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V  L I S TĚ  NALEZNETE :

březen 2011 • Číslo 1 • Ročník XIII.

Jak se zhotoví madeirové, neboli 
vrtané kraslice?  

Návod naleznete na str. 5

Slavnostní žehnání nových varhan 
v sobotu 5. března – více na str. 6

Také letos prošel obcí masopustní 
průvod – více na str. 8

První hřejivé dny, sluníčko výše na obloze, to jsou jasné příznaky blížícího se 
jara, které je pro všechny z nás jistě jedno z nejkrásnějších ročních období. Příroda 
se pomalu probouzí a lidé netrpělivě čekají na prosluněné dny, aby mohli vyrazit 
na své zahrádky a políčka. Všichni jakoby omládneme a cítíme se plní síly a chuti 
do života. 

K jaru patří bezesporu také Velikonoce, a přestože budou až za měsíc, dovolte 
mi, abych Vám z celého srdce popřál krásné prožití tohoto radostného svátku.

 Robert Tomšů, starosta
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ
V ROCE 2011 

• PLASTY: 
30. 3., 4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 
5. 10., 2. 11., 30. 11.

• NEBEZPEČNÝ ODPAD:
25. 5., 26. 10.

22. 12. 2010
• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo 

požární směrnici.
• ZO schválilo organizační řád obce, 

vnitřní směrnice, směrnice pro časové 
rozlišování, směrnice k systému zpraco-
vání účetnictví, vnitřní platový předpis, 
spisový a skartační řád.

• ZO schválilo rozpočtové provizorium 
ve výši 1/12 roku 2010 měsíčně do 
schválení rozpočtu na r. 2011.

• ZO schválilo změnu ÚP z plochy lesní 
na plochu občanského vybavení – výstav-
ba vleku – Fy K-Travel.

• ZO schvaluje ustanovení inventarizač-
ní komise k provedení inventarizace ma-
jetku ve složení Ing. M. Kaulincová, Bc. L. 
Vrchovská, paní Jana Ježíková, k prove-
dení kontroly zápisů p. Š. Vojtek a p. J. 
Polášek.

• ZO schválilo termíny svateb – první 
dvě soboty v měsíci a místo svatby – 
obecní úřad, oddávajícího starostu, mís-
tostarostu a zástupce oddávajícího p. J. 
Ježíkovou, zástupce matrikářky Mgr. Bc. 
M. Korytarovou.

• ZO schválilo prodloužení smlouvy 
s panem V. Matůšů na úklid sněhu.

• ZO schválilo příspěvek postiženým 
dětem v obci ve výši 1.000 Kč.

• ZO schválilo pověření p. R. Tomšů ke 
spolupráci s pořizovatelem územního plá-
nu MěÚ Vizovice.

• ZO schválilo žádost o převod pozem-
ku p.č. 2363 a 2334/4 z úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových na 
obec.

• ZO schválilo doplnění zpracování pas-
portu pro vypouštění odpadních vod Ing. 
Benešem.

• ZO schválilo návrh vítání občánků 
v termínech březen a září na OÚ.

Výpis z jednání školské a kulturní komise 
dne 7. 2. 2011

Návrh termínů tanečních zábav a kulturních vystoupení – jednotlivé složky

26. 2. 2011  – Masopustní průvod - hasiči
24. 4. 2011  – Velikonoční zábava u Kachtíků – ČČK
14. 5. 2011 – Pouťová zábava na myslivecké chatě – sportovci
4. 6. 2011  – Zábava na myslivecké chatě – Kosovci
25. 6. 2011  – Červnová noc na myslivecké chatě – ČČK
26. 6. 2011  – Dětský den – KRPŠ
2. 7. 2011  – Pivní slavnosti na hřišti – sportovci
9. 7. 2011  – Červencová noc na myslivecké chatě – myslivci
21. 8. 2011  – Mše svatá a oslavy 75. výroční hasičů 
27. 8. 2011  – Oslavy 90. výroční myslivců – myslivci
26. 10. 2011  – Pochod Broučků – KRPŠ
21. 1. 2012  – Ples u Kachtíků – ČČK

14. 1. 2011
• ZO schválilo zadání plynofikace po-

žární zbrojnice firmě pana Vajďáka.
• ZO schválilo pořízení změny ÚP 

Všemina dle žádosti firmy Medoks s.r.o. 
z plochy bydlení na plochu pro drobnou 
výrobu.

• ZO schválilo poskytnutí půjčky MAS 
Vizovice ve výši 31.052 Kč.

• ZO schválilo finanční příspěvek 
Českému svazu včelařů ve výši 10.000 
korun.

• ZO schválilo dary pro seniory k naro-
zeninám ve výši 500 Kč.

4. 2. 2011
• ZO schválilo prodloužení platnosti 

programového prohlášení – místní Plán 
rozvoje venkova.

• ZO schválilo obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2011 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, č. 2/2011 o míst-
ním poplatku ze psů, č. 3/2011 o míst-
ním poplatku za využívání veřejného pro-
stranství a vyhlášky č. 4/2011 o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj.

• ZO schválilo žádost o dotaci na opra-
vu vlhkého soklu na ZŠ z KÚ Zlínského 
kraje a vyčlenění finančních prostředků 
na spolufinancování projektu z rozpočtu 
obce ve výši 141.000 Kč.

• ZO schválilo zakoupení přístroje na 
vysílání televizního programu ČT2 v hod-
notě 31.968 Kč.

• ZO schválilo dotaci sportovcům na 
opravu trávníku na hřišti TJ Sokol ve výši 
69.300 Kč.

• ZO schválilo záměr vypracovat studii 
na využití zahrádkářské budovy.

• ZO schválilo příjem i výdej dotace na 
hospodaření v lesích ve výši 23.720 Kč.

• ZO schválilo příjem i výdej dotace 
36.000 Kč na mzdu zaměstnance obce 
přijatého z úřadu práce.

• ZO schválilo převod mostů k místním 
komunikacím do majetku obce.

• ZO schválilo zakoupení nového kon-
vektomatu do školní jídelny.

• ZO schválilo příspěvek hradu Lukov 
ve výši 2000 Kč

• ZO schválilo příspěvek pečovatelské 
službě ve výši 5.000 Kč

• ZO schválilo odprodej plynové přípoj-
ky na hasičské zbrojnici plynárnám.

• ZO schválilo zakoupení nového zrca-
dla k dolnímu obchodu a stávající zrcadlo 
využít v ulici Cigánka.

• ZO schválilo zadání projektu projektu, 
ohlášení stavby a následně úpravu plo-
chy za obecním úřadem.

• ZO schválilo snížení nájmu v horním 
obchodě paní Ježíkové.

• ZO schválilo snížení platu starostovi, 
místostarostovi, zastupitelům a předse-
dům komisí dle platných tabulek.

NOVÁ SLUŽBA
Obec Všemina zavádí novou službu pro 

občany: „Zasílání vybraných zpráv z hlá-
šení rozhlasu e-mailem“. 

Zájemci se mohou registrovat přímo na 
internetových stránkách obce 

www.obecvsemina.info 
nebo své e-mailové adresy mohou na-

hlásit na OÚ Všemina, tel. 577 986 151 
nebo zaslat požadavek e-mailem na: 

podatelna@obecvsemina.cz
Na tuto e-mailovou adresu můžete rov-

něž zasílat své dotazy a požadavky na 
vedení a zastupitelstvo obce.

Zdatnější uživatelé internetu se mohou 
zapojit do diskuse a vyjádřit tak svůj ná-
zor na internetové adrese: 

www.forum.obecvsemina.info 
K tomuto můžete využít veřejný internet 

v místní knihovně a v přízemí budovy 
obecního úřadu - v místnosti před poštov-
ním střediskem.
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3D vizualizace osvětlení kostela

Základní termíny 
sčítání lidu

25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. roz-

hodným okamžikem sčítání. Informace 
do sčítacích formulářů se vyplňují podle 
skutečnosti platné v tento rozhodný oka-
mžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě 
hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v roz-
hodný okamžik na světě a do sčítání se 
nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu 
před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik 
mezi námi a je třeba tuto radostnou novi-
nu do sčítání uvést. 

26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat 

vyplněné sčítací formuláře. Existují tři 
základní cesty:

- Internet 
- Předání sčítacímu komisaři 
- Odeslání poštou v obálce nebo ode-

vzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011 
Do tohoto dne mají všichni podle záko-

na odevzdat formuláře – ať už je budou 
odesílat přes internet, poštou v obálce 
nebo osobně předávat sčítacímu komisa-
ři. 

20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou 

linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispo-
zici pro informace o sčítání lidu číslo 
Českého statistického úřadu 274 057 
777, které je v provozu v úředních dnech. 
Stále bude také fungovat informační 
email: info@scitani.cz.

Vážení občané a čtenáři,

rád bych využil této možnosti a poděkoval všem sponzorům a dárcům, kteří naší 
obci pomáhají nejen finančně, ale i formou jiné výpomoci například úklidu a zvelebová-
ní obce,udržování cest a chodníků v zimním období.

PARTR, MEDOKS, LASIUS (Restaurace u Kachtíků), SOLAREC (Miluše a Jaromír 
Štěpánovi), GENERALI POJIŠŤOVNA, AMIPOL ZLÍN, JAN HOLÍK, MERKUR, DLAŽBA 
PAVELKA a všem ostatním...

Chtěl bych se také zmínit o plánech a úkolech, které nás v nejbližší době čekají. 
V současné době probíhá jarní úklid obce, především odstraňování kamenné drti z cest 
a chodníků. Jakmile to počasí umožní jsou v plánu nutné opravy místních komunikací, 
vybraných mostů a kanalizačních vpustí. Uvažuje se také nad zpevněním několika úče-
lových komunikací. Chystá se oprava obecního rozhlasu, instalace odpadkových košů, 
zpomalovacích radarů, výstavba zpevněné plochy za úřadem a opravy nerovných chod-
níků. Jedním z hlavních úkolů je dořešení majetkových vztahů k pozemkům pod místní-
mi komunikacemi a chodníky. Tento úkol bude realizován průběžně. Je nutné opravit 
střechu na zahrádkářské budově a dořešit její využití. Probíhá jednání se zástupcem 
LČR k řešení regulace Všeminky a přítoků.

V plánu je také nasvícení kostela a opravy veřejného osvětlení. Pokračovat se bude 
ve výstavbě nových chodníků a zatrubnění příkop. Rád bych přivítal Vaše podněty 
a názory k činnosti obecního úřadu a k realizaci jednotlivých projektů.

Robert Tomšů, starosta

Pro vyplnění a odeslání formulářů sčítání lidu 2011 je možno využít veřej-
ného internetu v přízemí budovy obecního úřadu v úřední dny Po, St v době 
8.00–12.00 a 12.30–17.00 hodin nebo veřejného internetu v místní knihov-
ně, která je otevřena v úterý 16.00–18.00 hodin.
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Tříkrálová sbírka
V úterý 12. ledna 2011 byly za přítom-

nosti pracovníků Charity Zlín na obecním 
úřadě otevřeny pokladničky ze sobotní 
Tříkrálové sbírky. 

V naší obci se vykoledovalo 37 360 Kč, 
v obci Dešná 7 517 Kč, dohromady tedy 
celkem 44 877 Kč. 

Jménem Charity Zlín děkuji všem obča-
nům, kteří do charitní sbírky přispěli ja-
koukoliv peněžní částkou. 

Obzvláště děkuji vedoucím skupinek a 
koledníkům, dále maminkám i babičkám 
za přípravu občerstvení pro koledníky.

Jana Sedláčková

Naši jubilanti • duben – červen 2011

Do dalších let přejeme jubilantům hodně z draví, spokojenosti a rodinné pohody.Do dalších let přejeme jubilantům hodně z draví, spokojenosti a rodinné pohody.

 4. 4. Tomšů Stanislav, č.p. 34 85 let
 9. 4. Gajdošíková Zdeňka, č.p. 178 71 let
 10. 4. Martinů Stanislav, č.p. 122 76 let
 14. 4. Kovařík Alois, č.p. 54 84 let
 16. 4. Matůšková Marie, č.p. 137 60 let
 17. 4. Tomšů Marie, č.p. 35 77 let
 22. 4. Chovancová Jana, č.p. 39 60 let
 24. 4. Skula Jaroslav, č.p. 156 76 let
 26. 4. Kaulincová Marie, č.p. 229 72 let
 28. 4. Matušů Milada, č.p. 231 72 let
 28. 4. Plonková Marie, č.p. 176 82 let
 29. 4. Kovaříková Ludmila, č.p. 237 65 let
 1. 5. Gargulák Alois, č.p. 157 76 let
 4. 5. Holík Stanislav, č.p. 239 74 let
 6. 5. Ježíková Zdenka, č.p. 238 72 let
 6. 5. Kolajová Marie, č.p. 45 81 let
 7. 5. Kučerová Františka, č.p. 212 76 let
 14. 5. Tomšů Jan, č.p. 26 71 let
 16. 5. Pekař František, č.p. 232 71 let

 18. 5. Jakubů Františka, č.p. 66 81 let
 22. 5. Macháčková Marie, č.p. 256 60 let
 24. 5. Holíková Ludmila, č.p. 84 65 let
 24. 5. Kolaja Stanislav, č.p. 92 79 let
 24. 5. Matušová Jarmila, č.p. 6 77 let
 27. 5. Kovářová Františka, č.p. 202 83 let
 28. 5. Kovařčík Josef, č.p. 108 76 let
 2. 6. Matůšek František, č.p. 137 65 let
 4. 6. Holíková Ludmila, č.p. 3 74 let
 5. 6. Štěpánů Antonín, č.p. 286 77 let
 10. 6. Zerzanová Vlasta, č.p. 180 71 let
 10. 6. Geržová Františka, č.p. 28 73 let
 14. 6. Holíková Ludmila, č.p. 37 71 let
 17. 6. Jasenský Josef, č.p. 65 60 let
 22. 6. Kolářová Marie, č.p. 30 60 let
 23. 6. Maliňák Alois, č.p. 62 72 let
 24. 6. Jemelka Alois, č.p. 51 85 let
 25. 6. Tomšů Milan, č.p. 44 65 let

Poděkování
Děkuji zastupitelům Obce Všemina za 

poskytnutí příspěvku ve výši 1344,- Kč 
na pletací přízi.

V prosinci bylo Charitě Uherské Hradiště 
předáno dalších 340 ručně pletených 
bavlněných obvazů, které budou doprave-
ny do nemocnic v Indii.

Poděkování také patří všem těmto 
ochotným pletařkám: Marii Juříčkové, 
Ludmile Řepové, Ludmile Gajdošíkové, 
Ludmile Skulové, Marii Kaulincové, Lud-
mile Nedbalové, Marii Kučerové, Boženě 
Tomšů, Františce Kaulincové /Maleno-
vice/, Jarmile Maliňákové Anděle Chovan-

cové, Emilii Kuchařové, Ludmile Čalové, 
Františce Chovancové, Ludmile Holíkové, 
Marii Martinů, Ludmile Matůšů, Františce 
Gajdošíkové, Marii Vičíkové a Marii Kola-
jové. 

Jarmila Maliňáková

• Narození

Tadeáš Kadlčák, Všemina 312
Kryštof Tomšů, Všemina 31
Silvie Adámková, Všemina 316
Nikola Bodrogi, Všemina 172
Matěj Navrátil, Všemina 93

• Sňatky

12. 2. 2011
Libor Pavelka, Všemina 258
Monika Chlevišťanová, Vidče 220

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

• Úmrtí

22. 1. 2011
Jan Kučera, Všemina 186
31. 1. 2011
Anežka Polaštíková, Všemina 74
25. 2. 2011
Jan Gajdošík, Všemina 111
28. 2. 2011
Jaroslav Štěpánů, Všemina 100

 Čest jejich památce!

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze Všeminské matriky 
I. čtvrtletí 2011
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Zájmové tvoření i veřejně prospěšná činnost
Mezi občany naší obce jsou i tací, kteří se ve svém volném čase věnují různým 

zájmovým i veřejně prospěšným činnostem. Zajímavé jsou činnosti tvořivé, výtvarné.
Výrobky z různých materiálů dělají radost nejen těm, kteří je tvoří, ale i těm, kteří 
jsou těmito výrobky obdarováváni.

Jistě se vám bude líbit netradiční výzdoba velikonočních vajíček paní Jindřišky 
Čalové a dále ruční pletení bavlněných obvazů pod vedením Jarmily Maliňákové.

Fotografie pořídila Jindřiška Čalová.

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

Nejdříve si na vyfouklé vajíčko (doporu-
čuji ne úplně čerstvé, nejlepší jsou výfuky 
cca týden až měsíc vyschlé) namalujte 
body, které chcete vyvrtat. 

Velice jednouduchá pomůcka na vyzna-
čení linií je použití gumiček. 

Natáhněte je na kraslici tak, jak chce-
te, aby vedla linka dírek. 

Obkreslete obyčejnou tužkou – použijte 
měkkou tužku. 

Na vrtání používám malou hobby vrtač-
ku, která má 13 tisíc otáček a dvě frézky 
- malou kulatou (pro husí vejce určitě do-
poručuji diamantovou) a na zvětšování 
dírek frézku ve tvaru kužílku.

Při vrtání držte kraslici pěkně v dlani, 
nikdy netlačte proti tvrdé podložce. 
Nejdříve vyvrtejte malé dírky.

Po vyvrtání dírek zůstává v otvorech 
vidět blanka. Tu odstraníte tak, že vyvrta-
né vajíčko ponoříte do roztoku Sava

Připravte si roztok vody a Sava perex 
v poměru 1:1.

Kraslice nechejte dobře vyschnout. 
Pokud spěcháte, můžete je dát na půl 
minutky do mikrovlnky, kde uschnou na-
totata :-)) 

Na malování používám doma vyrobený 
stojánek.  

Ruku s kraslicí si dejte blízko lžíce, ve 
které se vám roztápí vosk. Do vosku na-
máčejte špendlíkovou hlavičku (jednodu-
še si zapíchejte různé špendlíky - kovové 
nebo se skleněnou hlavou - do tužek).

Kraslici držte opravdu blízko, protože je 
třeba pracovat rychlými tahy. 

 Já osobně maluji pouze voskovkami – 
nejlepší jsou české výroby.

Nejdříve malujte jednotlivé kapky – na 
každou čárku–kapku je nutné namočit 
vždy znovu do vosku. Namočíte do vosku, 
dotknete se skořápky a rychle uděláte 
tah. Nebojte, chce to jen cvik... 

Jakmile máte namalovaný vzor, obtá-
hněte dírky voskem. 

Pokud vám nepůjde obtahování dírek, 
netrapte se... tečky nejenže krásně do-
zdobí kraslice, ale můžete obtečkovat 
i otvory a budou vypadat jako kytičky..

Pokud nesežetene bílá vajíčka, zkuste 
vrtat a malovat hnědá. V kombinaci s bí-
lým voskem vypadají jako perníčky.

Nebo pokud chcete jiná než bílá či hně-
dá vajíčka, můžete si je po vyvrtání 

a odmáčení v savové lázni namalovat 
akrylovou barvou (ne před tím, hrozilo by 
poškrábání barvy při vrtání).

Postup podle www.brydova.cz 
upravila Jindřiška Čalová

Madeirové neboli vrtané kraslice
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Zaslouženě v cíli 
Jedinečnou náboženskou, kulturní i společenskou události posledních let v naší 

farnosti i obci je zcela určitě pořízení nových píšťalových varhan do farního kostela. 
Rozhodnutí o jejich realizaci padlo v prosinci 2008 podpisem smlouvy se zhotoviteli. 
Montáž varhan přímo v našem kostele začala v říjnu minulého roku. Dílo bylo úspěšně 
dokončeno a 20. prosince 2010 završeno kolaudací s následným převzetím nástroje. 
Krásným zakončením celého snažení bylo slavnostní žehnání nových varhan olomouc-
kým světícím biskupem mons. Josefem Hrdličkou v sobotu 5. března za přítomnosti 
9 kněží, dvou jáhnů, pozvaných hostí a velké účastí věřících. 

Celé varhany stály 2 390 000 Kč. Kromě toho se provedla stavební úprava kůru 
a nové dubové zábradlí. Jsou skvělým výrobkem, jsou mechanické, dvoumanuálové, 
mají pedál a 14 rejstříků. Pro běžné doprovázení liturgie jsou nadstandardní. Zároveň 
se na nich dají hrát běžné varhanní skladby a pořádat kvalitní koncerty duchovní hud-
by. Budou sloužit k Boží oslavě a k radosti lidí. Při pravidelné údržbě mohou vydržet tři 
stolení, což znamená, že poslouží nejméně 10 generacím našich potomků.

Projekt nových varhan se mohl uskutečnit jen díky velkorysosti, štědrosti a nadšení 
našich lidí. Velký dík za finanční dary patří všem dobrodincům, především drobným 
dárcům, zejména při pravidelných nedělních sbírkách, babičkám, místním podnikate-
lům a jejich firmám, osobám samostatně výdělečným, dále pak obcím Všemina 
a Dešná. Na okraj bych chtěl alespoň jmenovat firmy jako PARTR, LADOS, AMIPOL, 
MEDOKS, MERKUR CZ, drobné podnikatele jako Zerzan Adolf, Holík Jan, Pavelka 
Antonín, Ježíková Jana, Polaštíková Jitka, a další. Všem kdo jakkoliv přispěli k pořízení 
nových varhan patří velké „Pán Bůh zaplať“.

Tečku za celou akci nových varhan uděláme v neděli 19. června slavnostním odpo-
ledním koncertem duchovní hudby, po kterém bude následovat občerstvení, doprová-
zené hudbou, na farním hřišti. Na toto odpoledne, které je formou určitého poděková-
ní, jsou vřele zváni všichni dobrodinci, dárci, sponzoři, podnikatelé…

 P. František Kuběna SJ

V dubnu 2008 se na mne obrátil ně-
kdejší duchovní správce farnosti Všemina, 
R.D. Petr Wnuk, s překvapujícím dota-
zem, zda-li bych nepřijel do Všeminy 
a neprodiskutovali bychom možnost stav-
by nových píšťalových varhan. Zprávu 
jsem přijal s velkým nadšením, byl jsem 
teprve měsíc ve funkci arcidiecézního or-
ganologa a hned přišel úkol navrhnout 
nové varhany. Po prozkoumání liturgické-
ho prostoru jsem dospěl k závěru, že by 
nové varhany měly mít 2 manuály pro hru 
rukama, pedál a 11 znějících rejstříků. 
Předně jsem technicky a dispozičně vy-
cházel z nástrojů, které již v kostele stály. 
Jednalo se však vždy jen o malé jedno-
manuálové varhany. Návrh ale přesto po-
čítal s nástrojem, který by byl především 
k doprovodu liturgie a zároveň by se na 
něm dala hrát běžná varhanní literatura. 
Během stavby byl počet rejstříků, vzhle-
dem k nezbytné velikosti varhanní skříně 
a příznivému vnitřnímu uspořádání ná-
stroje, zvýšen na 14.

Na tomto místě se vydejme do historie 
a vzpomeňme krátce varhan, které dříve 
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Vše-
mině stály. 

Dle farní kroniky se nacházely první 
varhany v nově postaveném kostele v le-
tech 1780-1784 na starém dřevěném 
kůru a měly 7 rejstříků. Nebyl to původní 
nástroj zhotovený pro tento chrám, ale 
byl sem přenesen z františkánského kos-
tela z Kroměříže (dle prof. Jiřího Sehnala). 
V r. 1886 byly vyrobeny za 1150 zlatých 
novojičínským varhanářem Karlem Neu-
sserem (1844-1925) nové mechanické 
varhany o 7 rejstřících, které sloužily do 

VARHANY
Motto: „Píšťalové varhany ať jsou v latinské církvi ve velké úctě jako tradiční hudeb-

ní nástroj. Jejich zvuk dovede dodat církevním obřadům podivuhodný lesk a mocně 
povznést mysl k Bohu a vyššímu světu.“

  Konstituce o posvátné liturgii, čl. 120

70. let 20. stol. A byly později dočasně 
nahrazeny nepíšťalovým digitálním ná-
strojem fy Viscount.

Nynější nové varhany postavili varhaná-
ři Petr Dlabal a Boris Mettler z Bílska 
u Choliny. Zmíněná firma byla vybrána 
z celkem 6 oslovených varhanářů. Stavba 
započala po podpisu smlouvy dne 11. 
12. 2008 a byla dokončena úspěšnou 

kolaudací dne 2. 10. 2010 za přítomnos-
ti diecézních organologů celé Moravy. 
Během prací probíhaly pravidelné kontrol-
ní dny, kterých se účastnili kněží a zá-
stupci farnosti. Celé varhany stály 2 390 
000 Kč, přičemž se ještě realizovala sta-
vební úprava kůru a nové dubové zábrad-
lí. Nové varhany jsou vynikajícím výrob-
kem a předpokládá se, že s pravidelnou 
údržbou mohou vydržet stovky let. 
Zvukově se blíží raně romantickým ná-
strojům a jsou vhodné ke hře většiny 
starší varhanní literatury, zejména vrchol-
ného 18. a 19. století.

Závěrem patří poděkování za realizaci 
díla zejména oběma duchovním správ-
cům, R. D. Petru Wnukovi a R. P. Fran-
tiškovi Kuběnovi, SI, bez jejichž duchovní 
podpory by dílo zajisté nevzniklo a jeho 
realizace neproběhla. Velký upřímný dík 
patří všem dobrodincům, především drob-
ným dárcům, místním podnikatelům 
a obcím, bez jejichž finančních darů by 
dílo nikdy nebylo dokončeno.

Varhany byly slavnostně požehnány při 
mši sv. v sobotu 5. 3. 2011 olomouckým 
světícím biskupem mons. Josefem 
Hrdličkou.

Jan Gottwald, 
organolog Arcidiecése olomoucké
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Varhanní koncert
Nové barokní varhany instalované ve Všemině před Vánocemi 2010, zhotovené 

díky štědrosti dárců (hlavně babiček), podnikatelů, obecních úřadů (ve Všemině 
a Dešné) i ostatních sponzorů vyvolaly zprvu mnoho diskuzí o tom, zda jsou pro náš 
kostel vhodné, jestli nejsou příliš drahé...

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 
a farní akce ve druhém čtvrtletí

• 30. 3. středa: Udílení svátosti poma-
zání nemocných starším a nemocným 
při večerní mši svaté v 17.45 hod.
• 21. 4. Zelený čtvrtek: Mše svatá na 
památku Večeře Páně 17.45 hod.
• 22. 4. Velký pátek – den přísného 
postu: 17.00 Křížová cesta, 17.45 
Slavení památky Umučení Páně
• 23. 4. Bílá sobota: Boží hrob, osobní 
adorace, modlitba 8.00 – 16.00
• 23. 4. Velikonoční vigilie – Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 20.00
• 8. 5. neděle: První svaté přijímání 
dětí v 9.30 hod. Zasvěcení dětí Panně 
Marii a svátostné požehnání odpoledne 
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. Slavnostní kazatel P. Miroslav 
Herold SJ, řeholní kněz a historik. 
Poutní požehnání ve 14.30 hod.
• 19. 6. neděle: Pozvánka na farní od-
poledne: Poděkování všem dobrodin-
cům – dárcům, sponzorům, podnikate-
lům, obcím za finanční pomoc při poří-
zení nových varhan. 15.00 hod. 
Slavnostní koncert duchovní hudby. 
16.15 hod. AGAPÉ na farním hřišti (ob-
čerstvení s hudbou).

Konec pochybnostem učinilo uspořádá-
ní varhanního koncertu v neděli 20. úno-
ra 2011.

P. František Kuběna, SJ, úvodem podě-
koval všem, kdo se jakýmkoliv způsobem 
zasloužili o finanční zajištění tohoto vel-
kolepého díla, či pomohli prakticky při 
úpravách kůru a představil profesionální-
ho varhaníka pana Martina Kubáta, jehož 
pozval na první koncertování.

Pan Kubát pochází z východních Čech. 
Úspěšně vystudoval Konzervatoř v Čes-
kých Budějovicích v oboru hra na varhany 
a dirigování. Svůj talent dále rozvíjel na 
četných kurzech s předními evropskými 
varhaníky. K jeho největším úspěchům 
patří 2. cena na Mezinárodní varhanní 
soutěži v Mülheimu an der Ruhr a 1. cena 
na Mezinárodní soutěži mladých varhaní-
ků v Opavě.

V letech 1994-2000 působil jako ka-
tedrální varhaník v Českých Budějovicích, 
poté začal vyučovat varhanní improvizaci 
(= zpracování hudeb. tématu podle oka-
mžitého nápadu a bez přípravy) a liturgic-
kou hru na Konzervatoři v Opavě. Mimo to 
koncertuje, komponuje, zaměřil se též na 
výchovné pořady s varhanní hudbou pro 
žáky základních a středních škol. Pro 
kostelní varhaníky pořádá kurzy „Impro-
vizace v liturgii“, je členem hudební sekce 
při Liturgické komisi královéhradeckého 
Biskupství a varhaníkem.

V našem kostele rozezvučel nové var-
hany skladbami mistrů barokní hudby J. 
S. Bacha, jeho předchůdce Buxtehudeho 
a českého skladatele Jana Křtitele 

Kuchaře. Koncert rozdělil do dvou částí. 
Nejdříve promluvil k posluchačům a se-
známil je s jednotlivými částmi varhan, 
vysvětlil, že mechanické píšťalové varha-
ny mají nejdelší životnost (stovky let) při 
minimální údržbě. Podotkl, že cena 2 390 
000,- Kč odpovídá dokončenému dílu 
a podle jeho názoru by si jiná firma mohla 
stanovit za totéž dílo částku vyšší. Potom 
nás seznámil s autory a názvy skladeb, 
které si pro koncertní hru připravil.

Promyšleně střídal skladby delší s krat-
šími a snažil se předvést co nejvíce zvu-
kových možností volbou různých rejstříků. 
Prolínání hudeb. motivů, barva zvuku 
a mistrná hra varhaníka působily silným 
dojmem a vyvolávaly v posluchačích po-
vznášející pocity umocněné chrámovým 
prostorem. 

Následovalo opět mluvené slovo a vý-
zva k volbě témat pro závěrečnou impro-
vizaci. Spojením dvou zcela odlišných 
motivů (vánoční mše Hej, mistře a písně 
Matko přesvatá) všechny překvapil, pro-

tože zazněla hudba 21. století, součas-
ná, výrazná, pro některé však méně me-
lodická.

Bouřlivý potlesk přítomných byl jistě 
pěkným díkem za nevšední skvělou pro-
dukci. Kéž naše nové varhany dobře slou-
ží k doprovodu liturgie a koncertním úče-
lům nám i pokolením příštím.

Fr. Kovaříková



Milí spoluobčané, 

zimní měsíce letošního roku jsou již 
minulostí, ale sbor dobrovolných hasičů 
se plně věnoval své činnosti. 

V měsíci prosinci jsme se plně věnova-
li tradičním valným hromadám. Dne 11. 
12. 2010 proběhla valná hromada ve 
Všemině. Navštívili nás zástupci z obcí 
Neubuz, Veselá, Březová, Slušovice, ale 
také i zástupci z naší družební vesnice 
Strahovice. Na Valné hromadě se tradič-
ně vyhodnocoval uplynulý rok v našem 
hasičském sboru a plánují se okrskové a 
pohárové soutěže. V našem sboru probě-
hl uplynulý rok výborně, hlavně co se týká 
činnosti našich mladých hasičů. A také 
jsme si stanovili cíle pro rok 2011, které 
hodláme splnit všemi svými silami. 

Poslední akcí uplynulého roku 2010 byl 
dne 16. 12. 2010, 9. ročník fotbalového 
turnaje v Trnavě. Soupeři v turnaji byli 
velmi dobří a hráli na „ostré lokty“ došlo 
i k několika menším zraněním. Tím se ale 
naši mladí bojovníci nedali zaskočit 
a získali 3. a 5. místo v kategoriích starší 
a mladší žáci. 

Nový rok 2011 začal pro hasiče zvese-
la a to Okrskovým aktivem, který se 
uskutečnil dne 29. 1. 2011 na Veselé. 
Jedná se o ukončení roku všech sborů 
dobrovolných hasičů v 11. okrsku. 
Hodnotí se zde i činnost za uplynulý rok 
v 11. okrsku. Akce se z našeho sboru 
zúčastnilo 14 členů, zábava probíhala za 
doprovodu živé hudby do ranních hodin. 

Dne 5. 2. 2011 jsme uspořádali tradič-
ní „Sjezd na čemkoliv“, zúčastnilo se asi 
20 dětí za doprovodu dospělých. Tato 
akce je závislá na počasí – tedy na množ-
ství sněhu – a tak ji nelze dopředu naplá-
novat. Ale i přes to, že sjezd byl napláno-
ván ze „dne na den“ byla účast dobrá. Je 
důležité, abychom pořádali podobné ak-

8 Všeminský zpravodaj 1/2011

Jarní spalování travních porostů a jiného odpadu
Jarní čas znovu láká občany, zahrádkáře, chataře a chalupáře k práci a úklidu. To 

ale přináší řadu problémů také hasičům, kteří musí často vyjíždět na případy nehlá-
šeného spalování klestu, suché trávy, dřevního nebo jiného biologického odpadu.

Hasiči proto varují před nebezpečným plošným vypalováním suchého porostu na 
volných plochách, které může způsobit nekontrolované rozhoření s možným ohro-
žením jak přírody, tak majetku nebo i zdraví lidí. Zvláště senioři by se měli mít na 
pozoru a neměli by přeceňovat své omezené reakční schopnosti.

Hasiči proto občanům doporučují, aby případné spalování odpadu na zahrádkách 
hlásili předem na telefon 950 670 222 nebo využili zcela novou službu zlínských 
hasičů na internetových stránkách www.hzszlk.eu v portálu na hlášení pálení odpa-
du Pálení klestí ve Zlínském kraji . Hasiči tak chtějí předejít zbytečným výjezdům 
a planým poplachům, které každoročně provází toto období. 

Zároveň upozorňujeme, že povinností každého občana je počínat si tak, aby nedo-
šlo k požáru. 

Je třeba dodržovat správné zásady bezpečnosti a v případě nebezpečí ihned při-
volat pomoc hasičů na čísle 150 nebo 112. 

V případě nedodržení těchto zásad a porušení povinností §17 zákona č. 133/ 
1985, Sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, může být fyzická osoba 
ve správním řízení v návaznosti na přestupkový zákon napomenuta příp. pokutována 
až do výše 25 tis. Kč.

Povinnosti právnických osob řeší §5 zákona č. 133/1985, Sb., O požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů.

OSH Zlín

Z činnosti SDH Všemina 
ce pro děti v co největším počtu, aby se 
naše děti nenudily a také měly co nejvíce 
pozitivních zážitků. 

Ovšem největší akcí celého prvního 
čtvrtletí roku 2011 v našem sboru a trou-
fám si říct, že i v naší obci, byl tradiční 
masopustní průvod, konaný dne 26. 2. 
2011. Průvod začal v 9:00 na horní toč-
ně. Masopustní akce se zúčastnilo asi 
30 masek, doprovázených po celou dobu 
dechovou hudbou. Průvod také samozřej-
mě doprovázel pan Valchař z Liptálu 
s jeho krásnými koňmi. Průvod skončil 
cca v 15:00 u svatého kříže na dolním 
konci obce společnou písní. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem spo-
luobčanům, kteří našim unaveným a vysí-

leným maškarám připravovali bohaté ob-
čerstvení. Je krásné, že se tato tradice 
i nadále udržuje. 

Nejbližší akce chystané naším sborem 
je pouť na svatý Hostýn, která se usku-
teční 30. dubna. Dále pak jarní kolo po-
žárního sportu, konající se 14. 5. A tak 
proto pro náš sbor začne jaro pilným tré-
ninkem. 

Závěrem bych Vás všechny chtěla upo-
zornit na ZÁKAZ jarního vypalování trávy. 
Prosím neberte toto na lehkou váhu. 
I malá jiskra může způsobit velkou kata-
strofu. 

Za celé SDH Všemina Vám všem přeji 
krásné svátky velikonoční. 

 Za SDH Marie Gajdošíková 
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Činnost MS Všemina za I. čtvrtletí 2011

Letošní rok zahájil svoji činnost náš 
spolek 12. ročníkem oblíbeného Maškar-
ního plesu, který se i letos konal v hos-
půdce U Fojtů. Menší prostory byly vyvá-
ženy bohatou tombolou a živým hudeb-
ním doprovodem. 

Při té příležitosti bych zejména chtěla 
především poděkovat Břetislavu Kučerovi 
za možnost ples pořádat v jeho podniku. 
Na místě je jistě i poděkování všem spon-
zorům, jež přispěli na naplnění pestré 
tomboly: Fa Partr, Fa Dlažba Pavelka, Fa 
Tristol, Fa Zerzán Adolf, Fa Čalounictví 
Kučera Alois , Fa Plonka Vlastimil Elektro, 
Fa Šefčík Josef, Hospůdka U Fojtů, 
Zavadil Tomáš, Smíšené zboží - Ježíková 
Jana a členové ČČK. Děkujeme i obča-
nům, ať už za účast nebo za přispění do 
tomboly.

Dále byla na začátku roku uspořádána 
valná hromada MO ČČK Všemina, 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 po-
řádaných jinými složkami naší obce.

Jako každoročně v tento čas končí zim-
ní období a těšíme se na příchod jara. Je 
to doba nadějí pro lidi i pro zvěř, která po 
zimním strádání se bude moci pastvit na 
zeleném travním koberci našich strání. 
Strádání zvěře bylo minimální, neboť zi-
ma nebyla tak krutá, jak zněly předpovědi 
a krmná zařízení byla v průběhu zimy do-
statečně zásobena a doplňována krmivy 
jadrnými a senem.

Po ukončení hlavní lovecké sezony a s 
příchodem nového roku se uskutečnily 
dvě naháňky, při kterých byly loveny lišky 
a divoká prasata. Tyto naháňky mají hlav-
ní cíl snížení početního stavu lišek, které 
jsou na jaře jedni z nejhorších predátorů 
a likvidátorů mláďat nejen drobné zvěře.

V únoru bylo zakoupeno medikované 
krmivo (granule obsahující léčebné a pro-
tiparazitální látky) pro spárkatou zvěř a 
bylo rozděleno členům. Ve stanovený den 
muselo být dodáno do všech krmných 
zařízení, namícháno v poměru 1:10 s ja-
drným krmivem a nasypáno do krmítek. 

Při těchto příležitostech bylo provede-
no i pravidelné sčítání zvěře, které je po-
vinné a mimo jiné slouží i mysliveckému 
hospodáři jako podklad pro zpracování 
plánu chovu a lovu zvěře.

Dne 12. 3. 2011 se konala výroční 
členská schůze. 

Předseda MS Všemina pan Štefan 
Vojtek přečetl obsáhlou zprávu o činnosti 
MS za uplynulé období. Hodnotil činnost 
a dobrou spolupráci většiny členů při pl-
nění úkolů na úpravách areálu chaty, 

práce v honitbě i ostatních činnostech 
pro rozvoj myslivosti.

Myslivecký hospodář pan Rostislav 
Gajdošík ve své zprávě hodnotil chov 
a lov zvěře v uplynulém období. 

Finanční hospodář pan František Láčík 
seznámil s finančními příjmy a výdaji 
v roce 2010.

Předseda kontrolní a revizní komise 
pan Alois Martinů přečetl zprávu z prove-
dených revizních kontrol na úseku financí 
i materiálové inventury. Při revizích nebyly 
shledány žádné rozpory mezi evidenčními 
knihami a skutečností.

Na výroční schůzi byli pozváni hosté, 
starosta obecního úřadu pan Robert 
Tomšů, členové výboru honebního spole-
čenstva, stálí honci a přátelé myslivosti.

Předseda MS poděkoval obecnímu úřa-
du a honebnímu společenstvu za velmi 
dobrou spolupráci v roce 2010 a vyjádřil 
přání, aby tato spolupráce pokračovala 
i v roce letošním.

Závěrem poděkoval všem přítomným 
za účast, upozornil na výstavku trofejí 
zvěře ulovené v roce 2010, pozval po 
schůzi na malé pohoštění a tuto výroční 
schůzi ukončil.

 Za MS Všemina
 Antonín Štěpánů

MO Českého červeného kříže Všemina
Chceme požádat, aby zástupci jiných 

složek předem zažádali o zajištění dané 
akce, protože sami nemáme přehled 
o jejich plánech.

Osvětové školení našich občanů v zá-
sadách první pomoci se uskuteční ve 
středu 6. 4. 2011 v 18 hodin u Kachtíků. 
Je pozvána odborná lékařka Jana Zimmer-
mannová, která nám osvěží znalosti, 
které se mohou každému z nás kdykoliv 
hodit. Proto určitě přijďte. 

O velikonočních svátcích plánujeme 
Pomlázkovou zábavu, která by se měla 
konat o velikonoční neděli 24. dubna 
2011 v Pohostinství U Kachtíků. Připra-
vena bude živá hudba a bohatá tombola. 
Všichni jste srdečně zváni. Pokud máte 
chuť, můžete přispět i do tomboly věcnou 
cenou.

Pokračují také pravidelné víkendové 
pěší „trekingové“ výšlapy – posledním 
výšlapem byla cyklostezka Valašské 
Meziříčí. Sraz je každou neděli ve 13:00 
hod. u horního obchodu, kdo má chuť 
může se přidat.

Závěrem mi dovolte popřát vám všem 
jarem provoněné svátky velikonoční 
a hodně sluníčka do jarních dnů.

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK
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Základní škola
Není to tak dlouho, kdy jsme psali o činnosti za první pololetí a už máme tady 

zase třetí čtvrtletí školního roku a seznamujeme vás s činností od začátku ledna.

Hned v prvním týdnu ledna k nám na-
stoupila nová paní učitelka Zdenka Pšen-
číková jako zástup za mateřskou dovole-
nou. Vyučuje jako třídní učitelka ve 2. 
a 3. ročníku, dále vyučuje přírodovědu 
a vlastivědu v 5. ročníku a pracovní čin-
nosti v 1. a 4. ročníku.

17. ledna proběhl na naší škole také 
zápis do 1. ročníku. Po dobu zápisu se 
děti plněním úkolů dostaly do pohádkové-
ho hradu Školštejna, kde byly přijaty 
k dalšímu vzdělávání. Prvním úkolem dětí 
bylo představit se a říci kde bydlí. Na 
tomto stanovišti jsme zjišťovali schop-
nost dítěte komunikovat a výslovnost dě-
tí. Dalším úkolem bylo poznat zvířátka, 
která vystupují v ukázkách z pohádky 
a poznat ostatní zvířátka, která žijí v zoo-
logické zahradě. Úkolem druhého stano-
viště bylo zjistit pozornost dítěte a slovní 
zásobu dítěte. Na třetím stanovišti děti 
zjišťovaly rozdíly na obrázcích, zde jsme 
sledovali schopnost orientace. Tyto úkoly 
děti zvládaly velmi dobře. Na čtvrtém 
stanovišti děti musely pomoci hradnímu 
lenochovi zapnout knoflíky a zavázat tka-
ničky, tento úkol byl pro děti obzvlášť 
složitý. Na tomto stanovišti si děti procvi-
čovaly jemnou motoriku. Na pátém stano-
višti děti dokončovaly hrad z kostek, ten-
to úkoly zvládly bez potíží. Nejvíce se tě-
šili na poslední úkol, kde jim hradní paní 
předala odměnu za splněné úkoly a také 
rozhodnutí o přijetí do hradu Školštejna 
– základní školy od 1. září 2011.

Zápisu se zúčastnilo celkem 16 dětí, 
z toho bylo požádáno rodiči o jeden od-
klad školní docházky. Do první třídy na-
stoupí 15 dětí.

Od prvního února se děti, které byly 
přijaty do školy účasní projektu „Adaptace 
předškolního dítěte na základní školu“. 
Projekt vede ředitelka školy a děti se 
jednou za čtrnáct dní účastní výuky jedné 
vyučovací hodiny, kde se připravují na 
vstup do školy. Seznamují se se školním 
prostředím, procvičují barvy, počítání, 
jemnou motoriku a rozvíjí slovní zásobu.

V rámci přípravy děti plní úkoly jak ve 
škole, tak za domácí úkol. Projekt je u 
dětí velmi oblíbený. Těší se na každé no-
vé pondělí, kdy mohou jít opět do školy.

Mezi další aktivity školy patří hodnoce-
ní školy formou dotazníků, které vyplňují 
žáci, rodiče a učitelé. Dotazníky zpraco-
vává firma Scio a výsledky se používají 
při hodnocení školy.

V měsíci březnu probíhá každoročně 
testování žáků 3. a 5. ročníku ze znalostí 

Mateřská škola
Pokročil čas, školní rok se přehoupl do 

své druhé poloviny a jsme tu opět se 
zprávami z naší školky.

Po Vánocích, kdy jsme si dopřáli odpo-
činku a radování s našimi blízkými, jsme 
se sešli v plné síle a vrhli se znova do 
pilné práce. Čekal nás totiž zápis do 1.
třídy. 

6. ledna 2011 navštívily děti výchovný 
koncert v místním Římsko-katolickém 
kostele, kde byly instalovány nové varha-
ny. Pozvání přijal profesionální varhaník, 
který děti podrobně seznámil s tímto krá-
lovským nástrojem a předvedl několik 
skladeb nejslavnějších českých i světo-
vých skladatelů. 

13. ledna 2011 jsme se vypravili spo-
lečným autobusem s dětmi z Liptálu na 
divadelní představení „Zachraňte pohád-
ku!“ do Městského divadla ve Zlíně. Kaž-
dý takový výlet za divadlem je pro děti 
událostí, na kterou se těší a také potom 
na ni ještě dlouho vzpomínají. Maminky 
v tento slavnostní den obléknou holčičky 
do slušivých šatů či sukýnek a halenek, 
z kluků jsou pro tento den elegáni v koši-
lích a svetrech.

Vládla zima… Pokud to počasí dovolilo, 
chodili jsme s dětmi za naši školu „lopa-
tovat“, bobovat, stavět sněhuláky a bun-
kry. 

Ani jsme se nenadáli a bylo tu pololetí. 
U nás ve školce byl provoz i o pololetních 
prázdninách, kdy měli možnost i rodiče 
školáků, dát k nám děti do družinky.

Se svým příběhem nás 7. února 2011 
navštívilo soukromé divadlo z Hodonína. 
Patří již k tradici, že nás toto divadélko 
průměrně 3x do roka pobaví a poučí 
a jeho herci se těší u našich dětí poměr-
ně velké oblibě.

V půlce února nastal čas jarních prázd-
nin. Také v tomto týdnu mohli i rodiče 
školáků posílat děti do naší školky, jako 
do družinky.

Zvýšený výskyt chřipky a viróz se v prů-
běhu února projevil na docházce dětí do 
MŠ, která byla nižší, než v ostatních mě-
sících. 

K nepopulárním ale nezbytným „akcím“ 
patří tradiční preventivní návštěva zub-
ních lékařek ve Slušovicích – MUDr. 
Pšenkové a MUDr. Brožové. Prohlídku 
jsme absolvovali 8. 3. 2011.

Nyní už se s dětmi těšíme na jaro. Na 
vycházkách se necháváme hřát sluníč-
kem a pozorujeme, jak na zahrádkách 
pučí první kytičky. Už aby to bylo a my 
vyrazili na pískoviště! 

Na něj se těšíme nejvíce.

Alena Květáková

českého jazyka, anglického jazyka a vše-
obecných vědomostí. Testy nám slouží ke 
srovnávání vědomostí žáků naší školy 
s vědomostmi žáků ostatních škol. Testo-
vání žáků bude probíhat poprvé online. 
Zde si mohou žáci při testování ověřit své 
dovednosti při práci na počítači.

V tomto týdnu se budeme také účastnit 
matematické soutěže Cvrček pro žáky 3. 
ročníku a Klokánek pro žáky 4. a 5. roč-
níku. 

Během třetího čtvrtletí jsme se účast-
nili také kulturních akcí, mezi ně patří 
varhanní koncert v místním kostele a di-
vadelní představení divadla Hodonín.

V tomto měsíci obec zakoupila nový 
konvektomat do školní kuchyně, poně-
vadž stávající již byl nepoužitelný. Stávající 
konvektomat sloužil ve škole celkem 17 
let. Doufejme, že vzroste počet obědů 
a bude plně vytížený.

Pomalu se nám chýlí školní rok ke kon-
ci a většina třídních učitelů plánuje školní 
výlety. Žáci 5. ročníku letos navštíví Pra-
hu, kde si projdou památky a kulturní za-
řízení, což bude pro ně přínosné v dalším 
vzdělávání. Paní učitelky v ostatních tří-
dách připravují návrhy na školní výlet, 
předběžně by se jednalo o návštěvu wes-
ternového městečka.

Mgr. Bc. Marta Korytarová

Povídání o pejscích
Chovat pejska je určitě ušlechtilá záli-

ba, které se věnuje celá řada našich 
spoluobčanů. Většina z nich dodržuje zá-
kladní pravidla pro chov psů a nijak tím 
neobtěžuje okolí.

Chtěla bych upozornit, že tento článek 
se těchto slušných majitelů psů netýká. 
Týká se „pejskařů“, kteří nechávají své 
psy volně běhat po obci a vůbec je neza-
jímá, že volný pohyb jejich domácího 
mazlíčka obtěžuje nebo dokonce ohrožu-
je okolí. Týká se to také těch, kteří pravi-
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VŠEMINSKÝ HOKEJ
Hokejový tým HC Medoks Všemina se letos účastnil druhého ročníku Valašské 

hokejové ligy 2010-2011. Jedná se o amatérskou ligu ledního hokeje neregistrova-
ných hráčů a nevedl si vůbec špatně. Naši kluci celkově obsadili výborné druhé 
místo a za něj budou oceněni pohárem. Byli zařazeni do skupiny C spolu s dalšími 
9 celky.

KRPŠ
Sníh už zmizel ze strání, a tak i kolem 

našich domovů vykouklo všechno, co 
se tam za letošní zimu nahromadilo. 
Protože zanedlouho jsou tu svátky jara 
a jistě se chceme všichni na ně náleži-
tě připravit, proběhne i letos tradiční 
SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU. Doufáme, 
že tak napomůžeme k úklidu obce 
a její jarní očistě. Tímto předem děkuje-
me za všechny vaše železné hromádky, 
co nás budou čekat u cesty. Utržené 
finance poputují opět na akce pro děti, 
stejně jak to bylo třeba při lednovém 
KARNEVALU. Druhým rokem jsme tam 
nachystali pro děti mimo diskošou 
a soutěží i velkou tombolu. Na tu se 
mnozí obzvlášť těšili. Za mixážním pul-
tem nás bavil pan Březík. Ten to s dět-
mi moc pěkně umí a tak mu patří dík za 
bezva zábavu. Poděkování míří také do 
firmy PARTR a obou našich obchodů - 
pí Kučerové a pí Ježíkové, kteří zajistili 
sladké odměny.

Na závěr školního roku nás čeká ak-
ce největší – POHÁDKOVÝ LES. Již nyní 
je nutné začít připravovat některé orga-
nizační věci a obnovit staré či vyrobit 
nové masky. Každá pomocná ruka je 
a bude vítána. Na další akce, nápady 
a spolupráci s občany všech věkových 
kategorií se za KRPŠ těší 

 Laďka Pekařová

delně venčí své pejsky na veřejných pro-
stranstvích a exkrementy po nich neukli-
dí. Pohled na krajnici silnice nebo chod-
ník, kde psi vykonávají svoji potřebu, je 
potom velmi neestetickým zážitkem, ne-
mluvě o tom, že si občas nechtěně přine-
seme na podrážkách bot psí exkrementy 
i domů. Někdy pak vycházka s dětmi po 
chodníku spíše připomíná brannou hru.

Chtěla bych vyzvat všechny tyto majite-
le psů, aby se nad svým konáním zamys-
leli. Věřím, že si uvědomí, že volné pobí-
hání psů a psí výkaly obtěžují ostatní. 
Vždyť i lidé na vesnici se můžou těšit 
nejen přírodou, ale i pěkným prostředím. 
Sankce a tresty jsou až poslední řešení, 
proto apeluji na obyčejnou lidskou sluš-
nost. Věra Polášková, učitelka MŠ

Utkání se hrála dle pravidel ČSLH a na 
každé utkání byl delegovaný rozhodčí. 
Děkujeme všem fanouškům a sponzo-
rům, kteří nás podporovali během celé 
sezóny.

Nejlepší střelci: Rostislav Trtík 34, 
Václav Zavadil 24, Vít Chovančík 17.

Sestava hokejového týmu: Gajdošík 
Luděk, Gajdošík Milan, Gajdošík Petr, 
Gajdošík Stanislav, Gerych David, 
Chovančík Vít, Jasenský Josef, Jasenský 
Petr, Ježík Martin (kapitán), Karlík Dušan 
jun., Karlík Dušan sen., Kovařík Michal, 
Kryška Jakub, Machů Jaromír, Menšík 
Vlastimil, Mika Miroslav, Mika Radek, 
Oškera Petr (brankář), Rupa Lubomír, 
Tomšů Jiří, Tomšů Martin, Tomšů Milan, 
Trtík Rostislav, Trtík Tomáš, Vaďura 
Jindřich, Vala Jaroslav, Zavadil Tomáš, 
Zavadil Václav. 

Oficiální stránky Valašské hokejové li-
gy: www.hokejbrumov.cz

Vít Chovančík

P O Ř A D Í Z V R P SKORE BODY

 1. VHK Ploština 26 22 0 4 194 : 91  50
 2. HC MEDOKS VŠEMINA 27 19 3 5 199 : 99  48
 3. HC Bylnice 27 16 2 9 179 : 127  41
 4. HC PREDATORS BRUMOV 26 15 1 10 151 : 99 36
 5. NOACO TEAM 26 14 2 10 135 : 93  34
 6. HC Křekov 27 12 1 14 139 : 142  28
 7. HC VALAŠŠTÍ SRŠNI 27 12 0 15 113 : 142 25
 8. HC Media Mix Vrbětice 24 10 2 12 99 : 128  25
 9. HC Hrádek 27 5 1 21 87 : 184  16
 10. HC Bílí orli 27 1 0 26 64 : 262  3 
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Zpráva o činnosti oddílu kopané TJ Sokol Všemina – zima 2011

MUŽI - IV. třída, skupina B

 Kolo Datum Čas Utkání

 14. neděle 10. 4. 15:30 Hvozdná B – Všemina
 15. neděle 17. 4. 16:00 Všemina – Veselá B
 16. sobota 23. 4. 16:00 Lužkovice B – Všemina
 17. neděle 1. 5. 16:30 Kostelec B -Všemina
 18. neděle 8. 5. 16:30 Všemina – Neubuz
 19. sobota 14. 5. 16:30 Kašava B – Všemina
 20. neděle 22. 5. 16:30 Všemina – Lutonina
 21. neděle 29. 5. 16:30 Trnava – Všemina
 22. neděle 5. 6. 16:30 Všemina – SK Vizovice B
 13. neděle 12. 6. 16:30 Všemina – Štípa B

Pozn.: Muži sehrají poslední 3 zápasy na náhradním hřišti 
(bude upřesněno)

ŽÁCI - okresní soutěž, skupina B

 Kolo Datum Čas Utkání

 1. neděle 17. 4. 13:30 Všemina – Hvozdná
 2. neděle 24. 4. 13:30 Všemina – Štípa
 3. neděle 1. 5. 14:00 Všemina – Lukov
 4. neděle 8. 5. 14:00 Všemina – Trnava
 5. sobota 14. 5. 14:00 Všemina – Lužkovice
 6. neděle 22. 5. 10:30 Hvozdná – Všemina
 7. neděle 29. 5. 13:00 Štípa – Všemina
 8. neděle 5. 6. 13:30 Lukov – Všemina
 9. neděle 12. 6. 13:30 Trnava – Všemina
 10. neděle 19. 6. 14:00 Lužkovice – Všemina

Pozn.: Žáci sehrají prvních 5 zápasů doma, dalších 5 venku.

Rozlosování mužstev TJ Sokol Všemina – sezóna 2010/2011 – jaro

Zimní období tradičně nepřeje v na-
šich klimatických podmínkám nejpopu-
lárnější kolektivní hře, přesto náš oddíl 
ani v této části roku nezahálel.

V sobotu 29. ledna se v hostinci 
U Kachtíků konalo FOTBALOVÉ PLESÁNÍ, 
které se podle všeho vydařilo, což doku-
mentují pozitivní ohlasy z řad 160 účast-
níků. Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly, především fir-
mám Lados a Partr a také za poskytnutí 
prostor, vynikající pomoc a vstřícný pří-
stup při přípravách paní Lence Bělíčkové. 
V příštím roce chceme na obnovenou 
tradici fotbalových plesů navázat.

Žáci si přípravu na jarní část v tělocvič-
ně v Liptále zpestřili účastí na 4. ročníku 
halového turnaje v Kašavě, kde za účasti 
šesti týmů skončili na pátém místě. 
Objevem turnaje navíc byla vyhlášena 
Veronika Kučerová, která od jara bude 
oblékat dres týmu Holešovských holek. 
Přejeme jí v novém působišti hodně úspě-
chů.

Muži s okleštěnou sestavou, kdy něko-
lik mladých hráčů z řad bývalých doros-
tenců přestalo ve fotbale působit, či pří-
padně dalo přednost dorostu v jiných tý-
mech, se připravovali na umělé trávě ve 
Fryštáku, a zúčastnili se zimního turnaje 
ve Valašském Meziříčí s těmito výsledky:

Leskovec (III. třída, Vsetín) – Všemina 
4:2; Všemina – Mořkov (okresní přebor, 
Nový Jičín) 1:1; Valašské Meziříci – junioři 
– Všemina 3:2; Krhová (III. třída, Vsetín) 
– Všemina 1:4; Všemina – Střítež nad 
Bečvou (okresní přebor, Vsetín) 2:1; 
Všemina – Halenkov (okresní přebor, 

Vsetín) 2:2; Všemina – Hovězí (1. B třída, 
Zlínský kraj) – 1:7.

Navíc mužstvo absolvovalo čtyřdenní 
soustředění na podnikové chatě firmy 
Lados ve Velkých Karlovicích. 

Na výroční členské schůzi začátkem 
března byl novým předsedou TJ Sokol 
Všemina téměř jednomyslně zvolen Lukáš 
Turna. Bývalému předsedovi Stanislavu 
Gajdošíkovi děkuji za celý výbor za práci 
věnovanou našemu oddílu.

V průběhu února zastupitelstvo obce 
schválilo dotaci na námi dlouho připravo-
vanou opravu hřiště. Chtěl bych tímto 
poděkovat novému zastupitelstvu za po-
skytnutí finančních prostředků na realiza-
ci zatravnění plochy před brankami 
a pravidelné hnojení celého trávníku. 
Některé části našeho hřiště tuto opravu 
nevyhnutelně potřebují. Víme, že v dnešní 
době se zdroje nachází velmi těžce, proto 
je efektivnímu vynaložení přidělených pro-

středků věnována naším oddílem hlavní 
důležitost.

Realizace bude probíhat v části hnojení 
v průběhu celého roku, samotné zatrav-
nění pak v druhé polovině měsíce května, 
z čehož plyne nutnost hledání řešení pro 
odehrání zbývajících zápasů našich dvou 
mužstev. Žáci hrají soutěž čtyřkolově, 
takže jsme se dvěmi soupeři dohodli na 
výměně pořadatelství. Prvních pět zápa-
sů tak sehrají doma, druhých pět na 
venkovních hřištích. Mužů se týká změna 
v posledních třech domácích zápasech, 
zde intenzivně hledáme náhradní hřiště, 
z čehož může pramenit posunutí někte-
rých termínů těchto utkání. O těchto 
změnách a všech novinkách ve všemin-
ském fotbale informují naše stránky na 
adrese: www.obecvsemina.info/tjsokol.

David Řepa
 sekretář TJ Sokol Všemina


