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Vážení občané,
je tradicí,
že Všeminský
zpravodaj vychází
pravidelně před velikonočními svátky. Je to hlavně proto,
aby bylo možno všem popřát to nejlepší prožití těchto pro křesťany nesmírně
důležitých dní. Myslím si, že konečně
někteří poslanci dostali rozum a prosadili Velký pátek jako státní svátek.
Tímto krokem jsme následovali většinu
křesťanské Evropy, kde to tak funguje
celá léta.
Přál bych si, aby i počasí bylo takové, aby v této sváteční atmosféře jsme
mohli načerpat hodně sil do nadcházejících ročních období, protože zima nám
sluníčka moc nedopřála.
V dnešní době se různí způsob jak
lidé tyto svátky tráví. Někdo se věnuje
modlitbám a jiný spíš volí procházky,
rekreaci či aktivní odpočinek. Děti se
těší na pondělní pomlázku a mladí hoši
rádi s tatarem nebo jalovcem poškádlí
své kamarádky. Starší občané, ale i my
všichni zavzpomínáme především na to,
jak jsme pomlázku a všechno, co k ní
patří, prožívali v dětství a mládí.
Prožijme tyto sváteční dny v klidu podle svých představ a přání.
Robert Tomšů
starosta obce

Tříkrálová sbírka
V úterý 12. ledna byly na obecním úřadě za přítomnosti pracovníků Charity Zlín otevřeny pokladničky
z Tříkrálové sbírky. V naší obci se vykoledovalo 37 384,- Kč, v obci Dešná
7 577,- Kč, celkem tedy 44 961,- Kč.
Děkuji jménem Charity Zlín a jménem obecního úřadu všem občanům,
kteří do sbírky přispěli jakoukoliv peněžní částkou. Velké poděkování patří
i všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se zasloužili o zdárný průběh sbírky.
Jana Sedláčková

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval o dění na obecním úřadě v zimním období.
Nejdříve bych se rád věnoval anketě o budoucím využití lokality po zahrádkářské
budovy, která byla ukončena koncem ledna.
Výsledky ankety:

dům pro seniory
společenský sál
řadové domy
multifunkční hřiště

32 %
29 %
20 %
10 %

stavební parcely
sběrný dvůr
směna pozemků

4%
4%
1%

ZO vzalo výsledky ankety na vědomí a bude k nim při rozhodování přihlížet.
Možnost vyjádřit se, využilo pouze necelých 15 % (tj. 136 z 908 možných) občanů.
To naznačilo, že pořádání podobných anket v budoucnosti nemá velký význam.
Ti z Vás, kteří v novém roce navštívili obecní úřad, si jistě všimli, že začala rekonstrukce elektřiny a s tím spojená oprava všech vnitřních prostor. Omlouváme
se za zhoršené podmínky, které teď na OÚ panují, ale do konce dubna by snad
mohlo být vše hotové a úřad bude opět plně funkční, s lepším zázemím jak pro
Vás, tak pro zaměstnance úřadu.
Dále proběhly jednání s farností Všemina o možné úpravě farního hřiště a přilehlého okolí. Místní kněz je celé věci nakloněn a zbývá jen doladit smlouvu o výpůjčce, na jejímž základě bude moci obec opravu provést. Tím vznikne prostor
ve středu obce, který bude moci využívat nejen škola, ale i široká veřejnost.
Během ledna se žádalo o 2 dotace. Jedna na opravu křížků na začátku a konci obce. A druhá na vybudování chodníku u Sedláčků. Během března by měla
být známa vítězná ﬁrma, která bude výstavbu chodníku v tomto kritickém místě
provádět. Oslovené ﬁrmy, stejně jako další věci probírané na zastupitelstvech
najdete na webových stránkách obce Všemina.
Na žádost učitelek a některých občanů jsme jednali s majiteli pozemků u Tří
lipek o pokácení stromů, kvůli jejich havarijnímu stavu. Celá věc je již papírově
zajištěna a do konce vegetačního období tj. konce března dojde k jejich pokácení. Na místě se do budoucna uvažuje s výsadbou nových stromů. Toto místo je
hodně využívané školou a veřejností, proto bude kácení provedeno z obecního
rozpočtu. Za vřelý přístup majitelů jim patří velký dík.
V zimě taktéž proběhla schůzka se zástupci spolků, kde vznikl kalendář akcí
na tento rok. Naleznete ho v jiné části zpravodaje. Musím všem zúčastněným
poděkovat a vyjádřit velký dík za jejich činnost, jak pro své členy, tak občany
a širokou veřejnost. Ze strany obce bude nadále pokračovat podpora činnosti
všech spolků a organizací, kteří se aktivně starají o kulturní, sportovní a duchovní činnost v obci.
Začátkem března několik občanů nahlásilo na OÚ, že u nich byl prodejce,
který nabízel přechod k jiným dodavatelům elektřiny. Bohužel se toto dostalo
na OÚ až zpětně. Prosím všechny, kteří se setkají s podobnými službami, aby
neváhali kontaktovat OÚ, protože v obci je podomní prodej ve všech formách ZAKÁZÁN. V brzké době dojde k instalaci značek, které budou na tuto skutečnost
upozorňovat. Daná ﬁrma byla oslovena obecním úřadem, ale na odpověď stále
čekáme. Pokud se nechytí prodejci „při činu “ tak se bude porušení ZÁKAZU
těžko dokazovat.
Nadále pokračují práce na projektech k nadstavbě dolního obchodu, kde
se čeká na výsledky zvukové studie. Proběhl průzkum svahu v ulici na Cikánce,
na jehož základě se stanovují potřebná opatření a vypracovává se projekt celého
úseku. V této lokalitě v současnosti probíhá odkup pozemků pod komunikací,
kvůli možnosti čerpání možných dotací na opravu. Zadán je taktéž projekt na přechod pro chodce u školy. Byl zpracován pasport osvětlení v mapovém portálu
GOBEC. Na jehož základě můžete hlásit poruchy na konkrétní lampě třeba pomocí SMS nebo e-mailem. V budoucnu se počítá s množností hlášení poruch přímo
v aplikaci.
Závěrem bych chtěl dodat, že pokud budete s něčím potřebovat pomoct, nebo
si nebudete vědět rady, klidně se obraťte na obecní úřad. Podle pozitivních ohlasů z jiných obcí bychom rádi zajistili pro občany možnost návštěvy právníka přímo
na obecním úřadě. To bude ale možné až po ukončení rekonstrukce.
Přeju Vám jen to nejlepší do nastávajících, doufejme jarních a slunečných dní.
Místostarosta
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
16. 12. 2015
• ZO schvaluje rozpočet na rok 2016
– příjmová i výdajová část ve výši
19,755.900 Kč.
• ZO schválilo výhledový rozpočet
na rok 2018 v příjmech a výdajích
18,000.000 Kč
• ZO schválilo plán inventur, členy inventarizační komise a ústřední inventarizační komisi.
• ZO schválilo termíny svatebních obřadů na rok 2016 a zástupce oddávajících, členku zastupitelstva obce paní
Janu Ježíkovou.
• ZO schválilo vyvěšení záměru prodeje
poz. p.č. 157/1 díl a, výměra 220 m².
11. 2. 2016
• ZO schválilo směnu pozemku parcel
č. 2409/11 o vým. 34 m² ve vlastnictví
obce Všemina za parcely č. 46/5 o vým.
121 m² a p.č. 46/6 o výměře 14 m².
• ZO schválilo prodej pozemku p.č.
157/1, díl a o výměře 220 m².
• ZO schválilo průjezd historických
motocyklů dne 17. 9. 2016 v době
od 11,00 hodin do 12,30 hodin na trase Papradná – Kořené.
• ZO schválilo nové nájemní smlouvy
pro nájemníky šesti bytových jednotek.
Dále schválilo výši úroku ze složené jistoty ve výše 0,05 % i zpětně, na základě
dohody o narovnání.
• ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí účelové dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zl. kraje a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO schválilo podání žádosti o dotace
na výměnu garážových vrat na hasičské
zbrojnici a podání žádosti na vestavbu
a nadstavbu hasičského vozidla Fiat
Ducato.
• ZO schválilo podání žádosti o dotace na opravu dvou křížů, které jsou
od roku 2015 v majetku obce a na opravy na místním hřbitově.
• ZO schválilo návrh zadávací dokumentace k výběrovému řízení na akci
Všemina – úprava silnice III/4915, II.
etapa. Výběrové řízení provede ﬁrma
MCI Servis s.r.o. Pod Vodojemem 2607,
760 01 Zlín, zastoupená Mgr. Martou
Černou, jednatelkou ﬁrmy.
• ZO schvaluje složení výběrové komise: Ing. Roman Matušů, Martin Skovajsa, Ing. Lukáš Turna, Alois Gargulák.
• ZO schválilo odkup pozemku ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Všemina. Jedná se o parcely: 1439/1 – 3176
m², 1035/70 – 57 m², 1035/71 – 91
m², 1035/72 – 33 m², 1035/74 – 47
m². Dále pověřuje starostu obce, aby

zahájil jednání s majiteli objektů na daných parcelách, které povede k dořešení majetkoprávních vztahů v této lokalitě.
• ZO schválilo program a pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu obce
na základě veřejnoprávních smluv.
• ZO schválilo ﬁnanční dar pro IZAP,
sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže ve výši 2.000 Kč.
• ZO schválilo jako dodavatele na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Všemina –
dobudování chodníku podél silnice III/
etapa – horní konec“ ﬁrmu NELL PTOJEKT s.r.o. Plesníkova 5559, 760 05
Zlín a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
• ZO schválilo návrh na zahájení jednání s farností Všemina, týkající se úpravy stávajícího hřiště a okolí na základě
uzavřené smlouvy o výpůjčce.
• ZO schválilo provést ořez stromů v lokalitě U tří lipek, pokud s tím bude majitel pozemku souhlasit.
• ZO schválilo uhradit náklady za autobus v zimním období na dopravu dětí
navštěvující fotbalový kroužek do tělocvičny v Trnavě do výše 10.000 Kč.
• ZO schválilo nákup reﬂexních vest
a plácačky pro SDH Všemina v hodnotě
3.000 Kč.

Ze všeminské matriky
I. čtvrtletí 2016
• Narození

Častulíková Laura
Dudová Jana
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí

Polášková Františka
Macháčková Marie
Skulová Ludmila
Čest jejich památce!
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci lednu oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu manželé Jaroslav a Božena TOMŠŮ.
Manželům Tomšů srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme především hodně zdraví, úcty, vzájemné
tolerance a ještě mnoho krásných
chvil strávených mezi svými nejbližšími.
Jana Sedláčková, matrikářka

SVOZ ODPADŮ
2016
PLASTY – 11. 4., 9. 5., 6. 6. 2016
NEBEZPEČNÝ ODPAD – 7. 5. 2016

Český červený kříž MO Všemina
Činnost v letošním roce zahájil náš spolek MO ČČK Všemina 12. února valnou
hromadou v Hospůdce U Fojtů, kdy na programu bylo hodnocení činnosti naší organizace v uplynulém roce.
Našim hlavním úkolem i pro letošní rok je zajišťování první pomoci na kulturních,
společenských a sportovních akcích pořádaných jinými složkami naší obce. Dále
stále pokračujeme s výukovými programy a semináři pro občany. Počítačový kurz
pro seniory vedený paní Hanou Čalovou pravidelně 1xtýdně probíhá v prostorách ZŠ
Všemina. Tímto chceme poděkovat vedení školy za to, že nám umožňuje se scházet
a vzdělávat se.
Na jaře plánujeme nákupní zájezdy do Polska a dne 1. 5. 2016 již tradiční vzpomínkový výšlap na Oškerovy paseky k uctění památky obětí 2. sv. války z řad obyvatel naší obce.
Na přelomu měsíce května a června 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 informováni obecním rozhlasem
a na webových stránkách obce. Zájemci hlaste se prosím u Jany Ježíkové.
Upozorňujeme, že kvalitně vybavené lékárničky ČCK jsou umístěny u těchto našich členů: Dolansko – Gajdošíková Ludmila, Štěpánová Marta, Kovaříková Anežka,
Hořansko – Gajdošíková Emilie. Pokud nemáte zdravotnický materiál doma, v případě drobnějších úrazů a jejich ošetření se můžete obrátit o pomoc u těchto našich
členů.
Závěrem přejeme Vám všem jarem provoněné svátky
velikonoční, hodně sluníčka, klidu a pohody do jarních dnů.
Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK
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Velikonoce, to je vrcholné, jedinečné
období křesťanského roku. Přemýšlíme
o jejich významu a o tom, co pro náš
život znamenají. Co od nich očekáváme
a jaký vztah máme k těmto svátkům?
Pro mnohé jsou to jen dny volna, folklóru, zábavy a odpočinku.
Přemýšlení o významu a podstatě
Velikonoc jsou ve skutečnosti úvahami
o naší záchraně, naší spáse, o věčném
životě. Ta se uskutečnila skrze utrpení a smrt našeho Pána, Ježíše Krista.
Za naši záchranu a evropský způsob
života plně vděčíme bohočlověku Ježíši
z Nazareta.
Úvahy o spáse a Velikonocích je
nutné začít úvahami o smrti. Když o ní
uvažujeme, dotýkáme se kořene lidského života. Mnohé lze v životě nevidět,
obejít, pominout a vytěsnit. Smrt ale
zde stojí jako jistota závěru naší pozemské existence a zároveň jako naprostý
protiklad všech našich životních snah.
A také nezapomínejme na bolest a utrpení, které doprovázejí náš každodenní
život. Duch Svatého týdne je v ostrém
rozporu s dnešní mentalitou, která dává
přednost jen zábavám a slavení všeho
možného a uniká před skutečnými problémy života.
Křesťanství nabízí na tuto základní
otázku našeho bytí nejpádnější odpověď: Ježíšovu smrt. Evangelia ji líčí bez
velkých emocí, bez popisu detailů utrpení. Zato s naprostou zřejmostí, že zde
šlo o skutečnou smrt, provázenou utrpením, nenávistí a opuštěností; že šlo
o smrt v podstatě zbytečnou, předčas-

Radost ze Vzkříšení
nou, o takovou s jakou se setkáváme
i v našem životě.
Jeho smrt můžeme porovnat se
smrtí svou. Velikost Ježíšovy smrti pak
spočívá v tom, že takto zemřel nevinný,
ten, který patřil zcela Bohu, kdo nebyl
„potrestán“ za svou nespravedlnost.
A protože Ježíš na sebe přijal takovouto
smrt, znamená to, že takováto drsná,
nespravedlivá, ale v lidstvu velice častá
smrt není něčím, co by muselo vést nutně od Boha pryč, že je dokonce Bohem
přijata a může být i cestou k němu.
Na Velký pátek je Kristus zbičován,
zbaven oděvu, je přibit na kříž, který je
určen pro velezrádce.

Pozvánka na farní akce 2016
VELIKONOČNÍ TRIDUUM
24. 3., Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně, 17.45 hod.
25. 3., Velký pátek – 17.00 Křížová cesta, den přísného postu
– 17.45 Slavení památky Umučení Páně
26. 3., Bílá sobota – Boží hrob, osobní adorace, modlitba 8.00 – 16.00 hod.
26. 3. Velikonoční vigilie – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, 20.00 hod.
30. 4., sobota – SDH Všemina, stavění máje na farní zahradě v 18.00 hod.
8. 5., neděle: První svaté přijímání dětí v 9.30 hod. Zasvěcení dětí Panně Marii
a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
15. 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 hod.
26. 5., čtvrtek, Slavnost Božího těla – na farním hřišti 16.30 hod.
29. 5., neděle, SDH Všemina – kácení máje na farní zahradě ve 14.00 hod.
3. 6., pátek, Adorační den farnosti Všemina; adorování 10.00 až 17.00 hod.
5. 6., neděle, Pozvánka na Ekumenické setkání Všemina – Liptál
Program: 15.30 společné modlitby – všeminský kostel, 16.30 agapé, společné
posezení na farním hřišti
9. 7., sobota, Pouť Farnosti Všemina na Svatý Hostýn; odjezd v 6.00 hod.
23. 7., sobota, Vzpomínka a ohlédnutí se za 80letou historii Hasičského sboru
ve Všemině; mše svatá v 11.00 hod.
11. 8., čtvrtek, Pouť důchodců na Svatý Hostýn; odjezd v 7.00 hod.
1. 10., sobota, Pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a za kněžská
povolání; odjezd autobusu ve 14.00 hod.

Po tomto úplném ztroskotání, které
i v učednících vyvolává otázku, co dál,
však přichází nedělní ráno. Jsou to ženy,
hlavně Marie Magdalena, které přinášejí radostnou zprávu: hrob je prázdný, viděli jsme ho, žije, pojďte se podívat. Je
ale tato neuvěřitelná zpráva věrohodná?
O její věrohodnosti svědčí ti, kdo
za obhajobu Ježíšových slov zaplatili
pronásledováním, vyhnanstvím či smrtí.
Vírou uchovávané Ježíšovo učení se stalo základem nové civilizace, kterou můžeme nazvat křesťanskou či západní. Je
to civilizace, která nestaví na smrti, ale
na životě, která zradu, zbabělost, závist
a nenávist považuje za nejtěžší hřích.
Láska je pro ni silnější než smrt. Je ale
vůbec možné vzkříšení? Ano, je.
Vzkříšení je vrcholem Velikonoc.
Vede nás k naprostému osvobození
od každé formy strachu, k velké životní
radosti a k sebedarování. Na vzkříšení
stojí naše radost, naděje, celá budoucnost. Vzkříšení je náš hlavní osobní životní cíl. Během velikonočních svátků
nejde o nic menšího. Ježíš Kristus říká:
Já jsem vzkříšení a život.
Těmito slovy, o něž se opírají křesťanské Velikonoce, bych chtěl všem popřát onu radostnou a opravdovou naději
života, skutečnou velikonoční radost.
P. František Kuběna SJ

KRPŠ
Jaro a velikonoční svátky provází
spousta tradic a zvyklostí. Jedna z těchto tradic je pálení Moreny, kterou jsme
vynesli na pole, a tím se rozloučili se
zimou, aby mohlo přijít jaro. Jelikož nám
Morena dobře hořela, věříme že za rok
přijde zima zase a snad už i pořádný
sníh. Děti si moc neužily zimních radovánek, ale myslím že si užily dětský karneval s klaunem Brdíkem. Byl to krásný
rej masek a také rodiče obohatili atmosféru nádhernými kostýmy. V sobotu 13.
3. 2016 se uskutečnil sběr starého železa. Děkujeme všem, kteří takto dětem
přispěli. Velký dík patří také tatínkům,
kteří si na tuto akci udělali čas. Ještě
bychom chtěli oznámit rodičům, že 23.
4. 2016 (sobota) organizujeme výlet pro
rodiče s dětmi, tentokrát do Milotického zámku, kde děti budou mít prohlídku
v dobových kostýmech a pak ze Strážnice plavba lodičkou. Kdo z rodičů má
zájem, volejte Iloně Gajdošíkové na telefon 733 100 194.
Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků a jarního sluníčka
Za klub rodičů
Ilona Gajdošíková
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Základní škola a Mateřská škola Všemina
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nedávno jsme vítali nový kalendářní rok a nyní již vítáme první posly jara,
na zahrádkách pomalu začínají vykukovat první jarní sněženky a sluníčko nás
pomalu vytahuje ven na procházku,
i když zima se stále nechce vzdát své
vlády.
Také ve škole se pomalu začínáme
blížit k poslední čtvrtině školního roku,
ale přesto bych Vás chtěla informovat
o akcích v základní škole a mateřské
škole, které se uskutečnily od posledního čísla zpravodaje.
Hned v měsíci lednu proběhl zápis
do prvního ročníku základní školy. Zápisu se letos zúčastnilo celkem 12 dětí,
z toho u dvou dětí rodiče požádali o odklad školní docházky. Do 1.třídy bylo
přijato 10 dětí, které usednou 1. září
do školních lavic. I v letošním školním
roce byl od února zahájen projekt Adaptace předškolního dítěte na základní
školu, který vede paní učitelka Mgr.
Andrea Gajdošíková. Děti se seznamují
s prostředím základní školy, dále se věnují grafomotorice, směrové orientaci,
držení ruky při psaní, což bývá největší
problém u předškolních dětí, dále pak
matematické představivosti – přiřazování předmětů podle počtu, přiřazování
předmětů dle barvy a tvaru. Stále velkým problémem je přetrvávající špatná
výslovnost u předškolních dětí, tady
bych chtěla apelovat na rodiče, aby dbali na správnou výslovnost dětí. Pokud
děti navštěvují logopedii, aby s dětmi
cvičili nácvik správné výslovnosti denně. Není možné, aby nácvik probíhal
pouze s logopedem, nebo logopedickou
asistentkou v mateřské škole. Logoped,
nebo logopedická asistentka pouze děti
vedou děti ke správnému postavení
mluvidel, ale nácvik musí provádět především rodiče s dítětem.
V únoru nás navštívilo loutkové divadlo z Hodonína s pohádkou Začarovaný
mlýn, kde žáci s dětmi z mateřské školy
zhlédli pohádku zaměřenou na správné
vztahy mezi dětmi. Poslední únorový
den žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili besedy s pracovníkem dopravního hřiště
v rámci BESIP – bezpečnost dětí na silnici. Součástí besedy jsou také přípravy
na zkoušky řidičského oprávnění cyklisty, které většinou probíhá na dopravním
hřišti v měsíci květnu, nebo červnu.
Začátkem března proběhlo v jednotlivých třídách třídní kolo recitační
a pěvecké soutěže, kde byli vybráni
žáci do celoškolní soutěže. 15.března

proběhlo školní kolo recitační a pěvecké soutěže, kde byli vybráni žáci do oblastního kola malotřídních škol, které se
uskuteční 1.dubna v ZŠ a MŠ Veselá.
V sobotu 12. března se dvě žákyně
z naší školy – Leona Bednáříková a Leona Kratochvílová zúčastnily pěvecké
soutěže Trnečka ve Zlíně – Leona Kratochvílová získala diplom za barvu hlasu.
17. 3. – 21. 3. probíhá v základní
škole i mateřské škole projekt Velikonoce. Projekt byl zahájen velikonočními dílnami 17. 3., kde si mohli rodiče
s dětmi vyrobit výzdobu svých domovů.
Velikonoční dílny zajišťovaly nejen paní
učitelky ze základní školy a mateřské
školy, ale také předsedkyně KRPŠ paní
Ilona Gajdošíková.
18. března se žáci 2. a 3.ročníku
účastnili matematické soutěže Klokan
kategorie Cvrček a žáci 4. a 5. ročníku
kategorie Klokánek.
22. 3. proběhne ve škole také projekt Světový den vody, v rámci projektu
žáci navštíví úpravnu vody na Klečůvce
a následně budou zpracovávat své poznatky ve skupinách mladších a starších žáků. Nejlepší práce skupin budou
vystaveny v budově školy. 23. 3. se žáci
rozejdou na velikonoční prázdniny, které
v letošním roce jsou pouze 1 den, pak
následuje státní svátek v pátek 25. 3.
a v pondělí 28. 3. Hned v úterý 29. 3.
žáci 5. ročníku navštíví ZŠ Liptál, kde
budou v rámci spolupráce malotřídních
škol a plně organizovaných škol pracovat na společných úkolech se žáky ZŠ
Liptál a žáky ZŠ Jasenná. Ve středu 30.
3. pak žáci 4. a 5 .ročníku navštíví ZŠ
Slušovice, kde bude probíhat projektový den spolupráce žáků 4. a 5. ročníků.
Dalším setkáním žáků ZŠ Slušovice, ZŠ
Všemina a ZŠ Veselá se uskuteční 6.
dubna účastí žáků na turnaji vybíjené
a ﬂorbalu. Žáci mají tak možnost se při
těchto setkání seznámit s prostředím
školy, kde většinou přechází na 2. stupeň.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti z mateřské školy se společně
účastní všech akcí společně se základní
školou. Mimo to, ale paní učitelky organizují i další projektové dny, mezi takový
patří také pyžamový den, který proběhl
17. března. I když děti v mateřské škole
nerady slyší slovo pyžamo, protože raději jdou po obědě domů s maminkou,
ale tentokrát pro ně byly připraveny zajímavé aktivity a určitě budou na pyžámka vzpomínat s radostí.

Z mateřské školy nejvíce zajímá
občany určitě zápis do mateřské školy, který bude letos probíhat 20 .dubna
od 15,00 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. Potvrzení musí být opatřeno
potvrzením – očkováno plně, nebo očkováno částečně, nebo nemohlo být očkováno z důvodu….
V letošním školním roce odchází 10
dětí do základní školy a uvolní se 9 míst
pro nové děti. 1 místo je již známo, že
nastoupí do MŠ předškolní dítě, které
do mateřské školy nedocházelo, dále
ředitelka školy musí 1 místo rezervovat
pro děti předškolního věku, které by se
k 1. 9. 2016 přistěhovaly do obce.
Děti do mateřské školy jsou přijímány podle kritérií, která jsou stanovena
ve směrnici školy. Kritéria přijímání dětí
do mateřské školy jsou následující: trvalý pobyt v obci, věk dítěte
Dále jsou to pomocná kritéria, pokud
by byly stejně staré děti a rozhodovalo
by se u nich o přijetí: starší sourozenec
v zařízení, zaměstnání matky, sociální
potřebnost (např. dítě samoživitele, osiřelé) a 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.
Pomocným kritériem je starší sourozenec v zařízení - pokud přijímané dítě
je starší než 3 roky a má sourozence
v zařízení.
Dalším pomocným kritériem je pak
zaměstnání matky a sociální potřebnost. Jednotlivé kritéria jsou bodově
ohodnocena a podle počtu bodů jsou
děti přijímány do mateřské školy. Bodové ohodnocení kritérií je přiloženo
ke každé žádosti o přijetí.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy
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Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
Na začátku roku
se myslivci věnují
hlavně přikrmování
zvěře. Poslední roky
je zima spíše mírná
a zvěř nestrádá, jako
v minulých letech, kdy
napadlo hodně sněhu a byla opravdová
zima. Přesto zvěř přikrmujeme a zásoby
krmiva musíme mít přichystány, neboť
v době příprav na krmnou sezonu nevíme, jak bude zima probíhat. O víkendu
6. a 7. února jsme provedli vakcinaci
spárkaté zvěře. Na základě pozitivního parazitologického vyšetření zvěře
(každoročně necháme vyšetřit několik
vzorků) je mysliveckému spolku vystaven recept a následně můžeme objednat a zakoupit antiparazitární přípravky.
Letos jsme zakoupili 75 kg medikovaného krmiva Ivermix ve formě granulí.
Samotná vakcinace spočívá v roznesení
granulí v určené dny do všech krmelců
najednou, abychom se vyhnuli migraci

zvěře mezi různými krmelci a léčebná
látka se dostala do co největšího počtu
spárkaté zvěře. Co se týká termínu vakcinace, ten je daný Krajskou veterinární
správou a okresním mysliveckým spolkem. Je pro všechny spolky, které vakcinují, jednotný a závazný. Platí zde řada
docela přísných veterinárních opatření.
Jsme povinní obeslat písemně okolní
myslivecké spolky a Krajskou veterinární správu, oznámit datum vakcinace,
dobu ochranné lhůty antiparazitárního
přípravku atd. Ochranná lhůta znamená
dobu, po kterou je zvěřina od doby vakcinace zakázána používat k lidské potřebě. U zvěře dančí a srnčí je ochranná
lhůta 28 dnů, u zvěře černé 14 dnů.
V sobotu 5. 3. 2016 proběhla výroční členská schůze Mysliveckého spolku
Všemina, na které jsme zhodnotili minulý rok nejen po stránce pracovní, ale
i lovecké. Všechny trofeje vloni ulovené
zvěře byly na výroční schůzi vystaveny.
Trofeje budou hodnoceny a vystaveny

na okresní chovatelské přehlídce trofejí,
která letos bude 7. – 9. 5. v kulturním
domě v Lukově. Na výroční schůzi je
vždy schválen plán akcí na nadcházející
rok, a to v oblasti myslivosti i kultury.
Z větších kulturních akcí jsme si
naplánovali uspořádání myslivecké zábavy v termínu 16. 7. 2016, dále pro
širokou veřejnost setkání u památníku
sv. Huberta na Kršli u příležitosti 5-ti let
od jeho slavnostního odhalení a vysvěcení. Předběžný termín 10. 9. 2016.
Dle počasí uspořádání již tradičního
výšlapu k památníku sv. Huberta na Silvestra 2016.
Na úseku myslivosti jsme si mimo
jiné odhlasovali i nákup bažantů a jejich
vypouštění do volné přírody. Pokoušeli
jsme se o návrat bažantů do naší přírody již v letech 2005 – 2009. Bohužel
dravci a škodná nám vypuštěné bažanty
postupně zlikvidovali. I když to není vůbec levná záležitost a výsledek hodně
nejistý, chceme se o návrat bažanta
do naší přírody opět pokusit. Příroda se
postupně mění, objevují se znovu remízky a omezuje se používání umělých hnojiv. Běžně již vidíme znovu zajíce v přírodě a bylo by hezké zase slyšet i bažantí
teritoriální hlas, kterým bažant vyjadřuje
příslušnost k danému území.
Věřím, že konečně bude mít Myslivecký spolek Všemina k naplánovaným
aktivitám více klidu. Informoval mě starosta Honebního společenství Všemina
pan Jaroslav Skula o výsledku jednání
Krajského odvolacího soudu v Brně ze
dne 2. 3. 2016. Krajský soud vynesl
jednoznačný rozsudek: „rozsudek soudu
I. stupně (okresního soudu) se potvrzuje“. Navíc musí žalobce mimo zaplacení
soudu I.stupně zaplatit i náklady na odvolací řízení v plné výši. Rozsudek zatím
nenabyl právní moci, ale snad se žalobce neobrátí na nejvyšší soud a po 3,5
letech bude tato kauza ukončena. Pro
Honební společenství Všemina to znamená potvrzení platnosti Valné hromady
konané v listopadu v roce 2012 a pro
Myslivecký spolek potvrzení pronájmu
honitby Mysliveckému spolku Všemina
do roku 2022.
Děkujeme občanům, kteří nám a Honebnímu společenství „drželi palce“
a jménem členů Mysliveckého spolku
Všemina přeji všem občanům klidné
a pohodové prožití nadcházejících velikonočních svátků.
Stanislav Vala
předseda MS Všemina
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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. Letošní rok nám bohužel počasí
nepřálo a pro nedostatek sněhu se bohužel nemohl konat další ročník oblíbeného „Sjezdu na čemkoliv“.
Fašank, největší kulturní akce pořádanou naším sborem v zimním období,
vyšel i letos přímo nádherně: skvělé počasí a velmi velká účast masek v průvodu, to byly ty pravé ingredience pro
vydařenou akci, kdy se bavili malí i velcí, místní i přespolní. Letos se účastnilo
opět rekordní množství – letos a znovu
bylo napočítáno skoro 70 účastníků
v kostýmech! Zahájení průvodu v 9:00
na horní točně autobusu provedl starosta Všeminy symbolickým odemknutím
dědiny a předáním klíče medvědovi –
Všeminu tak ovládl na tuto sobotu masopust! V čele s koňmi a nazdobeným
vozem jel vždy usměvavý pan Valchař
z Liptálu, hudbu zajišťovala kapela Všemiňanka pod taktovkou kapelníka Vojty
Kovaříka, kterému patří velký dík za hudební doprovod, bez kterého si průvod
nedovedeme představit. Po skončení
průvodu bylo i letos na zbrojnici připraveno přátelské posezení, tzv.„Pochování basy“ a nachystány zabijačkové
dobroty pro účastníky průvodu a pro
všechny občany obce. Všem maškarám
tímto chceme velmi poděkovat za hojnou účast, rovněž všem pořadatelům,
panu starostovi a OÚ Všemina. Také
Všemiňanům díky, že opět nezklamali
a maškarám na zastávkách nachystali
bohaté občerstvení a vřelé přijetí.

Co se týče další činnosti v rámci
zimních měsíců: máme za sebou první
brigádnické hodiny na údržbě zbrojnice
a hasičské techniky při brigádě v sobotu 30. 1. 2016. Dále proběhly zkoušky
odborností mladých hasičů 28. 2. 2016
v Zádveřicích – účastnili se čtyři nadějní mladí hasiči za naše SDH a všichni
uspěli – gratulujeme!
Jarní období bude rovněž velmi bohaté. Dne 30. 4. 2016 (sobota) se uskuteční 22. mezinárodní Hasičská pouť
na sv. Hostýn. Zájemci se mohou hlásit
u Ilony Tomšů, Jiřiny Gargulákové nebo
Milana Gajdošíka. Na tuto pouť bude
v sobotu odpoledne navazovat tradiční
stavění máje na farské zahradě (30.4.)
a (pokud mája vydrží) jeho kácení spojené s přátelským posezením v neděli
29.5.2016 tamtéž, na které jste rovněž
všichni srdečně zváni.
Čekají na nás jarní měsíce plné hasičských soutěží a sportovních klání.
Dovolte mi popřát vám po pošmourné
zimě krásný start do jarních měsíců, požehnané svátky velikonoční a plno elánu
do všech plánů, které jistě již máte připraveny - stejně jako my.
Přejeme Vám krásné svátky velikonoční a jarní pohodu do Vašich dnů.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček
UPOZORNĚNÍ:
V nastalém jarním období bychom
chtěli rovněž preventivně upozornit na
zákaz vypalování starého travního
porostu. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), pamatuje

i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona
nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku
podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného
zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného
sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona
nesmí vypalovat porosty ani právnické
a podnikající fyzické osoby.

Zásahová jednotka
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o dění
v naší jednotce. Koncem ledna jsme
zaslali hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje dokumenty, které
nám scházely při loňské kontrole.
V dubnu proběhne proškolení velitelů zásahové jednotky. Díky usilovné
práci byla schválena státní dotace
pro JPO V. Naše obec zaslala žádost
na úpravu vrat hasičské zbrojnice.
V letošním roce bychom chtěli realizovat montáž vestavby a nástavby
na hasičském vozidle Fiat, aby mohlo sloužit jak zásahové jednotce, tak
cvičícím družstvům. V jarním období
bývá také zvykem vypalování suché
trávy. Tímto bych Vás všechny chtěl
upozornit na zákaz vypalování a zároveň požádat o využití obecních kontejnerů. Přeji krásné prožití jarního
období.
Za JSDHO Všemina
Alois Gargulák
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – zima 2015/2016
Pětiměsíční zimní přestávka sezóny
utekla jako voda a otevírají se brány jarní části okresních fotbalových soutěží.
Příprava mužstva proběhla v tradičním
rytmu – čtvrteční umělá tráva ve Fryštáku doplněná nabíráním fyzických sil
běháním a v závěru přátelské zápasy
ve Zlíně na Vršavě s těmito výsledky:
Sobota 20. února: Bratřejov – Všemina 6:2. Neděle 6. března: Všemina
– Neubuz 4:4. Neděle 20. března: Všemina – Nový Hrozenkov (okresní přebor
Vsetín) ?:?.
Dále taktéž pokračuje náš fotbalový
kroužek pod vedením Jany Gajdošíkové.

Vysílání ČR Brno
V týdnu od 1.–5. 2. 2016 na vlnách Českého rozhlasu Brno probíhalo vysílání Mikroregion Slušovicko.
V tomto vysílání jsme mohli slyšet
básničky, které složili žáci ZŠ Slušovice. Básničky tematicky byly zaměřeny
na obce tohoto Mikroregionu.
Mezi vybranými žáky k přednesu
své básničky byla i Adéla Kašíková.
Ta přednesla básničku VESNICE věnovanou své rodné obci Všemině.
VESNICE
Naše krásná vesnice
líbí se mi velice.
Je tu mnoho pěkných domů
a hezkých zahrádek k tomu.
Když ráno vyjde sluníčko
a ozáří celou zem,
každému poskočí srdíčko
a rychle utíká ven.

Po trénování v místní tělocvičně, která
nemá bohužel vhodné parametry na fotbal, jsme se rozhodli pro vyzkoušení
velké tělocvičny v Trnavě. Hned po prvním tréninku bylo jasné, že to byl krok
správným směrem, což trenérce prozradily nadšené ohlasy mladých fotbalistů.
Doprava je zajištěna mikrobusem pana
Kučery. Touto cestou bychom rádi poděkovali zastupitelům obce Všemina, kteří nám schválili příspěvek na dopravu
do Trnavy ve výši 10 000 Kč. Zbytek nákladů pokryjeme z vlastních ﬁnančních
prostředků.
V sobotu 23. ledna jsme uspořádali
v sále U Kachtíků již 6. ročník Fotbalového plesání. Ten se těšil bohužel nízkému zájmu občanů, a tak jsme kapacitu
naplnili sotva z poloviny. Po této zkušenosti i klesající účasti z posledních let je
pořádání 7. ročníku ve hvězdách. I přes
tento nezdar opět plánujeme uspořádat

pouťovou zábavu a spolu s SDH i další ročník
Všeminských slavností.
Na Bílou sobotu začíná první jarní kolo III. třídy skupiny
A. Všemina je po slaboučkém podzimu na předposledním místě tabulky
a záchrana v soutěži bude velmi těžkým oříškem. Začínáme dvojzápasem
na venkovní půdě. Nejprve v Loukách
a první dubnovou neděli zajíždíme k poslednímu celku do Žlutavy. Tyto zápasy
hodně napoví, jestli došlo přes zimu
ke zlepšení, které by nás vytáhlo ze sestupových vod.
Věříme, že nám i na jaře zachováte přízeň a přijdete naše hráče nejen
do domácích ochozů „Pod Čupem“ podpořit.
David Řepa,
člen výkon. výboru TJ Sokol Všemina

ROZLOSOVÁNÍ • III. třída skupina A, jaro 2016
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Louky – Všemina
Žlutava – Všemina
Všemina – Březová
Kostelec – Všemina
Všemina – Spytihněv
Pohořelice – Všemina
Všemina – Fryšták B
Štípa – Všemina
Všemina – Trnava
Halenkovice – Všemina
Všemina – Tečovice B
Kašava – Všemina
Všemina – SK Zlín

SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

26. 3. 2016 • 15:00
3. 4. 2016 • 15:30
10. 4. 2016 • 15:30
17. 4. 2016 • 16:00
24. 4. 2016 • 16:00
1. 5. 2016 • 16:30 (Baťov)
8. 5. 2016 • 16:30
14. 5. 2016 • 16:30
22. 5. 2016 • 16:30
29. 5. 2016 17:00
5. 6. 2016 • 17:00
12. 6. 2016 • 17:30
19. 6. 2016 • 17:30

Děti vstávají do školy,
některé ještě dopisují úkoly.
Po škole rychle na hřiště utíkají
kde si rády i fotbal zahrají.
Máme také koupaliště a přehradu
tam si i já ráda zaplavu.
Potom si zajdu na procházku
a utrhnu si sedmikrásku.
Zkrátka je to naše milá vesnice,
kterou miluji nejvíce.
Děkujeme Adélce za pěknou reprezentaci naší obce Všeminy a přejeme jí ještě další úspěchy.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

foto: www.zsslusovice.cz
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