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Vážení občané,

blíží se čas vánočních svátků a pří-
chod nového roku. 

Dovolte mi, abych Vám, všem obča-
nům, jménem celého zastupitelstva 
a zaměstnanců Obecního úřadu Vše-
mina popřál příjemné prožití svátků 
vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů v nadcházejícím roce.

Rád bych Vás pozval k tradičnímu 
setkání, tentokrát k Hospůdce U Fojtů, 
abychom společně oslavili příchod 
nového roku 2013.

Robert Tomšů
 starosta obce

Z činnosti MS Všemina v závěru roku 2012
Vážení spoluobčané,
myslivci se v současném ob-

dobí jako každoročně chystají 
na zimní měsíce, kdy po Novém 
roku v podstatě končí lovecká 
sezóna a začíná starost o zvěř 
v nelehkém zimním období. 
Každý myslivec má přidělen kr-
melec, do kterého je povinen si 
zabezpečit dostatek sena na zimní přikr-
mování. Jadrné krmivo a sůl je každoroč-
ně zakoupeno MS a každý člen si jej vy-
zvedává podle potřeby ze skladu na 
myslivecké chatě. Letos máme na zimu 
nachystáno 32 q ječmene, 120 kg soli 
a v jarních měsících nakupujeme medi-
kovanou směs na ozdravení populace 
spárkaté zvěře. Seno si každý připraví 
individuálně a zkrmíme každý rok odha-
dem 50 q. Záleží na průběhu zimy.

V tomto období probíhají hony a na-
háňky. My jsme letos upustili od klasic-
kých honů, protože drobná zvěř se přes 
veškerou snahu vytrácí z naší honitby 
a máme naplánované pouze dvě naháň-
ky na černou zvěř a lišky. První se usku-
tečnila 1. 12. a druhá je plánována tra-
dičně na Štěpána. 1. 12. jsme ulovili 
pouze dvě lišky, na divočáky jsme nemě-
li štěstí, přestože letos se u nás vysky-
tují v hojném počtu. Je to zvěř migrující 
a je trošku loterie zastihnout ji v pláno-
vaném termínu v našich obvyklých le-

čích. Snad se nám bude dařit 
alespoň v individuálních lovech.

Nyní bych se chtěl vrátit k le-
tošní nejdůležitější akci, která 
se týkala všeminské myslivosti 
a tou byla bezesporu Valná hro-
mada (VH) členů Honebního 
společenstva Všemina (HS) dne 
3. 11. 2012. V minulém článku 

jsem se snažil vysvětlit důležitost VH 
a myslivci žádali o podporu obyvatel 
Všemina a hlavně členů HS, protože ne-
bylo jisté, zda vůbec bude myslivost, ja-
kou ji známe, ve Všemině fungovat i na-
dále. 

Na tomto místě musím jménem MS 
Všemina velmi poděkovat členům HS 
Všemina i ostatním majitelům pozemků 
ve Všemině, protože na VH se ukázalo, 
že Všemina stojí za všeminskými mys-
livci, a to jednoznačně. 

Byl jsem požádám novým starostou 
HS Všemina panem Jaroslavem Skulou, 
abych napsal pár slov na tomto místě 
o průběhu VH 3. 11. 2012. 

Na valné hromadě bylo přítomno 781 
hlasů (uvádějí se hlasy, jelikož každý za-
počatý 1 ha = 1 hlas ). VH byla zahájena 
podle programu, ve kterém se odhlaso-
vala jen změna pořadí bodů VH. Dále 
byly na pořadu zprávy starosty HS 
a předsedy MS Všemina jako stávajícího 
nájemce. V dalších bodech byly projed-



Předvánoční Vídeň
Na sobotu 1. 12. 2012 paní Jana Ježíková u cestovní kanceláře CEZAKO zajis-

tila pro zájemce naší obce jednodenní autokarový zájezd do Vídně v období vánoč-
ních trhů. 

Ve Vídni jsme procházeli historickým centrem města a místy několika vánočních 
trhů. Největší vánoční trh s krásnou vánoční výzdobou, nádherně osvětlenou vídeň-
skou radnicí se nacházel na náměstí Rathausplatz. Po celou dobu pobytu ve Vídni 
se nám věnovala průvodkyně paní Ing. Miloslava Kubíčková, takže nikdo z nás se 
nikde nezapomněl ani neztratil a o místech které jsme navštívili, jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavého.

Počasí nám přálo, nohy nás bolely, nějaká eura jsme utratili, ochutnali jsme vídeň-
ské svařené víno, horký punč a nám neznámé dobroty. I přes časovou náročnost 
pobytu, velkou účast lidí, jsme se unaveni ale určitě spokojeni vrátili domů. Vídeň 
s překrásnou vánoční výzdobou obchodů, stánků, ozdobným osvětlením ulic, půso-
bila na nás svojí kouzelnou atmosférou. 

 Mgr. Jana Tomšů
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
24. 9. 2012
• ZO schválilo zápis průběžného šetře-

ní inspekce ŽP a rozsah provedených 
prací na akci „Odstranění nedovoleného 
zásahu“.

• ZO schválilo uhrazení faktury v část-
ce 394 835 Kč dle smlouvy a 72 764 Kč 
za vícepráce na akci „Odstranění nedovo-
leného zásahu“.

• ZO schválilo předvánoční setkání dů-
chodců – 18. 11. 2012 v 15,00 hodin.

• ZO schválilo změnu č. 1.2 Územního 
plánu.

4. 10. 2012
• ZO pověřilo starostu obce podpisem 

smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 
DRIVESTONE a.s. na akci Chodník u Kau-
linců“.

• ZO schválilo výkon stavebního dozoru 
na akci Chodník u Kaulinců panem. R. 
Šubíkem a kontrolní komisi p. J. Poláška 
a p. B. Koláře.

• ZO schválilo příjem a výdej dotace na 
volby.

• ZO schválilo úpravy rozpočtu.
• ZO schválilo využívání veřejné komu-

nikace od tenisových kurtů do Trnavy fir-
mou Everel Vsetín dne 8. 11. 2012 k jíz-
dě firemním automobilem.

• ZO schválilo využívaní veřejné komu-
nikace od tenisových kurtů do Trnavy pa-
nem Krestou k tréninkům.

23. 11. 2012
• ZO schválilo navýšení poplatku za 

komunální odpad o 50 Kč.
• ZO schválilo dodatek č. 3 ke Smlouvě 

o spolupráci při tvorbě, aktualizace 
a správě digitální technické mapy obce.

• ZO schválilo zadání zpracování lesní-
ho hospodářského plánu pro lesy v majet-
ku obce firmě LESPROJEKT BRNO a.s.

• ZO schválilo finanční příspěvek paní 
J. Maliňákové na zakoupení bavlněné 
pletací příze ve výši 938 Kč.

• ZO neschválilo poskytnutí finančního 
příspěvku Domovu sv. Josefa v Žirči.

• ZO schválilo rozpočtový výhled na rok 
2015.

Čas vánoční...
Dny, které nyní společně prožíváme, 

jsou pevně spojeny s historií křesťanství. 
Je to především den narození Ježíše 
Krista. A právě tyto události započaly 
novou historii lidstva. Křesťanství není 
jen víra a zbožnost, ale jsou to především 
hodnoty, které uctíváme, a kterými se ve 
svém životě řídíme. Právě proto je toto 
období tak významné. Štědrý večer a je-
ho zvláštní atmosféra dokáží v lidech 
probudit pocity, které po celý rok v sobě 
skrývají. Pro člověka není nic lepšího, než 
setkání se svými blízkými, přáteli a pozo-
rovat rozzářené oči dětí při rozbalování 
dárků pod vánočním stromečkem.

Přicházející nový rok zase nabádá 
k novým předsevzetím a příležitostem 
začít něco nového.

Ale je na každém z nás, jak s těmito 
dny naložíme a jak je prožijeme.

Proto mi dovolte, abych Vám všem po-
přál krásné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí a zdraví do nového roku. 

V uplynulém roce obec pokračovala 
s opravami sjezdů z místních komunikací 
a chodníků. Další stavební práce proběh-
ly na místním hřbitově, včetně výměny 
osvětlení. Byl vybudován chodník od ha-
sičské zbrojnice po hospodu U Fojtů 
a přechodové místo u naší školy. V po-
sledních dnech loňského roku se podaři-
lo dokončit opravu chodníku po ničivých 
povodních ve středu obce. Opravu pro-
vedla firma Pavelka a její zásluhou byly 
opravy ukončeny 23. prosince 2011. 
Snažíme se také pokračovat ve výkupu 
pozemků pod místními komunikacemi 
obce tak, aby bylo možno v budoucnu 
využít dotace pro jejich opravu. Proto 
bych rád poděkoval všem majitelům po-
zemků, kteří souhlasili s jejich odprode-
jem, a chtěl bych požádat další vlastníky, 
aby aktivně spolupracovali s obcí.

Ředitelství silnic Zlínského kraje zre-
konstruovalo most přes říčku Všeminku 
a přistoupilo na zimní údržbu posypovou 
solí od horní autobusové točny po sedlo 
Hranica. Průjezd naší obcí bude i nadále 
udržován posypovou technologií kamen-
nou drtí. 

Sboru dobrovolných hasičů bylo zakou-
peno nové vybavení, aby byly splněny 
požadavky související s jejich činností.. 
Obec se také zapojila do řady kulturních 
a společenských událostí všech složek. 
Především podpora složek a spolků je 
naší prioritou, aby nezanikl společenský 
život v naší obci. Proto bych chtěl touto 
cestou poděkovat všem složkám a spol-
kům, které naší obec reprezentují a aktiv-
ně se účastní života v ní.

Robert Tomšů, starosta obce
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• Narození

Skula Tadeáš, Všemina 247
Tomšů Jakub, Všemina 44

• Úmrtí

Kučera Stanislav, Všemina 315

 Čest jeho památce!

K datu 10. 12. 2012 má naše obec 
1115 obyvatel, z toho 538 mužů a 577 
žen. Do života jsme v letošním roce 
přivítali celkem osm dětí. Na věčný od-
počinek odešlo 7 našich spoluobčanů. 
Své „Ano“ si řeklo 9 novomanželských 
párů.

Přeji všem spoluobčanům radostné 
a klidné prožití svátků vánočních 
a šťastné vykročení do nového roku 
2013.

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze Všeminské matriky 
IV. čtvrtletí 2012

ČČK a přelom do nového roku
NAŠI JUBILANTI 
leden – březen 2013

L e d e n

Kolajová Marie 81 let
Tomšů Drahomíra 78 let
Kolajová Marie 79 let
Polášková Františka 87 let
Chovancová Františka 65 let
Trtíková Drahomíra 75 let
Řepová Ludmila 81 let
Tomšů Jan 65 let
Korytar Rudolf 60 let
Kaulincová Ludmila 70 let
Gajdošík Jaromír 65 let
Tomšů Vladimír 65 let
Kučerová Marie 77 let

Ú n o r

Kučerová Marie 76 let
Oškera František 71 let
Řeháková Marie 78 let
Štěpánová Marie 80 let
Polaštíková Marie 86 let
Matušů Františka 84 let
Nedbal Jaromír 74 let
Štěpánová Vilemína 85 let
Kolářová Helena 87 let
Gajdošík Jaroslav 81 let
Štefková Marie 65 let
Kolaja Jan 83 let
Skulová Ludmila 77 let

B ř e z e n

Tomšů Svatopluk 79 let
Matúšek Bohumil 83 let
Kovářová Františka 78 let
Vala František 80 let
Bělíčková Marie 82 let
Tomšová Marie 89 let
Butorová Božena 60 let
Juříková Jindřiška 74 let
Studýnková Ludmila 83 let
Přikryl Josef 71 let
Jakubů František 87 let
Tomšů Jaroslav 71 let
Čalová Ludmila 70 let

Do dalších let přejeme jubilantům 
hodně zdraví, spokojenosti 

a rodinné pohody.

Upozornění • Kdo nechce být uvá-
děn ve společenské rubrice, nahlaste 
svůj nesouhlas na obecním úřadě.

Rok se s rokem setkal a opět se nám 
blíží čas Vánoc, proto mi, vážení čtenáři, 
dovolte, abych Vám všem jménem místní 
organizace Českého červeného kříže 
Všemina popřála požehnané, spokojené 
svátky vánoční a do roku 2013 hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném 
ale i pracovním životě. 

MO ČČK Všemina zopakovala v podzim-
ním období dušičkový nákupní zájezd do 
Polska, který se opět setkal s velkým 

ohlasem. Příští rok jej proto plánujeme 
zopakovat. 

Pokračovaly rovněž pravidelné víkendo-
vé pěší „trekingové“ výšlapy (absolvovali 
jsme již výlety na Paprádnou, Vartovnu, 
Pančavu, Syrákov, Chladnou studnu nad 
Vizovicemi a jiné). Sraz bývá obvykle 
v neděli ve 13:00 hod. u horního obcho-
du a plánujeme i zimní výšlapy. Kdo má 
chuť může se přidat – informujte se pro-
sím u Jany Ježíkové.

V měsíci lednu proběhne valná hroma-
da naší místní organizace ČČK, a to 13. 
ledna 2013 v Hospůdce U Fojtů, všichni 
členové jsou srdečně zváni. 

Již 13. ročník populárního Maškarního 
plesu proběhne v sobotu 2. února 2013 
v hospůdce U Fojtů. Připraveno bude pří-
jemné komorní prostředí, vzorná obsluha, 
zajištěna bude, jako vždy, bohatá tombo-
la a taneční parket bude čekat na roj 
masek a maškar. Všechny proto tímto již 
nyní srdečně zveme na parket. 

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

Blahopřání
V měsíci listopadu oslavili 50 let spo-

lečného života – zlatou svatbu manželé 
Alois a Ludmila Gargulákovi, manželé 
Stanislav a Jarmila Martinů a manželé 
Svatopluk a Marie Tomšů.

Všem manželským párům srdečně bla-
hopřejeme a do dalších společných let 
přejeme především hodně zdraví, úcty, 
vzájemné tolerance a rodinné pohody.

Setkání důchodců
V neděli odpoledne 18. listopadu 2012 

v pohostinství U Kachtíků přivítal staros-
ta obce pan Robert Tomšů na předvánoč-
ním setkání občany starší šedesáti let. 

Účastníky setkání potěšily děti základ-
ní školy pásmem básní, písní a hrou jed-
notlivců na hudební nástroje. 

K velmi dobré předvánoční náladě pří-
tomných přispěla pěkná výzdoba sálu, 
stolů, výborné pohoštění a k poslechu a 
tanci příjemně hrající hudba Juken. 
Nechyběla ani bohatá tombola a hodně 
šťastných výherců.

My, účastníci tohoto setkání srdečně 
děkujeme Vám všem, kteří jste se podíle-
li na jeho přípravě a uskutečnění. Na tato 
setkání vždy rádi vzpomínáme. 

 Mgr. Jana Tomšů

Vánoční jmelí
K Vánocům vedle vánočního stro-

mečku patří také jmelí. Tato zelená 
rostlina s bílými bobulemi které se po-
dobají perlám se užívá jako dekorační 
vánoční rostlina. Zelené, stříbrné, zlaté 
snítky jmelí se připevňují k lustru, nebo 
se dávají do váz. O jmelí existuje mno-
ho legend. Stále živá je tradice jmelí 
jako vánočního a novoročního symbolu 
pohody a míru a rostliny přinášející 
štěstí.

Jmelí zavěšovat – přichází k tobě štěs-
tí. Vázat jmelí do kytice – bohatství.

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka
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Z činnosti MS Všemina v závěru roku 2012
nány přihlášky nových zájemců o vstup 
do HS Všemina, volba nového výboru HS 
a oprava a doplnění stanov HS. Všechny 
tyto body byly odhlasovány. 

Nový výbor HS Všemina byl zvolen 
v následujícím složení: Jaroslav Skula – 
starosta HS, Oldřich Gerych – místosta-
rosta HS, Karel Gajdošík ml., Vladimír 
Matušů a Miroslav Kučera – členové vý-
boru HS. 

Dalším bodem bylo hlasování o proná-
jmu honitby na období 1. 4. 2013 – 31. 
3. 2023. Honebnímu starostovi byly doru-
čeny tři žádosti o pronájem honitby 
Všemina. 1. žádost MS Všemina ze dne 
30. 9. 2012, 2. žádost MS Radotín ze 
dne 2. 11. 2012 a 3. žádost pana 
Tomáše Martinů – byla podána přímo na 
této valné hromadě 3. 11. 2012. 
Projednání žádostí č. 2 a č. 3 nebylo uve-
deno v programu VH, valná hromada hla-
sováním neodsouhlasila doplnění progra-
mu o projednání těchto dvou žádosti. 

VH projednala žádost MS Všemina 
a diskutovalo se i o výši pronájmu. Poté 
bylo přistoupeno k hlasování s následují-
cím výsledkem. PRO pronájem honitby 
Všemina MS Všemina – 758 hlasů, proti 
23 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada tedy schválila pronájem 
honitby od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023 MS 
Všemina za cenu nájmu 10,- Kč/ha/rok 

+ výše nákladů, které honební společen-
stvo vynaloží za administrativu.

Dalším bodem byla krátká diskuze, zá-
věr a pohoštění, nachystané myslivci.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás 
– myslivce – tak výrazně podpořili a drti-
vou většinou se zasadili o zachování 
myslivosti a mysliveckých tradic ve Vše-
mině.

Dalo by se říct konec dobrý – všechno 
dobré. Ale bohužel má i tento dobrý ko-
nec „hořkou pachuť“. Jak informoval MS 
Všemina nový honební starosta pan 
Jaroslav Skula, byla u Okresního soudu 
ve Zlíně podána žaloba na HS Všemina - 
na neplatnost rozhodnutí valné hromady 
a na přiznání přiměřeného zadostiuči-
nění.

MS Všemina nechce dělit Všeminu na 
dva tábory. Nebudeme na tomto místě 
nikoho pomlouvat ani argumentovat, proč 
to či ono, i když zde máme možnost. Kdo 
byl na VH ví, jakým způsobem probíhala. 
Všichni, kdo ji připravovali, udělali maxi-
mum, aby proběhla v klidu a v mezích 
zákona. Poměr hlasování skončil taky 
naprosto jednoznačně, ale asi si někteří 
lidé potřebují něco dokazovat a klidně 
i přes soudy. Samozřejmě žaloba má 
podpis, je to všeminský občan a na podá-
ní žaloby má každý právo. Jen si myslíme, 
že chození po soudech víc klidu do 

Všeminy nepřinese, ať už tam bude mu-
set kdokoliv. 

V krajním případě se může stát, že 
soud zruší všechna rozhodnutí valné hro-
mady a bude se muset v určeném termí-
nu svolat valná hromada nová. Je to 
možná ještě daleko, ale již teď prosíme 
občany, aby nám zachovali přízeň i příště, 
kdyby k nové VH muselo dojít.

Nám myslivcům takové záležitosti be-
rou elán něco plánovat a budovat, jelikož 
nevíme, co bude dál. Na podzim jsme 
zrušili výlet k památníku na Kršli, protože 
jsme neměli jistou další existenci. Už 
dlouho dopředu jsme měli naplánovaný 
myslivecký ples ve Všemině s kapelou 
Kosovci, protože jsme si mysleli, že 19. 
ledna již budou existenční problémy za 
námi. Bohužel naprostá většina z nás se 
shodla, že v současné situaci nemá na 
přípravu plesu ani pomyšlení, proto byl 
zrušen.

O takových záležitostech se mně ani 
ostatním myslivcům neinformuje dobře, 
ale bohužel je to realita. Snad bude líp. 

Ještě si dovolím jménem všeminských 
myslivců popřát všem našim spoluobča-
nům pohodové prožití vánočních i novo-
ročních svátků a v roce 2013 zdraví, 
štěstí a splnění všech přání. 

 S pozdravem Myslivosti zdar 
Stanislav Vala 

Dokončení ze str. 1Dokončení ze str. 1

Mateřská škola
„Nesem Vám noviny, poslouchejte…!“ 
V neděli jsme zapálili druhou svíčku na našich adventních vě-

nečcích, to znamená, že do Vánoc zbývá opravdu už jen málo. 
Jsme tady s novinami, ne z Betlémské krajiny, ale z naší mateř-
ské školy. I my s dětmi se pilně připravujeme na Vánoce, na 
příchod námi tolik očekávaného Ježíška. Povídáme si s dětmi 
o vánočních tradicích, o vánočních zvycích a symbolech. O tom, 
proč by neměl být na Vánoce nikdo sám, jak koho obveselit 
a potěšit. Vyrábíme vánoční ozdoby, malujeme vánoční obrázky 
a zdobíme si prostory naší MŠ a samozřejmě zpíváme koledy. 
Rádi bychom vás všechny potě-
šili na tradiční vánoční besídce 
krátkým pásmem, které připra-
vujeme. Také se těšíme na čas 
strávený s našimi blízkými, 
s našimi rodinami. Je to totiž 
několik málo dní z celého roku, 
kdy pracující rodiče i prarodiče 
mají na svá dítka přece jenom 
více času. 

I v tuto uspěchanou předvá-
noční dobu jsme si s maminka-
mi udělaly čas a sešly se v úterý 
4.prosince na vyrábění svícnů. 
Tentokrát bylo naše setkání troš-
ku jiné, než obvykle před Váno-
cemi bývá. Po skončení samot-

né práce paní učitelka Věrka přečetla vánoční příběh a každé 
dítě přineslo své mamince zapálený svícen, který před tím spo-
lečnými silami vyrobili. Atmosféra byla úžasná a kdo nepřišel 
tentokrát, jistě příjde příště. 

V ten samý den dopoledne naši školku navštívilo soukromé 
divadlo z Hodonína s Vánoční pohádkou. Jezdí k nám pravidelně 
a děti si jej velmi oblíbily.

To, že jsou maminky opravdu šikovné, jsme se přesvědčili již 
na podzimním vyrábění 30. října. Jeho výsledkem byly krásné 
podzimní věnečky. Další vyrábění plánujeme opět před Veliko-

nocemi. 
Ale teď si pojďme naplno užívat 

předvánoční atmosféry a s dětmi 
hlavně sněhovou nadílku, ze kte-
ré mají právě naši nejmenší tu 
největší radost.

Dovolte nám, abychom vám 
všem popřály krásné, klidné a 
veselé Vánoce a do roku 2013 
hlavně hodně zdraví, štěstí, lás-
ky, pohody, úspěchů a spokoje-
nosti v osobním i pracovním ži-
votě! 

Věra Polášková 
a Alena Květáková

učitelky MŠ
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KRPŠ 
je tu pro všechny

Opět se nám další kalendářní rok 
chýlí ke konci. Co všechno jsme pro 
děti stihli připravit? Určitě toho nebylo 
málo. Jen v tomto školním roce se vy-
dařily hned tři akce. Na DRAKIÁDĚ sice 
moc nefoukalo, ale dětem se podařilo 
všechny rodiče pořádně vyvětrat. 
POCHOD BROUČKŮ nebyl zahnán deš-
těm ani jinou kalamitou. Závěrečný oh-
ňostroj jsme si jistě všichni pěkně užili. 
Pomalu si na něj začínají zvykat i ti, 
kteří dříve utíkati s brekem. Však už 
jsou zase o rok starší.

Kontrolu slušného chování provedl 
MIKULÁŠ se svou družinou nejen ve 
školce a škole, ale i na obecním úřadě. 
Všichni slíbili, že budou hodní a že se 
jistě polepší. No, to jsme zvědaví. Však 
on si to Mikuláš příjde příští rok zase 
zkontrolovat.

Hned na úvod toho dalšího roku nás 
čeká již tradiční KARNEVALOVÝ REJ 
MASEK. Těšíme se na vaši účast. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
nám v průběhu roku pomáhali. Hlavně 
se chci v KRPŠ rozloučit s manželi 
Vybíralíkovými, kteří mi byli neúnavně 
nápomocni při každé akci již od roku 
2008. Vám všem přeji krásné prožití 
Vánoc a v novém roce 2013 hodně 
zdraví a šťastných chvil.

 Za KRPŠ 

Mgr. Ladislava Pekařová

Základní škola a Mateřská škola
Pomalu se přiblížil konec kalendářního 

roku a žáci se těší na vánoce. Než se ale 
rozejdeme naposled v letošním roce, 
chtěla bych informovat občany, co všech-
no jsme ve škole zvládli od zahájení škol-
ního roku 2012/2013. V měsíci září za-
čali svou školní docházku noví prvňáčci, 
kteří už dnes umí počítat, číst základní 
slabiky a také počátky psaní jim nejsou 
cizí. Zvládli toho za 4 měsíce opravdu 
hodně. Samozřejmě i v ostatních roční-
cích se pracovalo na plné obrátky a žáci 
získali spoustu nových poznatků, vědo-
mostí a dovedností. 

V měsíci říjnu proběhl ve škole projekt 
„Zrající jablko“, jehož se každoročně 
účastní nejen žáci základní školy, ale ta-
ké děti mateřské školy. V rámci projektu 
žáci vyráběli různé výrobky k výzdobě 
školy, ale také získali nové znalosti 
o zdravém životním stylu. Projekt byl 
ukončen výrobou ovocného salátu, který 
si někteří žáci velmi rádi pak připravili 
i doma s rodiči.

V listopadu každoročně bývá zahájen 
plavecký výcvik pro žáky 2. a 3.ročníku. 
Každé pondělí se tak účastní výuky plavá-
ní ve Zlíně. Plavecký výcvik je součástí 
osnov 2. a 3. ročníku základní školy. 
V tomto měsíci jsme také připravovali 
vystoupení pro seniory. Tímto bych chtěla 
poděkovat paní učitelce Mgr. art. Pavle 
Kadavé, pod jejímž vedením vystoupili 
žáci naší základní školy. 

Začátek prosince bývá spojen s Miku-
lášskou nadílkou. Mikuláš spolu s andě-
lem navštívili základní i mateřskou školu 
a donesli dětem bohatou nadílku. Spon-
zory Mikulášské nadílky byli KRPŠ 
a Activitypark hotel Všemina. Po Mikuláši 
každoročně připravujeme vánoční besíd-
ku spojenou s vánočním jarmarkem. Není 
tomu jinak ani letos. Žáci se snaží vyrobit 
co nejlepší výrobky, aby se všem líbily. 
Vánoční vyrábění bývá ukončeno projek-
tem „Advent.“ V rámci tohoto projektu se 
žáci seznamují s vánočními zvyky, tradi-
cemi nejen u nás, ale také v jiných ze-

mích, především v anglicky mluvících ze-
mích v rámci anglického jazyka. 

Doba adventní je dobou rozjímání a v 
tomto duchu začínáme každý den ve ško-
le. Rozsvítíme svíčku na adventním věnci 
a otevíráme okýnka v adventním kalendá-
ři s překvapením. Velmi často si také 
povídáme o zvycích z období adventu, 
čteme vánoční příběhy a seznamujeme 
se s pranostikami doby adventní. Děti 
mají toto období velmi rády. V rámci pro-
jektu se zaměřujeme především na vzá-
jemné vztahy nejen žáků k sobě, ale také 
k dospělým. 

Projekt „Advent“ bude letos ukončen 
vánoční besídkou a pak se žáci rozejdou 
na vánoční prázdniny, které v tomto škol-
ním roce jsou od 24. 12. 2012 do 2. 1. 
2013.

Na závěr bych chtěla všem žákům, pra-
covníkům školy a občanům popřát krás-
né a spokojené prožití svátků vánočních 
v kruhu svých blízkých a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí a mnoho pracovních 
i osobních úspěchů.

 Mgr. Bc. Marta Korytarová
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Všeminští včelaři a jejich činnost v roce 2012
Včelařství ve Všemině se letos věno-

valo čtrnáct občanů. Pečovali o 132 
včelstev. 

Činnost včelařů po celý rok byla zamě-
řena především na udržení dobrého zdra-
votního stavu včelstev. Není to jednodu-
ché, protože setrvalým problémem jsou 
nemoci včelstev a to varróza a včelí mor.

Letošní rok pro včelaře nebyl dobrý. 
Bylo malé množství květového medu 
a další výnos téměř žádný. Na horší skliz-
ni se podepsalo špatné počasí. Při jar-
ních extrémech vykvetly nektarodárné 
rostliny najednou, včelstva ještě nebyla 
při síle. Pak v období květu v květnu při-
šly mrazy a květy pomrzly. 

V březnu se naši včelaři zúčastnili 
v Neubuzi hodnotící výroční schůze za rok 
2011. Při této příležitosti shlédli oblečení 
pro hasiče při záchraně včelích rojů 
a návrhy stejnokrojů - vest pro včelaře ZO 
ČSV Slušovice pro slavnostní příležitosti. 
Součástí jednání byla také propagace 
a prodej včelařských produktů.

V Jasenné byl pro nás připraven kurz 
chovu včelích matek. Přednášel pan Jiří 
Hnilica. Pro nepřízeň počasí se kurz konal 
v sokolovně. 

V neděli 20. května jsme se zúčastnili 
desáté celostátní poutě včelařů na sv. 
Hostýně.

V listopadu se uskutečnilo tradiční se-
tkání členů s manželkami. Bylo připrave-
no pohoštění, hudba, bohatá tombola.

Včelařství je pěkná, zajímavá činnost 
ve spojení s přírodou. A protože nás star-
ších včelařů ubývá, rádi bychom mezi 
námi přivítali mladší zájemce o tuto čin-
nost. Zlínský kraj svým programem pod-
poruje začínající včelaře.

Také náš obecní úřad finančně podpo-
ruje každoročně činnost naší organizace. 
Děkujeme a vážíme si toho. 

Jménem všech členů organizace a jmé-
nem svým přeji občanům Všeminy pokoj-
né a požehnané svátky vánoční a šťast-
ný, úspěšný celý nový rok 2013.

 Karel Macháček
 důvěrník včelařů Všemina

Adventní zamyšlení
Adventní dobou jsme vkročili do další-

ho církevního roku s možností změnit 
svůj život podle evangelia tak, aby naše 
víra rostla a upevňovala se. Chceme si 
osvojit dějiny spásy a dát pravdivý smysl 
svému životu. Životu beze strachu, životu 
v sebedarování a lásce.

Jeden moudrý filosof a teolog žijící 
v 11. století – svatý Anselm z Canterbury, 
má i pro nás následující výzvu: „Nuže, 
človíčku, ustaň na chvíli od své práce, 
vzdal se trochu od myšlenek, které ti ne-
popřávají klidu. Odhoď nyní starosti, které 
tě tíží, a nech stranou své namáhavé čin-
nosti. Uvolni se trochu pro Boha a na 
chvilku v něm spočiň. Vejdi do pokojíka 
své duše a odstraň odtud vše kromě 
Boha a toho, co ti pomáhá jej hledat. 
Zavři dveře – a hledej ho. Mé srdce, řekni 
nyní, celé mé srdce, řekni Bohu: Hledám 
tvou tvář; Hospodine, hledám tvou tvář“.

Tato výzva velmi dobře ladí s dobou 
adventní, která nás připravuje na slavení 
vánočních svátků. Chápat a přijmout ta-
jemství vánoc, kterému jsme se v posled-
ních desetiletích tolik odcizili. 

Nechme se oslovit jako pastýři 
„POJĎME DO BETLÉMA!“ a vstupme do 
biblického dění. Těmito slovy se cítili 
osobně osloveni už naši předkové. Šli 
k Bohu, kterého mohli pochopit a zároveň 
milovat. Vždyť on se jim přiblížil natolik, 
že vstoupil do jejich světa. Pro nás je to 
těžší, i když stále zpíváme koledy, neboť 
jsme od prostoty a pokory pastýřů i před-
ků pro naši pýchu a namyšlenost velmi 
vzdáleni. Pastýři bděli a vnímali. Proto 
naše srdce musí zůstat bdělá, schopná 
vnímat hlubší skutečnosti a jejich souvis-
losti, a nechat se Bohem oslovit. 

Pro naši nevěru se díváme na biblické 
příběhy spatra a vážně je nebereme, ne-
bo přesněji řečeno jimi opovrhujeme. 
Vlastním důvodem naši neschopnosti 
věřit a přijmout duchovní rozměr našeho 
života je smrt pokory. Svatý Augustin pro-
hlašoval humilitas – pokoru za jádro 
Kristova tajemství.

V těchto krásných dnech bychom se 
neměli nechat znovu ohlušovat, ale využít 
tuto dobu k tomu, abychom se stali svo-
bodnými a naše srdce se zase naučilo 
slyšet a vidět. Probuďme a posilněme 
svá srdce, abychom prohlédli a byli 
schopni jako pastýři slyšet hlas anděla.

„Transeamus usque Bethlehem! – 
Pojďme do Betléma!“ Prosme Pána, aby 
nám na této cestě pomáhal a dopřál nám 
tak šťastné Vánoce. A žehnal všem 
Všemiňanům po celý rok Páně 2013.

 P. František Kuběna SJ 
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Tabulka nejlepších střeleců
 (G)
1. Rupa Lubomír  8 
2. Gajdošík Milan 8 
3. Trtík Rostislav  7 
4. Huťa Matouš 6 
5. Trtík Tomáš 6 
6. Chovančík Vít  4 
7. Ježík Martin  4 
8. Rozsypálek Jiří 4 
9. Machů Jaromír 3 
10. Tomšů Milan 3 
11. Tomšů Jiří  3 
12. Kryška Jakub 3 
13. Mika Radek  2 
14. Vaďura Jindřich  1 
15. Jasenský Petr  1 
16. Jasenský Josef  1 
17. Gajdošík Stanislav  1 
18. Gajdošík Luděk  1 

 Poř. Klub Z V R P SKORE BODY

 1. HC Tuleni 13 11 1 1 86 : 39  23

 2. HC Svatý Štěpán 14 11 0 3 100 : 58  22

 3. HC Bílí Vlci 14 9 1 4 68 : 56  19

 4. VHK Ploština 14 8 0 6 100 : 73  16

 5. HC MEDOKS VŠEMINA 14 8 0 6 66 : 69  16

 6. HC Vlachovice  14 5 1 8 64 : 93  11

 7. HC Kostelec 2008 14 5 1 8 49 : 76  11

 8. HC Bylnice 14 4 0 10 53 : 79  8

 9. Tučňáci Horní Lideč 14 2 2 10 52 : 73  6

 10. HC Bohuslavice nad Vláří 13 2 2 9 49 : 71  6 

SDH Všemina
Vážení a milí spoluobčané, blíží se nám 

konec kalendářního roku, a tak bych Vás 
chtěla informovat o činnosti našeho ha-
sičského sboru ve Všemině. 

Podzim v našem sboru proběhl v duchu 
soutěží, kulturních akcí a valných hro-
mad. Na začátku září, a to 8. 9. jsme se 
zúčastnili pohárové soutěže v Neubuzi. 
Umístění – starší žáci 4. místo, mladší 
žáci 5. místo, ženy 8. místo a muži 10. 
místo. Další pohárovou soutěží byla sou-
těž v Uble, které se zúčastnilo družstvo 
žen. Ženy se umístily na prvním místě 
a vyhrály netradiční trofej – tou byla dře-
věná proudnice z nejtvrdšího druhu dře-
va. Největší událostí podzimu bylo pořá-
dání podzimního kola Hry Plamen. Soutěž 
se vydařila, počasí vyšlo, účast byla dob-
rá a organizačně bylo vše zvládnuté na 
jedničku. Po podzimním kole Hry Plamen 
jsou naši starší žáci na 11. místě a mlad-
ší žáci na 9. místě. Další akcí byla pojez-
dová soutěž, která se konala 20. 10. 
Soutěž spočívá v tom, že jednotlivé obce 
– Všemina, Neubuz, Slušovice, Trnava, 
Březová a Veselá si pro děti vymyslí sou-
těžní disciplíny. Ve Všemině musely děti 
postavit pyramidu s plastových kbelíků. 
Všechny disciplíny jsou měřeny, vyhraje 
družstvo, které v nejkratším čase objede 
všechny vesnice a provede nejrychleji 
všechny disciplíny. Naše družstva mlad-
ších a starších žáků se umístila na dru-
hém a třetím místě. 

Náš hasičský sbor si také vyrazil na 
dvoudenní výlet do východních Čech. 
První den jsme navštívili nádherný zámek 
Kuks, dále pak Babiččino údolí. Druhý 
den následovala prohlídka podzemního 
opevnění Dobrošov s prohlídkou Litoměřic. 
Účastnící zájezdu byli spokojeni, počasí 
vyšlo krásně. Po ukončení Hry Plamen 
jsme uspořádali ukončení sezony v na-
šem hasičském sboru. Uspořádali jsme 
pro děti večerní stezku odvahy, kterou si 
ovšem prošli i někteří dospělí. Pro dospě-
lé bylo pak nachystané pohoštění v kul-
turní místnosti na hřišti. Samozřejmě ja-
ko každý rok jsme i letos pořádali valnou 
hromadu, na které jsme hodnotili celoroč-
ní fungování našeho sboru. 

Bohužel se nám nevyhnuly ani požáry. 
Dne 25. 11. v neděli za pět minut dva-
náct se naší obcí rozezněla hasičská siré-
na. Jednalo se o požár kuchyně v rodin-
ném domě. Naštěstí se nikomu nic ne-
stalo a hasiči požár uhasili včas. 

Závěrem bych Vám chtěla popřát hodně 
zdraví do nového roku a krásné, klidné 
prožití svátků vánočních. 

Za SDH Všemina 
Marie Gajdošíková

Všeminský hokej
Milí spoluobčané, 
nadchází nám ten nejkrásnější čas 

v roce, který budeme trávit se svými rodi-
nami a budeme rekapitulovat. Naše třetí 
hokejová sezóna bude mít polovinu sou-
těže za sebou. Držíme se na slušném 
pátém místě, díky nevyrovnaným výko-
nům nemůže být ovšem umístění lepší. 
Našim cílem je skončit tento ročník do 
třetího místa.

Tímto Vám přejeme krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2013. Jako malý dá-
rek jsme pro Vás přichystali veřejné 
bruslení na hokejovém stadionu na 
Vsetíně. 

Termín bude upřesněn prostřednictvím 
všeminského rozhlasu a plakátů na míst-
ních nástěnkách. 

Vstup je pro všechny věkové kategorie 
zdarma. Neváhejte a přijďte si s námi 
zabruslit!
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lového dění a pokračovat tak v tradici, 
která v obci trvá už 50 let.

V prvním měsíci roku 2013 uspořádá-
me již III. Fotbalové plesání. Uskuteční se 
v sobotu 19. ledna opět v sále Hostince 
U Kachtíků. K tanci zahraje skupina TÖP, 
se kterou jste se mohli setkat už na let-
ních pivních slavnostech. Máme připrave-
ny soutěže, bohatou tombolu s množ-
stvím cen a košt slivovice. Tentokrát ne-
bude probíhat předprodej, vstupenky bu-
dou k dostání přímo na místě. Díky zno-
vuotevření legendárního pekla je kapacita 
sálu dostatečná a proto všechny srdečně 
zveme.

Všem občanům přeji klidné a spokoje-
né prožití vánočních svátků a mnoho po-
hody a hlavně zdraví v novém roce.

Aktuality, včetně připravovaných zápa-
sů v rámci zimní přestávky budou průběž-
ně doplňovány na stránky klubu:

 www.obecvsemina.info\tjsokol. 
 David Řepa

sekretář TJ Sokol Všemina

Náš klub vstoupil 6. srpna po letních 
oslavách svých abrahámovin, o kterých 
jsem informoval v zářijovém zpravodaji, 
do druhé padesátky působení v okres-
ních soutěžích.

Žáci pod novým trenérem Pavlem Gaj-
došíkem, jemuž vydatně pomáhá manžel-
ka Jana, na rozdíl od posledních ročníků 
zaznamenali převážně vítězství a po polo-
vině sezóny se drží na 2. místě jen 
s těsným odstupem za vedoucí Trnavou. 
Máme několik hráčů nejstaršího žákov-
ského ročníku 1998 a ti svoje soupeře 
přehrávali. Situace na těchto kolbištích 
se rok od roku mění a kupříkladu loni 
jasný vítěz skupiny Hvozdná po odchodu 
těch nejstarších a nutném omlazení skon-
čila na posledním místě.

Muži vstoupili do sezóny porážkou, pak 
ovšem čtyřikrát zvítězili a slunili se po 
5. kole jako nováček III. třídy na krásném 
2. místě tabulky . Poté přišla šňůra neú-
spěchů, v nichž jsme zaznamenali v šesti 
zápasech pouze 2 body za dvě remízy 
a následoval propad tabulkou. V posled-
ních dvou utkáních po návratu do sestavy 
zraněného Dušana Karlíka st., který je 
sice nejstarším, ale zato nepostradatel-
ným členem mančaftu, A-tým dvakrát 
zvítězil a skončil v polovině ročníku i v 
polovině tabulky na pěkném 7. místě se 
20 body. K tomu pomohl svou výbornou 
střeleckou potencí hrající trenér Antonín 
Burša, jenž se trefil do sítě soupeřů cel-
kem šestnáctkrát! Muži si nyní dopřávají 
po náročném podzimu zasloužené volno, 
do tréninku se znovu zapojí v lednu. 
V jeho posledním víkendu startuje zimní 
turnaj ve Vsetíně, kterého se zúčastní-
me.

Ne všechno je však pozitivní. Klesající 
zájem o fotbal ze strany mladých v obci 
vede k tomu, že v současné době máme 
na soupisce mužů už pět hráčů s trvalým 
bydlištěm mimo Všeminu. Každý tým je 
nutné doplnit. Stejný problém řeší i man-
čafty z okolních vesnic. Bohužel v sou-
časnosti reálně hrozí nebezpečí, že v pří-
padě, že by dojíždějící hráči odešli, tak 
nebudeme z kmenových zřejmě schopni 
poskládat družstvo. Neradi bychom se 
toho dočkali, ale tato hrozba visí v bu-
doucnu ve vzduchu, navíc když někteří 
mají nabídky z vyšších soutěží. Proto ape-
lujeme i touto cestou na mládež a ostat-
ní, kteří by měli zájem zapojit se do fotba-

Výsledky mužstev TJ Sokol Všemina 

- sezóna 2012 / 2013 - podzim

• Muži - III. třída, skupina A

Kolo Datum Utkání Výsledek

1. neděle 12. 8. Hvozdná - Všemina 4 : 1
2. neděle 19. 8. Všemina - Mysločovice 6 : 3
3. neděle 26. 8. Lhota u Mal. - Všemina 2 : 4
4. neděle 2. 9. Všemina - Fryšták B 3 : 2
5. neděle 9. 9. Pohořelice - Všemina  2 : 5
6. neděle 16. 9. Všemina - Březová 2 : 3
7. neděle 23. 9. Březůvky - Všemina 2 : 2
8. neděle 30. 9. Halenkovice - Všemina 3 : 2
9. neděle 7. 10. Všemina - Štípa 2 : 5
10. neděle 14. 10. Komárov - Všemina 1 : 1
11. neděle 21. 10. Všemina - Mladcová B 0 : 1
12. sobota 10. 11. Příluky B - Všemina 0 : 4
13. neděle 4. 11. Všemina - Tečovice B 3 : 2

• Žáci – okresní soutěž, skupina B

Kolo Datum Utkání Výsledek

1. neděle 26. 8. Volný termín
2. neděle 2. 9. Všemina - Březová 10 : 6
3. neděle 9. 9. Trnava - Všemina 2 : 5
4. neděle 16. 9. Všemina - Hvozdná 13 : 0
5. neděle 23. 9. Lukov - Všemina 2 : 4
6. neděle 30. 9. Volný termín 
7. neděle 7. 10. Březová - Všemina 3 : 2
8. neděle 14. 10. Všemina - Trnava 1 : 2
9. neděle 21. 10. Hvozdná - Všemina 0 : 6
10. neděle 4. 11. Všemina - Lukov 4 : 1

Tabulka III. třídy skupiny A po podzimní části ročníku 2012/2013:

 1. Mladcová B 13 10 2 1 39 : 14 32
 2. Hvozdná A 13 9 2 2 49 : 22 29
 3. Pohořelice 13 8 1 4 43 : 26 25
 4. Fryšták B 13 7 2 4 34 : 22 23
 5. Březová 13 7 2 4 30 : 26 23
 6. Komárov 13 7 2 4 26 : 27 23
 7. Všemina 13 6 2 5 35 : 30 20
 8. Halenkovice 13 6 0 7 33 : 38 18
 9. Příluky B 13 5 1 7 31 : 38 16
 10. Mysločovice 13 5 1 7 28 : 42 16
 11. Březůvky 13 3 4 6 23 : 33 13
 12. Tečovice B 13 2 2 9 15 : 32 8
 13. Lhota u Mal. 13 2 2 9 23 : 41 8
 14. Štípa 13 2 1 10 23 : 41 7

Tabulka okresní soutěže žáků sk. B po podzimní části ročníku 2012/2013:

 1. Trnava 8 6 1 1 51 : 14 19
 2. Všemina 8 6 0 2 45 : 16 18
 3. Lukov 8 4 1 3 31 : 21 13
 4. Březová 8 3 0 5 25 : 27 9
 5. Hvozdná 8 0 0 8 3 : 77 0


