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Myslivecké sdružení Všemina 
oslavilo 60 let od svého 
vzniku. Při této příležitosti byl 
v honitbě postaven a dne 
25. 9. 2011 slavnostně 
požehnán památník k poctě 
sv. Huberta, patrona myslivců.

 Čtěte na str. 8–9

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině.

Čtěte na str. 4–7
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
8. 6. 2011
• ZO schválilo pověření starosty k zajiš-

tění podání žádosti o dotaci na nákup 
kompostérů.

• ZO schválilo podání žádosti o dotaci 
na vybudování bezdrátového rozhlasu 
a varovného systému obce.

• ZO schválilo přijetí dotace ve výši 20 
tis. Kč na nákup čerpadla pro hasiče.

• ZO schválilo žádost na odkup pozem-
ku od LČR pod budovou OÚ a za OÚ.

• ZO schválilo strategický rozvoj obce 
Všemina v letech 2012–2014.

• ZO schválilo odkup pozemků pod 
částí komunikace k areálu podle GP 
1084-49/2011.

• ZO schválilo ponechání radaru na 
horním konci obce a nákup dvou radarů 
a umístění u Fojtů a u školy.

• ZO schválilo firmu Jana Holíka k pro-
vedení oprav soklu ve škole.

• ZO schválilo pověření starosty k jed-
nání s firmou ENAPO o podmínkách pro-
nájmu dolního obchodu.

28. 7. 2011
• ZO schválilo jednání starosty o výmě-

ně pozemků pod jevištěm za pozemek 
u Kachtíků – parkoviště.

• ZO schválilo využití bagru a nákup 
kamene k nutným opravám pozemků po 
povodni.

• ZO schválilo dle § 47 odst. 5 zákona 
č. 483/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů zadání změny č. 1 Územního 
plánu Všemina.

• ZO schválilo darovací smlouvu s KÚ 
Zlín o převod pozemků na obec.

• ZO schválilo příspěvky složkám – MS, 
TJ Sokol, KRPŠ, ČČK, Hasiči – 15.000 
Kč, hudbě Juken – 5.000 Kč, SCH Slušo-
vice – 2.000 Kč, Hokej Všemina – 8.000 
Kč, ASPV – 1500 Kč.

• ZO schválilo úpravu rozpočtu.
• ZO schválilo příjem a výdej dotace na 

lesní hospodářství ve výši 19 600 Kč.
• ZO schválilo příjem a výdej dotace 

z úřadu práce na 1 zaměstnance ve výši 
24 000 Kč.

• ZO schválilo prodloužení splatnosti 
úhrady místních poplatků do 31. 8. 
2011.

• ZO schválilo záměr obce provést 
stavbu na p.č. 2405/1 a p.č. 2384/10 – 
parkovací stání.

• ZO schválilo průjezd Barum rallye 
obcí.

• ZO schválilo žádost hasičů na nákup 
benzinového čerpadla, el kalového čerpa-
dla, zásahových hadic, centrály, opravu 
stříkačky a revizi hasičských přístrojů.

• ZO schválilo provést opravy cest po 
povodni.

• ZO schválilo Řád veřejného pohřebiš-
tě obce Všemina.

Dotace 
Zlínského kraje

Obec Všemina obdržela neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 
20.000 Kč, na nákup věcných prostřed-
ků požární ochrany pro JSDHD.

Obec Všemina obdržela podporu for-
mou dotace od Zlínského kraje na realiza-
ci projektu nazvaného: Oprava venkovní 
vlhké části soklu MŠ, evidovaného pod 
registračním číslem PF02-11DT1/464 
ve výši 93.000 Kč.

POVODEŇ
30. 6. 2011

(Foto občanů)
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2011 
• PLASTY: 5. 10., 2. 11., 30. 11.  • NEBEZPEČNÝ ODPAD: 26. 10.

• Narození

Eliška Dolanská, Všemina 4
Tereza Pavelková, Všemina 258
Jiří Bělíček, Všemina 69

• Sňatky

23. 7. 2011
Tomáš Rupa, Všemina 204
Eva Řeháková, Všemina 63

6. 8. 2011
Jiří Kadavý, Česká Třebová
Pavla Martinů, Všemina 277

17. 9. 2011
Pavel Polčák, Všemina 17
Kateřina Horáková, Zádveřice

24. 9. 2011
Michal Foltýn, Vizovice
Kateřina Jančová, Všemina 326

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

• Úmrtí

25. 6. 2011
Ludmila Gajdošíková, Všemina 115

2. 8. 2011
Emilie Tomšů, Všemina 209

9. 9. 2011
Milan Tomšů, Všemina 44

21. 9. 2011
Josef Chromčák, Všemina 21

 Čest jejich památce!

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze Všeminské matriky 
III. čtvrtletí 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.

 2. 10. Holíková Antonie, č.p. 55 75 let
 4. 10. Garguláková Ludmila, č.p. 157 70 let
 10. 10. Martinů Marie, č.p. 213 73 let
 18. 10. Tomšů Josef, č.p. 179 77 let
 23. 10. Martinová Bernardeta, č.p. 294 85 let
 25. 10. Gajdošíková Emilie, č.p. 227 78 let
 26. 10. Nedbalová Ludmila, č.p. 230 72 let
 29. 10. Kolaja Alois, č.p. 45 85 let
 6. 11. Skovajsová Ludmila, č.p. 181 72 let
 10. 11. Čalová Ludmila, č.p. 152 86 let
 16. 11. Mahdal Jaroslav, č.p. 53 65 let
 20. 11. Grác Jiří, č.p. 210 65 let
 21. 11. Šidliaková Milada, č.p. 85E 65 let
 21. 11. Tomšů Alois, č.p. 82 73 let

 26. 11. Matůšková Františka, č.p. 218 81 let
 1. 12. Kučerová Ludmila, č.p. 126 82 let
 1. 12. Bělíčková Marie, č.p. 224 84 let
 1. 12. Gajdošíková Božena, č.p. 185 87 let
 3. 12. Štěpánová Amalie, č.p. 149 81 let
 8. 12. Tomšů Marie, č.p. 193 60 let
 8. 12. Juříčková Marie, č.p. 119 76 let
 8. 12. Holík František, č.p. 55 82 let
 13. 12. Černá Františka, č.p. 252 72 let
 16. 12. Černý František, č.p. 252 71 let
 17. 12. Mika Miroslav, č.p. 226 60 let
 19. 12. Studynka Antonín, č.p. 214 80 let
 28. 12. Kovaříková Františka, č.p. 107 80 let

Poděkování
Naši vesnici postihla 30. 6. 2011 

povodeň. K nejvíce postiženým patřil i 
náš dům. Proto bychom rádi poděkova-
li OÚ Všemina, fy. PARTR, sousedům 
Kolajovým, Kovaříkovým, Řehákovým, 
Zapalačovým a Buršovým za nezištnou 
a okamžitou pomoc při likvidaci násled-
ků. Bez této pomoci bychom tuto situa-
ci jen těžko zvládali.

Srdečný dík
 rodina Tomšů /Mikotova/

Blahopřání
Diamantová svatba – tj. 60 let proži-

tých společně po boku jednoho člověka 
v dobrém i zlém. Dne 11. 8. 2011 toto 
krásné výročí oslavili manželé František 
a Františka Jakubů z domu čp. 66.

Manželům Jakubů přejeme do dalších 
společných let hodně zdraví, spokojenos-
ti, vzájemné úcty, lásky a porozumění.

Naši jubilanti • říjen – prosinec 2011

MO Český Červený Kříž
Během letní sezóny MO ČCK Všemina 

uspořádala celkem 3 zájezdy do oblíbe-
ných termálních lázní Podhajské na 
Slovensku. Letošní letní počasí mělo sice 
své vrtochy, ale výborné podmínky v těch-
to termálech a zejména léčivá voda, do-
volují návštěvu prakticky za jakéhokoliv 
počasí.

Přijali jsme pozvání a aktivně jsme se 
zapojili i do 75. výročí založení, které 
oslavil náš hasičský sbor v měsíci srpnu. 
Do další aktivní činnosti přejeme všem 
členům SDH hodně zdaru.

Závěrem mi dovolte popřát našim ško-
lákům a předškolákům hodně úspěchů 
v novém školním roce. Učitelům a rodi-
čům pak dostatek trpělivosti při řešení 
každodenních trablů malých i větších ško-
láků.

Jana JEŽÍKOVÁ
 předsedkyně MO ČČK
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Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. 
výročí založení Sboru dobrovolných hasi-
čů ve Všemině.

Při této příležitosti chci připomenout 
naše předchůdce – zakladatele, kteří 
v roce 1936 založili tento sbor.

Za dlouhá léta trvání sboru se při jeho 
aktivní činnosti vystřídalo několik genera-
cí. V našich řadách je několik dlouhole-
tých členů. Nejdelší členství – šedesát let 
má bratr Alois Kolaja. Padesátileté člen-
ství mají: bratr Alois Gargulák st., bratr 
Stanislav Kolaja, bratr Jaroslav Skula 
a bratr Stanislav Kaulinec.

Při příležitosti 75. výročí založení sboru 
byli tito naši členové oceněni.

Bratr Alois Tomšů, který dělal starostu 
hasičského sboru plných 33 let, byl 
pozván a ocenění převzal z rukou hejt-
mana Zlínského kraje MVDr. Stanislava 
Mišáka.

Ocenění „Čestný funkcionář sboru“ do-
stal dlouholetý člen výboru a velitel sboru 
bratr Alois Gargulák st.

Nejen těm dlouholetým členům, ale 
všem chci poděkovat za práci, kterou 
dělali nebo dělají.

1936 – 2011

75 let
Sboru 

dobrovolných hasičů 
ve Všemině

Heslo, které máme na svém praporu 
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ jsme 
naplnili 30. června 2011, kdy naši obec 
Všeminu postihla povodeň. Nebyla to jen 
tato povodeň, ale byly to i požáry. Uvedu 
jen některé: u Bělíčků č. 71 hořela stodo-
la, u Chovanců č. 132 hořela kůlna, 
u Martinů č. 205 hořela stodola, bylo 
několik požárů lesního porostu. Během 
roku 2000 jsme museli zasahovat šest-
krát. Hořely seníky, kůlny a mobilní buň-
ka. Naposledy naše jednotka vyjížděla 
hned den po oslavě 22. srpna 2011 do 
chatové oblasti.

Děkuji touto cestou starším členům za 

dlouholetou práci, kterou vykonali. Za je-
jich rady a zkušenosti, které nám předá-
vají. Děkuji i těm mladším, kteří mají na 
svých bedrech chod sboru, výchovu dětí 
a mládeže, aby činnost našeho sboru 
byla i po další generace zachována.

 
 Polášek Alois, starosta 

Sboru dobrovolných hasičů Všemina

Na svoje členství a činnost ve Sboru 
dobrovolných hasičů krátce vzpomínají 
bratr Alois Kolaja, Alois Gargulák st., za 
ženy Emílie Gajdošíková.

Vzpomínky bratra Aloise Kolaji

Psal se rok 1936. V naší obci byl zalo-
žen Sbor dobrovolných hasičů. Měl jsem 
tehdy deset roků. Nevěděl jsem, co to 
obnáší, na co to všecko bude. Tatínek, 
zakládající člen sboru nám to vysvětlil. 
Hasiči chrání domovy, majetky a životy 
hlavně proti požárům.

Krásná podívaná pro nás ogary byly 
chvíle, když se hasiči svolávali na cvičení. 
Sjížděli se na kolech po zaznění tónů 
trubek. Rád jsem těmto tónům naslou-
chal. Při svolávání hasičů trubkou se 
střídali strýček Miklů a strýček Zábřehů. 

Dalším zážitkem pro nás ogary byl vý-
běr nové stříkačky a její předvedení. 
Těšili jsme se, jak to bude vypadat. 
Jednoho dne jsme se dočkali. Bylo to 
v neděli. Voda se brala od Franty Láči-
kového z hlčáka /vyhloubené místo v po-
toku/ a táhla se přes Poláchův dvůr až na 
hájek. Byla to pro nás velká atrakce. Jak 
pro malé, tak i pro dospělé. 

Dětské vzpomínky končí. 
Když jsem opustil školu, rozhodl jsem 

se, že půjdu pracovat. Byl jsem přijat 
u firmy Baťa uprostřed války v roce 1943. 
Práce mě bavila. I tři měsíce práce 
v Německu za nevalných podmínek jsem 
přežil. 
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Družstvo žen při cvičení (1952)
Nástup, hlášení podává velitelka družstva 
Emílie Holíková (Gajdošíková).

Ani jsme se nenadál a rukoval jsem ve 
Vizovicích na vojnu. Psal se rok 1948. 
Vojna pro mne skončila v roce 1950. Za 
krátký čas jsem přijal nabídku mého ta-
tínka rozšířit řady hasičů a stát se jejich 
členem. Také moji tři bratři Jan, Staňa, 
Svatoš po vojně postupně podpořili tento 
spolek SDH ve Všemině.

Zapojoval jsem se aktivně do všech 
činností sboru. Vykonával jsem funkci 
jednatele, cvičil i družstvo žen, hrál diva-
dlo, účastnil se brigád, příprav oslav, 
plesů, zábav, stavění a kácení máje atd. 
Mé členství ve sboru trvá šedesát let. 
Můj život byl samá práce v mém rodišti, 
v mém rodném Valašsku. 

 
Vzpomínky br. Aloise Garguláka st.

VZÁJEMNÁ HASIČSKÁ POJIŠŤOVNA
Jako kluk jsem přemýšlel, proč na ně-

kterých chalupách jsou cedule: Česká 
spořitelna, Vzájemná hasičská pojišťov-
na. Ptal jsem se svého otce a ten mi to 
začal vysvětlovat. Asi po roce založení 
hasičského sboru chtěli koupit stříkačku. 
Po rozpravě a uvažování se rozhodli za-
koupit koňskou ale i motorovou. Začali 
stavět i dřevěnou zbrojnici, protože 
Vzájemná hasičská pojišťovna jim nabíd-
la bezúročnou půjčku a ještě finanční 
pomoc, když každý člen se stane účastní-
kem této pojišťovny.

CVIČENÍ
V hasičském sboru jsem začal praco-

vat jako mladý, desetiletý hasič v roce 
1945. Cvičili jsme s tyčkami a požární 
útok jsme se učili postaru dle pořadové-
ho řádu. Motání hadic na povel, stálo se 
bokem: úkrok, otáčka hadice a zase 
úkrok. Po skončení se udělalo vlevo v bok 
a hadice se dala na základnu. To vše v 
pořadovém řádu a tvaru. Tento nácvik se 
předváděl při výročích a výletech sborů 
vizovického okrsku. Starší občané si mo-
hou vzpomenout na toto cvičení při desá-
tém výročí hasičů na Kolajové zahradě.

Hasičem jsem mohl být až po osmnác-
tém roce.

POŽÁRY VĚTŠÍHO ROZŠÍŘENÍ
Největší požár byl na stáji Kanada. Tam 

jsme zasahovali dva dny. Hoření lesa pod 
Hranicemi, Kichnerovo. Hoření domu 
u Janíků v neděli po obědě. Požár byl 
uhašen ze studny za pomoci mlhových 
proudnic pro nedostatek vody - vyšlo to. 
Hoření buněk u myslivecké chaty a chaty 
v areálu zdraví.

STAVBA ZBROJNICE 
V r. 1982 se začala stavit nová zbrojni-

ce. Stará nevyhovovala, tak se zbourala. 
Po zhotovení plánů jsme dostali od MNV 
Slušovice dotaci padesát tisíc korun. /Od 
r. 1976 Slušovice správní středisko pro 
naši obec/. Tento úkol se nám podařil 
dokončit za spolupráce s JZD /vazba, 
stropní panely, beton/.

DALŠÍ AKTIVITY SBORU 
Na potoce nad Gajdošíkem Vilémem 

byla vybudována vodní nádrž pomocí 
skruží do hloubky čtyř metrů pro případ 
nedostatku vody v období sucha.

Každý rok se prováděly preventivní pro-
hlídky komínů a elektroinstalace. Na jaře 
a na konci podzimu se prováděly dohlíd-

ky, zda jsou závady odstraněny. Vše bylo 
zapsáno v knize a podepsáno majitelem.

DRUŽBA
Hasiči ze Všeminy navázali družbu se 

sborem sklárny Vsetín. Tato družba byla 
pro všeminské hasiče velkým přínosem. 
Měli postaven kulturní dům, kde se kona-
la veškerá kulturní činnost sboru. Pro 
konání tanečních zábav jsme jim dovezli 
Kosovce. Při pohledu na vystavenou tom-
bolu jsme byli udiveni. Tombola obsaho-
vala až čtyři sta cen ze skla. Několikrát 
do roka nám zapůjčili sál i s tombolou 
zdarma, my jsme jen prodávali vstupenky 
a tombolu. Za tuto ochotu jsme jim byli 
nápomocni při stavbě garáží.

Za dva roky se začaly sklárny rušit, 
bourat a bylo po družbě. Po krátkém čase 
nastala další družba se Strahovicemi 
u Opavy, která trvá doposud. 

Za ženy vzpomíná Emílie Gajdošíková

V padesátých letech jsme měli ve vše-
minském hasičském sboru jedno druž-
stvo žen. Na naši činnost máme dodnes 
velmi pěkné vzpomínky. Cvičení jsme my 
ženy mívaly v sobotu. 
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I když doma bývalo tenkrát hodně prá-
ce, rodiče byli rádi, že se ve Všemině 
něco děje. Cvičení byla pro nás radost. 
Po cvičení jsme se dokázaly ještě i dobře 
pobavit.

Tenkrát jsme nejezdily soutěžit do ji-
ných vesnic, ale doma jsme vystupovaly 
jako družstvo na každé slavnosti i když 
tyto pořádaly jiné spolky. Účinkovaly jsme 
v divadelních hrách ochotnického diva-
dla. Pomáhaly jsme bratrům hasičům při 
organizování hasičských zábav, oslav, vý-
ročí v kostele, poutí na Sv. Hostýn. 

Účastnily jsme se hasičských zájezdů, 
kterých bývalo hodně. I když se nejezdilo 
do ciziny, poznaly jsme mnoho krásných 
míst v naší republice. Teď máme pěkné 
vzpomínky / kdepak je to naše mládí 
…../ Když jsme se povdávaly, nastoupila 
na naše místa ve sboru další generace 
žen a tak je tomu až do dneška. 

li na první naši, pro nás velkou, soutěž 
okrskového kola, která se konala na 
Březové. Tato soutěž proběhla dobře, 
i když jsme nevyhráli. Nervozita nás však 
poznamenala.

Co všechno mladí hasiči z hasičského 
umění zvládají, si dokazují v účasti na 
různých soutěžích. Měří své síly, doved-
nost, rychlost zásahu. 

Další činnosti

Fyzickou zdatnost mladých hasičů roz-
víjejí sportovní akce - turnaje ve fotbale, 
plavání, bowling, turistické vycházky, zim-
ní radovánky na sněhu.

Jsou pořádány exkurze, výlety, víkendo-
vé pobyty, od roku 2007 účast na maso-
pustu.

Zapojují se do veřejně prospěšné čin-
nosti - úklidové práce v obci, na zbrojnici, 
na faře, v obecním sadě. Při povodni 
v obci 30. 6. 2011 je třeba ocenit pomoc 
dorostenců.

Vážení a milí spoluobčané, 
opět po třech měsících Vás budu infor-

movat o dění ve sboru dobrovolných hasi-
čů ve Všemině. 

Letošní letní prázdniny začaly v našem 
sboru velmi deštivým počasím, které 
způsobilo, že se naší vesnicí prohnala 
povodeň. Dne 30. 6. 2011 v 20:16 hodin 
byla povolána jednotka Všeminy operač-
ním důstojníkem ze Zlína na pomoc při 
odčerpání vody ze zatopených domů. 
Tuto čtvrteční noc strávili tedy naši dob-
rovolní hasiči odčerpáváním vody ze zato-
pených domů, v pátek ráno se opět 
všichni naši zachránci sešli a pokračovali 
v odklízení škod, které povodeň napácha-
la. Jednalo se o vyčištění studní u rodin-
ných domů, zpevňování podemletých bře-

hů potoka, ale také odklízení zpříčených 
stromů v potoce a všeho „nepořádku“ co 
voda naplavila na břeh potoka. Odklízení 
následků povodně trvalo našim hasičům 
skoro 4 dny, a to byly jen nejhrubší práce, 
aby se vše dalo alespoň trochu do pořád-
ku. 

Nebudu zde dlouho psát o tom, jak 
naše obec po povodni vypadala, všichni 
jsme to viděli. Chci zde vyzdvihnout jmé-
na těch, kteří neváhali a vyjeli pomáhat 
lidem v naší obci. Jsou to tito hasiči: 
Polášek Alois, Zapalač Josef, Matůšů Jiří, 
Chovanec Jan, Kaulinec Radek, Gargulák 
Alois, Gajdošík Stanislav, Skovajsa 
Martin, Turna Lukáš, Menšík Martin, 
Bednářík Jan, Polách František. Na po-
moc nám přišli i sportovci. Tady se ukáza-

Výchova mladých hasičů

Na výchovu mladé generace by neměl 
zapomínat žádný hasičský sbor. 

Rok 2001 byl začátkem vzniku druž-
stva mladých hasičů.

Na spolupráci s dětmi a mládeží se 
podílejí tito hasiči:

Vedoucí mládeže: 
Gargulák Alois od roku 2001
Garguláková Jiřina od roku 2001
Polášková Věra od roku 2001
Pomocníci: 
Tomšů Alois od roku 2001
Polášek Alois od roku 2001 
Tomšů Mirka od roku 2003
Kadlčák Pavel od roku 2007
Kadlčáková Dana od roku 2007
Chovanec Jan od roku 2010
Kronikářka: 
Garguláková Tereza od roku 2001

První schůzky, která se konala na ha-
sičské zbrojnici dne 9. 5.2001 se nás 
chlapců a děvčat zúčastnilo osmnáct. Na 
této schůzce jsme se seznámili s výzbrojí 
a výstrojí hasičů. Velmi nás to zaujalo. 
Viděli jsme hasičské auto, technické vy-
bavení. Co nás nejvíce zaujalo, byly pohá-
ry a diplomy. Dne 2. 6. 2001 jsme vyrazi-

Zpráva o činnosti SDH Všemina

Každoroční činnost mladých hasičů je 
zaznamenávána v pečlivě vedené kronice 
Terezou Gargulákovou. Záznamy jsou do-
plněny fotografiemi.

Odpovědi na otázky týkajících se čin-
nosti ve sboru těch nejmladších:

Proč jsi ve Sboru dobrovolných hasičů? 
Chtěla jsem to zkusit a začalo mě to ba-
vit, protože se mi tam moc líbí, kamoška 
mi řekla, ať tam s ní chodím a je to tam 
fajn, protože mě to baví.

Co se vám daří? Útok, soutěže, docela 
vše, něco jo a něco ne. Kde se scházíte 
a cvičíte? Na hřišti. Jaké disciplíny? Běh, 
používání hadic. Kterých akcí se rádi 
účastníte? Fotbalu, všech.

Na otázky odpovídali: Jaroslav, Eliška, 
Michaela, Vendula. 

Do budoucích let přejeme všeminské-
mu Sboru dobrovolných hasičů hodně  
úspěchů, dobrou spolupráci s obecním 
úřadem a občany.

Foto z hrané scénky při hasičské slavnosti



Všeminský zpravodaj 3/2011 7

RODIČE, A CO VÝCHOVA?
S novým školním rokem si klademe otázku, co můžeme od svých dětí očekávat, jak 

budou ve škole pracovat, co všechno pro ně škola udělá. Požadujeme, aby naši žáci 
dostávali vzdělání na úrovni, byli všestranně gramotní, osvojili si dobré chování a po-
třebné návyky (ctnosti) pro život.

Jsou však tato velká očekávání rodičů namístě a oprávněná? Někdy ano, většinou 
však ne. Nějak se pozapomnělo na výchovu v rodinách, na odpovědnost a povinnosti 
rodičů. Na to, že jádro osobnosti malého človíčka se utváří do věku 4, hraničně do 
5 let života. V dalších letech se už pouze dolaďuje a rozvíjí pouze to, co rodiče do svých 
dětí za první čtyři roky života vložili. Pokud pětileté děcko neposlouchá a nedá se 
ukáznit, tak už nikdy nebude respektovat autoritu rodičů, ani autoritu nikoho jiného. 

Největším problémem při výchově nejen našich dětí, ale i jejich rodičů je duchovní 
negramotnost – neznalost. Součástí duchovního vzdělání je předávání víry v domácí 
církvi (v rodině). Ke křesťanské životní cestě při výchově svých dětí se rodiče zavázali 
před Bohem a před Církví při svatbě a při křtu. 

Bůh nám vložil do srdce touhu hledat ho a nalézat. Svatý Augustin říká „Stvořil jsi 
nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě“. Tuto touhu po Bohu 
nazýváme náboženstvím. Nepřítomnost víry a pravého náboženství vede k náhražkám, 
kterými jsou drogy, intimní život bez lásky jako pouhá biologie, sekty…

Náboženská výchova zahrnuje seznamování s Písmem Svatým, katechismem, mod-
litbou, základy duchovního života, účast na mši svaté zejména o nedělích a svátcích, 
učit děti základním povinnostem a závazkům, přistupovat pravidelně k svátostem. 
V neposlední řadě také účast dětí na výuce náboženství ve škole. K tomu samozřejmě 
patří pohoda v rodině, která se projevuje vzájemnou láskou, úctou a službou, plněním 
základních rodičovských a náboženských povinností. Nenechat děti doma lenošit 
u televizorů a počítačových her.

Učit se víře. Máme vědět, čemu věříme, znát svou víru důkladně a snažit se jí poro-
zumět. Ve své víře musíme být hluboce zakořeněni, abychom dokázali účinně a roz-
hodně čelit výzvám a pokušením dnešní doby. Pouze rodiče věřící, nábožensky založe-
ni, mají dobré předpoklady k úspěšné výchově svých dětí.

 P. František Kuběna SJ

Varhanní koncert
V sobotu 24. září 2011 se uskutečnilo setkání mikroregionů Slušovicko 

a Moštěnka.Tato akce starostů a členů zastupitelstev přispěla k seznámení se 
s projekty a činností jednotlivých obcí.

V naší obci v odpoledních hodinách si účastníci setkání po přivítání a malém ob-
čerstvení poslechli v pěkném prostředí našeho kostela varhanní koncert duchovní 
hudby. Velkým potleskem bylo poděkováno účinkujícím: Mgr. Miloslavě Smítkové - 
varhany a Mgr. Markétě Maryášové - zpěv.

Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto pěkného odpo-
ledne pro hosty naší obce.  Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

lo, že jednotka dobrovolných hasičů je 
v obci opravdu potřebná. A moudro bohu 
ke cti a bližnímu ku pomoci mají naši ha-
siči opravdu v srdci! CHLAPI DĚKUJEM!!!

V pondělí 22. 8. 2011 se obcí rozezně-
la siréna. Členové sboru dostali sms, že 
hoří v lese polní porost. Jednalo se o lo-
kalitu za všeminským hotelem. Ukázalo 
se ovšem, že jde pouze o nedovolené 
pálení. 

Dalším zásahem našich hasičů v obci 
bylo čerpání vody u hlavního přívodu vody 
v obci u myslivecké chaty. Hasiči hlavní 
přívody vody zastavili a zbylou vodu od-
čerpali našimi novými čerpadly. 

Léto v našem hasičském sboru ale 
nebylo jen ve znamení zásahů, ale také 
jsme se samozřejmě zúčastnili soutěží 
v hasičském sportu. 

Dne 22. 5. 2011 to bylo okresní kolo 
hasičského sportu v Otrokovicích, které-
ho se zúčastnil náš dorostenec František 
Polách a umístil se na 5. místě. Další 
soutěží, které se náš sbor účastnil byl 
18. ročník pohárové soutěže na Hrobicích. 
Starší žáci skončili na 2. místě, ženy na 
4. místě a muži na 6. místě. Další, trochu 
netradiční soutěží, ale bohatou na zážit-
ky, byla noční soutěž v Kašavě, které se 
zúčastnilo družstvo žen. Ženy nezklamaly 
a i v nepříznivých klimatických podmín-
kách předvedly skvělý výkon a umístily se 
na 3. místě. Příležitost soutěžit dostala 
i starší generace hasičů. Hasičský sbor 
na Březové totiž pořádal další ročník po-
hárové soutěže nad 35 let. Naše druž-
stvo si vysoutěžilo 3. místo. 

Na závěr letního období nás čekaly 
oslavy 75. výročí založení našeho sboru. 
Oslavy začaly předposlední víkend v srp-
nu v sobotu 20. srpna, kdy k nám dorazi-
li naši přátelé ze Strahovic. V neděli ráno 
nás čekalo přivítání hostů na zbrojnici 
s dechovou kapelou Všemiňanka, násle-
doval průvod ke kostelu, kde proběhla 
slavnostní mše svatá a po mši svaté 
jsme šli uctít všechny zemřelé hasiče na 
místní hřbitov. Z kostela jsme šli na mys-
liveckou chatu, kde proběhla slavnostní 
schůze a také se zde předávaly ocenění 
dobrovolným hasičům. Po slavnostní 
schůzi následovala volná zábava se sku-
pinou Kosovci, ukázka mladých hasičů, 
dorostenců a zásahové jednotky. Chtěli 
bychom poděkovat našim Strahovjákům 
za krásný dar, všem kteří tuto akci připra-
vovali, pomáhali a zúčastnili se. A samo-
zřejmě nesmíme opomenout sponzory, 
kteří nám pomohli. Děkujeme.

Závěrem bych Vám chtěla popřát klidně 
prožitý podzim bez jakýchkoliv přírodních 
nebo osobních katastrof. 

Za SDH 
 Marie Gajdošíková 
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Článek do tohoto vydání všeminského 
zpravodaje bude trochu netradiční. 
Samozřejmě myslivci chystají krmiva 
a krmná zařízení na zimu, už taky začala 
hlavní lovecká sezóna, ale to jsou infor-
mace, které pozorný čtenář již jistě ví, 
neboť se o nich píše v podzimním zpravo-
daji každoročně.

Proto bych se chtěl tentokrát věnovat 
trošku historii a netradičnímu „projektu“, 
který jsme v minulých dnech dotáhli do 
zdárného konce.

Letos slaví myslivecké sdružení Vše-
mina 60 let od svého vzniku. Samozřejmě 
se zvěř lovila i před rokem 1951, ale byla 
to víceméně výsada sedláků a o nějakém 
plánovaném chovu a lovu nemohla být 
tehdy řeč. V důsledku nového zákona 
o myslivosti č. 225/1947 Sb. z r. 1947 
začaly vznikat myslivecké společnosti 
s řádně schválenými stanovami, nájemní 
smlouvou a hospodařením podle nového 
zákona. Únor 1948 přiblížil výkon mysli-
vosti dělnické třidě a vytyčil zásady tzv. 
Lidové myslivosti. Proto se jméno „Lidová“ 
objevilo ve jménu tehdejších MS.

V kronikách se dočteme v roce 1951 
první zmínku o Lidovém mysliveckém 
Spolku ve Všemině. Samozřejmě by se 
dalo rozepsat hodně stránek o zakládají-
cích členech, postupném vývoji, přejme-
nování na myslivecké sdružení, vrácení 
se k původním názvu mysliveský spolek, 
sloučení s Neubuzí–Dešnou, potom od-
chodu Neubuze–Dešné (vytvořila si vlast-
ní honitbu), o členech, kteří se o mysli-
vost hodně zasloužili a nejsou již mezi 
námi, současných členech, kultuře v MS, 
výstavbě myslivecké chaty atd. Mám 
v tomto zpravodaji jen omezený prostor, 

MS Všemina – III. čtvrtletí
proto se budu věnovat pouze tomuto 
60letému výročí. 

Na schůzi začátkem letošního roku 
jsme projednávali, co uskutečníme v rám-
ci oslavy 60letého výročí. Padlo spoustu 
návrhů, ale nejvíce se nám líbil návrh 
Rostě Gajdošíka postavit v honitbě pa-
mátník k poctě sv. Huberta, patrona 
myslivců,kde bychom se mohli třeba kaž-
dý rok sejít i s občany Všeminy, popřípa-
dě okolních obcí. Tento návrh byl odhlaso-
ván a postupně během roku jsme se jej 
snažili realizovat. Nebudu jmenovat zá-
sluhy jednotlivých členů, protože věřím 
tomu, že každý udělal v rámci svých mož-
ností maximum. 

Kámen na památník byl zakoupen 
v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou. 
Tento kamenolon je největší v republice 
a těží velmi kvalitní kámen, který by měl 
vydržet stovky let. „Náš“, který jsme vy-
brali, váží 4.760 kg. Zde musím poděko-
vat panu Aloisovi Kučerovi, který nám jej 
bezplatně do Všeminy dovezl (určitě mohl 
vzít svého nákladu o 5 tun více, ale místo 
svého nákladu pomohl nám).

Pro kámen jsme našli jedno z nejkrás-
nějších míst ve Všemině s nádherným 
vyhledem po okolí. Od nepaměti se tomu-
to místu říká „Na Kršli“ nebo „Nad 
Macíkovou chalupou“. Je to v nejvyšším 
bodě všeminské honitby na okraji louky 
a kolem vede červená turistická značka 
na jednu stranu na Baťkovou a na druhou 
na Sirákov. 

Opět musím vzpomenout jedno jméno 
- RNDr. Vlastimil Flajšingr ze Zlína, který 
je majitelem pozemku a bez jeho souhla-
su bychom nemohli na tomto místě nic 
uskutečnit. Navíc nám pozemek pronajal 

dlouhodobě za symbolickou jednu koru-
nu. K tomuto není co dodat, než pane 
profesore DĚKUJEME.

Desku z tmavé italské žuly s textem 
a rytinou vyrobili mistři kameníci Petra 
a Zdeněk Vařákovi z Prlova. Deska váží 
téměř 50 kg a myslím, že se mistrům 
kamenickým povedla.

Nebudu se dále rozepisovat o podrob-
nostech, jak složitě se tento památník 
budoval na tak odlehlém místě, kde není 
autem přístup a cesta pěšky trvá asi 40 
minut. Připojím pro představu raději pár 
fotografií, které průběžně pořizuji, aby 
mohla na myslivecké chatě viset další 
tabule s fotoreportáží o výstavbě našeho 
památníku.

Ještě bych rád zmínil Obecní úřad 
Všemina, hlavně pana starostu Roberta 
Tomšů, který naší aktivitě fandil, pomohl 
nám vybudovat posezení a dokonce se 
osobně zúčastnil dvou mysliveckých bri-
gád a jeho pomoc byla znát.

Dne 25. 9. 2011 ve 14:30 hod. máme 
naplánováno slavnostní požehnání pa-
mátníku páterem Františkem Kuběnou. 
Předpokládám, že v době, kdy čtete tento 
článek je již všeminský památník sv.
Huberta požehnán a myslivcům nezbývá 
než přemýšlet, jak a kdy uděláme příští 
rok ze Všeminy první „pouť“ k památní-
ku.

Na závěr si dovolím citovat slova mistrů 
kamenických, když měli své dílo hotové, 
se zalíbením se na něj zadívali a řekli: „za 
500 let to tady bude stát ve stejné podo-
bě jako dneska“. 

Tato slova si neustále vybavuji, ale zda 
mají pravdu, to se bohužel já ani vy nedo-
zvíme... 

 Stanislav Vala, jednatel MS Všemina 
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – léto 2011
Začátek letního období nebyl i v našem 

oddíle radostný. Povodně, které v posled-
ní červnový den postihly naši obec, se 
nevyhnuly ani hřišti a zaplavily polovinu 
plochy, veškeré zázemí v přízemí budovy 
a sklep. Byli jsme nuceni navíc zrušit II. 
Pivní slavnosti. Hned druhý den byla 
uspořádána brigáda. Drtivá většina hráčů 
týmu přiložila příkladně ruku k dílu a ná-
sledky se podařilo odstranit. Žádné větší 

ný přílišnou vlhkostí. Pěkný konec léta 
situaci zvrátil a v polovině září vypadá 
hrací plocha dle představ. Lajnování pro-
bíhá novým strojem a latexovou barvou.

Malou náhradou za pivní slavnosti bylo 
v sobotu 13. srpna fotbalové odpoledne, 
které jsme uspořádali v rámci druhého 
podzimního zápasu se Zádveřicemi. Po 
něm se uskutečnil souboj Hořanska 
a Dolanska, jenž poprvé v historii skončil 

materiální škody naštěstí voda nezpůso-
bila. Deštivý červenec zapříčinil, že zre-
konstruovaný trávníkový porost začal uva-
dat a k prvnímu zápasu, na který se celý 
tým těšil a chtěl se na novém „pažitu“ 
ukázat, byl především na opravených čás-
tech zažloutlý. Obávali jsme se, že obecní 
investice i přes pečlivou starost o tráv-
ník, bude znehodnocena. Dodavatel nás 
uklidnil, že se jedná o běžný jev způsobe-
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Žáci – sezóna 2011/2012:
Horní řada zleva: asistent trenéra Petr Gajdošík, Marek Kopecký, Jan Kašík, Martin 

Vybíralík, Roman Jakubů, Alois Čala, Marek Kovařík, Antonín Pavelka, Jan Tomšů, trenér 
Adam Vala.

Dolní řada zleva: Dominik Žižka, Petr Čala, Stanislav Hlinšťák, Jaroslav Mika, Vlastimil 
Maliňák, Lukáš Gajdošík, Jiří Pavelka, Michal Gajdošík a brankář Pavel Gajdošík.

Muži – sezóna 2011/2012:
Horní řada zleva: Marek Martinů, Jakub Polách, Adam Vala, Dušan Karlík st., Michal 

Burša, Lubomír Rupa, hrající trenér Antonín Burša, vedoucí mužstva František Gajdošík, 
Dušan Karlík ml., Martin Kučera.

Dolní řada zleva: předseda Lukáš Turna, Petr Kovařík, Radim Ježík, Libor Mikšík, Tomáš 
Holík, Libor Pavelka, sekretář David Řepa a ležící Petr Chovanec. Chybí Petr Gajdošík a 
Tomáš Rathúský.

Rozlosování mužstev 
TJ Sokol Všemina 

sezóna 2011/2012 - podzim

• Muži – IV. třída, skupina B

Kolo Datum Čas/výsledek Utkání

1. neděle 7. 8. 7:0 Všemina - Neubuz

2. sobota 13. 8. 3:1 Všemina - Zádveřice

3. neděle 21. 8. 1:8 Lutonina - Všemina

4. středa 7. 9. 4:3 Všemina - Kašava B

5. neděle 4. 9. 0:7 Štípa B - Všemina

6. neděle 11. 9. 6:0 Všemina - Hvozdná B

7. neděle 18. 9. 5:3 Trnava - Všemina

8. neděle 25. 9. 4:0 Všemina - Veselá B

9. sobota 1. 10. 0:3 Lužkovice B - Všemina

10. neděle 9. 10. 15:00 Všemina - SK Vizovice B

11. neděle 16. 10. 14:30 Jasenná - Všemina

12. neděle 23. 10. 14:00 Neubuz - Všemina

Pozn.: Muži v případě příznivého počasí odehrají první 

jarní kolo již v neděli 23. 10.

• Žáci – okresní soutěž, skupina B

Kolo Datum Čas/výsledek Utkání

1. čtvrtek 1. 9. 5:1 Březová - Všemina

2. neděle 28. 8. 0:7 Všemina - Lukov

3. neděle 4. 9. 6:3 Trnava - Všemina

4. neděle 11. 9. 0:10 Všemina - Lužkovice

5. neděle 18. 9. 11:0 Hvozdná - Všemina

6. neděle 25. 9. 2:2 Všemina - Březová

7. neděle 2. 10. 4:2 Lukov - Všemina

8. neděle 9. 10. 12:30 Všemina - Trnava

9. neděle 16. 10. 11:30 Lužkovice - Všemina

10. neděle 23. 10. 11:30 Všemina - Hvozdná
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Milí spoluobčané,
V září odstartovala sezóna 2011/ 

2012 ledního hokeje v Brumově. 
Mužstvo Všeminy bylo přeřazeno do 

silnější skupiny C, na základě úspěš-
ného minulého ročníku, kdy skončilo 
na výborném druhém místě. Na led 
jsme vyjeli již v červenci a podstoupili 
tvrdou přípravu pod vedením Václava 
Zavadila. Před uzávěrkou zpravodaje 
jsme odehráli 3 hokejová utkání s bi-
lancí 2 výhry a 1 prohra.

Termíny hokejových zápasů na mě-
síc listopad budou zveřejněny později. 
Informace  naleznete na internetových 
stránkách www.hokejbrumov.cz  www.
obecvsemina.info/hokej/ nebo na in-
fokanále obce Všemina.

TĚŠÍME SE NA VAŠI PODPORU!

VŠEMINSKÝ HOKEJ

remízou 2:2. Kvůli velké průtrži mračen 
zůstal nedohrán. Výdělek z tohoto odpo-
ledne jsme použili právě na nákup nové 
lajnovačky. 

V srpnu začal nový ročník 2011/2012. 
Výsledky odehraných zápasů a zbývající 
program podzimní části můžete vidět na 
jiném místě zpravodaje. Jeho zhodnocení 
přinese předvánoční číslo. Žáky vede no-
vé trenérské duo Adam Vala, Petr Gajdo-

šík. Měl bych jednu výtku věnovanou ro-
dičům našich mladých hráčů. Je smutné 
vidět, když přijede soupeř nebo my dora-
zíme na venkovní hřiště a vidíme zástupy 
tatínků a maminek zvědavých na výkony 
dětí. U nás panuje tradiční nezájem o to, 
jak tráví potomci svůj volný čas. Samo-
zřejmě jsou čestné výjimky. Situace pak 
dospívá k tomu, že hráči A-mužstva obě-
tují celou neděli fotbalu. Nejprve zavezou 

k zápasu žáky a pak včetně trenérů se 
přemístí na utkání mužů. Rádi se věnuje-
me činnosti klubu, ale potřebovali by-
chom větší podporu ze strany rodičů. 
Dlouhodobě je taková situace neudržitel-
ná.

Aktuální dění z našeho oddílu můžete 
sledovat na našich stránkách www.
obecvsemina.info/tjsokol. David Řepa

sekretář TJ Sokol Všemina
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Zahájení školního roku 2011/2012

Dne 1. 9. se opět vrátil život do místní 
školy. Školní rok 2011/2012 byl zahájen 
1. 9. 2011 v 8.00 hodin. Do mateřské 
školy je zapsáno 28 dětí. Z toho 12 dětí 
postupujících a 16 dětí nově přijatých. 
V mateřské škole nadále pracují paní 
učitelky Věra Polášková a Bc. Alena Kvě-
táková. V mateřské škole se pracuje 
podle upraveného školního vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání 
„Hrajeme si na pramínky.“ 

Základní školu navštěvuje celkem 50 
žáků, z toho 32 žáků postoupilo z nižších 
ročníků, 14 žáků bylo přijato do 1. roční-
ku a 4 žáci přestoupili z jiných škol. V 1.
třídě se vyučuje samostatně 1. ročník 
a třídní učitelkou je Mgr. Bc. Marta Kory-
tarová. Ve II.třídě se vyučuje 2. a 5. roč-
ník, třídní učitelkou je Mgr. Barbora 
Šošolíková . Ve III.třídě se vyučuje 3. a 4. 
ročník, třídní učitelkou je Zdenka Pšenčí-
ková. Všechny ročníky již od letošního 
roku pracují podle školního vzdělávacího 
programu pro základní školu „Od hraní 
k vědění“. Na škole pracuje také vyučující 
hudební výchovy Mgr. art. Pavlína Kadavá, 
Na škole se vyučuje jako nepovinný před-
mět náboženství. Výuku zajišťuje ve 3. 
a 5. ročníku P. František Kuběna, v 1., 2. 
a 4. ročníku Bc. Mária Chmelinová.

V prostorách školy probíhá výuka ZUŠ 
Štefánikova Zlín hra na klavír. Vyučuje 
Mgr.art. Pavlína Kadavá. Tato spolupráce 
byla vyvolána na žádost rodičů. Tento 

obor ZUŠ Štefánikova je již obsazen. Pro 
další uchazeče je možnost přihlásit se na 
soukromé hodiny u Mgr. art. Pavlíny Ka-
davé. 

Při škole pracuje také školní družina, 
kde je přihlášeno celkem 30 žáků z 1. – 
5. ročníku, vychovatelkou ve školní druži-
ně je paní Romana Janásková. Ve školní 
družině se pracuje podle školního vzdělá-
vacího programu „Kamarádi“.

Školní jídelna, tak jako v loňském škol-
ním roce zajišťuje stravování pro žáky 

a pracovníky naší školy, žáky a pracovní-
ky ZŠ Neubuz. Dále zajišťuje vaření pro 
seniory v rámci hospodářské činnosti.

Vzhledem k potřebám dnešní moderní 
doby i my zahajujeme provoz internetové 
komunikace mezi školou a rodiči. Byly 
rozšířeny webové stránky školy, které 
budou jednou týdně aktualizované. Budou 
zde umístěny týdenní plány všech roční-
ků, aby rodiče mohli při absenci dítěte ve 
škole doučit probíranou látku. Webové 
stránky nejsou určeny pouze pro rodiče, 
ale širokou veřejnost, aby byla informová-
na o činnosti zdejší školy. Na stránkách 
školy mohou občané nalézt základní in-
formace o škole a kontakty na školu 
a jednotlivé vyučující. 

Oficiální stránky školy najdete na 
www.zsvsemina.cz.


