červen 2015 • Číslo 2 • Ročník XVII.
Vážení občané,

TJ Sokol Všemina, SDH Všemina, OÚ Všemina
ve spolupráci s dalšími složkami
Vás zvou na

VŠEMINSKÉ SLAVNOSTI
které se uskuteční v sobotu 1. 8. 2015 od 15 hodin

Předpokládaný program:
představení složek * soutěž ve vaření gulášů
bohatý program pro děti (soutěže, skákací hrad, diskotéka)
soutěže pro dospělé * bubnová šou * malování na obličej
útoky hasičů * seskok parašutistů * odpoledne hraje DJ Ládik
večerní zábava s kapelou CLERA * několik druhů piva
bohaté občerstvení a ještě něco navíc...
TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ!
Změna programu vyhrazena.
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opět se blíží začátek prázdnin a letních dovolených, v obci panuje čilý ruch,
teplé večery lákají k posezení u grilu
a děti se netrpělivě těší na prázdniny.
Začátkem července se zavřou třídy
základní školy a to je znamení, že začíná čas dovolených a prázdnin. Mnozí
z Vás vyrazí na cesty jak do zahraničí,
tak i po České republice, aby načerpali
nových sil a aspoň na chvíli zapomněli
na každodenní stereotyp. Děti se těší
na nové zážitky a nové kamarády, které
na táborech a dovolených poznají. Především pro děti je ovšem toto období
nejvíce rizikové z hlediska úrazů, a proto jim přeji, aby se všichni opět zdraví
vrátili do školních lavic. Chtěl bych se
také rozloučit s žáky páté třídy, kteří
odchází na vyšší stupeň základní školy, jak do Slušovic, tak do sousedního
Liptálu. Co se týče ZŠ Liptál, bych Vás
chtěl upozornit na velmi kvalitní výuku
a přístup a v neposlední řadě na příspěvek na dopravu, který OÚ Liptál vyplácí.
Těmto žákům bych chtěl popřát hodně
štěstí, školních úspěchů a především
to, aby si v novém kolektivu rychle zvykli. Pevně věřím, že v naší škole získali
dobré základy a že nás budou důstojně
reprezentovat na dalších stupních vzdělávání. Stejně jako každé roční období
ani léto netrvá věčně, proto bych chtěl
doporučit všem, aby si užili každého
krásného dne.
V tomto ročním období je také jedinečná příležitost pro pořádání venkovních kulturních akcí, tanečních zábav
a slavností. Chtěl bych upozornit a pozvat občany především na Červencovou
noc, kterou pořádá Myslivecký spolek
Všemina. Tato akce je nejen o zábavě,
ale je to také velký gastronomický zážitek. Dále mi dovolte, abych Vás jménem
všech složek v obci Všemina a jménem
obecního úřadu pozval na v pořadí již
II. Všeminské slavnosti, které se konají
1. 8. 2015 v 15,00 hodin na hřišti TJ
Sokol Všemina. Smyslem této akce je
umožnit setkání občanů napříč všemi
generacemi v době, kdy lidé žijící v jedné obci se často nepotkají po celý rok.
Proto si pořadatelé přejí, aby návštěvnost této akce byla co nejvyšší.
Pokračování na str. 2
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Na závěr mi dovolte, abych Vás krátce informoval o činnostech obecního
úřadu, které nás čekají v nejbližších
měsících.
Jedná se o demolici zahrádkářské
budovy a přípravu lokality na nové využití dle přání občanů, vybudování parkoviště za obecním úřadem včetně prodejního místa pro prodejce tak, abychom
se vyhnuli nebezpečnému pohybu před
obecním úřadem, zahájení budování
kulturního středu obce, a to rekonstrukcí parkoviště před školou, na které by
měly navazovat prostory kolem kostela, školy a hřbitova, rekonstrukci nevyhovující elektroinstalace a kanceláří
na obecním úřadě a výměna nebezpečného osvětlení ve škole.
Toto jsou plány na letošní léto. Další
projekty jsou ve fázi vyřizování potřebných povolení, které by měly být do konce prázdnin vyřešeny a o kterých Vás
budeme informovat v podzimním zpravodaji.
Závěrem bych chtěl jménem svým
i jménem zastupitelů obce Všemina popřát všem naším občanům, paním učitelkám a dětem krásné prožití prázdnin
a dovolených.
Robert Tomšů
starosta obce

Ze všeminské matriky
II. čtvrtletí 2015
• Narození
Kominik Matyáš
Holík Tomáš
Řepa Šimon
Blahopřejeme rodičům.
• Sňatky
Míka Libor, Podkopná Lhota
Gajdošíková Marie, Všemina
Jandl Martin, Vizovice
Holíková Veronika, Všemina
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.

Jana Sedláčková, matrikářka

SVOZ PLASTŮ 2015
4. 7., 3. 8., 31. 8., 26. 9.,
26. 10., 23. 11., 19. 12.

Pověřovací studie,
nádstavba objektu obchod č.p. 259

Vážení spoluobčané,
v poslední době se na obecní úřad
neustále obracejí zájemci o koupi pozemků a nemovitostí v katastru naší
obce. Jedná se jak o naše občany, tak
i o lidi, kteří by svou budoucnost rádi
strávili ve Všemině.
Obec Všemina disponuje několika stavebními pozemky, ale bohužel
u nich zatím chybí napojení na potřebné infrastruktury. Tento nedostatek
se snad podaří brzy odstranit. Byli
bychom neradi, kdyby mladí lidé kvůli
nedostatku stavebních ploch museli
nadále naši obec opouštět. Proto se
na Vás jménem obecního úřadu obracíme s prosbou, abyste případný
plánovaný prodej pozemků a nemovitostí, oznamovali na obecní úřad,
který může tyto informace poskytovat
dál případným zájemcům, popř. může
pozemek, nemovitost sám vykoupit
a poté ji nabízet k prodeji. Jedná se
i o další pozemky jako jsou lesy, pole,
louky atd.
Doufáme, že vzájemná spolupráce
v této oblasti povede k rozvoji obce
a přiláká i nové spoluobčany.
S pozdravem
Lukáš Turna
místostarosta

Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
8. 4. 2015
• ZO schvaluje příjem a výdej dotace ve výši 300.000 Kč
od Zlínského kraje na pořízení hasičského auta, a spoluúčast
obce v maximální výši 500.000 Kč.
• ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti pro obec Všeminu a pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 2.
• ZO schvaluje činnost ﬁnanční a kontrolní komise provádět
ﬁn.kontroly hospodaření obce vždy za ukončené pololetí.
• ZO schvaluje kladný výsledek hospodaření v lesích v majetku obce ve výši 125.631 Kč.
• ZO schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu
venkova ČR na obnovu komunikace za dolní hospodou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO schvaluje ﬁrmu MCI Servis Zlín s.r.o., Pod Vodojemem
2607, Zlín, která provede výběrové řízení na demolici zahrádkářské budovy. Dále schvaluje oslovit dodavatele těchto demoličních prací: ﬁrma UMOS Group s.r.o. Tečovice 353, ﬁrma
Rybárik Buchlovice č. 573, TM Stav Vsetín, Jasenice 729,
Josef Ševčík, Všemina 27, Jasy Vsetín s.r.o. 4.května 353,
Zdeněk Vaculík, Liptál 178.
• ZO schvaluje zájezd pro důchodce obce Všemina. Obec
uhradí náklady na autobus, pohoštění a vstupné.
• ZO schvaluje priority na rok 2015 a investiční záměry
na volební období 2015–2018, které byly dohodnuty na pracovní schůzce zastupitelů.

3. 6. 2015
• ZO schválilo prodej části pozemku č. 2409/5 o výměře
1 m² zapsaných na LV 10001.
• ZO na základě hodnocení hodnotící komise rozhodlo
o výběru ﬁrmy Agrotec a.s. Brněnská 74, Hustopeče pro dodání hasičského vozidla a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Cena vozidla včetně
DPH pro obec Všemina je 786.379 Kč.
• ZO na základě hodnotící komise rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce
„Demolice víceúčelového objektu zahrádkářů“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
– Zdeněk Vaculík, Liptál.
• ZO schválilo program a pravidla o poskytování dotací
z rozpočtu obce Všemina spolkům obce a Pravidla pro poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám. Dále schvaluje
návrh veřejnoprávní smlouvy. Jednotlivé dotace a podpisy veřejnoprávních smluv budou schvalovány po obdržení žádostí
o dotaci.
• ZO souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku p.č.
63/9 – 76 m² a p.č. 63/10 – 23 m².
• ZO schválilo zakoupení nakladače k traktoru v hodnotě
70.000 Kč.
• ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu na dotaci na lesní hospodářství od KÚ Zlínského kraje a pověřuje starostu
k podpisu.
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Kolik lidových písní je věnováno Pálavě – nádhernému kraji jižní Moravy, vyhledávanému místu mnoha turistů! Právě sem směřoval autobus a minibus,
které 13. 5. 2015 vezly 54 seniorů ze
Všeminy. Doprovázel nás pan starosta
Robert Tomšů, paní Jana Ježíková a průvodce z CK Rapant, s. r. o., pan Bob
Pícha. Ten svými znalostmi a zajímavým
výkladem brzy upoutal naši pozornost.
První zastávkou se stal archeoskanzen
Modrá. Tvoří ho sídliště s palisádovým
opevněním, bránou, strážnými věžemi,
obytnými i hospodářskými budovami.
Na návrší byly objeveny základy původního kostelíka. Poblíž byla vybudována
novodobá replika tohoto kostela z dob
Cyrila a Metoděje. V celém areálu, který
zdaleka není dokončen, pracují jen místní obyvatelé.
Druhým zastavením se stal Velehrad,
duchovní centrum, známé poutní místo.
Chvíli čekání na průvodkyni areálem,
zpříjemnil pan Kučera, který všem pohotově nabídl kávu a došlo i na zákusek,
kterým na nás pamatovala paní Ivanka
Tomšů. V 10 hodin jsme vstoupili do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a Cyrila
a Metoděje. Téměř hodinová prohlídka
přinesla podrobné informace o historii
kláštera, chrámu a jeho vnitřní výzdoby.
Původně románská stavba s prvky gotiky byla po husitských válkách a požáru
přebudována v barokním stylu. V roce
1927 získala titul papežské baziliky
minor. Tím chtěl papež zdůraznit cyrilometodějský význam Velehradu. Papež
Jan Pavel II. věnoval Velehradu zvláštní
vyznamenání – Zlatou růži. Bazilika má
více než 10 postranních kaplí. Kaple
Matky křesťanské jednoty má mramorový oltář, který zdobí obraz Panny Marie
s Ježíškem, namalovaný podle byzantské ikony. Hlavní oltářní obraz je dílem
Ignáce Raaba a představuje nanebevzetí Panny Marie. Bohatě vyřezávané lavice z dubového a lipového dřeva bývají
pro svou uměleckou hodnotu označovány za klenot moravského baroka. Kromě
obrazů, lavic a soch nás zaujaly i okenní
vitráže v královské kapli a také nástěnná malba chrámové kupole.
Naše cesta pokračovala jižní Moravou do vinařské obce Pasohlávky, jež
se nachází na břehu vodní nádrže Nové
Mlýny. Nejen tato obec, ale celá oblast
je turisticky atraktivní a láká návštěvníky romantickou přírodou, dobrým jídlem a pitím v místních sklípcích i kvalitním zázemím. Ve sklípku u Šťastných
nám připravili vynikající oběd spojený
s ochutnávkou vín. Následovala cesta
pestrým krajem, který lemují bílé vršky
vápencových skal. Připomínkou slavné
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svačinou, plni nevšedních zážitků, jsme
se vraceli zpátky domů. Pan starosta
i mnozí účastníci nabízeli ochutnávku
„voňavé trnečkové“, takže panovala
dobrá nálada a jedna písnička střídala
druhou. Přímo v autobusu poděkovala
organizátorům paní Emilie Gajdošíková,
ale já si dovolím poděkovat touto cestou ještě jednou. Srdečné díky!

„Pálavské vršky,
už sa bělajú…“
minulosti kraje zůstávají historické hrady a zříceniny, o nichž pan Pícha věděl
hodně zajímavostí i pověstí, které se
k nim vážou.
Posledním cílem zájezdu byl zámek
Lednice – letní sídlo pánů z Lichtenštejna. Jakožto součást Lednicko-valtického areálu je zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního bohatství
UNESCO. Při prohlídce reprezentačních
sálů upoutalo naši pozornost nádherně
vyřezávané schodiště, které se nacházelo v knihovně, bylo točité a vyřezané
z jediného kmene stromu. Úžasné byly
i původní čínské tapety s motivy květin
a ptáků zdobící zdi čínského kabinetu. Na svou dobu byl život na zdejším
zámku celkem moderní. Svědčí o tom
způsob vytápění i luxusní koupelny
s mramorovými vanami, klozety a stoly
s mycími soupravami. Posilněni chutnou

Za všeminské seniory
Františka Kovaříková

Moudrosti valachů
Pravili staří Valaši, že najlepší valašské cukrové, sů řádně opepřované
a očesnekované klobáse. Gdyby klobáse měly křídla, nebylo by lepších
ptáků na světě. Dokáď ludé chleba
jedli a čistů vodu pili, dycky dobře žili.
Gdo všeckým na zdraví připíjá, svoje
zdraví si zabíjá. Kdo večeřá gořalku,
snídá vodu z oharků. Lehko nabyl, těžko odseděl. Běda luďom, dyby peníze
měly mluviť. Kolik řečí znáš, tolik cizinců na vekslování máš. Pravili staří
Valaši, že pohančenej kaše nepřemastíš, valašsků cérku nepřetančíš
a hospodu nepřebudeš. Mladá žena,
starý muž, tvrdé maso, tupý nůž. Do
práce su jak lev. Zařval a lehnul si.
Od dobrého slova huba nezabolí. Malý
oheň hrubý les spálí. Prázdné klasy
zdvihajů hlavy najvyšej.

Z historie naší obce – přezdívky/vulgo
Přezdívky, které se v naší obci Všemina používají i v dnešní době, jsou ještě
většinou podle dřívějších majitelů domů. Nejdéle používané přezdívky: u Bořutů,
Bakytů, Čapáků, Elšů, Fojtů, Hazuchů, Heleláků, Hendrychů, Chovanců, Janušků,
Kachtíků, Kovářů, Kašparů, Krajčích, Kršláků, Kostelníků, Klimešků, Kanonýrů,
Láků, Lukšů, Miků, Měkynů, Matušů, Machoňů, Mikotů, Miklů, Palíků, Petrů, Petřáků, Rozkazačů, Selků, Šimků, Tuťáků, Trávnických, Vašiců, Valachů, Valů, Zelniců,
Zábřehů.
Další používané přezdívky: u Alexynů, Bednářů, Bečáků, Brhlů, Bělíčků, Bartošů,
Barčiných, Bařiňáků, Cyrinů, Čechů, Čalů, Dolanských, Dubčáků, Felixů, Gajdůšků,
Holíků, Hermínů, Hospodských, Hubáčků, Hajných, Isidórů, Izbovských, Imrýšků, Janíků, Julčiných, Julinů, Jakubů, Jemelků, Jatků, Ježíků, Janušků, u Kopců, Kopcovi,
u Kadlbků, Kučerků, Kominářů, Kačinů, Kačiných, Karlů, Karlíků, Křiváků, Kichnerů,
Kaulinců, Kovařčíků, Kovaříků, Kolajů, Kristků, Koňařů, Konvalinků, u Jeníčka a
Mařenky, Lukášů, Metchůdů, Maleňáků, Marušáků, Martinů, Matůšků, Machálků,
Machů, Mařů, Mikulů, Mertů, Macháčků, Molků, Mozgů, Maňáků, Oškeráků, Orsavů, Ondrů, Polášků, Potůčků, Pekařů, Poštářů, Pavláků, Podkopečků, Poláchů,
Pšenčíků, Pavelků, Prachařů, Rupů, Řepů, Řeháků, Rabínů, Svatošů, Severínů,
Slávků, Stolařů, Stázků, Skulů, Šimonů, Štábních, Štoků, Škrlů, Štěpánů, Štefků,
Tolarů, Turků, Tesařů, Tálků, Urbanů, Vendelínů, Vičíků, Vincků, Varhaníků, Zvonařů,
Zemanů.
Přezdívky s upřesňujícím místem bydlení: Podlánští, v potoce, v Jamách, na Kršli, pod Hranicama, ve Mlýně, na Láně, pod dědinů, v Kovárni, u Kovárny, u horních,
u dolních, v Hájkoch, pod Čupem, pod kostelem, nad školou, na kopci, v ulici.
Přezdívek k určení obyvatel a jejich obydlených míst nejvíce používají nejstarší
občané obce.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce
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KRPŠ při ZŠ a MŠ Všemina
Tak je za námi další školní rok a
nám nezbývá nic jiného, než poděkovat
všem, kteří jakkoliv pomáhají dětem
v naší obci. Velmi si vážíme přístupu
pana starosty a obecního zastupitelstva a rovněž patří náš dík všem aktivním rodičům.
V tomto školním roce se nám podařilo díky této podpoře a dotacím z obce
uskutečnit poprvé výlet pro rodiče
s dětmi do Archeoskanzenu Modrá, na
prohlídku Živé vody a do KOVOZOO ve
Starém městě. Na tento výlet jel plný
autobus 25 dětí a 25 dospělých a velmi
se povedl. Překvapilo nás, že děti nejvíce zaujalo neotřelé KOVOZOO. Pro vaši
představu, jedná se o něco větší ﬁrmu
než náš Partr, kde mají ze starého železa vyrobeny téměř všechny druhy zvířat.
Sice se nehýbají, ale alespoň vám neutečou, když je chcete vyfotit.
Děkujeme všem zúčastněným za
bezva atmosféru.
Ve školním roce, který se nyní chýlí ke konci, se nám podařilo ve spolupráci s DDM Vizovice pod vedením p.
Matyáštíkové pro děti zajistit keramický
kroužek. Setkal se s velkým úspěchem
a překvapivě jsme zjistili, kolik šikovných dětských umělců u nás ve Všemině máme.
Rádi bychom vám ve stručnosti zrekapitulovali akce uplynulého školního
roku 2014-2015:
V září, začátkem školního roku se
uskutečnila u Tří Lipek oblíbená Drakiáda, které se účastnilo přes 80 dětí.
V říjnu vyrazilo asi 100 dětí na Pochod Broučků, kde jsme se rozloučili
s teplým počasím a statečné děti shlédly i bezva ohňostroj.
Začátkem prosince navštívil naši
školu sv. Mikuláš a rozdal všem dětem
sladkosti, které si děti vysloužily básničkou či písničkou, kterou se děti naučily
pod vedením hodných paní učitelek.

V lednu, když už nás zima fakt nebavila, uspořádali jsme karneval na hotelu Všemina a parket zaplnilo více jak
80 dětí, které mezi soutěžením stihly i
tancovat.
V březnu se uskutečnil velký sběr
železa. Zde patří velký dík všem občanům Všeminy a ﬁrmě PARTR, protože
díky této akci se podařilo pro děti získat
významné ﬁnanční prostředky pro pořádání dalších aktivit.

dobrodružství velmi užilo. Na tomto místě patří opravdu velký dík všem dobrovolníkům a nadšencům, kteří se podíleli
na organizaci této velké akce, která překračuje svojí pověstí hranice naší obce
a na kterou se sjíždějí zájemci z celého
okresu. Poděkování patří i panu Kořenkovi za jeho podporu a možnost uspořádat v okolí hotelu tuto akci.
V pondělí 22.6.2015 se děti jely podívat do Golden Apple Cinema ve Zlíně
na populární celovečerní ﬁlm Ovečka
Shaun.
No a ve spolupráci s myslivci byla
pro děti připravena výstava a stezka
poznání zvířátek se zakončením u táboráku na Myslivecké chatě. I zde velký
dík všeminským myslivcům za krásnou
akci.
Dětem přejeme krásné prázdniny,
aby si odpočinuly, užily si rodičů, babiček, dědečků a všech kamarádů. No
a v září se zase na všechny těšíme ve
školních lavicích, abychom se společně
vrhli do dalších akcí a zážitků, které na
nás čekají.
Za KRPŠ při ZŠ a MŠ Všemina
Ilona Gajdošíková

V dubnu na smrtnou neděli jsme
spolu se 40 dětmi spálili Mařenu a rozloučili jsme se tak se zimou.
V květnu proběhl velký výlet do archeoskanzenu v Modré u Velehradu a
do KOVOZOO ve St. Městě.
V červnu jsme s dětmi mohli vyslechnout zajímavou přednášku o dravcích spolu s letovými ukázkami živých
dravců.
V neděli 21. 6. 2015 měly děti místní i přespolní možnost projít si s rodiči
Pohádkovým lesem. V prostředí Activitypark hotelu Všemina bylo připraveno 15
stanovišť, kde na malé i větší šikuly čekalo množství zajímavých úkolů. Účast
byla velmi hojná a cca 180 dětí si svoje
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Zpráva ze základní školy a mateřské školy
Konec školního roku 2014/2015 se
rychle přiblížil a všichni se těší na prázdniny. Než se však rozejdeme krátce se
poohlédneme na akce, kterých jsme se
zúčastnili v posledních třech měsících.
Před velikonocemi jsme uspořádali
velikonoční dílny, kde si žáci společně
s rodiči mohli vyrobit předměty k výzdobě svých domovů. Velikonočních dílen
se zúčastnily také babičky s dětmi. Tato
setkání jsou velmi oblíbená, jak mezi
rodiči, tak učiteli a dětmi. Všichni si odnáší krásné výrobky.
V dubnu jsme také organizovali společně s mateřskou školou projekt „Den
Země“, kde jsme se zaměřovali především na ochranu přírody, chráněné rostliny, živočichy. Společně jsme z prací
uspořádali výstavku a zpracovali vědomosti do prezentací.
V dubnu proběhl také projekt „Člověk a planeta“, kde žáci vyhledávali informace o planetách a zpracovávali je
do referátů, z kterých byla vytvořena
nástěnka, tento projekt byl ukončen
žáky 4. a 5. ročníku zhlédnutím výstavy v Praze Gateway To Space. Zde si
žáci mohli prohlédnout např. model rakety Saturn V, která umožnila přistání
člověka na Měsíci, dále skafandry kosmonautů, orbitální stanici, ale nejcennějším byl kámen z Měsíce, na který si
mohli žáci sáhnout. V době výstavy si
mohli vyzkoušet interaktivní exponáty,
kde si mohli vyzkoušet výcvik kosmonautů, nebo vstoupit a vyzkoušet si jak
žijí a pracují kosmonauti na orbitální
stanici.
Poslední dubnový den probíhal
v duchu čarodějnic, kdy učitelky i děti
z mateřské školy přišly jako čarodějnice
a celý den probíhal v duchu čarodějnic,
veškeré činnosti byly ovlivněny kouzly
a čáry, dokonce i strava měla své speciﬁcké čarodějnické názvy.
Hned po velikonocích žáci 4. a 5.
ročníku v rámci spolupráce se spádovou školou ve Slušovicích se zúčastnili
tvořivých dílen, kde si vyrobili krásné
doplňky a tvořili z keramické hlíny.
Děti z mateřské školy se v letošním
roce vypravily na výlet do ZOO Lešná,
kde jezdí téměř každoročně a vždy se
těší, co uvidí nového. Výlet se dětem
vydařil, počasí jim přálo. Své poznatky
z výletu pak ztvárnily děti za pomocí
paní učitelek ve svých činnostech.
Paní učitelky z mateřské školy připravily s dětmi také pásmo ke Dni matek spolu s ochutnávkou pomazánek,
které jsou pro naše děti připravovány
ke svačinkám ve školní jídelně.

V květnu jsme se hned první týden
zaměřili na bezpečnost žáků na silnicích, proběhla beseda s Policií ČR
na téma chodci a cyklisti na silnici,
na závěr projektu“ Bezpečně na silnici“ žáci navštívili dopravní hřiště, kde
si prakticky vyzkoušeli dopravní situace a žáci 4.ročníku získali průkaz cyklisty, na základě zvládnutí testu a jízdy
na kole.

V tomto měsíci žáci 4. a 5. ročníku
vyjeli na dvoudenní exkurzi do Prahy,
kde navštívili Českou národní banku, letiště Václava Havla, Václavské náměstí, Prašnou bránu, Karlův most, Petřín
a Pražský hrad. Hned týden nato v rámci výuky náboženství se žáci účastnili
eucharistického setkání dětí v Olomouci. Při obou akcích nám počasí přálo
a žáci si mohli obou výletu opravdu užít.
V měsíci květnu proběhly besedy hasičů s žáky 2. ročníku a ještě v měsíci
červnu je čeká návštěva hasičů ve Zlíně.
Žáci základní školy se zúčastnili
v červnu školního výletu do Rožnova pod
Radhoštěm, kde navštívili Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu. Zde žáci mohli navázat na projekt
„Řemesla dříve a dnes“, zhlédli život
lidí, zvyky a práci na Valašsku.
Hned po výletě se děti těšily na ukázku dravých ptáků.
V tomto měsíci žáci základní školy
i děti mateřské školy navštíví ﬁlmové
představení, které zajistili rodiče. Dále
nás ještě čeká účast na Všeminění, kde
se žáci utkají ve sportovních a zdravotnických disciplínách s žáky ze Základní
školy Vizovice.
V letošním roce nám odchází 5 žáků
do ZŠ Slušovice z 5.ročníku – patří mezi
ně Petr Holík, Karolína Řeháková, Kateřina Skovajsová, Ivana Kučerová a Anna
Ocetková.
Chtěla bych jim popřát hodně úspěchů v dalším vzdělávání a hodně dobrých nových kamarádů.
Všem pracovníkům školy děkuji
za spolupráci po celý školní rok a přeji
krásnou klidnou dovolenou plnou slunečních dnů.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy

Exkurze v Praze
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Všemina se
zúčastnili dvoudenní exkurze v Praze.
První den jsme jeli vlakem a poté
navštívili Českou národní banku, kde
jsme se dívali na historii České národní banky. Potom jsme si prohlíželi
peníze z minulosti a přítomnosti, viděli jsme také nejlepší padělky. Dále
nám paní průvodkyně dala tři otázky
a ten, kdo odpověděl na otázku správně, dostal ruličku z 10 000 rozstříhaných bankovek. Vyzkoušeli jsme
si zvednout zlatou cihlu, která vážila
okolo 12 kg. Později jsme poobědvali
a navštívili letiště Václava Havla, dříve
Ruzyňské letiště, kde nám průvodce
celé dvě hodiny vyprávěl o letadlech.
Dívali jsme se na přílety a odlety letadel. Poté jsme večeřeli v Mc´Donaldu
a následně si užili rozchod na Václavském náměstí. Nakonec jsme se vrátili do hotelu.
Na druhý den jsme navštívili Gateway To Space, což je výstava o vesmíru. Po obědě jsme jeli lanovkou
na Petřín, kde jsme se bavili v zrcadlovém bludišti. Bohužel jsme nevylezli na Petřínskou rozhlednu, protože
jsme pospíchali na Pražský hrad, kde
jsme byli objednaní. Jako první jsme
se podívali na ﬁlm o středověku. Potom jsme byli rozděleni na čtyři skupiny a každá skupina měla nějaké
hádanky, na které jsme museli přijít
a zapsat odpovědi na papír. Ke konci dne jsme měli rozchod na nádraží
a později jsme jeli domů opět vlakem,
kde jsme zároveň povečeřeli. Všem
se to velice líbilo a za všechno děkujeme paní ředitelce Martě Korytarové.
Nela Tomšů, žákyně 4. ročníku
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SDH Všemina
Náš sbor během jarních měsíců
bohatých na soutěže, tréninky a společenské akce absolvoval velké aktivity.
Pusťme se tedy nejprve do kultury a výsledků.
Začneme v měsíci dubnu účastí našeho sboru na tradiční pouti sv. Floriana
na sv. Hostýně. Letos již jedenadvacátá pouť proběhla v sobotu 25. 4. 2014
za nepříznivého počasí, ale přesto za
hojné účasti sborů z celé Moravy, ale i
Čech a dalších zemí. Hned následujícího dne v neděli 26. 4. 2015 nás čekala

další významná událost: slavnostní svěcení dvou nových hasičských stříkaček
na hrubé mši v našem kostelíku. Nové
mašiny, které pořídil Obecní úřad Všemina, pokřtil místní duchovní P.František Kuběna SJ a popřál hasičům, aby
nové stroje sloužily ku prospěchu všem
a k ochraně života a majetku potřebným
při jejich ohrožení živly. Při této příležitosti byl vysvěcen i nový znak sboru,
který byl umístěn na budovu zbrojnice.
Následovala příprava a stavění Májky na farním hřišti, které se konalo ve
čtvrtek 30. 4. 2015. Celý měsíc Májka
odolávala a „přežila“ až do svého pokácení. Akce Kácení Májky, na kterou
byli zváni všichni občané, pak proběhla
v příjemné odpolední atmosféře na farním hřišti v neděli 31. 5. 2015. Májku
jsme shodili tradičním „ručním“ způsobem a připraveno bylo kryté posezení
pod stany s pohoštěním pro všechny
příchozí zdarma. Na místě je poděkování všem, kteří akci připravili a všem,
kteří přispěli na mladé hasiče.
Požární sport: duben byl měsícem,
kdy byly zahájeny intenzivní tréninky
všech našich družstev. Nejprve však
proběhlo 1. 4. 2015 na Hasičské zbrojnici Slavnostní pasování na Hasiče, kdy

byli slavnostně přijati do našich řad ti
nejmenší Soptíci. V květnu nás tedy
čekala obvyklá série soutěží požárního
sportu. Družstvo mladších a starších
žáků se o víkendu 15.–16. 5. 2014 zúčastnilo jarního kola Hry Plamen. Mladší žáci skončili na 8. místě a družstvo
starších žáků na 15. místě. Vzhledem
k velké konkurenci se jedná o velmi
dobré výsledky! Naši mladým hasičům
fandíme a děkujeme za jejich nasazení.
V sobotu 30. 5. 2014 na Hrobicích
„Na Dubíčku“ proběhlo 1. kolo soutěže požárního sportu 11. okrsku. Ze
Všeminy se zúčastnilo družstvo mužů,
dvě družstva žen, družstvo mladších a
starších žáků. Nejlépe se umístilo naše
družstvo starších žen, které získalo vynikající 1. místo! Družstvo mladších žen
rovněž zabojovalo a skončilo na 4.místě. Starší žáci získali rovněž vynikající
3. místo a mladší žáci pěkné 6. místo.
Všem gratulujeme!
Družstvo mužů skončilo na 7. místě
sice s výborným časem z útoku, ten ale
bohužel nestačil na přední příčky kvůli
problémům při štafetách.
Následovalo 2. okresní kolo požárního sportu v sobotu 6. 6. 2015 v Hřivinově Újezdě, kterého se účastnily obě

družstva žen. Starší ženy se umístily ve
velké konkurenci celého okresu na 8.
místě, družstvu mladších žen se útok
úspěšně dokončit nepodařilo, ale i tak
se získávají cenné zkušenosti.
Rádi bychom informovali o připravovaném zájezdu do Jižních Čech, který
budeme organizovat ve dnech 25.–28.
9. 2015 a na který srdečně zveme
všechny zájemce. Informace budou
upřesněny na stránkách obce a na plakátovacích plochách. Zájemci se mohou
hlásit u Ilony Tomšů.
Otevírá se prázdninová sezóna, během které se naše družstva zúčastní
různých pohárových soutěží - podrobně
Vás budeme informovat zase na podzim. Zároveň vám tímto přejeme do
pohodových letních dnů abyste si užili
krásný čas dovolených, odpočinuli si
a načerpali čerstvých sil.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček

Zásahová jednotka
Ve Slušovicích bylo 10. 4. 2015
školení zásahové jednotky. Naše jednotka tam nechyběla. Proškolovala
se zdravověda, vyprošťování osob
z auta, sundávání osob ze střechy
a další. Do zásahové jednotky byl přijat nový člen Jakub Čala.
Obec Všemina dostala dotaci
od Zlínského kraje na hasičské vozidlo. Proběhlo výběrové řízení. Na zastupitelstvu se schválilo hasičské
auto Fiat Ducato.
V červnu přijde kontrola z hasičského záchranného sboru Zlín, ohledně krizové a povodňové situace.
Zásahová jednotka je připravena
pomáhat obci.
Za JSDHO Všemina
Gargulák Alois
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Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
Myslivci se v současné době věnují intenzivně sušení sena na zimní
období. Dříve to bývaly hromadné akce, kdy se svolávaly brigády,
pokosil se určitý pozemek, sušilo se seno, skládalo atd. a pak
se traktory odvezlo do mysliveckého seníku U tří lipek (nad hřbitovem), nebo do druhého, menšího seníku pod Čapákem. V zimě
se seno rozváželo, nebo roznášelo po krmných zařízeních. V roce
2001 nám však žhář zapálil velký seník a od té doby se improvizovalo s uskladněním sena různě po stodolách myslivců a zvažovala se stavba
nového seníku. Protože jsme ale narazili na problémy s pozemkem, kde by se seník
dal postavit, členové mysliveckého spolku se dohodli, že každý, kdo má přidělen
krmelec (důchodcům krmelce přiděleny nejsou), si nasuší seno vlastními silami,
a uskladní doma nebo přímo v zásobnících v krmelcích. Průměrně (samozřejmě
podle intenzity zimy) nasušíme a vykrmíme v 17 krmných zařízeních kolem 40 q
sena. Pro myslivecký spolek je tento systém jednodušší, ale i hromadné akce sušení sena měly něco do sebe, a i když se „máklo“ (většinou se dělalo všechno bez
mechanizace ručně ), minimálně na utužení přátelských vztahů ve spolku to mělo
pozitivní dopad.
Lov zvěře jde na jaře většinou do pozadí, i když se od 16. 5. začali lovit srnci.
Myslivci se v tomto období snaží spíše lovit škodnou, aby minimalizovali ztráty
na mláďatech. Srnčí zvěře u nás ubývá a zvěř je více stáhnutá k obydlím, zahradám,
silnicím. To s sebou přináší bohužel i spoustu kusů srnčí zvěře sražených auty.
O tento prokázaný úhyn se zmenšuje počet srnčí zvěře, kterou ulovíme, neboť úhyn
se započítává do plánu chovu a lovu zvěře. Když už se uloví srnec, je to většinou
jen škůdník (vysoké špice, které zraňují v říji ostatní chovné srnce), nebo naopak
velmi slabý kus nevhodný do chovu, popřípadě rarita v paroží.
Pan Jaroslav Skula, honební starosta žalovaného Honebního společenstva Všemina mě informoval, že po dvou letech a po 6ti soudních jednáních byl konečně
vydán rozsudek v řízení o určení neplatnosti rozhodnutí valné hromady v roce 2012.
Soud všechny body žaloby proti HS Všemina zamítl, žalobu shledal jako nedůvodnou a náklady řízení uhradí žalující strana. Rozsudek není zatím pravomocný, ale
snad to již skončí a spor nebude mít pokračování formou odvolání. Podle slov právního zástupce bylo rozhodnutí vydáno v souladu s názorem Nejvyššího soudu a proto neočekává, že by odvolací soud názor změnil.
Závěrem chci všechny spoluobčany pozvat na tradiční ČERVENCOVOU NOC
na myslivecké chatě ve Všemině se skupinou KOSOVCI v sobotu 18. 7. 2015
od 20:00. Občerstvení bude zajištěno a k jídlu přichystáme dančí gulášek a pečeného divočáka se zelím a knedlíkem.
Stanislav Vala, předseda MS Všemina

MO ČČK
Naše místní organizace ČČK v jarních měsících uspořádala 1. běh kurzu
práce s PC pro seniory. Ukončení kurzu
proběhlo 28. 4. 2015 a setkalo se s velkým úspěchem. Plánujeme tedy navázat
na kurz a od září tohoto roku budeme
pokračovat druhým během vzdělávání
dospělých v práci s počítačem.
Letošní rok si připomínáme důležité historické události, které se odehrály před 70 lety na konci druhé světové
války. Jedním ze smutných výročí je zavraždění rodiny Oškerových gestapem
na začátku května 1945 ve Vizovickém
zámku. Pohnuté události té doby jsme si
připomněli na pietní akci v sobotu 16.
5. 2015 v našem všeminském kostelíku, kdy jsme uctili spolu se zástupci OÚ
Všemina nejen jejich památku, ale i dalších obětí druhé války z řad všemiňanů,
položením věnců u památníku před kostelem. Následovalo vzpomínkové pásmo
spolu s modlitbou. Následující výšlap
na Oškerovy paseky se bohužel kvůli
špatnému počasí nekonal, ale kytičku
jsme u památníku na pasekách symbolicky položili. Rádi bychom udělali pro
připomínku těchto událostí každoroční
tradici, kdybychom 1. května výšlapem
na paseky udržovali v nás všech povědomí o nesmírné statečnosti našich předků, občanů Všeminy, kteří se statečně
postavili na odpor proti útisku a pro
svobodu a spravedlnost položili své životy. Čest jejich památce. Děkujeme vám
všem, kteří jste se akce zúčastnili.
V letní sezoně se věnujeme především organizaci zájezdů do termálních
lázní. I letos plánujeme střídavě v několika termínech uspořádat turnusy do oblíbených termálních lázní Podhájské
na Slovensku. O přesných termínech
budeme informovat prostřednictvím rozhlasu a kabelové televize. Kdo máte toto
oblíbené letovisko rádi, neváhejte se přihlásit u Jany Ježíkové.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
všem hodně sluníčka do letních dnů, dětem krásné prázdniny a dospělým pohodovou dovolenou, při které si odpočinete
a načerpáte nových sil.
Jana JEŽÍKOVÁ, předsedkyně MO ČČK
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – jaro 2015
Se začínajícím létem končí soutěžní fotbalové ročníky
v celé republice, ty organizované Okresním fotbalovým
svazem nejsou výjimkou. Proto nastal čas právě uplynulou sezónu zpětně zrekapitulovat.
Dorost sehrál obě poloviny svých zápasů vyrovnaně.
Na jaře si připsal stejně jako na podzim 18 bodů a s aktivním skóre 50 : 26 skončil v horní polovině tabulky, na celkovém 5. místě se 36 body. Tým sestavený z hráčů místních
i z okolních obcí se většinou prezentoval velmi dobře, trénoval
většinou v dostatečném počtu hráčů. Nejenom za tuto sezónu
patří velký dík manželům Gajdošíkovým, kteří se o mužstvo
vzorně starali a snažili se jej co nejlépe připravit.
Muži splnili předjarní cíl a dokázali se s předstihem dvou
závěrečných kol zachránit ve III. třídě. Na jaro získali 13 bodů,
celkově 27 a s pasivním skóre 39:75 obsadili 12. místo tabulky A skupiny III. třídy. Mužstvo se nevyhnulo herním výpadkům především v zápasech na Žlutavě a v Kostelci. Naopak
velmi dobře se prezentovali proti předním týmům z Pohořelic
a Mysločovic. Zajímavostí byla dodatečná kontumace několika zápasů kvůli neoprávněným startům hráčů, kteří neměli
zaplacený členský příspěvek ve fotbalové asociaci (v náš prospěch zápas v Loukách a s Halenkovicemi, přineslo 3 body).
Navíc Všemina dokázala zvítězit v klíčovém domácím duelu
poslední květnovou neděli proti Březové, který rozhodl o tom,
že předposlední místo obsadí právě celek z kopce nad Slušovicemi. Zda to bude pro ně znamenat nebo neznamenat
sestup, za ně rozhodly týmy z krajských soutěží ze zlínského okresu až v posledním kole. Nakonec i Březová si soutěž
zachovala. Naštěstí takové problémy jsme mohli po tříbodovém zisku v derby utkání hodit za hlavu. Naši „jedničku“ vedl
Adam Vala, kterému bych chtěl za nelehkou práci a množství
stráveného volného času s naším klubem, rovněž poděkovat.
V posledním kole se s aktivní činností rozloučil dlouholetý kapitán Radim Ježík, který v základní sestavě působil 17 sezón!
Poslední roky dojížděl svědomitě ke každému zápasu až z Ostravy a byl pro všechny příkladem svým přístupem a navíc
nepostradatelností v zadních řadách. Kapitáne, budeme rádi,
když nám přijdeš i nadále sem tam vypomoct, díky za vše!!!
V sobotu 16. května se nám kvůli příznivému počasí konečně po pěti letech podařilo uspořádat tradiční pouťovou

zábavu, na které se v areálu myslivecké chaty ve Všemině představila místní kapela Kosovci. Protože ﬁnanční
přízeň sponzorů našeho oddílu je v posledních letech
malá, lépe řečeno až na malé výjimky žádná, kromě
dotací od Obce Všemina, přináší kulturní činnost jedinou možnost posílit stav ﬁnančních prostředků na straně
příjmu. Všem návštěvníkům děkujeme, že se zábavy zúčastnili. Další akcí, na které se budeme spolupodílet, budou Všeminské slavnosti v sobotu 1. srpna. O jejím programu jste
informováni v jiné části zpravodaje. Všechny srdečně zveme!
Měsíc červen kromě konce ročníku přináší i uzávěrku přihlášek mužstev do ročníku následujícího. S přibývajícími léty
zasílání přihlášek není už jenom formalitou, ale množstvím
přemítání, zda a s kolika týmy jsme schopni v ročníku obstát.
Ubývající zájem ze strany místních lidí nás vede k čím dál častějšímu využívání služeb hráčů z jiných klubů. To však rovněž
nejde donekonečna. O tom, v jakém složení bude náš Sokol
reprezentovat obec na poli soutěží okresu Zlín, se rozhodne
v následujících dnech a týdnech.

Dovolte, abych Vám jménem výkonného výboru TJ Sokol
popřál v nastávajícím letním období mnoho slunečných dnů
a odpočinku k načerpání nových sil. Všem dětem potom hezké prázdniny a v srpnu „Pod Čupem“ naviděnou!
David Řepa,
člen výkonného výboru TJ Sokol Všemina

KONEČNÉ TABULKY OBOU MUŽSTEV:

Muži, III. třída skupina A

Dorost, okresní přebor, skupina A

1. Mysločovice A
2. Kostelec
3. Pohořelice
4. Halenkovice
5. Fryšták B
6. Louky
7. Spytihněv
8. Tečovice B
9. Štípa
10. Kašava
11. Žlutava
12. Všemina
13. Březová
14. Hvozdná

1. Spytihněv
2. Hvozdná
3. Příluky
4. Fryšták
5. Všemina
6. Tlumačov
7. Kašava
8. Štípa
9. Halenkovice
10. Mysločovice
11. Žeranovice

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
14
13
11
10
9
7
5
2
1

0
0
1
0
1
0
0
1
1
2
0

1
0
1
0
2
0
0
3
2
3
0

2
5
5
7
7
10
11
10
13
15
19

101 : 17
47 : 24
69 : 41
77 : 31
50 : 26
57 : 37
49 : 63
44 : 74
47 : 60
20 : 100
12 : 100

52
45
44
39
36
30
27
25
18
11
3

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
15
15
15
14
13
13
11
10
10
7
7
6
2

1
3
2
2
3
3
0
2
2
1
4
2
2
0

2
4
4
3
3
5
3
4
5
5
5
4
3
2

6
7
7
8
9
8
10
11
11
11
14
15
17
22

72 : 40
64 : 37
78 : 43
71 : 54
69 : 43
68 : 42
70 : 48
40 : 44
58 : 75
58 : 60
37 : 54
39 : 75
42 : 61
30 : 120

57
52
51
50
48
47
42
39
37
36
31
27
23
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