Červen 2017 • Číslo 2 • Ročník XIX.

VŠEMINSKÉ SLAVNOSTI
5. srpna 2017 od 14:00 hřiště ve Všemině

PROGRAM
• ptactvo z centra v Hošťálkové
• výstava závodních vozů
• ohňová šou MEMENTO MORI
• pěnová párty
• bohatý program pro děti i dospělé
• skákací hrad
• vystoupení klauna Brdíka
• malování na obličej
• pískohraní
• řezbář Martin Bořuta
• DJ Ladík
• vystavení závodních vozů
• zábava s kapelou CLERA
• kolotoče a atrakce
• zápas hořansko - dolansko
• bohaté občerstvení
Změna programu vyhrazena.

V LISTĚ NALEZNETE:
Slovo místostarosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Z jednání zastupitelstva obce • Matrika • Svoz odpadů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
Zpráva ze základní školy • Výlet do Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
Poznávací zájezd seniorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Z činnosti Mysliveckého svazu Všemina • MO ČČK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
SDH a Zásahová jednotka ve Všemině • Pouť farnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7
Zprávy z fotbalu • Z činnosti turistického oddílu • Pozvánka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval
o dění na obecním úřadě. Jsem rád, že
se podařilo dokončit rekonstrukci obecního úřadu. Zbývá už jen nově opravené
místnosti vybavit potřebným nábytkem
a budova může naplno sloužit dalších
mnoho let. Podařil se taktéž dokončit
úsek chodníku pod kostelem. Zbývá
ještě upravit jeden úsek oplocení, ale
již teď je tento dříve kritický úsek pro dopravu a chodce mnohem bezpečnější.
V obci tak zbývá dokončit už jen chodník
od staré točny po konec obce. Na projektu se již nějakou dobu pracuje a naší
snahou je, aby se v příštím roce vybudoval. Uvažujeme taktéž o zadání zpracování dokumentace na chodník v úseku
od Kachtíků po mysliveckou chatu.
Po několika letech jednání se konečně podařilo získat potřebná povolení
na přechod pro chodce u školy. Jedním
z hlavních argumentů policie, proč nechtěla přechod povolit, je neustále se
zvyšující číslo počtu nehod na přechodech. Prosím vás nezapomínejte, že
neexistuje absolutní přednost na přechodech pro chodce. Vždy je třeba se
rozhlédnout, a pokud je vozidlo už v takové blízkosti, že není jisté, zda může
bezpečně zastavit nechte ho projet,
a až poté přejděte. Předejte tyto pokyny
i svým potomkům, aby se nestalo nějaké zbytečné neštěstí.
Jak už jsem v minulosti informoval,
nový územní plán v současné době čeká
na rozhodnutí obecních zastupitelstev
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Neubuze a Slušovic, zda odsouhlasí záměr vést kanalizaci do ČOV Slušovice.
Tento záměr musí být do územního plánu zanesen. Děkujeme občanům, kteří
po ústní dohodě umožnili, aby se jejich
stavební pozemky vyjmuly z ploch pro
umístění staveb. Tím umožnili novým
zájemcům o stavební plochy realizovat
svůj záměr. K těmto návrhům a změnám
se ještě budou vyjadřovat ORP Vizovice
a Krajský úřad.
V jednání je i oprava budovy na hřišti. Snažíme se najít vhodný dotační titul.
V současné době je vypsán titul na vybudování polyfunkčního centra, ale podmínky jsou poněkud složité.
Hlavní stavební akcí během léta
bude stavba sportovního hřiště u fary.
V červenci je v plánu brigáda za účasti
zástupců spolků a 10. července začínají
stavební práce, které by měly trvat zhruba 5 týdnů. Do začátku roku, tak budou

Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové,
každý z vás, kdo se prošel Pohádkovým lesem ví, že to
bylo krásné a vyjímečné nedělní odpoledne. Po sychravé sobotě, jako by sluníčko začalo svítit jen pro nás. Tři stovky
dětí, které prošly startem bylo letos rekordní. Za pohádkově
připravená stanoviště patří velký dík všem, kdo jakkoliv pomáhal, jednotlivcům, ochotným hasičům, myslivcům, vedení

mít děti z naší školy a školky k dispozici
plnohodnotné a bezpečné hřiště. Příležitost to dává i dalším sportovním aktivitám široké veřejnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim složkám, že pro nás opět v letních
měsících připravují spoustu sportovně
kulturních aktivit. Pevně věřím, že využijete možnosti strávit na těchto akcích
příjemný čas se svými rodinami a přáteli a svou účastí podpoříte dobrovolnou
činnost našich občanů.
místostarosta

INFORMACE
pro návštěvníky knihovny
Knihovna bude mít v době prázdnin
OTEVŘENO POUZE VE DNECH
18. 7. 2017 • 16.00 – 18.00 hod.
22. 8. 2017 • 16.00 – 18.00 hod.
Ludmila Jančová

Hotelu Všemina a zastupitelům Obce Všemina. V naší obci
je víc než dost takových dobrých akcí, ale je potřeba se trochu aktivněji zapojovat, aby to netáhli pořád jedni a ti samí.
Prázdniny jsou tu. Přejeme vám i paním učitelkám hodně
odpočinku, dětem sluníčko a klidné rodiče.
Krásné prázdniny!
Ilona Gajdošíková
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
27. 3. 2017
• ZO schválilo nezrušení stavebního
povolení na nadstavbu objektu smíšeného zboží.
• ZO schválilo neinvestiční dotaci TJ
Sokol Všemina ve výši 45.000,- Kč.
• ZO schválilo neinvestiční dotaci
Mysliveckému spolku Všemina ve výši
45.000,- Kč.
• ZO schválilo neinvestiční dotaci Římskokatolické farnosti Všemina
ve výši 49.000,- Kč.
• ZO neschválilo příspěvek na akci
Cyklobrána do prázdnin.
• ZO schválilo ﬁnanční dar ve výši
2.000,- Kč společnosti IZAP Slunečnice, T. Bati 1276, Zlín.
• ZO schválilo proplatit 926 Kč na
nákup příze k pletení obvazů pro charitu.
• ZO neschválilo ﬁnanční dar Spolku
přátel hradu Lukov.
• ZO zamítlo neinvestiční dotaci společnosti Středisko rané péče Educo Zlín
• ZO schválilo proplacení nákladů
na činnost nemocnici Milosrdných bratří
ve Vizovicích do výše 5.000,- Kč.
• ZO zamítlo poskytnutí neinvestiční
dotace společnosti Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje.
• ZO zamítlo neinvestiční dotaci
společnosti Dotek o.p.s., Vizovice.
• ZO schválilo vyvěšení záměru prodeje poz. p.č. 2414/4 o výměře 97 m².
• ZO schválilo odkup pozemku p.č.
188/5 o výměře 288 m².

• ZO schválilo odkup pozemku p.č.
904/1 o výměře 1455 m² a parc. č.
995/2 o výměře 11 m².
• ZO schválilo vyhlášku č. 1/2017,
kterou se stanoví spádový obvod mateřské školy zřízený obcí Všemina.
• ZO schválilo vyhlášku č. 2/2017,
kterou se stanoví spádový obvod základní školy zřízený obcí Všemina.
• ZO schválilo povolení testování
vozidel pro pana Krestu v úseku od tenisových kurtů po kolibu na obecních
pozemcích.
• ZO schválilo nákup přístupového
a stravovacího systému do školy v celkové hodnotě 141.642,- Kč včetně DPH.
24. 4 .2017
• ZO schválilo výběr dodavatele hodnoceného dle základního hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídková cena v Kč
včetně DPH ve výběrovém řízení zadaném jako veřejná zakázka malého rozsahu na veřejnou zakázku na stavební
práce „Hřiště na parcelách č. 233/1
a 239/1 – Všemina“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ﬁrmou sport cité +
s.r.o., Bílovice.
• ZO schválilo účast stavebního
dozoru na akci „Hřiště na parcelách
233/1 a 239/1 – Všemina“.
• ZO schválilo odložení řešení budoucí investice na budově TJ Sokol Všemina na příští jednání ZO, z důvodů ne-

dořešeného záměru jakým směrem se
bude rekonstrukce ubírat.
• ZO schválilo zrušení OZV č.
1/2004 o zajištění veřejného pořádku
při chovu psů a OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
• ZO schválilo neinvestiční dotaci
SDH Všemina ve výši 45.000,- Kč dle
podmínek veřejnoprávní smlouvy.
• ZO schválilo provést demontáž
kabelové televize prioritně u rodinných
domů, kde občanům toto vedení zavazí
a na sloupech ponechat. Demontáž kabelové televize bude provedena zaměstnancem obce v rámci pracovní doby.
Demontáž ze sloupů bude prováděna
průběžně v rámci pracovní doby zaměstnancem obce dle časových možností.
• ZO schválilo demontáž rozhlasových kabelů v rámci obce. Demontáž
provede zaměstnanec obce v rámci pracovní doby.
• ZO schválilo cenovou nabídku dle
smlouvy pro obec Všemina na provádění prací odborného lesního hospodáře
a zprostředkování služeb pana Ing. Radka Hefky, Fryšták a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
• ZO schválilo snížení nájmu v horním obchodě č. 244 paní Janě Ježíkové
na 500,- Kč měsíčně.

Ze všeminské matriky
II. čtvrtletí 2017
• Narození
Štěpánová Eviana
Had Emma
Žák Dominik
Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí
Tomšů Stanislav
Hucelová Marta
Čest jejich památce!
• Sňatky
Tesař Jakub, Nedakonice
Turnová Markéta, Všemina

Všemiňanka 2017 • Horní řada zleva: Zdeněk Kučera, Karel Gajdošík, Vojtěch
Kovařík (kapelník), Tomáš Kolařík, Antonín Tesař, Miroslav Kučera, Jaroslav Hruška,
Rudolf Čala.
Spodní řada zleva: Tomáš Hruška, Jan Maliňák, Rostislav Gajdošík, Jan Holík,
Josef Juřica.
Letošní pouť byla zároveň 40. výročím začátku muzikantské kariéry pro bývalého
kapelníka a všeminského rodáka Zdeňka Kučeru, který před zmíněnými 40 lety poprvé
hrál s Všemiňankou právě k svátku sv. Jana Nepomuckého – patrona našeho kostela.

Hopp Radek, Větřkovice u Vítkova
Urbanová Alžběta, Všemina
Novomanželům přejeme hodně
štěstí na společné cestě životem.

Jana Sedláčková, matrikářka

SVOZ ODPADŮ 2017
PLASTY – 3. 7.,31. 7., 28. 8., 25. 9.,
23. 10., 20. 11., 18. 12.
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Zpráva ze základní školy
Konec školního roku se nám rychle
přiblížil a všichni se těšíme na prázdniny, jak si odpočineme a nabereme nové
síly do dalšího školního roku. Letos
jsme se v průběhu roku účastnili několika soutěží. Patří mezi ně výtvarné soutěže, sportovní, matematické, pěvecké
a literární. Taky letos jsme organizovali
pěveckou a literární soutěž malotřídních
škol, které se účastnili žáci ZŠ Veselá,
žáci ZŠ Neubuz a žáci naší školy. Tak
jako vždy, žáci naší školy byli nejúspěšnější v pěvecké soutěži. V letošním roce
se také žáci 5.ročníku účastnili celostátního testování a dle vyhodnocení
české školní inspekce jsme se umístili v daném průměru škol, což je velmi
dobré.
V letošním roce jsme měli taky několik projektových dnů – Barevný týden,
Advent, Velikonoce, Třídění odpadu,
Den Země a další menší třídní projekty.
Koncem června taky končí projekt
Adaptace předškolního dítěte na základní školu, projekt absolvoval celkem
12 dětí z mateřské školy. Všechny děti
projekt zvládly a obdržely certiﬁkát o absolvování projektu. Projekt byl letos zahájen až v dubnu, poněvadž MŠMT změnilo termín zápisu do základní školy.
Během měsíce května se žáci účastnili ﬁlmového festivalu ve Zlíně, kde měli
možnost zhlédnout několik dětských ﬁlmů, v květnu se vydaly také děti z mateřské školy s paní učitelkami na výlet

do ZOO Lešná. Ráno je trochu pozlobilo
počasí, ale pak se umoudřilo a děti měli
krásný zážitek.
V posledním měsíci školního roku
měli možnost žáci 5. ročníku spát
ve škole. Paní učitelky jim připravily velmi zajímavý program a nechyběla ani
stezka odvahy. Ve druhé polovině června nás navštívila Česká školní inspekce, která prováděla komplexní kontrolu
školy – řízení školy, vzdělávací činnost
mateřské školy, základní školy, školní
družiny, dále prováděla kontrolu školní
jídelny – vyváženost stravy, účetnictví
školy a nakládání s ﬁnančními prostředky od státu i od zřizovatele, kontrola
byla provedena i v oblasti bezpečnosti
práce. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.
Kontrola školní inspekce nám trochu
narušila naše plány, protože v termínu,
kdy nás navštívili jsme měli naplánovanou exkurzi se žáky 4. a 5. ročníku.
Přesto jsme všechno zvládli – kontrolu
i exkurzi do Prahy.
Do konce školního roku nás ještě
čeká návštěva krajské knihovny s besedou o knihách, zúčastníme se Olympijského běhu. Poslední týden žáci pojedou na školní výlet do Lednice, dále se
zúčastníme Všeminění 2017, vyjedou
ještě na dopravní hřiště v Malenovicích
a uzavřeme školní rok 2016/2017 30.
června vydáním vysvědčení.
V letošním roce se rozloučíme taky

VÝLET DO PRAHY

V neděli jsme vstávali až v 9 hod.
a šli jsme do Hudebního divadla Karlín
na operu Jeníček a Mařenka. Pak už

Do Prahy jsme jeli autobusem, autobusem REGIOJET a vlakem. Po příjezdu jsme hned šli do Národního divadla, kde jsme se dozvěděli o historii
divadla. Potom jsme šli na hotel Seifert. Tam jsme si dali kufry a tašky a šli
jsme na rozchod do obchodů a do velikého hračkářství Hamleys. Byli jsme
na Václavském náměstí. Pak byla ještě
večeře a procházeli jsme se městem.
Karin nám o všech památkách něco
povídala. Nakonec jsme šli do hotelu.
V sobotu jsme šli na Pražský hrad
tam jsme hráli různé hry. A potom jsme
šli na parník a tam jsme i obědvali.
Pak jsme nestíhali a honem jsme šli
na autobus a jeli jsme na letiště Václava Havla, kde jsme viděli jak odlétají a přilétají letadla. Taky jsme viděli
největší letadlo na světě. Pak jsme
šli na Petřínskou rozhlednu. Nakonec
jsme měli zase rozchod do obchodů.
A pak byla večeře v McDonaldu.

se žáky 5.ročníku, kteří přechází do ZŠ
Slušovice – celkem 10 žáků a 1 žákyně do ZŠ Liptál. Mezi žáky, kteří se
s naší školou letos rozloučí patří: Michal
Gajdošík, Klára Gajdošíková, Eliška Tomšů, Martina Kolaříková, Roman Ciho,
Marek Ciho, Jan Matula, Michaela Volčíková, Natálie Frankvá, Leona Bednáříková a Filip Januš. Chtěla bych jim popřát hodně úspěchů v dalším vzdělávání
a hodně dobrých nových kamarádů.
Všem pracovníkům školy děkuji
za spolupráci po celý školní rok a přeji
krásnou klidnou dovolenou plnou slunečních dnů.
ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
V polovině června bylo provedeno
nové zabezpečení školy. Základní škola
bude zajištěna proti vniknutí cizích lidí
od 1. 9. 2017, kdy každému žáku bude
přidělen čip a na jeho základě se dostane do školy. Formou čipu bude taky
od 1. 9. 2017 zajištěno objednávání
a odhlašování stravy žáků. Přihlášení
a odhlášení obědů bude možné také
přes internet, a to do 14,00 hodin předcházejícího dne. Také úhrada školného
a stravného bude pouze bezhotovostní
platbou na účet školy.
Bližší informace budou poskytnuty
na webových stránkách školy a obce.
Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy
jsme si šli pro věci a na vlakové nádraží. Nasedli jsme do vlaku a už jsme se
všichni těšili domů.
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Ani ranní déšť neodradil nás 50
účastníků zájezdu od poznávání zajímavých míst a jejich objektů v oblasti
Jižní Moravy. První zastávka byla v Čejkovicích. Čekala nás komentovaná prohlídka Templářských vinných sklepů.
Historie současné ﬁrmy Templářské
sklepy Čejkovice vinařské družstvo, je
spojena s příchodem tajemného řádu
templářských rytířů. Ti přišli do Čejkovic
ve třicátých letech 13. století. Společně
se stavbou templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých vinných sklepů.
Zároveň začíná i pěstování vinné
révy v oblasti Čejkovic a okolních obcí.
V historickém sklepení jsou dodnes uložena vína v dubových sudech. Zajímavé
jsou kóje pro rozsáhlý archív lahvově
zralých vín, postavené za okupace. Obdivovali jsme největší sud v ČR stále
používaný na víno, který pojme 20 250
litrů vína, výroční sudy, které od založení družstva vyrábí již v páté generaci
rodina místních bednářů. Zaujala nás
největší vinná láhev u nás, s objemem
200 litrů a s největší vinnou etiketou zapsaná v knize rekordů ČR v roce 2013,
největší vinný korek. V letošním roce
vinařské družstvo oslavuje 80 let své
existence. K tomuto výročí připravilo
obrazovou výstavu na šedesáti třech
velkoplošných panelech zasazených
do dubových sudů. Výstava prezentuje
sbírku předmětů, strojů, dokumentace
a fotek o práci místních vinařů od roku
1936. Mohli jsme si přečíst zajímavosti
z tehdejšího tisku nebo si prohlédnout
dobové listiny, či sbírku historických etiket s vyobrazením čejkovických sklepů,
vývoj a proměny loga vinařského družstva v čase. Také jsme se dozvěděli, že
v roce 1936 stál litr červeného vína pět
korun a jeden litr bílého vína šest korun.
Ochutnávku vín jsme neměli, ale v obchůdku přímo ve sklepě jsme si mohli
zakoupit podle svého výběru bílá vína,
růžová vína, červená vína, šumivá vína
a dárkové předměty.
Krátkou procházkou od Templářských sklepů jsme se dostali k budově
ﬁrmy SONNENTOR.
SONNENTOR znamená česky slunečná brána a logem této ﬁrmy, která
zpracovává biočaje, biokoření se stalo
usměvavé slunce. Letos slaví tato ﬁrma
25 let. Naše prohlídka této ﬁrmy začala
zhlédnutím krátkého ﬁlmu, který nás seznámil se zakladateli této ﬁrmy s jejím
vývojem a prací. Při příchodu do promítací místnosti nám byl nabídnut čaj
k ochutnání. Prošli jsme bylinami provoněné sklady bylin a koření, prostory
s jejich šetrným zpracováním, aby se
do nálevových sáčků dostalo to, co nám
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD
SENIORŮ
příroda dává a také jaké materiály se
používají, do kterých jsou čaje a koření
baleny, podíl ruční práce při zpracování
bylin. Důležitá pro ﬁrmu je spolupráce
s českými pěstiteli bylin a také s Nikaraguí – pěstování organické kávy, koření.
Součástí budovy ﬁrmy je čajový salon
s kavárnou a ﬁremní obchůdek, kde
jsme si mohli zakoupit různé druhy biočajů, biokoření a další biospeciality. Toto
vše nakupujete v balení pod zajímavými
názvy a obrázky například Čepice plná
spánku, Dobrá nálada, Základy rovnováhy, Pohodář. V současnosti ﬁrma zpracovává přes 170 druhů bylin a koření,
které se vyvážejí do zahraničí a jsou
dodávány i u nás do speciálních obchodů. Při odchodu z budovy ﬁrmy jsme byli
obdarováni krabičkou s několika sáčky
bylin s názvem Daruji Ti úsměv.
Z Čejkovic jsme odjeli do Milotic
na prohlídku zámku.
Milotický zámek je nazýván perlou
jihovýchodní Moravy. Je Národní kulturní památkou. Rozkvět na zámku Milotice nastal za Karla Antonína Serenyiho,
který na počátku 18. století přestavěl
zámek ve stylu baroka, jako své letní reprezentativní sídlo. K zámku přicházíme
po mostě přes příkop. Již most a vstupní
brána s výjimečnou sochařskou výzdobou nám napovídá, že se jedná o stavbu
zajímavou.
Zámek tvoří čtyři křídla kolem obdélníkového nádvoří. Nároží zdobí čtyři
hranolové věže. Ve vstupním průčelí se
nachází čtveřice soch antických bohů:
Jupiter, Juno, Minerva, Apollon.
Vstupní prostor k prohlídce je hlavní
schodiště. Z části je zhotoveno z kamene, z prvního patra do druhého je dřevěné, včetně sochařské výzdoby. Náleží
k nejhonosněji vyzdobeným na Moravě.
Prohlídka stylově zařízených interiérů
je pohledem do života posledních majitelů zámku, rodiny Seilern Aspang. Naši
pozornost upoutal freskový sál, kaple
a knihovna. Zajímavými byly i pokoje
dětí a jejich vychovatelky. K zámeckému
areálu patří rozsáhlý zámecký park. Součástí parku jsou fontány, staleté stromy
především duby a lípy.
Letos v dubnu zde byla nově otevřena zahrada se zahradnictvím. Vystavují se zde a prodávají trvalky, okrasné
dřeviny, čarověníky (zakrslé jehličnany,
kultivary dřevin vhodných pro skalky
a alpiny), balkonové květiny (muškáty,
surﬁnie, petunie), letničky na záhony,

zeleninová sadba. Někteří z nás neodolali a květiny a sadbu si zakoupili.
V nedalekém Hostinci U Draka jsme si
pochutnali na výborném obědě. Následovala cesta směřující domů. Ale ještě
nás čekalo jedno překvapení. Pan Bob
Pícha zajistil prohlídku nového kostela
Svatého Ducha ve Starém Městě. Stavba kostela začala v roce 2002, autorem
je slovinský architekt Ivo Goropevšek.
Nosnou část hlavní lodi tvoří 12 sloupů,
které symbolizují 12 apoštolů. Na to navazuje střecha ve tvaru čtvrtkruhového
oblouku připomínající baldachýn a symbolizující lehkost – vznášení. Ze strany
od Památníku Velké Moravy se nachází
vchod a čelní strana kostela. Tu tvoří dvě
věže mírně skloněné směrem k vlastní stavbě, představující dva slovanské
věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje. Věže
jsou uprostřed propojeny křížem, jehož
tvar vychází z nálezu při archeologickém
průzkumu této lokality. Hlavní loď má navrženo venkovní opláštění ze skla. Sklo
symbolizuje pronikání paprsků a otevřenost církve. V suterénu vzniklém pod
hlavní lodí se nachází sál pro společenské využití, různé kulturní i vzdělávací
akce ve městě. V přední části je liturgický prostor s oltářem a svatostánkem,
který je navržen jako společný pro kostel
a zimní kapli, která je umístěna za liturgickým prostorem z východní strany a je
zasvěcena Panně Marii.
Dne 5. října 2014 se duchovní prostor dočkal požehnání. Ve výstavbě
kostela se stále pokračuje. Prohlídkou
kostela jsme se seznámili se zajímavou,
rozlehlou, dominující okolí stavbou.
Po chutné svačině připravené kuchařkami naší školy, kávě připravené
panem Kučerou a výborným zákuskem
připraveným paní Ivanou Tomšů, se vracíme domů. Dobrou náladu se spoustou
zážitků ještě zvyšuje nabídka štamprličky valašské slivovice. Další poznávací
zájezd všeminských seniorů se opět velmi vydařil. Ráno před odjezdem z obce
nám účastníkům zájezdu popřál vše
dobré pan starosta Roman Matušů a to
se splnilo. Poděkování patří paní Janě
Ježíkové za zajištění a organizaci zájezdu, panu Bobu Píchovi za jeho zajímavý
výklad o určitých místech a jejich památkách, kterými jsme projížděli a které
jsme v rámci našeho programu navštívili. Kuchařkám naší školy a paní Ivaně
Tomšů za čas při přípravě pochoutek
věnovaný pro nás. Panu řidiči Ladislavovi Kučerovi za uvařené kafíčko a bezpečnou jízdu. Obecnímu zastupitelstvu
za souhlas tyto zájezdy organizovat a jejich ﬁnanční dotaci.
Mgr. Jana Tomšů, kronikářka
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Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
V květnu a červnu je
pro nás nejdůležitější
činností ochrana další
generace zvěře, která
nám v průběhu jara
v honitbě přibyla. Pozitivní jsou opět se zvedající
stavy zvěře srnčí, která v posledních letech ubývala vlivem nadměrných úhynů,
zasečením mláďat nebo vytlačováním
zvěří dančí. Dančí a černá zvěř je dle
sčítání i přímého pozorování zhruba
na stejné úrovni jako vloni. Divočáci
nemají své stálé teritorium a migrují
často mnoho kilometrů za potravou, ale
v době kladení mláďat se bachyňka vyskytuje přece jenom určitou dobu (než
selátka povyrostou) v jedné lokalitě.
Zatím mám informace, že byla viděna
bachyně se selaty v oblasti "Hranic",
druhá v oblasti "Sobolice" a na druhé straně honitby v oblasti "Březin".
Bohužel s drobnou zvěří se situace
nelepší. Bažanti nejsou vidět téměř vůbec, na zajíce sice můžeme již běžně
narazit, ale stavy se nezvyšují, neboť
přírůstky likvidují vysoké stavy dravců
(jsou přísně chráněni), škodné a v neposlední řadě i nepřímým zásahem
člověka. Stačí se se svým volně puštěným psím miláčkem projít po honitbě
v době kladení mláďat a aniž by člověk
měl špatný úmysl (a pes ani nemusí být
agresivní), může dojít minimálně k naru-

šení a matka se již k potomkům nevrátí.
Samozřejmě se to netýká jen zajíců, ale
taky srnčat a dančat. V relativní klidu
můžeme zůstat jen u divočáků. Tam si
to většinou bachyně umí velmi efektivně
ohlídat sama a pánovi (i se psem) nezbude, než se rozpomnět na školní léta,
kdy nás v tělocviku nutili běhat co nejrychleji!!! Začala houbařská sezóna a je
to i doporučení pro houbaře. Většinou
o vás zvěř ví daleko dříve než vy o ní
a zmizí, aniž by jste si jí všimli. Pokud
se přece jenom dostanete shodou okolností blízko divočákům, platí pravidlo co
nejdříve a nejrychleji se vzdálit a hlavně
se nesnažit dostat se k selátkům. Většinou to bachyně pozoruje z povzdálí a při
překročení určité únikové vzdálenosti
a možná i její trpělivosti může zaútočit.
Vrátím se ještě k Okresní výstavě
trofejí, která se letos konala 6. – 9. 5.
ve Vlachovicích. V loňském roce jsme
měli opět chovatelský i lovecký úspěch.
Odvezli jsme si dvě medaile. Jednoho
medailového daňka ulovil myslivecký
hospodář pan Rosťa Gajdošík a druhý
byl nalezen (bohužel uhynutý) panem
Davidem Tatkovským. David si dal práci
s kvalitní preparací trofeje a po zásluze
mu trofej i s oceněním patří. Obě trofeje
získaly bronzovou medaili. Je to již čtvrtý
rok po sobě, kdy je všeminská myslivost
odměněna těmito krásnými medailovými daňky.

V nejbližší době nás čeká nejdůležitější kulturní akce v letošním roce - Červencová noc. Vloni nám naše snažení
zhatilo počasí a i přes perfektní připravenost jsme Červencovou noc museli
pro trvalý déšť zrušit. Samozřejmě se to
promítlo i do naší další práce, protože
výtěžek ze zábavy nám pokrývá ﬁnance
na chod našeho spolku téměř na celý
rok. Naštěstí podpora spolků Obecním
úřadem Všemina ve formě dotací nám
pomohla překlenout tuto nepříjemnou
situaci. Snad jsme si smůlu s Červencovou nocí vybrali již vloni a letos nám
všechno včetně počasí vyjde.
Přeji vám všem pohodové nadcházející prázdniny a nádherné zážitky z dovolených.

POZVÁNKA
Dovolím si na tomto místě pozvat spoluobčany na letošní tradiční ČERVENCOVOU NOC, která se
bude konat 15. července od 20:00
hodin na myslivecké chatě ve Všemině. Hrají Kosovci.
Bude přichystáno občerstvení
a k jídlu dančí guláš a pečený divočák se zelím a knedlíkem.
Stanislav Vala
předseda Mysliveckého spolku

MO ČČK
Letošní jaro pokračujeme v započaté
tradici a znovu jsme si připomněli důležité historické události, které se odehrály
na konci druhé světové války pamětním
výšlapem na Oškerovy paseky. Akce
proběhla 1 .května 2017 ve spolupráci
s Turistickým oddílem TJ Sokol Všemina.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili
a kteří se podíleli na její organizaci.
Ze zájezdů máme za sebou již jeden
jarní zájezd do Polska za nákupy květin
a v letní sezoně (měsíce červenec a srpen)
se budeme věnovat zájezdům do termálních lázní. I letos plánujeme v několika
termínech uspořádat turnusy do termálních lázní Dunajská Streda a Podhájské
na Slovensku. O přesných termínech budeme informovat prostřednictvím rozhlasu a webových stránek obce Všemina.
Kdo máte toto oblíbené letovisko rádi,
neváhejte se přihlásit u Jany Ježíkové.
Závěrem mi dovolte popřát všem hodně sluníčka do letních dnů, dětem krásné
prázdniny a dospělým pohodovou dovolenou, při které si odpočinete a načerpáte
nových sil.
Jana JEŽÍKOVÁ, předsedkyně MO ČČK
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Sbor dobrovolných hasičů Všemina
Jarní měsíce jsou již tradičně pro náš
sbor obdobím bohatým na soutěže, tréninky a kulturní akce. Pusťme se tedy
nejprve do kulturní činnosti.
Začneme v měsíci dubnu účastí
našeho sboru na tradiční pouti sv. Floriana na sv. Hostýně. Letos již 24.pouť
hasičských sborů proběhla v sobotu
29. 4. 2017 za krásného jarního počasí
a za hojné účasti sborů z celé Moravy,
ale i Čech a dalších zemí. Plný autobus
vypravený z naší obce je důstojnou reprezentací na této velké akci.
Ve stejný den, tedy sobotu 29. 4.
po návratu z pouti, následovala příprava a stavění Májky na farním hřišti.
Letošní májka patřila k těm nejvyšším,
které jsme zatím postavili – bohužel jen
na pár dnů. Hned v následujících dnech
ji neznámí nenechavci pokáceli. To nás
neodradilo. V sobotu 27. 5. 2017 jsme
ji postavili znovu a akce Kácení Májky,
na kterou byli zváni všichni občané, pak
proběhla v příjemné odpolední atmosféře na farním hřišti. Připraveno bylo posezení s pohoštěním pro všechny příchozí
zdarma. Na místě je poděkování všem,
kteří akci připravili a všem, kteří nám přispěli na mladé hasiče.
V květnu se účastnili zástupci našeho sboru dalších zajímavých akcí. V sobotu 13. 5. jsme navštívili družební sbor
SDH Strahovice, který slavil 90. výročí
založení sboru. Na „staré prajzské“ jsme
reprezentovali nejen náš sbor a obec ale
i Valašsko – náš rodný kraj a proto tím
pravým darem od nás byl pravý valašský
„klobúk“ a nechyběla originál kovaná valaška. Sobota 20. 5. 2017 byla dnem,
kdy ﬁrma Greiner packaging s.r.o. slavila
25 let od svého založení. Tento náš významný sponzor nás požádal o asistenci
stran zajištění požárního dozoru při oslavách na Nových Dvorech. Rádi jsme se
zúčastnili a oplatili tak alespoň trochu
sponzoring, který nám poskytuje tato
společnost již několik let.
V pátek 21. 4. 2017 proběhly zkoušky odbornosti hasiče II. a III.stupně
v prostorách OÚ Trnava. Za náš sbor 3
členové úspěšně složili zkoušky pro III.
stupeň a 2 členové pro II.stupeň. Děkujeme jim za aktivní přístup ke zvyšování
odbornosti.
Milou povinností je nám informovati
čtenáře zpravodaje o významném ocenění, které získal aktivní člen našeho
sboru a výboru SDH Všemina bratr Milan Gajdošík. Dne 4. 5. 2017 z rukou
hejtmana Jiřího Čunka obdržel medaili
Zlínského kraje, při příležitosti setkání

hejtmana s hasiči Zlínského kraje na hasičské stanici ve Zlíně. Gratulujeme!
První akcí, které se naše družstva
účastnila, byl Den první pomoci ve Slušovicích v sobotu 8. 4. 2016. Naši mladí hasiči měli příležitost se seznámit se
zásadami první pomoci, záchranářskou
technikou a dalšími zajímavými věcmi.
Požární sport: duben byl měsícem,
kdy byly zahájeny intenzivní tréninky
všech našich družstev. V květnu nás
čekala obvyklá série soutěží požárního
sportu. Družstvo mladších a starších
žáků se v sobotu 20. 5. 2017 zúčastnilo
jarního kola Hry Plamen v Otrokovicích.
Mladší žáci skončili na 10. místě a družstvo starších žáků rovněž na 10. místě.
Vzhledem k velké konkurenci se jedná
u obou družstvech o velmi dobré výsledky a je důležité, že naši mladí hasiči získávají cenné zkušenosti v tak velké konkurenci! Naši mladým hasičům fandíme
a děkujeme za jejich nasazení. Rovněž
děkujeme vedoucím mládeže za mnohdy
náročné organizační zabezpečení.
V sobotu 3. 6. 2017 na hřišti na Březové proběhlo 1. kolo soutěže požárního
sportu 11. okrsku. Ze Všeminy se zúčastnilo družstvo mužů, družstvo mladších a starších žáků. Nejlépe se umístilo
družstvo starších žáků, kteří brali ve své
kategorii bronz. Mladší žáci získali pěkné
7. místo. Družstvo mužů skončilo na 8.
místě, sice s dobrým časem z útoku,
ten ale bohužel nestačil na přední příčky kvůli problémům při štafetách. Všem
závodícím hasičům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho sboru!
Další plánovanou účastí na pohárové soutěži byla oblíbená noční soutěž
v Zádveřicích 17. 6. 2017. Tato soutěž
proběhla až po závěrce a výsledky přineseme v příštím zpravodaji.
Velkou kulturní akcí, na kterou vás
chceme spolu s OÚ Všemina a TJ Sokol
Všemina pozvat, je další ročník Všeminských slavností, který proběhne v sobotu 5. 8. 2017 na místním hřišti. O detailním programu budete informováni prostřednictvím plakátů, obecního rozhlasu
a webových stránek obce. Udělejte si
čas a dojděte strávit příjemný letní čas,
nudit se určitě nebudete.
Otevírá se prázdninová sezóna, během které se otevírá moře možností, jak
strávit toto příjemné roční období. Tímto
vám přejeme do pohodových letních dnů,
abyste si užili krásný čas dovolených, odpočinuli si a načerpali čerstvých sil.
Za SDH Všemina
Pavel Šustáček

Zásahová jednotka
Vážení spoluobčané rád bych vás
ve zkratce informoval o dění naší
jednotky. Na velikonoční neděli v odpoledních hodinách nám přišla sms
zpráva a zároveň zvuk sirény, který
nám oznámil, že hoří popelnice u tenisových kurtů. Není to poprvé co jsme
zde zasahovali. Jedná se o plastové
popelnice, které jsou tři vedle sebe
a hned poblíž se nachází chatová budova. Pokud by byl silný vítr mohlo by
dojít k velkému požáru.
Jak jistě víte, ﬁrma Greiner pořádala oslavy. Byl jsem požádán jednatelem ﬁrmy, jestli by jsme mohli pohlídat objekt. Starosta obce nám tuto
účast povolil. Firma Greiner je našim
velkým sponzorem, tak jsme rádi, že
můžeme vyjít vstříc.
Při hasičských požárech jsme vystříkali některé hasičské přístroje
a ty jsme opět nechali naplnit. Tím pádem vozový park, výstroj a výzbroj je
v dobrém stavu a jsme připraveni vždy
pomoci obci.
Za JSDHO Všemina
Alois Gargulák

Pouť farnosti
na Svatý Hostýn
sobota 15. července
Odjezd v 6 hodin ráno
Mše svatá v 9 hodin
Křížová cesta v 11 hod
Požehnání ve 13 hodin
Návrat po 14. hodině
Přihlásit se můžete
u paní M. Gajdošíkové
nejpozději do 10. července
Záloha: 140 kč
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina
Fotbalová sezóna 2016/2017
je u konce. Mužstvo Všeminy
patřilo v tabulce mezi první čtyři
bodově vyrovnané týmy. Až nevydařený domácí zápas s Veselou
rozhodl, že do boje o postup už náš
tým nezasáhnul a obsadil konečné 4.
místo v tabulce IV. třídy skupiny A. Jak
už ale bývá v posledních letech zvykem,
nejen první místo může vlivem různých
reorganizací (nyní plánovaný rozjezd juniorské ligy), ale i úbytkem týmů v soutěžích, znamenat postup. Na ten ale
zatím nemyslíme. Chceme stabilizovat
kádr a hlavně, aby vydařená utkání
převažovala nad neúspěšnými a fotbal
především samotné hráče, ale i diváky
bavil.
Po delších úvahách do příštího ročníku nakonec nepřihlašujeme kromě
mužů také mládežnické družstvo. Bude
tak pokračovat fotbalový kroužek pod
vedením Jany Gajdošíkové s možností
sehrání více přátelských zápasů. Všichni noví zájemci jsou srdečně do našeho
oddílu zváni.
Sokol zorganizoval v uplynulém čtvrtletí dvě kulturní akce. Nejdříve tradiční
pouťovou zábavu se skupinou Kosovci.
Letos nám přálo počasí a návštěvníků

tak bylo dostatek. Na konci května
jsme podnikli výlet na Macochu
a obdivovali tam hloubku propasti, krásu jeskynních útvarů a především si užili pohodovou atmosféru tohoto zájezdu.
V sobotu 29. července plánuje turistický oddíl TJ Sokol 2. ročník výšlapu
kolem Všeminy. Výchozím a registračním místem i cílem všech tras je naše
hřiště. Zde bude kromě občerstvení pro
všechny účastníky připraven i zápas
starých pánů v rámci menší oslavy 55
let od založení našeho klubu a snad
i přátelák našich mládežníků. Další sobotu - 5. srpna pořádáme s Obcí Všemina a SDH Všeminské slavnosti. Zde
chceme přispět do bohatého programu
i obnovením zápasu Hořansko – Dolansko. O přesném programu budeme včas
informovat.
Na všechny plánované akce, ale
i do ochozů v novém ročníku, který bude
startovat pro muže rovněž první srpnový
víkend, za celý TJ Sokol Všemina srdečně zvou a hezké prožití léta přejí
Libor Mikšík a David Řepa
TJ Sokol Všemina
Konečná tabulka na www.ofszlin.cz

TJ SOKOL VŠEMINA z.s. – Àõ turistický pochod

͖Ǥ,A
SOBOTA 29. «  2017

start 11:00-13:00 h











Trasy (16, 14, 11 a 8 km) vedou převážně po značených turistických stezkách.
Na startu obdržíte podklady s přesným vyznačením trasy. Registrace, start (11:0013:00) i cíl je na hřišti TJ Sokol ve Všemině. Více na www.turisti.obecvsemina.info

Z činnosti
turistického oddílu
Již třetím rokem se vydáváme
na toulky po krásách Moravy.
Letos jsme začali v lednu tradičním
výšlapem na Vartovnu. Počasí nám přálo
a lehce křupající sníh pod nohama a nesmělé sluníčko byla záruka pěkného výletu. Odměnou nám byl nádherný výhled
z rozhledny.
Druhou akci toulky v okolí Vizovic
jsme bohužel kvůli nepříznivému počasí
museli zrušit ale plánujeme, že ji zařadíme v náhradním termínu.
Vařákovy paseky jsme si už nedali
vzít. I když počasí opět nepřálo, nedali
jsme se odradit a přece jsme vyrazili.
Byl to pěkný pochod jarní valašskou přírodou, zakončený zajímavým a veselým
výkladem průvodce v mini skanzenu
v Lačnově. Všem účastníkům bychom
chtěli poděkovat, že to i přes nepřízeň
počasí nevzdali.
V květnu na nás čekal nejvyšší vrchol
Hostýnských vrchů Kelčský Javorník.
Vyrazili jsme vlakem ze Vsetína
do Rajnochovic , kde jsme navštívili úzkokolejnou lesní železnici, kde pár obdivuhodných nadšenců ve svém volném
čase renovuje a provozuje již dávno zaniklou lesní trať. Po zajímavém výkladu
a svezení se na této trati jsme vyrazili
k cíli naší cesty na rozhlednu Kelčský Javorník. Za velmi pěkného počasí cesta
dobře ubíhala a aniž bychom se nadáli
byli jsme na Kelčáku. Po docela náročném vystoupání na rozhlednu, krátkém
odpočinku a občerstvení se celá skupina
vydala na Tesák, kde na nás čekal odvoz
do Všeminy. Věříme že se výšlap líbil.
Poslední naše akce byla v červnu
Baťův kanál, plavba ze Strážnice do Petrova a historická jízda na drezíně v Ratíškovicích.
Tento výlet byl zaměřen i pro menší
děti a setkal se s velkým zájmem .Počasí nám opět přálo a plavba na lodi a jízda
na drezíně, byla zejména pro ty nejmenší
pěkným zážitkem.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
panu Ladislavu Kučerovi, který na naše
výpravy zajišťuje autobusovou dopravu
a vždy k naší spokojenosti.
Za oddíl turistiky Vám všem přejeme
krásné léto plné sluníčka, dětem pohodové prázdniny a těšíme se, že s námi
opět vyrazíte na další chystané výšlapy
a výlety.
Laďa Janča, Milan Turna
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