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Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje,

r

čas je neúprosný, rok 2010 se blíží k závěru a přicházející
Vánoce již klepou na dveře.

r

Do našich domovů přišel advent a s ním i nejkouzelnější období roku – vánoční svátky. Každou neděli zapalujeme na adventním věnci jednu ze čtyř svíček, které symbolizují pokoj, víru, lásku a naději.
Vážení občané, chtěl bych Vám touto cestou popřát za celý
kolektiv obecního úřadu a nové zastupitelstvo krásné a klidné
vánoční svátky naplněné pokojem a štěstím. Nechť nám tento
čas dopřeje tolik vytouženou rodinnou pohodu, radostné okamžiky, lásku, optimismus a dobrou mysl.
V roce 2011 nám všem přeji zvýšenou míru vzájemné tolerance a úcty. Ať nám nový rok dodá sílu k překonání všech překážek
a trápení, kterými nás život zkouší. Vám a Vašim blízkým ať rok
2011 přinese vše dobré, zdraví, radost a spokojenost. Mým přáním je, aby se nám všem dařilo nejen v osobním, ale i v pracovním životě tak, abychom dokázali naplnit své sny a cíle.

r

Šťastné dětské oči a stůl, u kterého se sejdeme při štědrovečerní večeři se svými nejbližšími, nechť je tou největší odměnou.
Robert Tomšů, starosta

r
r
r
Pf 2011
PODĚKOVÁNÍ

Jménem celého zastupitelstva obce Vám děkuji na projevenou
důvěru, kterou jste nám svými hlasy dali při letošních komunálních volbách. Cíle a úkoly, které jsme si stanovili nejsou jednoduché a budou vyžadovat i nadále Vaši plnou podporu a spolupráci. Jsme přesvědčeni, že spolu hodně dokážeme, a že život
v naší obci bude i nadále vzkvétat ke spokojenosti nás všech.
Rovněž chci tímto poděkovat odstupujícím členům zastupitelstva a především bývalé starostce, paní Marii Štěpánů, za dlouhodobou a zodpovědnou práci pro obec a její občany.
Robert Tomšů, starosta
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Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany
na rozloučení
se starým rokem 2010
a přivítání nového roku 2011,
které se uskuteční
dne 31. 12. 2010 od 23,00 hod.
u horního obchodu.
Hudba, občerstvení
a ohňostroj zajištěn.
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
7. 10. 2010
• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo
poskytnutí půjčky mikroregionu Slušovicko ve výši 32.132,- Kč a zároveň navýšení rozpočtu o tuto částku.
• Všichni přítomní zastupitelé schválili
pronájem pozemku parc. č. 2337/5 firmě
Amipol na dobu dvou let za pronájem ve
výši 10.000,- Kč ročně.
• Všichni zastupitelé schválili úpravu
rozpočtu o navýšení příjmů a výdajů na
volby ve výši 24.000,- Kč.
• ZO schválilo navýšení rozpočtu školy
o 100 000,- Kč.
• Všichni zastupitelé schválili odkoupit a
směnit pozemky pod obecními chodníky.
• Všichni zastupitelé schválili příspěvek TJ Sokol Všemina ve výši 12.000,- Kč
na projekt výstavby tribuny.
• Všichni přítomní zastupitelé schválili
přísedící u soudu paní Janu Ježíkovou
a pana Petra Čalu.
U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všemina, konaného dne 11. listopadu 2010
• Zastupitelstvo obce určilo a schválilo
jako zapisovatelku z jednání paní Ludmilu
Jančovou a jako ověřovatele paní Mgr.
Bc. Martu Korytarovou a paní Janu
Ježíkovou.
• ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
• ZO schválilo počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva: 1 starosta.
• ZO schválilo veřejnou volbu starosty
a místostarosty.
• ZO zvolilo pana Roberta Tomšů, nar.
8. 3. 1966, bytem Všemina, č.p. 317
starostou obce Všemina.
• ZO zvolilo pana Bronislava Koláře,
nar. 2. 6. 1973, bytem Všemina, č.p. 30
místostarostou obce Všemina.
19. 11. 2010
• Zastupitelstvo obce schválilo jednací
řád obce.
• ZO schválilo předsedu finančního výboru pana Štefana Vojtka a členy výboru
Bc. Lenku Vrchovskou a ing. Marii Kaulincovou.
• ZO schválilo předsedu kontrolního
výboru pana Josefa Poláška a členy výboru Mgr. Bc. Martu Korytarovou a paní
Janu Ježíkovou.
• ZO schválilo ustanovení sociální komise a předsedkyni komise paní Janu
Ježíkovou.
• ZO schválilo ustanovení školské
a kulturní komise a předsedkyni komise
Mgr. Bc. Martu Korytarovou.

V letošním roce byla dokončena v horní části obce stavba "Točna autobusů Všemina",
včetně postavení nové autobusové zastávky.

• ZO schválilo zrušit návrh na ustanovení komise pro služby, pořádkové komise a komise ŽP.
• ZO schválilo odměny předsedům komisí, členům zastupitelstva, místostarostovi a starostovi obce.
• ZO schválilo návrh navýšení rozpočtu
na příjmové i výdajové části o 311 412,Kč na akci EU peníze školám pro ZŠ a MŠ
Všemina.
• ZO schválilo pověření zastupováním
obce na jednáních ve Sdružení obcí Syrákov, v Mikroregionu Slušovicko, v Místní
akční skupině Vizovice, v Regionu Zlínsko
starostu obce p. Roberta Tomšů a místostarostu obce p. Bronislava Koláře
• Zastupitelstvo schválilo v redakční
radě Všeminského zpravodaje starostu
obce, místostarostu obce a Mgr. J.
Tomšů, dále zapojí mladé lidi z obce.
• ZO schválilo předvánoční setkání se-

niorů dne 27. 11. 2010 v 17,00 hodin.
• ZO schválilo příspěvek p. J. Maliňákové
na nákup pletací příze ve výši 1344,- Kč.
• ZO schválilo provedení plynofikace
požární zbrojnice.
• ZO schválilo přijetí sponzorského daru od firmy Partr ve výši 65 000,- Kč a
použití daru na nákup laviček na hřbitov,
vánoční výzdobu a nasvícení kostela.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
V ROCE 2011
• PLASTY:
5. 1., 2. 2., 2. 3., 30. 3., 4. 5., 1. 6.,
6. 7., 3. 8., 31. 8., 5. 10., 2. 11.,
30. 11.
• NEBEZPEČNÝ ODPAD:
25. 5., 26. 10.

Předvánoční setkání důchodců v pohostinství "U Kachtíků"...
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Naši jubilanti • leden – březen 2011
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Kolajová Marie, č.p. 92
Kristková Marie, č.p. 163
Tomšů Drahomíra, č.p. 82
Hlaváč Jan, č.p. 151
Polášková Františka, č.p. 206
Kolajová Marie, č.p. 222
Trnovcová Božena, č.p. 1
Kovaříková Filoména, č.p. 197
Chovanec Antonín, č.p. 39
Trtíková Drahomíra, č.p. 133
Řepová Ludmila, č.p. 240
Gajdošíková Ludmila, č.p. 115
Kučerová Marie, č.p. 207
Kučerová Marie, č.p. 50
Řeháková Marie, č.p. 63
Štěpánová Marie, č.p. 5
Polaštíková Marie, č.p. 138
Kučerová Alena, č.p. 191
Matušů Františka, č.p. 29
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Nedbal Jaromír, č.p. 230
Štěpánová Vilemína, č.p. 116
Kolářová Helena, č.p. 30
Gajdošík Jaroslav, č.p. 108
Kolaja Jan, č.p. 222
Gajdošíková Emilie, č.p. 117
Skulová Ludmila, č.p. 156
Tomšů Svatopluk, č.p. 35
Matúšek Bohumil, č.p. 218
Kovářová Františka, č.p. 225
Pavelková Bohumila, č.p. 258
Vala František, č.p. 104
Bělíčková Marie, č.p. 220
Tomšová Marie, č.p. 208
Juříková Jindřiška, č.p. 153
Gajdošíková Františka, č.p. 90
Studýnková Ludmila, č.p. 214
Jakubů František, č.p. 66
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Do dal ších let p
přejeme
řejeme jubilantům hodně z draví, spokojenosti a rodinné pohody.

Ze Všeminské matriky
IV. čtvrtletí 2010
• Narození

Eliška Duroňová, Všemina 267
František Konvalinka, Všemina 216
Ludmila Gajdošíková, Všemina 320
Daniela Krejčí, Všemina 131
• Sňatky

4. 9. 2010
Josef Kocourek, Vizovice
Ivana Duroňová, Všemina 249
18. 9. 2010
Lukáš Zásměta, Provodov
Monika Buršová, Všemina 147
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.
... foto Mgr. Jana Tomšů

• Úmrtí

1. 12. 2010
Marie Procházková, Všemina 111
Čest její památce!
K datu 10. 12. 2010 má naše obec
celkem 1110 obyvatel, z toho 534
mužů a 576 žen. Mezi naše občany
jsme přivítali celkem 11 dětí, z toho 5
chlapců a 6 dívek. Své „Ano“si řeklo
7 novomanželských párů. Na věčný
odpočinek odešlo 8 našich spoluobčanů, z toho 2 muži a 6 žen.
Přeji všem spoluobčanům
krásné prožití svátků vánočních
a šťastné vykročení
do nového roku 2011.
Jana Sedláčková, matrikářka
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Z NAŠÍ FARNOSTI
Všeminský betlém
Dnes je hlavním symbolem Vánoc
nazdobený stromek. Mnohem starší
než tato tradice bylo stavění betlémů.
Zvláště kostelní betlémy se staly velmi
oblíbenou vánoční podívanou.
Děti, mládež, dospělí věnují i dnes
jejich prohlížení velkou pozornost.

Vánoční
společenství
Za několik dní budeme slavit Vánoce,
nejkrásnější svátky roku, které každého
z nás svým obsahem hluboce zasahují.
O tajemství a poselství Vánoc přemýšlíme
v údivu a postoji dítěte, abychom plně
mohli přijmout radostnou zvěst této noci.
Vánoce nám přinášejí radost, naději
a život. Sám Bůh se nám viditelně ukázal
skrze tvář prostého a chudého Dítěte, jehož bohatstvím je láska ke všem lidem.
Důvod této radosti je prostý. Zrození
dítěte, spasitele celého světa, vlévá novou naději všem lidem, kteří touží po pokoji, spravedlnosti a spáse. Boží Syn si
přivlastňuje to, co svět jednoznačně odmítá – bezbrannost, chudobu, slabost
a pokoru.
Ježíšovým příchodem se naprosto
zhroutily falešné lidské jistoty. Bůh si nevyvolil silné, moudré a mocné tohoto
světa, ale slabé, malé a bezvýznamné.
Vyvolil si „dítě položené v jeslích“. Chudé
a odmítnuté nemluvně, vyhnané na okraj
společnosti. Právě na základě této chudoby se otevírá svět Ducha Svatého, kdežto
my se zmítáme v neustálém duchovním
boji, protože bychom rádi následovali
princip síly, moci, násilí a bohatství.
Betlémské dítě nám říká, že zázrak vánočního pokoje nastane pouze tam, kde
lidé přijmou dary, které nám přináší
Ježíš.
V tomto světle můžeme pochopit, že
Vánoce nejsou pouze připomínkou něčeho minulého nebo folklorem, ale aktuální
událostí, která by nás měla inspirovat,
proměňovat a vést ke křesťanské životní
cestě. Pouze Ježíšův pokoj je základem
„civilizace lásky“. Jsme schopni ještě
dnes prožívat toto tajemství stejně jako to
činili naši předkové v minulých staletích
a po celé generace?
Z celého srdce bych chtěl také zároveň
popřát všem našim milým Všemiňanům,
ať následující sváteční dny prožijí v krásném rodinném společenství, v atmosféře
lásky a porozumění, v duchu Svaté nazaretské rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
P. František Kuběna, SJ

Kdy byly pořízeny nejstarší figurky do
kostelního betléma ve Všemině se nepodařilo zjistit. Do roku 1954 se používal do pozadí betléma jednoduchý, šedě
natřený chlév a menší sádrové figurky.
V roce 1955 byly koupeny větší sádrové figurky a k nim byl udělán nový chlév
- jeskyně s plastickým náznakem města.
Až do tohoto roku býval vždy betlém
umístěn vpředu u bočního mariánského
oltáře. Tímto umístěním betléma byl narušen souměrný pohled k hlavnímu oltáři a proto se v roce 1958 rozhodlo

o přemístění betléma do místa, kde bývá Boží hrob. Betlém byl znovu upraven
v roce 1959. Zásluhou občanů Františka
Štěpánů, č.p. 219 a Oldřicha Čaly, č.p.
199 a několika dalších občanů byl betlém zmechanizován a jeho části se staly
pohyblivými. Iniciátorem změny betléma
na pohyblivý byl duchovní otec P. Rudolf
Adámek, který působil ve všeminské
farnosti v letech 1954 až 1969.
V současnosti se o každoroční postavení betléma a jeho pohyb starají občané Rostislav Vala, č.p. 290, Miroslav
Marcoň, č.p. 144 a František Vajďák,
č.p. 215.
Všeminský pohyblivý betlém je znám
v celém okolí.
Ze zápisů p. Františka Valy. č.p. 104
Mgr. Tomšů Jana, kronikářka obce
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Základní škola
Není to tak dlouho, co jsme usedali do
lavic po prázdninách a už jsou tady vánoce, na které se všichni těšíme a především děti. Jsou to svátky rozjímání a klidu. Právě v tomto období se zastavíme
v každodenním shonu a věnujeme se více
svým nejbližším.
Také ve škole je výuka zaměřena na
přípravu na vánoční svátky. Již před adventem děti připravují adventní věnce.
V letošním roce jsme celý týden před adventem věnovali pletení věnců v hodinách
pracovních činností, o přestávkách a také po výuce. Především bych chtěla pochválit žáky 5.ročníku, kteří se opravdu
snažili, aby vyrobili co nejvíce věnců
a také, aby se našim občanům líbily.
Celkový výtěžek z prodeje věnců byl
5 600,- Kč, z toho jsme odečetli náklady
na výrobu a zisk z prodeje činil 2 700,Kč. Tyto finanční prostředky byly vloženy
na účet školy a budou použity na nákup
pomůcek pro výuku.
Advent ve škole začíná tak jako v mnoha domácnostech rozsvícením první svíčky a čtením příběhů o vánocích, o lidových zvycích, tradicích. Samozřejmě nesmí chybět také adventní kalendář se
sladkým překvapením, který si žáci každý
den otevírají. Při rozsvícení druhé svíčky
nás tak jako každoročně navštívil Mikuláš.
Ten letos přišel nejen s andělem, ale také s čertem, což bylo velké překvapení
pro všechny. Mikuláš dětem přinesl nadílku a také čert nezůstal pozadu a některým nadělil také uhlí.
Po celou dobu adventu žáci vyrábějí
ozdoby na výzdobu školy a také na školní
jarmark. V tomto období žáci připravují
také vystoupení na vánoční besídku, která je součástí vánočního jarmarku.
S žáky 5. ročníku připravujeme také
další vydání časopisu Školáček, který
jsme začali vydávat v loňském školním
roce.
Samozřejmě, že i v tomto období plníme vyučovací povinnosti. Žáci 2. a 3.
ročníku se účastní povinného plaveckého
výcviku. Žáci 4. ročníku se účastní dopravní výchovy, kde své znalosti ověřují v
testech cyklisty. Ve 2. a 3. ročníku proběhla beseda s Hasiči o předcházení požárům a následně celá škola se zúčastnila exkurze u Hasičů ve Zlíně.
Naše škola získala dotaci v projektu EU
peníze školám ve výši 519 020,- Kč, které jsou účelové a musí se použít na daný
účel v projektu. Z této dotace budou do
školy zakoupeny datové projektory, interaktivní tabule, monitory a doplnění počítačů do počítačové učebny. Dále budou
použity na zpracování učebních materiálů
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pro výuku a další vzdělávání učitelů.
Chtěla bych také poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli při rekonstrukci školy jak finančně, tak pracovně a dále
nám pomáhají finančními prostředky.
Závěrem bych chtěla popřát všem krásné a klidné prožití svátků vánočních
v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2011 popřát hodně štěstí, zdraví
a úspěchů.
Mgr. Bc. Marta Korytarová

Mateřská škola
Uběhly 3 měsíce a v naší nově zrekonstruované MŠ se děti už zabydlely.
Nadšení a radost z nového vybavení
a prostoru neutuchá ani po čase. Děti
jsou tu rády a nechce se jim mnohdy ani
domů se slovy: „Ještě jsem si dost nepohrál/a…“ a „Maminko, jsi tu brzy!“.
Paní Jitka Polaštíková nám věnovala
jako sponzorský dar nové hračky a podařilo se nám sehnat i finanční sponzorské
dary. Již jsme obdrželi finance v celkové
částce 13.000,- Kč od firem Greiner
Packaging, Amipol, od paní Jany Ježíkové
od paní Zdeňky Kučerové. Další finanční
dary máme ještě přislíbeny v celkové
částce 6.000,- Kč po Novém roce.
V letošním školním roce, jsme na přání
rodičů začali s dětmi jezdit do zimních
lázní ve Zlíně na kurz předplavecké výchovy. Jezdí přesně polovina, tj. 14 dětí z 28
s jednou paní učitelkou a střídají se i dvě
maminky. Svou pomoc při dozoru nám
nabídly paní Simona Tomšů a paní Anna
Molková. Ten, kdo se výcviku neúčastní,
zůstává vždy s druhou paní učitelkou ve
školce.
Dne 27. 11. 2010 proběhlo v naší obci
setkání seniorů, na kterém jsme spolu
s našimi staršími kamarády ze ZŠ pobavili naše dědečky a babičky krátkým
pásmem básniček, písniček a tanečků.
V těchto dnech se již s dětmi velmi těšíme na Vánoce, kterým tradičně v naší
školce předchází besídka a jarmark. Také
pro tuto příležitost nacvičujeme s dětmi
krátké pásmo pro potěšení rodičů, prarodičů a dalších členů rodin. Něco málo
vyrábíme, abychom prezentovali svoji šikovnost na jarmarku ihned po besídce.
Závěrem nám dovolte, abychom vám
s dětmi všem popřáli krásné Vánoce, plné radosti, klidu, lásky a potěšení a do
nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů a Božího
požehnání!
Alena Květáková
učitelka MŠ

KRPŠ
Téměř půl roku školy je pryč jako
mávnutím kouzelného proutku. Zafoukal
vítr a spolu s námi vyběhlo 70 dětí na
kopec vypustit draka. To byl podzim.
Počasí nám přálo a tak i špekáčky zachutnaly všem.
Každoroční pochod broučků s lampióny a lampiónky všech tvarů a barev
byl zakončen ohňostrojem. Kdo se bál,
ten do příště jistě vyroste a už to bude
krásná podívaná i pro něj.
6. prosince se čerti ženili. No a protože v naší škole je i pár neposluchů,
vzal si letos Mikuláš s Andělem na ně
posilu. Zatím to byla jen čertice, (které
tímto moc děkujeme, za její herecký
výkon) ale jestli se hříšníci do příštího
roku nepolepší, pozveme si čerta vyšší
kategorie. „Tak pozor příště!“
Nyní však nastává čas Vánoc. To se
jistě všechny děti budou snažit být moc
hodné, aby jim Ježíšek něco donesl
pod stromeček. Milé děti nezapomeňte
ale na to, že i vy můžete svým rodičům
nebo sourozencům přichystat nějaké
milé překvapení. Uvidíte, že něco darovat může být mnohem příjemnější, než
jen dostávat.
To my v KRPŠ si už pro vás chystáme
oblíbený rej masek. Tentokrát je karneval naplánován na neděli 30. 1. 2011.
Moc se na vás všechny těšíme a do
nového roku 2011 vykročte tou správnou nohou. Která to je, to už nechám
na vás.
Za KRPŠ přeje všem krásné Vánoce
Laďka Pekařová
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MS Všemina
IV. čtvrtletí 2010
Podzimní měsíce letošního roku jsou již
minulostí, a tak přistupujeme k jejich
hodnocení v naší činnosti.
V tomto období byly dokončeny úpravy
krmných zařízení a dopraveny zásoby krmiv do krmelců tak, aby v případě velkého množství sněhu měla zvěř připraveno
dostatek krmiva. Tyto akce děláme v období, kdy jsou ještě příhodné podmínky
pro rozvoz traktorem a také proto, že
máme nepsané pravidlo zakrmit do prvního honu. Od začátku listopadu jsou již
pořádány hony na drobnou zvěř. I my v
našich podmínkách jsme měli naplánované 2 hony, které se uskutečnily 13. listopadu a 4. prosince. Naši členové si zvou
své přátele z jiných mysliveckých sdružení a zase na oplátku jsou zváni k nim.
Úspěšnost lovu u nás na drobnou zvěř,
tj. zajíc a bažant kohout, je velmi malá. Je
to tím, že podmínky na přežití jsou velmi
špatné. Je mnoho predátorů, z nich někteří jsou zákonem chránění, a drobné
zvěři, hlavně bažantům, schází různorodost potravního řetězce jako jsou obiloviny, okopaniny, řepa a brambory, kterých
v dřívějších dobách bylo dostatek. Přesto,
že jsme se v posledních několika letech
snažili nakoupit a odchovat bažantí kuřátka a pak je vypouštět do volné přírody,
šance na přežití byla téměř nulová. Zajícům se zatím daří přežívat, a proto nějakého i ulovíme. Při těchto honech se zaměřujeme hlavně na zvěř škodnou, tj.
hlavně lišku, kunu a prase divoké.
Závěrem honu je poslední leč - setkání
myslivců - při které se kromě občerstvení
pořádají tradiční pasování nebo přijímání
mezi myslivce.
Při posledním honu 4. 12. byl přijímán
do řad myslivců pan Zdeněk Gerych, který absolvoval kurz a úspěšně složil myslivecké zkoušky. Byl pasován na myslivce
a byl mu předán pasovací list, jako upomínka na tento den. Do konce roku ještě
probíhá lov dle plánu chovu a lovu na zvěř
dančí, škodnou a divoká prasata. Lišky
se loví celoročně. Pokud jsou obeznána
divoká prasata, tak je pořádána mimořádná naháňka. Jinak každý člen loví individuálně, dle povolenky k lovu, kterou má
přidělenou od mysliveckého hospodáře.
Doufáme, že nebude krutá zima, jak
předpovídají meteorologové a zvěř bude
mít dobré podmínky pro přežití tohoto
kritického období.
Závěrem chci jménem MS Všemina
popřát všem přátelům myslivosti a spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví do nového
roku 2011.
Za MS Všemina – Štěpánů Antonín

Z činnosti SDH Všemina
Vážení spoluobčané,
skončilo nám podzimní období, které v našem hasičském sboru uplynulo v duchu
soutěží, kulturních akcí ale samozřejmě i tradičních úklidových brigád.
Ani nepříznivé podzimní počasí nepřekazilo účast našeho sboru na několika soutěžích. Podzim nám začal dne 25. 9. 2010 tzv. „Pojezdovou soutěží“ celkem v 7 obcích
– Všemina, Neubuz, Slušovice, Veselá, Březová, Podkopná Lhota a Trnava. Smyslem
pojezdové soutěže je to, že jednotlivá družstva navštíví každou z obcí a zúčastní se
hasičských disciplín. Vše probíhá v jednom dni, takže celá soutěž je časově náročná.
Na základě bodování je pak vyhlášen vítěz celé soutěže. Letošní ročník nebyl pro naše
družstvo úspěšný, ale nevadí příště vyhrajeme!
Dne 9. 10. 2010 byl náš sbor povolán jako záložní sbor k taktickému cvičení v obci
Jasenná. Účelem taktického cvičení bylo vyzkoušet si dopravu požární vody od lyžařského vleku v Jasenné až po Syrákov. Akce se zúčastnilo celkem 15 družstev a 3 záložní. Myslím si, že akce tohoto typu jsou pro všechny dobrovolné hasiče velmi přínosné.
O týden později se naši mladí hasiči zúčastnili podzimního kola hry Plamen tentokrát
v Loučce. Družstvu se v novém složení moc nedařilo, ale příští rok to bude určitě na
jedničku! Výsledky budou sečteny s jarním kolem.
Dne 1. 11. 2010 hasičský sbor uspořádal brigádu úklidu obce, kterou spojil s úklidem hasičské zbrojnice. Za odpracované hodiny si děti pojedou zaplavat do lázní ve
Vsetíně.
A aby se nám příští rok dařilo minimálně tak jako v letošním roce, následovala série
odměn. Nejprve to byl víkend na chatě ve Velkých Karlovicích od 23. 10. do 24. 10.
2010. Začalo to sobotní cestou autobusem ze Vsetína do Velkých Karlovic, odkud
děti čekal ještě menší „pochoďák“ na vytouženou chatu. Po seznámení se s okolím
následoval soubor společenských her, které pro děti měli nachystané naši vedoucí
mládeže. No a v neděli odpoledne čekal naše hasiče návrat domů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Jiřímu Skulovi za půjčení chaty.
Pro ztmelování kolektivu a vyplňování volného času dětí v chmurném podzimním
období je pořádání společných kulturních akcí velmi dobrý nápad našich vedoucích
mádeže. Jako například výše zmíněný víkend na chatě v Karlovicích, ale také i bowling
mladých hasičů na všeminském hotelu. Akce se zúčastnilo celkem 16 dětí. V přestávkách mezi bowlingem se děti chodily vyřádit do dětského koutku. S touto akcí byli
spokojeni jak dospělí, tak i naše děti. Hraní bowlingu se uspořádalo také pro družstvo
starších hasičů, tentokrát ve Vlčkové. Soutěžilo se ve dvou družstvech ve složení „holky“ proti „klukům“. Samozřejmě vyhráli kluci. Všichni mladší i velcí hasiči se těší už na
příští společné zážitky.
Na závěr mého příspěvku bych Vám všem chtěla popřát spokojené svátky vánoční
a do nového roku hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Za SDH Všemina Marie Gajdošíková
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ČČK a přelom nového roku
Rok se s rokem setkal a opět se nám
blíží čas Vánoc. Proto mi, vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám všem, jménem místní
organizace Českého červeného kříže
Všemina, popřála požehnané, spokojené
svátky vánoční a do roku 2011 hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném
ale i pracovním životě.
Významné kulturní zpestření slibuje již
12. ročník populárního Maškarního plesu, který proběhne v sobotu 8. 1. 2011,
stejně jako vloni, v Hospůdce U Fojtů.
Připraveno bude příjemné komorní prostředí a vzorná obsluha. Zajištěna bude
jako vždy bohatá tombola a taneční parket bude čekat na roj masek a maškar.
V měsíci lednu proběhne taktéž valná
hromada naší místní organizace ČČK,
a to 9. 1. 2011 v Hospůdce U Fojtů.
Všichni členové jsou srdečně zváni!
Jana Ježíková, předsedkyně ČČK

V listopadu ČČK Všemina převzala
k 90. výročí založení ČČK Zlín pamětní list
od hejtmana Zlínského kraje pana Stanislava Mišáka.
Celý podzim členky i nečlenky ČČK vždy
v neděli absolvovaly turistické vycházky
např. Vsacký cáp - chata, Malenovice Svatá voda, Provodov - křížová cesta
a zřícenina hradu Světlov, Luhačovice lesní procházka po okolí směrem k pramenům a jiné.

Zpráva o činnosti oddílu kopané TJ Sokol Všemina – podzim 2010
Předvánoční čas patří v každém fotbalovém klubu k rekapitulaci uplynulého
ročníku, především tedy podzimní části
sezóny. A protože soutěžní rok, narozdíl
od toho kalendářního, je teprve v polovině, plánují se rovněž vyhlídky na druhou
půli sezóny. Nejinak je tomu i u nás.
Jak jsem již uvedl v minulém čísle zpravodaje, dorost nebyl pro nedostatek hráčů do nového ročníku přihlášen. Žáci
hrají utkání své okresní soutěže letos
čtyřkolově, tzn. že v 10 odehraných kolech se potkali se svými soupeři již dva-

Muži – sezóna 2010/2011 – podzim

krát. Tým je sestaven většinou z mladších hráčů, než z kategorie staršího žactva, ve které startuje. Tomu odpovídají
i podzimní výsledky, kdy mužstvo zaznamenalo pouze 1 bod za domácí remízu
s Lukovem. Důležitější než výsledky je to,
že mužstvo ve většině zápasů nemělo
problém s počtem hráčů a pokud všem
vydrží chuť do hry, měly by se i ty dostavit. Přesto stejně jako každoročně žádáme ty, kteří mají zájem o fotbal, aby neváhali a rozšířili mužstvo. Nejlepším střelcem se s 5 brankami stala Veronika

Kučerová. Žáci se budou od února připravovat každou sobotu v tělocvičně v Liptále
pravděpodobně v čase od 16:30 do
18:00 hod.
Mladý tým mužů, doplněný několika
dorostenci, začal podzim bez ostychu a v
prvních čtyřech kolech zaznamenal jen
jednu ztrátu v podobě remízy. Poté přišla
první prohra s tehdejším lídrem z Lůžkovic
na domácí půdě. Přesto remíza v Neubuzi
a další dvě výhry udržovaly Všeminu
v nejtěsnějším kontaktu s vrcholem tabulky. V posledních zápasech se silnými
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týmy vyšlo však mužstvo bodově naprázdno, a tak mu patří až 6. místo v tabulce.
Hlavně poslední prohra v Jasenné, kdy
byl zápas předehrávkou prvního jarního
kola, mrzí kvůli špatnému výkonu. Z celkového hodnocení vyplývá, že při střetech s mužstvy z horní poloviny tabulky
jsme dokázali porazit pouze v úvodu doma Jasennou a remizovat v Neubuzi.
Proto nám patří toto umístění po zásluze.
Zimní příprava odstartovala již před
koncem roku tělocvičnou v Trnavě, kterou
po novém roce vystřídá středeční umělá
tráva ve Fryštáku. Na konci ledna startuje
zimní turnaj ve Valašském Meziříčí.
Všemina se utká se soupeři ze vsetínských okresních soutěží. Přesný rozpis
zápasů, stejně jako nejnovější zprávy
o dění ve všeminském fotbalu, se dozvíte
na nových webových stránkách www.obecvsemina.info/tjsokol. Jarní část začne
pro muže o prvním dubnovém víkendu,
žáci odstartují odvety o 14 dnů později.
Od tohoto čísla vám chceme kromě

aktuálních fotografií přinášet i ukázku
těch archivních. Stejně jako v předchozím
vydání prosím všechny, kteří vlastní jakékoliv archivní materiály o kopané ve
Všemině, aby je nám zapůjčili. Nepoškozené vrátíme.
V sobotu 29. ledna pořádá TJ Sokol
1. FOTBALové PLESání v hostinci „U
Kachtíků“. K tanci a poslechu bude hrát
skupina Melody Boys. Můžete se těšit na
bohatou tombolu, turnaj ve stolním fotbálku, první košt slivovice, soutěže pro
účastníky a dobrou zábavu. Vstupenky si
můžete zajistit s předstihem již nyní.
Kontaktní osobou je Lukáš Turna, tel.:
732 602 226, e-mail: turna@email.cz.
Všechny občany co nejsrdečněji zveme.
Závěrem mi dovolte vám popřát spokojené prožití Vánoc i posledních dní roku
a do toho nového mnoho osobních i pracovních úspěchů a hlavně to nejdůležitější – zdraví.
David Řepa
sekretář TJ Sokol Všemina

Mužstvo žáků – rok 1990
Tabulka okresní soutěže žáků, skupiny B
– po podzimní části
1. Štípa
2. Hvozdná
3. Lužkovice
4. Lukov
5. Trnava
6. Všemina

10
10
10
10
10
10

8
6
5
3
2
0

2
2
3
3
1
1

0
2
2
4
7
9

65:14
45:22
61:24
23:33
26:41
9:95

26
20
18
12
7
1

39:17
38:16
43:18
35:18
52:36
38:24
33:34
25:17
21:33
27:32
11:52
4:69

26
26
25
21
20
20
19
18
13
10
7
0

Tabulka IV. třídy, skupiny B mužů
– po podzimní části
1. SK Vizovice B
2. Trnava
3. Lužkovice B
4. Jasenná
5. Neubuz
6. Všemina
7. Štípa B
8. Veselá B
9. Kašava B
10. Lutonina
11. Kostelec B
12. Hvozdná B

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
7
6
6
5
5
4
2
2
0

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

2
2
3
5
4
4
3
4
7
6
9
12

VŠEMINSKÝ ZPRAVODAJ - čtvrtletník obce Všemina • uzávěrka tohoto čísla 15. 12. 2010 • vydává OÚ Všemina, PSČ 763 15
Redakční rada: Robert Tomšů, Bronislav Kolář, Mgr. Jana Tomšů • Grafická úprava a zlom: RENO Zlín [reno@zlin.cz]
Tisk: D print • Náklad 350 výtisků • MK ČR E 12964 • Neprošlo jazykovou úpravou • NEPRODEJNÉ
Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce zpravodaje.

