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PODĚKOVÁNÍ
Během uplynulých měsíců, pro
nás, bylo našimi složkami přichystáno velké množství kulturních akcí. Zastupitelstvo obce (ZO) by chtělo touto
cestou poděkovat všem členům těchto spolků za práci, kterou ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu
konají. Díky nim se udržují tradice
a vzkvétá kulturní život v naší obci. Zároveň se tyto spolky starají o mládež
a vychovávají své následníky. Za což
jim taktéž patří velký dík. ZO se snaží všem složkám vycházet co nejvíce
vstříc a pomáhat jim v jejich práci.
S touto podporu mohou aktivní složky
počítat i do budoucna.
Zastupitelstvo
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s děním na obecním úřadě v průběhu prázdnin. Jak jste si mohli všimnout, podařilo
se opravit parkoviště naproti školy, které je hojně využívané celý týden. Stavební práce se chýlí ke konci i na ploše
za obecním úřadem, kde vznikne parkoviště a garáže pro obecní techniku.
Tento prostor bude v budoucnu sloužit
taktéž jako místo pro pojízdné prodejny.
Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti Vás občanů, kteří tuto formu nákupu hojně využíváte.
Během prázdnin došlo k demolici zahrádkářské budovy. O budoucím využití
této lokality se teprve rozhodne. V dalším zpravodaji bude připraveno referendum, které bude obsahovat několik
možných variant, a občané budou moci
svým hlasem vyjádřit, která z nich se
jim líbí nejvíc. Výsledek referenda bude
sloužit jako pomocné vodítko pro rozhodnutí zastupitelstva obce.
Rekonstrukce se taktéž dočkala
naše knihovna, kde byly chátrající regály nahrazeny zcela novými a bezpečnějšími. Díky výměně došlo k navýšení
kapacity a tak i do budoucích let můžeme knihovnu zásobovat novými knihami. Letos se jich pořídilo 105 ks. Tato
přestavba si zasloužila uznání i od delegace z krajské knihovny ve Zlíně.
V následujících letech bychom chtěli
do těchto prostor obstarat modernější
počítačovou techniku, která bude sloužit návštěvníkům k vyhledávání potřebných informací. Doufáme, že tyto kroky pomohou ke zvýšení návštěvnosti
místní knihovny, která má otevřeno vždy
v úterý od 16:00 – 18:00.
Návštěvníci internetových stránek
obce si mohli všimnout, odkazu na nový
mapový portál G-OBEC (konkrétně:
www.GOBEC.CZ/VSEMINA/). Tento portál Vám poskytne informace o územním
plánu, jde v něm vyhledávat v katastru
nemovitostí, lze zobrazit pasport místních komunikací, pasport odpadového
hospodářství a místa zájmu. .Do budoucna počítáme se zakreslením turistických tras, pasportem veřejného
osvětlení, pasportem dopravních značek atd. Snahou je občanům co nejvíce
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zjednodušit přístup k nejpotřebnějším
datům z jednoho místa. V blízké době
dojde taktéž ke změně vzhledu internetových stránek obce. Úpravy by měly
občanům usnadnit a urychlit jejich používání. Po odpojení kabelové televize
(1. 1. 2016) budou stránky pro mnohé
stěžejním zdrojem informací. V blízkosti
obou obchodů byly instalovány nástěnky, na kterých budou časem vyvěšeny
informace o lékařích, kulturních akcích,
svozech odpadu apod..
Co nás ještě do zimy čeká?
Do konce roku bychom rádi dokončili rekonstrukci obecního úřadu, zejména
z důvodu nevyhovující elektroinstalace
a celkově špatného stavu prostor.

Proběhne výběrové řízení na zhotovení úseku chodníku pod kostelem.
Na tento problematický úsek, bylo
po několika letech vydáno stavební povolení a s výstavbou se začne během
příštího roku.
Pokračují práce na projektech potřebných k nadstavbě dolního obchodu.
Sondy základů proběhly úspěšně a nadstavba je ze statického pohledu možná.
Zpracování nového územního plánu.
Jednání ohledně vybudování kanalizace v obci a mnoho dalších menších
a větších úkolů, které jsou pro chod
obce důležité.
Do následujících podzimních dní
Vám přeju hodně energie a optimismu.
Lukáš Turna, místostarosta

Ze všeminské matriky
III. čtvrtletí 2015

• Narození

Herodes Jiří
Kadlčáková Viktorie
Habrmanová Klára
Blahopřejeme rodičům.
• Sňatky
Vald Jakub, Sazovice
Čalová Petra, Všemina
Matušů Jiří, Všemina
Oškerová Monika, Slušovice
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.
• Úmrtí

Kolářová Helena
Kovařčík Josef
Kučera Alois
Čest jejich památce!
Jana Sedláčková, matrikářka

SVOZ PLASTŮ
2015
26. 9., 26. 10., 23. 11., 19. 12.

SBÍRKA
použitého ošacení
Obecní úřad Všemina ve spolupráci s ČČK Všemina pořádá pro Diakonii
Broumov sbírku použitého ošacení.
Tato sbírka se uskuteční ve dnech
13. října a 14. října vždy od 8,00 do
16,00 hodin v dolní místnosti na obecním úřadě.
Vážení občané,
sezóna dovolených a prázdnin pomalu končí a většina z Vás se začíná věnovat pracím kolem domů a zahrad. Věřím, že současné počasí velmi dlouho
vydrží a připraví nám krásný a příjemný podzim. Místostarosta obce zcela přesně
ve svém příspěvku popsal současný stav, tzn. co se událo, co se připravuje, co
naopak nevyšlo, proto mi dovolte, abych prezentoval jen pár vizí do budoucna
a možností na čem se pracuje a na čem by se dalo ještě pracovat. Doufám, že
z tohoto místa můžu pevně slíbit, že zahájení stavby kolem nejkritičtějšího místa
v obci, tj, úsek od dolního obchodu ke kostelu, začne nejpozději v dubnu příštího
roku, protože letos již není možné z hlediska obsluhy komunikace v zimních měsících tyto práce zahájit. Dále bych chtěl prezentovat některé myšlenky a vize, které
je možno uskutečnit samozřejmě v souladu s územním plánem a jeho změnami.
Podívejte se na obrázky již zmíněné nádstavby dolního obchodu včetně bytů, možnost výstavby řadovek na základech zahrádkářské budovy, jich dispozice a možné
pohledy a dále na možnost osazení ČOV obce do terénu tak, aby tvořila harmonický celek s přírodou a případnou plochou pro mechanizační dvůr obce /součást
změny územního plánu/.
Ještě jednou mi dovolte popřát Vám pěkný podzim, spoustu houbařských zážitků, procházek a kulturních akcí, tak abychom ještě v posledních teplých dnech
do sebe dostali dost sil pro nadcházející zimu.
Robert Tomšů, starosta obce

DO SBÍRKY MŮŽETE DAROVAT:
• Letní a zimní oblečení /dámské,
pánské a dětské/,
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony,
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené,
• Vatové a péřové přikrývky, polštáře, deky,
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené, kompletní
• Menší elektrospotřebiče – mohou
být i nefunkční
• Knihy
Věci zabalte do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
18. 6. 2015
• ZO schválilo závěrečný účet DSO
Mikroregionu Slušovicko za r. 2014 s celoročním hospodařením DSO Mikroregionu Slušovicko bez výhrad. ZO vyjádřilo
souhlas s hospodářský výsledkem DSO
Mikroregionu Slušovicko.
• ZO schválilo Zprávu o uplatňování
Územního plánu Všemina, jejíž součástí je zadání pro zpracování Změny č. 2
Územního plánu Všemina.
• ZO schválilo účetní uzávěrku za rok
2014, vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
• ZO schválilo závěrečný účet obce
Všemina za rok 2014, vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad.
• ZO schválilo účetní uzávěrku ZŠ
a MŠ za rok 2014, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
• ZO schválilo Protokol o schvalování
účetní závěrky obce Všemina za rok 2014
v souladu s ust. § 11, odst. 1., vyhlášky
č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
• ZO schválilo Protokol o schvalování
úč. závěrky ZŠ a MŠ Všemina za r. 2014.
• ZO schválilo poskytovat ﬁnanční

příspěvky složkám a právnickým osobám
formou proplácení účetních dokladů hotovostně z pokladny obce nebo převodem
na účet do výše schválené částky na rok
2015 – celkem 197.000 Kč.
• ZO schvaluje, aby ﬁnanční dary při
životním jubileu a při vítání nových občánků byly poskytovány hotovostně na základě darovací smlouvy.
• ZO schválilo vstoupit do jednání
s paní Danou Dolanskou o možném odkoupení pozemků.
• ZO schválilo pokračovat v projektu
– Nádstavba objektu smíšeného zboží č.
259 – bytové jednotky a schválilo ﬁnancovat investici z vlastních zdrojů a úvěrem.
• ZO schválilo zařadit do majetku
obce pomník č. 1 na místním hřbitově
– učitel Mořic Bezděk, v hodnotě 1,- Kč,
který nemá vlastníka a dále schvaluje
opravu tohoto pomníku.
• ZO schválilo podat žádost na pozemkový úřad Zlín o bezúplatný převod
zemědělského pozemku v k.ú. Všemina,
parc. č. 82/2 zahrada z majetku státu
do majetku obce.
31. 8. 2015
• ZO schválilo smlouvy o smlouvách

Lípa – památný strom
Když procházíme naší obcí, můžeme se potěšit pohledem
na krásné, vzrostlé stromy lípy. Lípa byla prvním stromem, který se
vysazoval u lidských obydlí. Chránila, léčila, byla krásná a všestranně užitečná. Byl pěkný zvyk – při sňatku nebo jiné slavné události
lidského života, společnosti, byla zasazena lípa. Rostoucí strom
pak připomínal rychle plynoucí roky života. Pod lipami na návsi se
za teplých večerů scházívali lidé ke společenskému popovídání, odbývaly se tam obecní porady, konaly se slavnosti. U každého většího stavení stála rozložitá lípa.
Lípy jsou dřevinou, na níž žije velký počet živočichů od ptáků
a netopýrů v dutinách až po různý hmyz. V době květu navštěvuje
lípy velké množství včel a lipový med se velmi cení.
Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídnému stínu
symbolem ochrany, pomoci a lásky. Lidé věřili, že dokáže odehnat
zlé duchy a svou energií zbaví člověka chmurných myšlenek. S tvárným lipovým dřevem pracovali řezbáři, dělali z něho oltáře a sochy
svatých. Lipové dřevo spálené bez přístupu vzduchu dává velmi
jemné uhlí, které bylo dříve využíváno k výrobě zubních prášků, některých léků a také střelného prachu.
U nás jsou původní dva druhy tohoto stromu: lípa velkolistá
a lípa malolistá neboli srdčitá – dožívá se až 150 let.
Lípa je odedávna považována za symbol slovanské vzájemnosti.
Stala se oﬁciálním národním symbolem v červnu v roce 1848 (2.
– 12. 6.) na Všeslovanském sjezdu v Praze (účastni byli delegáti
Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a dále Poláci, Rusíni, Chorvati,
Srbi, Slovinci a Dalmatinci).
Lípa je naším národním stromem. Patří neodmyslitelně k českým dějinám. Lipová ratolest se stala součástí české symboliky.
Najdeme ji na prezidentské standartě, státní pečeti, vojenských
uniformách a některých bankovkách.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

budoucích se společností E.ON o právu
vedení inženýrských síti.
• ZO schválilo ﬁnanční příspěvky - MS
Všemina – 35.000 Kč, TJ Sokol Všemina
– 45.000 Kč a SDH Všemina 35.000 Kč.
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu k podpisu smluv.
• ZO vzalo na vědomí vydání knihy
o historii a současnosti obce Všemina.
• ZO vzalo na vědomí zveřejnit informaci o možnosti občanů připojit se na vodovodní řád.
• ZO vzalo na vědomí žádosti občanů
o obecní byty, obec v současné době volný byt nemá.
• ZO schválilo záměr prodeje železného schodiště demontovaného z budovy
obecního úřadu za cenu 10 Kč za 1 kg.
• ZO schválilo provádět pravidelnou
údržbu mostu, který je zařazen v pasportu místních komunikací.
• ZO schválilo rozpočtová opatření.
• ZO schválilo zadat vypracování změny č. 2 Územního plánu Všemina paní
Ing. Arch. Jitce Šimordové, Pod vodojemem 4500 Zlín, která podala nejnižší cenovou nabídku.
• ZO schválilo podání žádosti o dotaci
na nástavbu na auto pro svoz bioodpadů.

MO ČČK
Naše místní organizace uspořádala v létě několik zájezdů
do oblíbené destinace termálů v Dunajské Stredě na Slovensku.
Letošní velmi horké počasí podpořilo již tak výborné podmínky
v těchto termálech a všichni účastníci si zájezdy velmi užili.
V letních měsících jsme zajistili renovaci pomníčku rodiny
Oškerových, který stojí na Oškerových pasekách na památku
osudových dní ze sklonku války. Pomník se nachází na pozemku pana Tomáše Martinů, který souhlasil s instalací posezení,
které plánujeme v blízké době na tomto místě realizovat. Při
této příležitosti chceme poděkovat nejen jemu, ale i panu Pavlu
Šotlíkovi za renovaci pomníku a paní Hance Martinů, která se
postarala o úklid okolí.
Dále bychom rádi informovali, že máme v plánu na konci září pořádat kurzy práce s počítači pro seniory, který opět
povede Hanka Čalová. Přihlásit se můžete na telefonním čísle
775 979 224.
Další kulturní akcí, kterou plánujeme na podzim uspořádat,
je zájezd pro všechny občany na poutní místo Turzovka na Slovensku a navštívit nově vysvěcený poutní kostel. Zájezd se koná
17. 10. 2015 a hlásit se můžete u Jany Ježíkové.
Dále oznamujeme občanům, že opět budeme pořádat podzimní nákupní zájezdy do Polska. Na zájezdy se můžete přihlásit
rovněž u Jany Ježíkové. Prvním termínem je 26. 10. 2015. O dalších případných termínech budeme dle zájmu občanů informovat ve všeminském rozhlase a na infokanálu kabelové televize.
Závěrem mi dovolte popřát našim školákům a předškolákům, kteří v září nastoupili do nového školního roku, hodně
úspěchů a spoustu radosti. Učitelům a rodičům pak dostatek
trpělivosti při řešení každodenních trablů.
Jana JEŽÍKOVÁ, předsedkyně MO ČČK
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Našimi nepřáteli jsme my sami...
Žijeme v době velkých změn, obav a očekávání, které jsou způsobeny hlubokou společenskou krizi. Tato krize zahrnuje téměř všechny oblasti našeho
života a je primárně způsobena ztrátou víry a náboženství. Vede k rozkladu
společnosti a k jejímu zániku. Bez pevné a statečné víry, bez lásky k Bohu
a k Ježíši Kristu, bez křesťanství se žádný problém nedá v Evropě vyřešit. Nabízená řešení módními trendy jako je liberalismus, multikulturalismus, feminismus a další zvrácenosti, stručně řečeno to, co rozumíme pod pojmem kultura
smrti, jen urychlí rozpad a zánik. V nemalé míře jsou lidé dnes oprávněně
znepokojeni problémem masivního přílivu uprchlíků.
Po prázdninách a odpočinku bychom se mohli nad tím zamyslet, abychom
nevolili zkratovitá špatná řešení, odporující křesťanství a svým postojem situaci dále nevyhrocovali. Ať si v dnešním světě uchováme čisté milující srdce,
soucit a milosrdenství. K podnětným úvahám a myšlenkám zcela určitě přispěje promluva kněze a bývalého ministra školství Petra Piťhy, kterou doporučuji promeditovat a uspořádat svůj život smysluplným směrem, který má
budoucnost.
P. František Kuběna SJ

Promluva P. Petra Piťhy při ekumenické bohoslužbě za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Svatovítská katedrála 1. března 2015:
Lidé, lidé,
dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je
obrazem Boha a je ozdoben výsostnými
znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností.
Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů,
zejména toho, který je nám historicky
nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala
jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova
se objevila na zdi paláce Nabukadnesorova syna, když hodoval a zneuctil
posvátné nádoby odcizené z Jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše,
protože se nepoučil z příběhu vlastního
otce.
Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to
chrám, který po staletí vznikal podle
přesně stanoveného řádu a stal se ztělesněním ideálu, který vedl naše otce
a dědy. Sama o sobě tato katedrála
oním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem
promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova
platná pro Izraelity v zajetí stejně jako
pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby nám
ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé
spěchající ke smrti. Ale také, aby nám
zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je
pravda života, celý jeho smysl – jít k tomuto ideálu.
Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten

úkol připadl mně. Je mi úzko, protože
mluvím před Vševědoucím, a uvědomuji
si, že nestojím před vámi, ale před těmi,
kdo pro tento ideál, pro pravdu života,
byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž
tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi
určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat.
Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli
především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět
si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme
v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí.
Ve své hlouposti a pýše poučujeme celý
svět. Říkáme: Náboženské války jsou
středověký nesmysl. Očekáváme, že
všichni odhodí svého Boha, protože my
jsme to udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede – naše kultura se rozpadá a vymíráme. Říkáme, že
s nimi musíme vést dialog, ale oni nás
nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme,
protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit,
ale oni si nás vážit nemohou, protože
oni jsou schopni pro svou pravdu položit
život, ale my budeme ustupovat a podle
jejich diktátu zakročíme proti každému,
kdo se přizná ke znamení Kristova kříže.
Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají
pravdu, protože nejsme tolerantní ani
k sobě navzájem. A nedejme se mýlit,
naši politici se vůbec nezajímají o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených
zbraní. My jim to nemůžeme vytknout,
neboť je sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože
jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti

nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim, sami bez tváře,
odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud,
kde se hraje ruleta s ﬁktivními penězi,
které ovšem někdy musí být podloženy
naší prací, popřípadě životy.
Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami
jsme připustili, aby byl ohrožen, a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme,
že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale
opět o peníze a rovnováhy bank, které
se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme: musíme být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu nám budou
zbraně, když nemáme muže, kteří by
je zvedli. Proč by to dělali, když nemají
ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní.
Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury
a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných
sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když
odhodíme své křesťanství a zbavíme
se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat.
Jak si nás muslimové mohou vážit, když
oni mají Boha a my žádného nemáme.
A proč by se měli u nás chovat slušně
a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se
chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami
ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost,
ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože
vyrůstají ze slušnosti.
Vím, co teď nastane, co uslyším.
Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo.
Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoli moudrost, ozvěnou se ke mně
vrátí fráze prázdnější než žvást opilce.
I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude
přát ke všemu lhostejný dav, který je
má znovu postavit do čela. Nikdo se
nezvedne, aby se šel pokusit zachránit
sourozence či matku toho dítěte. Ozvou
se proti mně hlasy: Na co si hraješ?
Nečárej čerty na zeď!…, až zazní protest: Ten blázen nakonec způsobí válku
– umlčte ho! Ale já se hrozím toho, co
si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové ani Ukrajinci
ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si
sami, protože si nevážíme zákona života, zapomněli jsme, že život je láska
a láska je oběť. Život bez nich nedává
smysl. A to je, na co můžeme zahynout.
Neměli bychom žádné nepřátele, kdyby-
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chom byli jako tato katedrála, poutáni
k sobě pevným řádem, a byli bychom
váženi a ctěni jako tvůrci. Jenže my nic
nevytváříme, protože za sebe necháváme jedny pracovat a druhé myslet. Podle pokynů shora jen posunujeme dílo
těch zdola. Nemáme proč žít. Jsme tu
zbyteční. Kdybychom takoví nebyli a byli
platnými lidmi, neodvážili by se nás
nepřátelé ohrozit, protože bychom byli
pevnější, než oni. Naší cestou je návrat
k rozumu a jeho zkáznění a důsledné,
věrohodné, hluboce žité křesťanství.
Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván,
abych promluvil před Bohem a mrtvými
předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně
zač? Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji.
Vyznávám, že jsem běloch, uznávám
odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou
důstojnost všech, ale odmítám zčernat
či zežloutnout a změnit proporci a barvu
svých očí.
Jsem muž, který může zplodit, ale
nemůže porodit dítě, a proto trvám
na spořádané, trvající rodině, neboť je
to základ společnosti a záruka výchovy.
Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci,
že žena je slabší a vzácnější než muž,
který ji má chránit, milovat a vážit si jí.
Jsem zatím zdravý a budu pomáhat
nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.
Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj
chléb si dosud vydělávám a mám ho
dost, abych se podělil, ale odmítám
živit lenochy. Mám mnohem méně než
skutečně majetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali
rozumně.
Jsem Evropan, protože jsem Čech.
Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu
svého národa. Odmítám se rozplynout
v bezduché uniformitě konzumní multikultury.
Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného
náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém
jednání. Ale hlásím se pevně ke svému
křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý
a k lidem soucitný. Jsem člověk, vděčný
za své lidství a hrdý na svou tvář.
Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha
a nejsem nějaké 361106/038 rodné
číslo ani 37-22/015 identiﬁkační číslo
oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, protože mám
svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem
člověk a jako člověk chci také zemřít.
Amen.
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Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
Letní měsíce myslivci většinou tráví přípravou krmivové základny na následující zimu, opravou a výstavbou krmných a loveckých zařízení.
Další důležitou činností je zorganizování Červencové noci,
ze které zisk je většinou našim jediným větším příjmem, kterým zabezpečíme chod spolku na další rok. Naštěstí poslední
dobou nám vychází počasí a Červencová noc i letos proběhla
ke spokojeností návštěvníků i pořádajících myslivců.
V neděli 6. září jsme pro majitele pozemků ve Všemině a všeminské občany
připravili ve spolupráci s výborem Honebního společenství Všemina druhý ročník
akce na myslivecké chatě s názvem „Odpoledne s kapelou Kosovci“. V loni přišlo kolem 150 návštěvníků, kteří byli spokojeni, proto jsme letos předpokládali
větší návštěvu. Přichystáno bylo 300 porcí guláše, občerstvení, tombola. I když
vstup, guláš, tombola a pro děti párky, skákací hrad apod. byly zdarma, nepřišlo
více návštěvníků než vloni a výbor Honebního společenství Všemina i myslivci
jsou z účasti zklamáni. Příprava nás stála spoustu času, zvěřiny a v neposlední
řadě i peněz, protože veškeré výdaje platí zatím myslivecký spolek sám. Asi se
na slabší účasti podepsalo i počasí, které nebylo ideální. Málokdy se však podaří
(hlavně střední a starší generaci) vidět a slyšet naši nejznámější kapelu Kosovci
"v akci" celé odpoledne.
Co se týká myslivosti - v podzimních měsících začíná hlavní lovecká sezona.
U nás se lov soustředí hlavně na dančí a černou zvěř. I když při vycházkách do přírody se již docela často ukazují zajíci, hony na drobnou zvěř jsme před několika
lety zrušili a ani letos žádný hon na drobnou zvěř pořádat nebudeme. Máme
pouze v plánu naháňky, kde se loví divočáci a zákonem povolená zvěř škodná.
V minulém čísle Všeminského zpravodaje jsem psal o informaci starosty Honebního společenství Všemina pana Skuly, že po dvou letech byl vydán rozsudek
v soudním 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 má hradit žalující strana. V době vydání zpravodaje nebyl rozsudek pravomocný a s panem Skulou jsme věřili, že to již skončí a spor nebude
mít pokračování formou odvolání. Pan Skula mě však v těchto dnech informoval,
že žalobce podal proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně odvolání, a proto zatím
soudní spor není ukončený a bude to stát další peníze, nervy, čas ...
Stanislav Vala, předseda MS Všemina
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Pozdrav dětem

a přání do nového školního roku
Ahoj děti, prázdniny, které byly plné sluníčka, pohody, hrání a dovádění nám
utekly jako voda a máme tu nový školní rok. Někteří z nás se za celé prázdniny
pro samé výlety a hraní ani nepotkali a tak je fajn, že máme školu, kde to můžeme zase všechno dohnat (samozřejmě jen o přestávkách a když paní učitelka
dovolí).
Tak jako loni zahájíme barevný podzim Drakiádou, která se bude konat v neděli 27. 9. U Tří lipek. Tradiční a oblíbený Pochod Broučků s lucerničkami bude v úterý 27. 10. zase od školy. Pak se na chviličku budeme věnovat učení a za odměnu
nás přijde do školy a školky v pátek 4. 12. navštívit Mikuláš. V lednu nás čeká
tradiční karneval, jeho termín Vám ještě upřesníme. Na jaře poprosíme tatínky
o svoz železného odpadu a na smrtnou neděli 13. března bude pálení Moreny.
Všechny ostatní nápady a divadla dohodneme s Vašimi rodiči a dáme Vám včas
vědět. Na závěr přejeme nejen prvňáčkům, ale všem dětem v naší obci, aby se
v novém školním roce dařilo, paní učitelky byly hodné, a když to někdy nebude
úplně super, aby s Vámi měly dost trpělivosti.
Ilona Gajdošíková

Zpráva z mateřské
školy
Prázdniny utekly jako voda, začal
nový školní rok 2015/2016 a v naší
Mateřské škole je opět živo. Měsíc září
je krásný, ale i velmi emocionálni měsíc
a to nejen pro prvňáčky a jejich rodiče,
ale pro všechny, kteří nastupují do nových tříd. Ve školce se objevilo spousta malinkých ustrašených obličejíčků,
kteří během rána ještě uroní slzičku
za maminkou. Naše paní učitelky Katka a Věrka však neutuchají trpělivostí
a obrněnými nervy a poskytují dětem
zázemí a nahrazují jim maminku v době,
kdy tam není.
Mezi naše nejmenší nastoupili již
také zkušení školáčci, kteří zvládají režim dne bez slziček a znají pravidla naší
školičky. Jsou samostatní, umí se sami
převlíknout, samostatně jíst, sami si
umí nachystat lehátko, peřinky, obouvat
se, hrát si spolu, ale hlavně do školky
už chodí rádi a jsou pyšní, že jsou starší.
První měsíc školního roku bude pomalu za námi a děti umí několik nových
básniček, písniček. Přijelo už mezi nás
také divadlo z Hodonína s pohádkou Krteček a kolo. Dne 15.září dopoledne navštívili naši mateřskou školu neobvyklí
hosté. Byli to dva pejsci s doprovodem.
Pejsek Foxy a Akina pro své vlastnosti
vykonávají funkci psů pro canisterapii.
Děti si mohly vyzkoušet pejsky vyčesat,
ošetřit, vést na vodítku apod. Seznámily
se také se správným přístupem k psům,
jak reagovat v určitých situacích, jak se
o psa starat a jiné.
Přejeme dětem úspěšný a krásný
školní rok 2015/2016, ať je aspoň tak
veselý a báječný jako byl ten minulý.
Učitelky mateřské školy

Výuku nepovinného předmětu náboženství vyučuje Bc. Mária Chmelinová v 1. a 2. třídě, P. František Kuběna
ve 3., 4. a 5.ročníku. Náboženství je
vyučováno v pondělí ve všech ročnících.
Při naší škole pracuje také školní
družina, kde je v letošním roce přihlášeno 30 žáků, vychovatelkou školní družiny je paní vychovatelka Romana Janásková. Provoz školní družiny je od 10,45
do 16,10 hodin denně.
Ve škole je zřízena taky pobočka
Základní umělecké školy Zlín, kde se
vyučuje hra na klavír. Z důvodu odchodu paní učitelky Mgr. art. Pavly Kadavé
na mateřskou dovolenou nastoupil její
manžel pan Mgr. art Jiří Kadavý.
Ve škole pracuje kroužek anglického jazyka pro žáky 1. a 2.ročníku trvale

Zpráva ze základní školy
1. září škola opět ožila. Vrátily se
děti z prázdnin s očekáváním co jim
přinese nový školní rok. Do lavic usedli
také noví žáčci 1. ročníku, které přivítala nejen paní ředitelka, ale i pan starosta s balíčkem plným sladkostí.
Do 1.ročníku letos nastoupilo 12
dětí: Alois Kučera, Oskar Vaňák, Josef
Řehák, Tobiáš Šustáček, Adam Gajdošík, Daniel Mika, Aneta Chovancová, Lucie Chovancová, Adriana Hánová, Beáta
Valová, Lucie Gajdošíková a Kateřina
Ježíková. Třídní učitelkou v 1. ročníku je
paní učitelka Mgr. Andrea Gajdošíková.
Prvňáčkům přejeme krásný a úspěšný
školní rok 2015/2016. Pro naše prvňáčky je to složité období jejich života,
proto záleží velmi na nás dospělých především na rodičích a učitelích jak jim pomůžeme vyrovnat se s přechodem z období her do života plného povinností.
1. ročník je v letošním školním roce
spojen se 3. ročníkem v jedné třídě.
Celkem tuto třídu navštěvuje 21 žáků
a třídní učitelkou je Mgr. Andrea Gajdošíková.
Ve II. třídě jsou spojeny také dva ročníky, a to 2. ročník a 4. ročník, celkový
počet žáků ve třídě je 24 a třídní učitelkou je paní učitelka Zuzana Řehánková.
Ve III. třídě je vyučován samostatně
5. ročník, celkový počet žáků ve třídě je
14, třídní učitelkou je paní učitelka Mgr.
Bc. Marta Korytarová.
Na naší škole v letošním roce vyučuje opět paní učitelka Mgr.Marta Halásková, která pracuje na částečný úvazek a vyučuje hodiny tělesné výchovy
ve všech ročnících, pracovní činnosti
v 1., 3. a 5. ročníku a výtvarnou výchovu v 5. ročníku.

– příprava na povinnou jazykovou výuku ve 3. ročníku. Dále pracuje kroužek
logopedie – nácvik správné výslovnosti
pro žáky s vadou výslovnosti. Od října
budou pracovat i další kroužky dle zájmu žáků a rodičů.
Rodičům nabízíme také možnost zajištění svačinek formou školního mléka,
nabídky byly zaslány prostřednictvím
žáků. Nabídka školního mléka je možná
také pro děti v mateřské škole.
Dále bych uvedla taky organizaci
školního roku 2015/2016. Vyučování
ve školním roce 2015/2016 bylo zahájeno 1. září 2015. Vyučování bude
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní
prázdniny
připadnou
na čtvrtek 29. října a pátek 30. října
2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování
začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou ve Zlínském kraji od 1. 2. do 7.
2. 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek
1. září 2016.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy
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Vážení a milí spoluobčané, dovolte
mi zrekapitulovat celé letní období v našem sboru.
Letní období je pro sbor dobou pohárových soutěží, kterých se účastní
naše družstva v blízkém i vzdálenějším
okolí. Letní sezona požárního sportu
byla zahájena na noční pohárové soutěži na Veselé dne 27. 6. 2015, kde
družstvo straších žáků obsadilo vynikající 2. místo a mladší žáci na 13. místě.
Sezona pokračovala pohárovou soutěží
v Liptále: A družstvo žen získalo cenné
3.místo a mimořádným úspěchem je
i 1.místo v soutěži velitelek, které získala pro náš sbor Kristýna Šťastná.
Novou zkušeností byla účast A družstva žen na soutěži Grand prix v Lužkovicích 18. 7. 2015. V tvrdé konkurenci
získalo naše družstvo výborné 2.místo
a ukázalo tak, že na úrovni okresu jsou
naše ženy vyrovnanými soupeři zvučným týmům. Gratulujeme.
Tradiční soutěží byla dne 15. 8.
2015 pohárová soutěž družstev nad
35 let na Březové. Družstvo mužů 7.
místem podalo vyrovnaný výkon, ovšem družstvu žen se i letos povedl útok
a umístily se na vynikajícím 3. místě.
Na začátku měsíce září 5. 9. 2015
se naše družstva zúčastnila velmi silně obsazené pohárové soutěže v Neubuzi. Družstvo žen B získalo své doposud historicky nejlepší umístění, kdy

SDH Všemina
ženy obsadily 1. místo a družstvo žen
A skončilo na pěkném 6. místě. Všem
našim závodníkům děkujeme za účast
na soutěžích a za dobrou reprezentaci
našeho sboru, o kterém je díky výborným výsledkům hodně slyšet.
Kulturních aktivit byla v létě celá
řada. V červnu jsme jako každoročně
KRPŠ Všemina vypomáhali při účinkování v rámci Pohádkového lesa se
stanovištěm s vystavenou technikou
našeho sboru. Připravena byla oblíbená

Zásahová jednotka
V letošním roce došlo kromě netradičních zásahů rovněž k velmi důležité události, kdy proběhla inovace vybavení zásahové jednotky a to tak, že se podařilo
zajistit dotace ze Zlínského kraje na nové zásahové vozidlo. Ve vybavení zásahové
jednotky se již od roku 1989 nachází vozidlo Avia A31, které bude nadále využíváno jako druhé zásahové vozidlo. V tomto roce se podařilo dotace na nová zásahová vozidla zajistit obcím Všemina, Veselá a Trnava. Zastupitelstvem obce Všemina byla dotace pro zásahovou jednotku schválena a následně byl také schválen
doplatek za koupi vozidla z prostředků obce. Obce Všemina, Veselá a Trnava
následně vypsaly společné výběrové řízení, kdy bylo pro nejlepší cenu zvoleno
vozidlo značky Fiat Ducato. Jménem zásahové jednotky bych tímto rád poděkoval
Zlínskému kraji, obci Všemina a jejím zastupitelům a především starostovi obce
Všemina panu Robertovi Tomšů.
K mé radosti je v posledních letech patrný nárůst investic obce Všemina do zásahové jednotky, čímž dochází ke zvýšení akceschopnosti jednotky a ke zvýšení
bezpečnosti místních občanů. Když se ohlédnu několik let zpět a vzpomenu na relativně nedávné smutné události, kdy se obcí Všemina prohnala povodňová vlna,
pamatuji si, že v této době museli hasiči zapůjčovat vlastní stroje jako například
čerpadla, motorové pily apod. Jinak bychom nebyli schopni místním občanům
pomoct v takové míře, v jaké bychom chtěli. V současné době jsme však již mnohem lépe vybaveni díky velkému zájmu zastupitelstva obce, které každým rokem
inovuje naše prostředky. Každodenní prací hasičů není jen zasahování u požárů,
ale rovněž likvidace následků povodní, dopravních nehod a další události, kdy jde
o ohrožení lidského života. Nové vozidlo bude sloužit nejen zásahové jednotce,
ale rovněž mladým hasičům, ženám a mužům při soutěžím z hasičských dovedností.
Držíme se hesla Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci.
Za JSDHO Všemina Alois Gargulák

disciplína shazování plechovek vodní
stříkačkou pro spoustu hasičských talentů, kteří na stanoviště dorazili. Dne
24. 6. pak podnikli mladí hasiči výšlap
do okolí Všeminy.
Hlavní letní akcí byl pro nás další
ročník Všeminských slavností konaných
v sobotu dne 1. 8. 2015. Náš sbor se
aktivně podílel spolu s TJ sokol Všemina a OÚ Všemina na organizaci této velké akce. Společně navazujeme na oslavy 640 let obce, které proběhly předloni
a založili jsme tak společně příjemnou
tradici setkání místních i přespolních
uprostřed léta. Připraven byl opět bo-

Občan
v mimořádných situacích
Informace o charakteru možného
ohrožení, o připravených záchranných
a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné
události je možno získat na internetových stránkách obce pod odkazem:

www.obecvsemina.info/urad/postupy-a-navody
Obsah evakuačního zavazadla:
základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách,
dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu / předměty
denní potřeby – jídelní misky a příbor, umělohmotná
nebo polní láhev, nůž provázek, šitíčko, zavírací špendlík, otvírač na konzervy / osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti / nádoby s tekutinami – voda, čaj,
šťávy / přenosné rádio s rezervními bateriemi / toaletní
a hygienické potřeby – toaletní papír, mýdlo, kartáček na
zuby a zubní pasta, ručník / osobní léky a další prostředky – doporučujeme tlakový obvaz, léky tišící bolet, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky
/ spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko / náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy / pro děti hračka, knihy
a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle / bateriová
svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač. Nelze s sebou brát
objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol,
zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.
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hatý program pro malé i velké: bubnová
šou, seskoky parašutistů, bonbardovací letadlo, břišní tanec, atrakce pro
děti a dospělé, skupina Clera a mnohé
další. Vystavena byla hasičská technika
a díky patří zejména družstvu našich
žáků, kteří hostům předvedli naprosto
bezchybný a rychlý požární útok. Stejně
tak chceme poděkovat našemu pořadatelskému týmu, který obětavě pomohl
s náročnou organizací této velké akce.
Namístě je i poděkování sponzorům:
Generali pojišťovna, ENAPO, OÚ Všemina, Lados, Greiner, AJOM e-shop
a Ing. Švéda Jan.

Dalším významným bodem léta
se stala tradiční srpnová mše svatá
za všechny zemřelé i živé hasiče, spolu
s uctěním památky na místním hřbitově. Během této mše 24. 8. 2015 bylo
posvěceno nové hasičské zásahové
vozidlo Fiat Ducato. Jednalo se o historický okamžik, protože po několika
desítkách let se jedná o nový hasičský
vůz ve Všemině, který bude sloužit pro
potřeby všem občanům v případě nouze. Na tomto místě je nutné velké poděkování zastupitelstvu obce Všemina
v čele s panem starostou Robertem
Tomšů, které zajistilo z několika zdro-

jů velmi obtížně získatelné prostředky
na jeho pořízení. Vozidlo bude sloužit,
jak pro potřeby zásahové jednotky, tak
i pro potřeby sboru.
Září je měsícem, kdy tradičně pořádáme zájezdy pro všechny zájemce.
Letos jsme v termínu 26.–28. 9. 2015
podnikli zájezd do Jižních Čech, který se
velmi vydařil.
Přejeme Vám všem krásně prožité
podzimní dny, školákům hodné úspěchů
v novém školním roce a připomínáme
všem rodičům, že sirky nejsou dětem
na hraní.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček

Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – léto 2015
Letní přestávka mezi fotbalovými
ročníky u nás byla vyplněna přípravami
areálu na novou sezónu. Hlavní událostí
byla výměna trávníku v brankovištích.
Vzhledem k velkému vedru byla údržba
trávníku opravdu obtížná a jeho stav se
během prázdnin k požadovanému cíli
sotva přibližoval. Kvůli tomu se opět
dostala na povrch myšlenka vybudování
záchytné nádrže a zavlažovacího systému, který by v podobných vedrech udržel trávník v optimální kondici.
Dále jsme spolu s SDH Všemina
a obcí Všemina uspořádali v sobotu
1. srpna Všeminské slavnosti. Bohatý
program dle ohlasů uspokojil téměř každého návštěvníka, velkého i malého,
starého i mladého. Dík patří každému,
kdo přispěl ke zdařilé akci. Fotky z této

akce si můžete prohlédnout na našich
stránkách.
Druhý srpnový víkend se už naplno
rozběhlo soukolí fotbalových soutěží
v našem okrese. V nich má svého zástupce pouze tým mužů. O důvodech
jsem zde ve zpravodaji již psal několikrát. Úvodní kola opět naznačila, že
nepůjde ve III. třídě skupině A o jednoduché boje. Přijďte na podzimní zápasy naše hráče svou účastí a fanděním
povzbudit!
Už v měsíci listopadu plánujeme
výroční valnou hromadu, která bude
schvalovat některé důležité body týkající se organizace a majetkových poměrů v našem klubu. Členové budou
prostřednictvím pozvánek včas informováni o datu a místě konání.

Rádi bychom taktéž
dále pracovali s mládeží, aby se nám podařilo
vychovat naše mladé naděje. Od 5. října se rozběhne fotbalový
kroužek pod vedením Jany Gajdošíkové,
která má zkušenosti s trénováním mládežnických mužstev. Pokud máte doma,
nebo v okolí zájemce, určitě je doveďte.
Budeme rádi, když se účastníci nezávazně nahlásí předem, abychom měli
přehled o množství přihlášených dětí.
Po dovolené mnoho dobrého do nového školního roku nejen žákům, studentům, ale i všem ostatním přejí fotbalisté.
David Řepa,
člen výk. výboru TJ Sokol Všemina

Rozlosování mužstev TJ Sokol Všemina
sezóna 2015 / 2016 – podzim
Muži – III. třída, skupina A
Kolo Datum
Čas / Výsl. Utkání
1. ne 9. 8.
0:3
Všemina - Louky
2. ne 16. 8.
4:1
Všemina - Žlutava
3. ne 23. 8.
2:0
Březová - Všemina
4. ne 30. 8.
5:0
Všemina - Kostelec
5. ne 6. 9.
5:1
Spytihněv - Všemina
6. ne 13. 9.
0:2
Všemina - Pohořelice
7. so 19. 9.
15:30 Fryšták B - Všemina
8. ne 27. 9.
15:30 Všemina - Štípa
9. ne 4. 10.
15:00 Trnava - Všemina
10. ne 11. 10.
14:30 Všemina - Halenkovice
11. ne 18. 10.
14:00 Tečovice B - Všemina
12. ne 25. 10.
14:00 Všemina - Kašava
13. ne 1. 11.
13:30 SK Zlín 1931 - Všemina
14. so 7. 11.
13:30 Louky- Všemina
V případě příznivého počasí se bude 8. 11. předehrávat
první jarní kolo mužů.
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STUDIE MOŽNÉ ŘADOVÉ VÝSTAVBY VE VŠEMINĚ
Řadové domy a možné řešení ČOV
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Nástavba objektu Smíšeného zboží č.p. 259

