některé výrobky už mají vypálené doma. Fotograﬁe z akcí a odkazy na galerie najdete na stránkách
školy http://www.obecvsemina.info/
zsams/.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ JARO!
za KRPŠ
Ilona Gajdošíková
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SDH Všemina
Přelom roku patří pravidelně každý
rok nejen v našem sboru pořádání kulturních akcí a valných hromad. Členové
SDH Všemina se proto účastnili valných
hromad v okolních sborech a okrskového aktivu, který se konal letos na Veselé.
Letos se vydařil loňský odložený šestý ročník Sjezdu na čemkoliv. V neděli
1. 2. 2015 nám přímo ukázková zima
vše vynahradila. Pestrá plejáda závodníků sjíždějících kopec v ulici u Pavelků
bavila všechny přítomné diváky, pořadatele a hlavně závodníky samotné. Děkujeme všem, kteří přišli a všem, kteří
pomohli zajistit tuto zajímavou akci.
Fašank, největší kulturní akce pořádanou naším sborem v zimním období,
vyšel přímo skvěle: počasí bylo nádherné a masek se do průvodu dostavilo novu rekordní množství – letos bylo
napočítáno skoro 70 účastníků v kostýmech! Zahájení průvodu v 9:00 z horní
točny autobusu provedl starosta Všeminy symbolickým odemknutím dědiny
a předáním klíče smrťákovi – Všeminu
tak ovládl na tuto sobotu masopust!
V čele s koňmi a nazdobeným vozem jel
pan Valchař, hudbu zajišťovala kapela
Všemiňanka pod taktovkou kapelníka
Vojty Kovaříka. Po skončení průvodu
bylo i letos na zbrojnici připraveno posezení: „Pochování basy“ a nachystány
zabijačkové dobroty pro účastníky průvodu a občany obce. Všem maškarám

tímto děkujeme za hojnou účast, rovněž
všem pořadatelům a OÚ Všemina. Také
Všemiňanům díky, že opět nezklamali
a maškarám na zastávkách nachystali
bohaté občerstvení a vřelé přijetí.
V únoru (21. 2.) proběhlo školení
rozhodčích na Březové, které úspěšně
absolvoval Jakub Čala a stal se tak rozhodčím požárního sportu. Mladí hasiči
absolvovali v počtu 6 zástupců úspěšně

Zásahová jednotka
Vážení spoluobčané,
chci vás informovat o naší zásahové jednotce (JSDHO). V měsíci listopadu 2014 si udělal kurz strojníka
na HZS Vsetín Kadlčák Pavel. V lednu 2015 proběhlo proškolení velitelů
na HZS Vsetín, kterého se zúčastnili Gargulák Alois, Skovajsa Martin,
Šustáček Pavel. Toto školení musí
velitelé nyní absolvovat každý rok.
Tyto informace pak předáváme a proškolujeme hasiče JSDHO Všemina,
abychom byli připraveni pomáhat obci
a občanům. Pokud budete potřebovat
naši pomoc, tak se prosím obracejte
na Obecní úřad Všemina, který zajistí
naši součinnost.
V případě nouze pak volejte přímo
nouzovou linku 112 nebo 150.
Za JSDHO Všemina
Gargulák Alois

1. 3. 2015 zkoušky odborností v Zádveřicích. Dne 21. 3. 2015 proběhlo
shromáždění delegátů jednotlivých SDH
okresu Zlín v Sazovicích, kde byli voleni
delegáti a funkcionáři do okresního výboru.
Jarní období bude rovněž velmi bohaté. Dne 25. 4. 2015 (sobota) se
uskuteční 21. mezinárodní Hasičská
pouť na sv. Hostýn. Zájemci se mohou
hlásit u Ilony Tomšů, Jiřiny Gargulákové
nebo Milana Gajdošíka. Na tuto pouť
bude v neděli 26. 4. 2015 navazovat
slavnostní svěcení dvou nových hasičských stříkaček na hrubé mši v našem
kostelíku. Všichni jste na obě akce srdečně zváni. Plánujeme rovněž uspořádat tradiční stavění máje na farské
zahradě (30. 4.) a (pokud mája vydrží)
jeho kácení spojené s přátelským posezením v neděli 31. 5. 2014 tamtéž,
na které jste rovněž všichni zváni.

Přejeme Vám krásné svátky velikonoční a jarní pohodu do Vašich dnů.
Za SDH Všemina

Pavel Šustáček
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Z činnosti MS Všemina
Na konci a na začátku roku se myslivci věnují hlavně přikrmování zvěře.
I když letos nebyla tak mírná zima jako
v loni, nebyla ani nijak extrémní a snad
ani škody na zvěři (hlavně srnčí) nebudou velké.
Tak jako spoustě jiných sdružení i nám přibyla administrativní práce
ohledně přejmenování mysliveckého
sdružení Všemina. Nově se musí podobné organizace jmenovat tak, aby v názvu bylo obsaženo slovo SPOLEK anebo
za názvem musí být zkratka z.s. - zapsaný spolek. Na členské schůzi 7.3.2015
byl proveden první krok v celé legislativě odhlasováním stanov, které jsou
v souladu s novými zákonnými úpravami. Mimo jiné byl odhlasován i náš nový
název MYSLIVECKÝ SPOLEK VŠEMINA.
Na stejné schůzi proběhly volby do výboru a revizní komise MS Všemina na následujících 5 let. Do jednotlivých funkcí
výboru byli zvoleni: předseda - Stanislav
Vala, místopředseda - Vladimír Matušů,
myslivecký hospodář - Rostislav Gajdošík, ﬁnanční hospodář - Michal Martinů,
jednatel - Roman Matušů. Členové revizní komise: Robert Tomšů, Štefan Vojtek
a Miroslav Vala. Správcem chaty zůstává Oldřich Gerych. V nejbližších dnech
nás čeká 21. 3. výroční členská schůze a 30. 5. - 1. 6 Okresní chovatelská
přehlídka trofejí za rok 2014 v Brumově
-Bylnici. Na výroční členské schůzi budeme hodnotit uplynulý rok a schválíme
plán akcí na rok letošní. V roce 2015
máme na úseku kulturních akcí plánováno: v červnu prezentaci myslivosti a přírody na myslivecké chatě (ve spolupráci
s KRPŠ), 18. července tradiční Červencovou noc, v září uspořádání nedělního

odpoledne s kapelou pro všeminské občany a členy HS Všemina a dle počasí
uspořádání výšlapu k památníku sv. Huberta na Silvestra 2015. Silvestrovský
výšlap 2014 jsme organizovali ve spolupráci s obecním úřadem Všemina, který
zajistil klobásy na opékaní a myslivci se
postarali o svařené víno, čaj a ostatní
přípravu akce u památníku. S nádherným počasím byla v poslední den roku
"na Kršli" neopakovatelná atmosféra
a naprostá většina z více než 200 návštěvníků byla spokojena.
Plánů má Myslivecký spolek Všemina spoustu, ale podvědomě brzdí
aktivitu téměř všech členů skutečnost,
že neustále pokračuje soudní jednání
o neplatnosti rozhodnutí valné hromady
v roce 2012, která MS Všemina pronajala honitbu Všemina. Jak mi bylo sděleno starostou HS Všemina panem Skulou, žalobce stále usiluje o to, aby soud
rozhodnutí valné hromady 3.11.2012
zrušil a na nově svolané valné hromadě
získal honitbu pro sebe, či případný spolek, který by za tímto účelem vytvořil.
Jen pro malou představu průběhu soudu - na 8.4.2015 je odročeno již třetí
letošní soudní stání, kde je dle starosty
HS Všemina předvoláno, za účelem výslechu svědků, sedm majitelů pozemků
ve Všemině.
Většina z nás věří v dobrý konec
ve prospěch tradiční myslivosti ve Všemině, jenže nejistota a nepříjemné pocity z dění kolem soudu a pronájmu honitby nám hodně svazují ruce. Stále však
doufáme, že nám i nadále zůstanou
podmínky k realizování našich plánů.
Na závěr chci požádat všechny občany, aby vzhledem k nadcházejícímu jaru

a příchodu další generace zvěře na svět
při svých procházkách honitbou se psy
dbali na to, aby jejich pes nebyl volně
puštěn a hlavně, ať psi nezůstávají
v přírodě bez dozoru a neovládáni svým
majitelem. Každý rok mají volně pobíhající psi na svědomí desítky různých
mláďat, ať už je přímo usmrtí, nebo si
jen "pohrají" a matka se k mláděti již
nevrátí. Při svých pochůzkách honitbou
na takové mláďata narážíme a věřte, je
to moc smutný pohled.
Stanislav Vala
předseda MS Všemina

ČČK MO Všemina
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.
Letos proběhl již 15. ročník Maškarního plesu v hospůdce U Fojtů, kde byl
připraven rej pro masky našich dětí. Ač
v komorním duchu, tak stejně jako loni
byla připravena bohatá tombola s hudebním doprovodem. 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 a za účast
všem malým i velkým.
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.
Dále jsme začali s výukovými programy
a semináři pro občany. Počítačový kurz
pro seniory byl zahájen 13. 1. 2015 a dne
26. 3. 2015 pak proběhl seminář sociálního poradenství.
Na přelomu měsíce dubna a května
a dále i během letních měsíců rovněž plánujeme turnusy oblíbených zájezdů do termálních lázní Podhajské a do Dunajské
Stredy na Slovensku. O přesných termínech budete informování obecním rozhlasem a kabelovou televizí. 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

10

Všeminský zpravodaj 1/2015

Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – zima 2014/2015
Máme u konce zimní přestávku, a tak je
na čase ji před začátkem jarní části zrekapitulovat.
V sobotu 24. ledna jsme uspořádali již V.
ročník Fotbalového plesání v sále U Kachtíků.
Naštěstí se nepotvrdil snižující trend v návštěvnosti této kulturní akce a na ples zavítalo přes stovku, věřme,
že spokojených návštěvníků. K tanci hrála již podruhé místní
kapela Juken.
V souvislosti s platností nového občanského zákoníku je
pro spolky nově od nadcházejícího roku zavedena povinnost
zapsání do spolkového rejstříku u příslušného krajského soudu, pro nás tedy v Brně. K tomu je třeba mít revidované stanovy spolku. V pátek 20. února jsme uspořádali v hospůdce
U Fojtů volební valnou hromadu klubu, kde jsme tyto revidované stanovy probrali a schválili, stejně jako jednací a volební
řád, podle kterého došlo k volbě statutárního orgánu (předseda Turna Lukáš), výkonného výboru (Gajdošík František, Chovanec Petr, Kolář Bronislav, Rozsypálek Jiří, Řepa David, Vala
Adam) a nově i kontrolní komise, která je ze zákona nutná
kvůli statusu veřejné prospěšnosti (Kadlčák Ondřej, Gajdošík
Petr, Gajdošíková Jana). Volební hromada probrala i možnost
změny názvu, to však bylo zamítnuto. Členové se vyslovili pro
zachování stávajícího názvu, pouze namísto oﬁciálního „Tělovýchovná jednota“ se zkratkou TJ. Od roku 2016 bude tedy
u Krajského soudu v Brně ﬁgurovat tradiční TJ Sokol Všemina.
Dorost i muži trénují od začátku ledna víceméně společně
v tělocvičně v Trnavě a na umělé trávě ve Fryštáku. Od konce
února k tomu přibyly tradiční přípravné zápasy ve Zlíně – Vršavě s těmito výsledky:
Dorost:
Neděle 22. února: SK Vizovice 5:8 (2:2).
Neděle 15. března ve 12:00 hod.: Dolní Lhota
Muži:
Neděle 1. března: Muži - Velký Ořechov 5:2 (3:1).
Branky: Dušan Karlík st. 3, Michal Burša (pen.), Jakub Čala.
Neděle 22. března FC Neubuz 3:5 (2:3).
Branky: Dušan Karlík ml., Tomáš Holík, Patrik Kvasnica.
V neděli 29. března zahajuje zostra druhá polovina ročníku, a to pro obě naše mužstva na domácím hřišti. Hlavně

muže nečeká jednoduché jaro. Přijďte je v bojích o udržení
ve III. třídě okresní soutěže podpořit. Srdečně všechny nejen
do domácích ochozů zveme a všem za celý klub přeju hezké
jaro.
David Řepa,
člen výkonného výboru TJ Sokol Všemina

Milí spoluobčané,
v březnu nám skončila hokejová sezóna Valašské hokejové ligy (VHL) 2014/2015 s umístěním pro na nás na 7.
místě v základní části. Play off VHL se letos hrálo novým
způsobem. První polovina týmů podle dosažených bodů hrála o vítězství v soutěži a zbývající týmy hrály o pohár Města
Brumova. Hodně týmů si na tuto novinku stěžovalo, protože
se nestihla odehrát celá kompletní základní kola, tedy i my
jsme měli o zápas méně. Před uzávěrkou zpravodaje jsme
odehráli v play off 3 zápasy s bilancí 2 výhry a 1 prohra.
Králem střelců se stal v našem týmu Tomáš Trtík.
Chceme Vás všechny pozvat na turnaj obcí Horního podřevnicka, který se uskuteční 28.3.2015 na hokejovém stadionu ve Zlíně. Budeme soupeřit proti obcím: Veselá, Neubuz, Březová, Podk. Lhota – Trnava a Slušovice. Pokud si
najdete čas, budeme velmi rádi za vaše fandění. O výsledku
turnaje vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
Přejeme Vám krásné jarní dny a příjemné Velikonoce.
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Muži – III. třída, skupina A
Kolo/ Datum a čas/ Utkání
15. /ne 29. 3. 15:00/
16. /ne 5. 4. 15:30/
17. /ne 12. 4. 15:30/
18. /so 18. 4. 16:00/
19. /ne 26. 4. 16:00/
20. /ne 3. 5. 16:30/
21. /ne 10. 5. 16:30/
22. /so 16. 5. 16:30/
23. /ne 24. 5. 16:30/
24. /ne 31. 5. 16:30/
25. /ne 7. 6. 16:30/
26. /ne 14. 6. 16:30/

Všemina - Halenkovice
Žlutava - Všemina
Všemina - Pohořelice
Louky - Všemina
Spytihněv - Všemina
Všemina - Mysločovice
Kašava - Všemina
Všemina - Fryšták B
Kostelec - Všemina
Všemina - Březová
Tečovice B - Všemina
Všemina - Štípa

Dorost – okresní přebor, skupina A
Kolo/ Datum a čas/ Utkání
22. /ne 29. 3. 12:30/ Všemina - Hvozdná
12. /ne 5. 4. 13:00/ Halenkovice - Všemina
13. /ne 12. 4. 13:00/ Všemina - Příluky
14. /so 18. 4. 16:00/ Tlumačov - Všemina
15. /ne 26. 4. 13:30/ Spytihněv - Všemina
16. /ne 3. 5. 14:00/ Všemina - Mysločovice
17. /so 9. 5. 14:00/ Kašava - Všemina
18. /so 16. 5. 14:00/ Všemina - Fryšták
19. /ne 24. 5. 10:15/ Žeranovice - Všemina
20. / V O L N Ý T E R M Í N
21. /ne 7. 6. 14:00/ Štípa - Všemina
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