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V  L I S T Ě  N A L E Z N E T E :

VÁNOČNÍ RADOST

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 se v naší obci 

uskuteční již tradiční Tříkrálová sbírka. 
Do našich ulic se vypraví několik sku-
pinek koledníků s pokladničkami, které 
budou označeny logem Charity a razít-
kem obecního úřadu� Každá skupinka 
bude mít svého vedoucího� Prosíme, 
abyste se zapojili svými dary do této 
charitní pomoci� Všem, kteří do sbírky 
přispějete, děkujeme� 

Většina lidí má velkou radost z Vánoc, na které se 
již dlouho předtím připravuje� Převážně se soustřeďují 
na hmotnou stránku, zatímco duchovní obsah uniká� Na-
víc nás to duchovní ani příliš nezajímá� Člověk má vzác-
nou vlastnost, že všechno 
obrátí vzhůru nohama� Začí-
ná to v peřince a neustává 
ani ve zralém věku� Tak to 
udělal i s Vánocemi� Co při-
šlo v bídě a nedostatku, tak 
z toho udělal orgie nadbyt-
ku, prostě „show“� Vánoč-
ní radost se měří počtem 
kaprů, dárků, vánoček, 
cukroví a lihovin, tedy náku-
pem a spotřebou� Radost 
si chceme koupit, jen věci 
a zábava� Stačí nám show, 
kterou předvádí televize� 
Řada pitomých vtipů, povy-
kující pohledné dívky, vystr-
kující na lidi všechny části 
těla, hlavně spodní, mnoha-
decibelová hudba… Pak má 
člověk hlad, žízeň a nudí se 
ještě víc než předtím� Mnozí 
si pak povzdechnou – to je 
nuda!

Skutečná radost ze svát-
ků, o níž nám křesťanům 
jde, je ve skutečnosti, že 
vtělení je pravda, že v Kristu 
dostalo všechno – od vesmí-
ru až po lidstvo a jednotlivce 
– smysl, naplnění a možnost 
dovršení� Člověk už není sám, náhodný tvoreček bez nadě-
je, žijící pár let na nepatrném vesmírném prášku – planetě 

Zemi� Je člověkem, který žije pro Boha a s Bohem� 
Narodil se nám Kristus Pán je pravda� Že se narodil 

chudý a bezmocný, je sympatické a pro křesťanskou exis-
tenci poučné� Že se vyplnila odvěká touha lidí po Bohu do-

sažitelném, srozumitelném 
a zakusitelném (protože lid-
ském), je požadavek lásky� 
Toužím se Kristu podobat 
a v něho se proměňovat�

Je-li ve mně Kristus a já 
v něm, pak postupně od-
padnou všechny problémy, 
vítězím v životě (nesu svůj 
kříž), mám budoucnost� 
A to je paráda! Tohle je dů-
vod k pravé vánoční rados-
ti� Mám-li v sobě Krista, 
prožívám v sobě předchuť 
nebe� Nebe není nic jiného 
než dokonalá jednota Boha 
a člověka� Nezáleží na tom, 
zda padám únavou z podni-
kání, nebo z dětí a rodiny� 
Díky Kristu jsem přesně 
tím, čím chce Bůh, abych 
byl� Navraťme se ke svým 
křesťanským kořenům, ať 
máme budoucnost a může-
me opravdově, autenticky 
prožít tyto Vánoce�

Požehnané, ve víře a lás-
ce prožité nadcházející svá-
teční dny s plností Božího 
požehnání v novém roce 
2017 přeje

P. František Kuběna SJ

20172017
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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vás v předvánoč-
ním období informoval o dění na obec-
ním úřadě a obci samotné� Jak jste jistě 
postřehli, od 1� prosince byl do pozice 
starosty obce zvolen Ing� Roman Ma-
tušů� Po 6 letech tak nahradil ve funk-
ci Roberta Tomšů, který odstoupil ze 
zdravotních důvodů� Na tomto místě mi 
dovolte, abych mu veřejně poděkoval 
za vše, co v uplynulých letech pro naši 
obec vykonal� Funkce starosty se se-
bou nese mnoho zodpovědnosti, práce 
a starostí� Věřím, že i nový pan starosta 
ve zkráceném funkčním období dokáže 
všechny nástrahy tohoto povolání zvlád-
nout a bude pokračovat rozvoj obce 
správným směrem� 

I přes tyto změny se musí pokračo-
vat v rozpracovaných projektech� Do fi-
nále míří výstavba chodníku v úseku 
pod kostelem� Samotný chodník je již 
plně využíván a procházení touto částí 
obce je konečně bezpečné� Zbývá ještě 
dodělat ploty a celou stavbu řádně zko-
laudovat� Jsem rád, že se po dlouhých 
letech plánování a jednání podařilo ten-
to problémový úsek dořešit� Kvůli plá-
novanému uložení budoucí kanalizace 
do silnice nebylo možné provést celo-
plošné asfaltování tohoto úseku� Stav 
komunikace budeme pravidelně sledo-
vat a případné nedostatky reklamovat 
u firmy provádějící stavbu� 

V závěrečném stádiu je taktéž pří-
prava projektu na rekonstrukci farního 
hřiště, které bylo v posledních letech 
hojně využíváno zejména dětmi ze zá-
kladní a mateřské školy� Stávající beto-
nový povrch není pro cvičení a sporto-
vání ideální a ani bezpečný� Proto jsme 
s farností podepsali smlouvu na 10 let 
s možností následného prodloužení, 
která umožní toto hřiště zrekonstruovat� 
V současnosti se čeká na vydání sta-
vebního povolení a poté bude vyhlášena 
veřejná soutěž na dodavatele staveb-
ních prací� Při výstavbě se uvažuje o za-
pojení místních spolků, aby se náklady 

na tuto investici zmenšily� Plánovaný 
termín realizace je léto 2017�

Dalším rozpracovaným projektem 
je nový územní plán, kde byly zahrnuty 
požadavky občanů na změny za posled-
ních několik let� I po zadání zpracování 
tohoto plánu se na obci shromažďují 
další a další žádosti o změnu pozemků 
na pozemky stavební� Bohužel legislati-
va a celý proces schvalování je složitý 
a neumožňuje vyhovět všem� V obci je 
dostatek stavebních ploch, které bo-
hužel jejich majitelé nechtějí prodat, 
nebo na nich nestaví� Tím je rozvoj obce 
poněkud omezen� Navrhované změny 
se předkládají na ORP Vizovice a poté 
na Zlínský kraj� ZO poté schvaluje zredu-
kovaný plán, který je v souladu se všemi 
zákony a nadřazenými územně plánova-
cími dokumenty�

V současnosti se pracuje i na pro-
jektu chodníku v horní části obce 
od staré točny až po točnu novou� Ten-
to úsek je hodně problémový, protože 
v trase chodníku vede vodovod, plyno-
vod a plánovaná kanalizace� Projektanti 
se snaží vše provést tak, aby nemusely 
být provedeny přeložky daných sítí� To 
by investici značně prodražilo�

Ve fázi příprav je taktéž projekt 
na rekonstrukci budovy na hřišti, kterou 
darovala Tělovýchovná jednota Sokol 
Všemina obci� Přízemí budovy zůsta-
ne užíváno spolkem TJ a horní sál by 
se zvětšil pro potřeby obce a občanů� 
Původní varianta, která byla předlože-
na zastupitelstvu a její vizualizace byla 
v minulém zpravodaji, neprošla� Padly 
návrhy, aby měl sál kapacitu min� 130 
osob, taneční parket a podium� Po zpra-
cování těchto připomínek se bude o pro-
jektu opět hlasovat�

Projekt nadstavby dolního obchodu, 
je dočasně pozastaven kvůli nesouhla-
su spoluobčanů žijících v blízkosti této 
budovy� Ti tvrdí, že ztratí soukromí a že 
není dostatečně vyřešeno parkování� 
Jen pro připomenutí jedná se o projekt, 
při kterém by vzniklo cca 5 bytových jed-

notek� Chtěli jsme uspořádat veřejnou 
schůzi, ale té by se stejně nezúčastnili 
všichni� Proto jsme se rozhodli nejdříve 
zkusit formu ankety o plánovaných pro-
jektech, kde budete moci ovlivnit, co se 
v následujících letech v naší obci vybu-
duje� Z minulé ankety vzešel požadavek 
na bydlení pro seniory a projekt se již 
realizuje� Žádám Vás, abyste této mož-
nosti využili a dali zastupitelstvu obce 
vědět svůj názor� Bližší podrobnosti na-
leznete v jiné části zpravodaje�

V minulých týdnech proběhly téměř 
ve všech obcích vánoční jarmarky� Jsem 
rád, že i u nás vznikla tradice, která se 
dostává do podvědomí občanů a jejich 
rodinných příslušníků� Chtěl bych podě-
kovat všem, kteří tuto podařenou akci 
organizovali a kteří se jakkoliv podíleli 
na jejím hladkém průběhu� Díky patří 
i panu faráři, který tuto akci umožnil 
uspořádat v kostele a poté v areálu 
fary� Ještě dříve proběhl jarmark mik-
roregionu ve Slušovicích, který se tak-
též těšil velké oblibě a každý rok počet 
návštěvníků stoupá� Mezi mnohými se 
mihlo i pár občanů z naší obce� Při této 
akci má každá obec na starost nějaký 
stánek a ta naše se už několik let stará 
o výdej pečeného masa se zelím� Velký 
dík patří manželům Gargulákovým, kteří 
se za naši obec této akce účastnili� Tyto 
jarmarky postupně navozují Vánoční 
atmosféru a setkání s lidmi z okolních 
vesnic je pro všechny velkým přínosem� 
Věřím, že tyto tradice budou pokračovat 
a budou si získávat čím dál větší oblibu�

Doufám, že se všichni ve zdraví po-
tkáme na další tradiční akci při silves-
trovském výšlapu, který pořádá místní 
Myslivecký spolek� Tam spolu můžeme 
zhodnotit končící rok 2016 a těšit se na 
rok 2017� Vzhledem k této, v posledních 
letech hojně navštěvované akci nám ne-
připadá vhodné pořádat nějaké další 
oficiální večerní setkání pod záštitou 
obecního úřadu�

Vážení spoluobčané, dovolte mi, po-
přát Vám co nejklidnější prožití Vánoč-
ních svátků v kruhu rodiny� Do nového 
roku hodně optimismu, rodinné pohody 
a zdraví�

S pozdravem 
 Ing. Lukáš Turna

místostarosta obce

POZVÁNKA
V pondělí 16� ledna se na OÚ 

ve Všemině uskuteční od 18 hodin  
plánovací schůzka zástupců všech 
spolků. 

Předem děkuji za účast 

Ing. Lukáš Turna

Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a opět nastává jeho nejkouzelnější část� Veškerá naše 
pozornost se upíná na přípravu Vánoc, aby bylo vše dokonalé, vše připravené, 
zkrátka perfektní�

Téma Vánoc má v životě každého z nás neodmyslitelnou roli� Dospělým záleží 
na vytvoření krásné vánoční atmosféry, děti naopak netrpělivě očekávají dárky 
od Ježíška� Odměnou za vynaložené úsilí jsou nám pak okamžiky plné pohody, 
lásky, štěstí, rozzářených očí dětí a v neposlední řadě příjemných chvil s rodinou 
a přáteli� Právě tyto hřejivé chvíle nás nabíjí novou energií, se kterou se můžeme 
bez obav postavit vstříc novému roku 2017�

Tímto bych rád jménem zastupitelů i zaměstnanců obce popřál všem krásné 
a klidné prožití svátků vánočních a optimistické vkročení do nového roku� Neza-
pomeňme, že jak na Nový rok, tak po celý rok�

Ing. Roman Matušů, starosta obce
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
29. 9. 2016
• ZO schválilo rozpočtová opatření
• ZO schválilo prodej části pozemku p�č� 
2409/5 – 148 m²
• ZO schválilo vyvěšení záměru prodeje 
pozemku p�č� 2414 – 138 m²
• ZO schválilo odkup pozemku p�č� 993/2 
– 96 m² zapsané na LV 105, obec prodává 
pozemek 2334/3 – 208 m² zapsané na 
LV 10001
• ZO schválilo nákup osobního vozidla pro 
obecní účely – Dacia Dokker od spol� Kro-
mexim v hodnotě 280 992 Kč
• ZO schválilo termín předvánočního se-
tkání důchodců dne 19� 11� 2016
• ZO zamítlo žádost o finanční příspěvek 
Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 
34/2, 755 02 Vsetín

17. 10. 2016
• ZO schválilo rozpočtová opatření
• ZO schválilo příjem dotace na lesní hos-
podářství ve výši 18 328 Kč�
• ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s fir-
mou STRABAG, odštěpný závod Morava, 
Příluky 386, 760 01 Zlín, včetně položko-
vého rozpočtu ve výši 460�322,65 Kč na 
položení asfaltového povrchu do rýh po 
jednotné kanalizaci�
• ZO schválilo dle výsledku hodnocení na-
bídek výběr dodavatele na opravu obecní-
ho úřadu firmu Polaštík realizace staveb, 
s�r�o�, Dlouhá 703, 763 15 Slušovice, kte-
rá podala nejnižší cenovou nabídku��
• ZO schválilo bezúplatný převod pozem-
ků parc�č� 2372/30 – výměra 119 m² a 
par�č� 2372/31 – výměra 68 m² z majetku 
Zlínského kraje do majetku obce Všemina
• ZO schvaluje bezúplatné nabytí objektu 
TJ Sokol Všemina – budovy bez č�p�, jiná 
stavba na pozemku p�č�326, zastavěná 
plocha a nádvoří , k�ú� Všemina do majet-
ku obce� ZO schvaluje záměr vstoupit do 
jednání s majiteli pozemků v okolí hřiště a 
jednat o jejich prodeji obci�

30. 11. 2016
• ZO vzalo na vědomí rezignaci starosty 
obce na funkci starosty obce
• ZO schválilo veřejný způsob volby sta-
rosty obce
• ZO zvolilo starostou obce Všemina pana 
Ing� Romana Matušů� Tuto funkci bude vy-
konávat s platností od 1� 12� 2016
• ZO schválilo výkon funkce starosty, jako 
uvolněného�
• ZO schválilo zmocnění starosty pana 
Ing� Romana Matušů k provádění hospo-
dářských dispozičních oprávnění s účin-
ností od 1�12�2016 a zrušení předchozího 
dispozičního oprávnění pro pana Roberta 
Tomšů

• Narození

Šenková Izabela
Kučera Antonín
Gajdoš Andrej

Blahopřejeme rodičům.

• Úmrtí

Gajdošíková Božena
Grácová Františka

Čest jejich památce!

• Sňatky

Ing�Slavík Pavel, Malhostovice
Trtíková Hana, Všemina

Herodes Jiří, Ludslavice
Štěpánová Andrea, Všemina

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

K datu 10�12�2016 má naše obec 
celkem 1119 obyvatel, z toho 576 
žen a 543 mužů� V letošním roce se 
narodilo 8 dětí, z toho 4 chlapci a 4 
dívky� Na věčný odpočinek odešlo 12 
našich spoluobčanů z toho 6 mužů a 
6 žen� Své „Ano“ si řeklo 9 novoman-
želských párů�

Všem svým spoluobčanům přeji 
krásné prožití vánočních svátků, mno-
ho zdraví a spokojenosti v novém roce 
2017�

Jana Sedláčková, matrikářka

Ze všeminské matriky 
IV. čtvrtletí 2016

• ZO schválilo rozšíření programu o vol-
bu předsedy kontrolního výboru a zvolilo 
předsedu kontrolního výboru pan Aloise 
Garguláka s platností od 1�12�2016
• ZO zvolilo člena kontrolního výboru pana 
Štefana Vojtka s platností od 1�12�2016
• ZO schválilo pravomoc starostovi obce 
provádět rozpočtová opatření 
• ZO zvolilo s platností od 1�12�2016 jako 
zástupce obce pro jednání s MAS Vizovic-
ko a Slušovicko, Sdružení obcí Syrákov, 
Územní plánování, člena redakční rady 
zpravodaje obce Všemina pana Ing� Ro-
mana Matušů
• ZO schválilo smlouvu na Stavební úpra-
vy obecního úřadu Všemina, Všemina 162 
firmu Polaštík realizace staveb a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy� ZO schválilo 
smlouvu na výkon stavebního, technické-
ho dozoru při rekonstrukci budovy obecní-
ho úřadu s panem Ing� Pavlem Andrýskem 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy�
• ZO schválilo plán inventur k 31�12�2016 
a členy inventarizační komise a ústřední 
inventarizační komise�

SVOZ ODPADŮ 2017
PLASTY – 16� 1�, 13� 2�, 13� 3��

• ZO schválilo smlouvu o spolupráci  
a výpůjčce mezi Římskokatolickou far-
ností Všemina a obcí Všemina a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy� Jedná se  
o smlouvu, která umožní rekonstruovat 
farní hřiště�
• ZO schvaluje prodloužení smlouvy na 
úklid sněhu a údržbu komunikací v obci 
Všemina a údržbu komunikací v zimních 
měsících 
• ZO zamítlo žádost pana Petra Urbana  
o postoupení podnájmu bytu č� 3 v přízemí 
budovy čp� 308 z důvodu, že dle nájemní 
smlouvy převod nájemních práv a povin-
ností ze strany stávajícího nájemce není 
možný�
• ZO schválilo provoz výherních hracích 
přístrojů, které jsou umístěny v hostinci  
U Kachtíků od 1� 1� 2017 do 31� 12� 2017

 Více info na www.vsemina.cz.

ÚŘEDNÍ HODINY 
na Obecním úřadě Všemina 
během vánočních svátků:

27� 12� – úterý - ZAVŘENO
28. 12. – středa 
7,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00 h
29� 12� – čtvrtek - ZAVŘENO
30� 12� – pátek - ZAVŘENO

Vážení občané,

dovolte mi, abych touto cestou po-
děkovala svému manželovi Robertovi 
Tomšů za odvedenou práci během 
vykonávání funkce starosty obce Vše-
mina� Jsem přesvědčena, že jeho ná-
pady a odvedená práce jsou pro naši 
obec velkým přínosem� Velmi mu zále-
želo na společenských akcích s obča-
ny, vzhledu obce a i pouhou maličkos-
tí přispěl k dalšímu zkrášlení našeho 
okolí� Díky své empatii a lidskému pří-
stupu dokázal občanům naslouchat  
a vyhovět, i když to někdy nebylo vů-
bec snadné� Je však smutné, že jsou 
mezi námi i takoví občané, kteří Ro-
berta za jeho práci pravidelně „odmě-
ňovali“ smyšlenými udáními�

Velké díky patří pracovitému mís-
tostarostovi, zaměstnancům obce, 
paní kronikářce a bohužel ne všem 
zastupitelům, kteří jeho práci respek-
tovali a pomáhali mu jeho plány rea-
lizovat� 

Manželka s rodinou
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Čas plyne jako voda a pomalu se ve 
škole blížíme k závěru 1� pololetí� Za 
měsíc již budeme hodnotit jak jsme celé 
první pololetí pracovali� Někomu se da-
řilo velmi dobře, jinému se daří méně, 
ale máme ještě celý měsíc, abychom 
dohnali vše, co jsme nestihli�

Hned na začátku roku jsme začali 
pracovat podle upraveného ŠVP, kde 
bylo nutné zapracovat inkluzivní vzdělá-
vání žáků� Také v průběhu došlo ke změ-
nám a doplňkům ve školském zákoně 
a vyhláškách, což se muselo průběžně 
zapracovat do směrnic školy� 

V měsíci září proběhl v mateřské i 
základní škole projekt Barevný týden – 
kde žáci pracovali s tematickým zamě-
řením na barvy podzimu� V měsíci říjnu 
a listopadu probíhaly ve všech třídách 
besedy z centra pro rodinu k primární 
prevenci, které byly zaměřeny na vztahy 
v rodině a mezigenerační vztahy� 

18�října děti z mateřské školy  
a žáci základní školy společně v rámci 
Dne stromů navštívili zámek Kinských  
v Lešné u Valašského Meziříčí, kde byly 
připraveny hry, kvízy k tématu a mohli 
si také prohlédnout zahradu kolem zám-
ku� 

25�října naši školu navštívila canis-
terapeutka se psem a seznámila děti s 
použitím vycvičených psů pro léčbu ne-
mocných� 

Hned po podzimních prázdninách 
jsme si vyjeli do Zlína – Malenovic na 
dopravní hřiště, letos nám počasí přá-
lo, a tak jsme mohli celou dobu využívat 
plně dopravních situací na hřišti� 

8� listopadu se děti z mateřské ško-
ly i základní školy zúčastnily výchovného 
koncertu – život Bedřicha Smetany, kde 
se děti seznámily blíže s životem a dí-
lem Bedřicha Smetany�

V měsíci listopadu proběhla také be-
seda Život pod vlivem, vedená student-
kami Gymnázia Zlín� Jedna ze studen-
tek, která vedla besedu je absolventkou 
naší školy, což je pro nás čest, že i naši 
absolventi se zamýšlí nad touto témati-
kou a ve volném čase ji prezentují pro 
mladší spolužáky�

Celý listopad byl v pracovních čin-
nostech a výtvarných činnostech zamě-
řen na výrobu vánoční výzdoby pro ad-
ventní jarmark� 

25� listopadu byl zahájen projekt 
Advent pletením adventních věnců� Se-
šly se maminky, babičky s dětmi a byla 
vytvořena příjemná atmosféra� Hotové 
výtvory byly překrásné a naladily nás na 
období adventu� 

Od zahájení adventu jsme se plně 
připravovali na adventní vystoupení dětí 
při adventním jarmarku� Děti mají vždy 
velkou trému, zda nezapomenou bás-
ničky nebo písničky a zda se přijdou na 
ně podívat rodiče, nebo babička s dě-
dečkem�

3� prosince jsme uskutečnili advent-
ní jarmark, kde vystoupily děti s básnič-
kami, koledami, vystoupení se dětem 
velmi povedlo a také se všem líbilo, děti 
mohou být spokojené, že odvedly kus 
práce a navodily krásnou, příjemnou 
atmosféru očekávání příchodu Ježíška� 
Největší radost však mají starší žáci, 

Zpráva ze základní a mateřské školy
kteří mohou prodávat výrobky, které si 
ve škole vyrobili, počítají penízky kolik 
si vydělali� Letos byl zisk na adventním 
jarmarku 12 280 Kč�Z výtěžku bude 
dětem uhrazeno filmové představení  
a autobusová doprava� Děti z MŠ na-
vštíví filmové představení Trollové, žáci 
ze základní školy navštíví filmové před-
stavení Anděl páně 2�

Do období adventu patří také pří-
chod Mikuláše, nebylo tomu jinak ani le-
tos� V mateřské škole se objevily i slzič-
ky, když uslyšeli řinčet řetěz, ale všichni 
jsme byli hodní, a tak nás čerti nechali 
být a Mikuláš nám nadělil nadílku�

Zakončení projektu Advent proběh-
ne v jednotlivých třídách poslední den 
výuky, a to 22�prosince� 

Na tomto místě bych chtěla znovu 
poděkovat panu faráři Františku Ku-
běnovi za poskytnutí kostela a farního 
dvora k organizování adventního jarmar-
ku, zastupitelům, zaměstnancům obce 
Všemina, zaměstnancům školy za po-
moc při organizaci jarmarku, panu Ku-
čerovi za ozvučení a také všem dětem 
za krásnou a příjemnou atmosféru�

Vánoční období patří k tomu nej-
krásnějšímu v roce� Světla plápolajících 
svíček, vůně čerstvě upečeného cukroví  
a chvíle strávené ve společnosti našich 
nejbližších je třeba si náležitě užívat� 
Tímto chci popřát všem krásné chvíle 
prožité ve společnosti svých nejbližších 
v pokoji a radosti a do nového roku hod-
ně zdraví, štěstí a úspěchů�

Mgr. Bc. Marta Korytarová
Ředitelka školy



Tradice a zvyky
Tradice a zvyk, který se ještě stá-

le v naší obci Všemina udržuje, je ob-
chůzka masek v předvečer svátku sv� 
Mikuláše� V obci jsou ještě nadšenci, 
kteří chtějí udělat radost těm nejmen-
ším�

Oblečením vezmou na sebe podo-
bu Mikuláše, anděla a čerta a rozná-
šejí předem přichystané dárky dětem 
svých příbuzných, přátel, známých, 
nebo náhodných osob, které je o tuto 
službu požádají� Mikuláš některé děti 
i kárá za jejich nezpůsoby� Letos obcí 
procházela jedna skupinka dobrovolní-
ků a navštívila děti v rodinách�

Určitě se najdou i v příštích le-
tech nadšenci, aby tato pěkná tradice  
v naší obci pokračovala a nezanikla�
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Příprava na besídku  
a jarmark

Na besídku jsme se začali připra-
vovat básničkami a písničkami� Na jar-
mark jsme tavili tavnou pistolí� Na stro-
meček jsme tavili korálky, ale nejlepší 
to bylo v pátek 25� listopadu� 2� a 3� 
třída byla v plavání a my jsme celý den 
vyráběli výrobky a stříhali� 

Každý den jsme si zkoušeli besíd-
ku, trvá nám to necelou hodinu� Na vý-
robcích pracujeme co nejlépe, děláme 
např� šišky, krásné stromy a zvonečky, 
také sovičky a pak jsme zdobili hvězdič-
ku z hůlek na suši�

Na besídku i jarmark se připravuje-
me asi celý listopad� Moc se snažíme, 
aby se vám besídka líbila� Na besídce 
nás doprovodila Kristýna Kučerová na 
klavír a také paní učitelka na kytaru� Vy-
stupovala také mateřská škola� Všech-
no se uskutečnilo 3� prosince – druhou 
adventní neděli v kostele� Na farním 
dvoře bylo připraveno pohoštění� Doufá-
me, že se vám to líbilo�

Vendula Krejčí, žákyně 4. ročníku

Mikuláš navštívil naši 
školu 

Mikuláš spolu s andělem a čertem 
šli okolo naší školy� Jak nás slyše-
li zpívat tak si řekli, že si nás prověří  

KRPŠ při ZŠ a MŠ Všemina
Milé děti, začal nám zimní čas a určitě si přejete více sněhu na zimní radovánky� 

Tak snad andělíčci nějakou tu peřinu roztrhají� Svatý Mikuláš už vás všechny jistě 
obdaroval a teď už se budeme tešit na oslavu Ježíškových narozenin� Mějte se  
o Vánocích krásně, užijte si volných dnů s rodiči i prarodiči, radujte se, veselte,  
k Ježíškovi do Betléma spěchejte� A jak se přehoupne Nový rok, sejdeme se na 
vašem tradičním karnevalu, který se uskuteční v neděli 12� února 2017 v 15 hodin 
v hostinci u Kachtíků� Veselé Vánoce!  Za rodiče Gajdošíková Ilona

Předvánoční setkání 
důchodců

I v letošním roce 2016 zastupitel-
stvo a zaměstnanci naší obce, připra-
vili dne 19� listopadu pro nás, starší 
občany předvánoční setkání v pohos-
tinství „ U Kachtíků�“ Všechny přítom-
né přivítal svým uvítacím projevem 
starosta obce pan Robert Tomšů� 
Uctila se památka občanů zemřelých� 
Velmi pěkné bylo vystoupení dětí zdej-
ší školy� Děti recitovaly, zpívaly, hrály 
na hudební nástroje� Jsme rádi, že 
mezi nás přišly a přispěly tak k dob-
ré atmosféře setkání� Pohoštění bylo 
výborné� Při poslechu příjemné hudby 
skupiny JUKEN se dobře besedovalo, 
vzpomínalo� Bohatá tombola potra-
vinářských výrobků vybízela ke kou-
pi losů� Chvíle napětí a sláva, něco 
přece vyhráváme� Rozcházeli jsme se  
s příjemnými pocity pěkně prožitého, 
prodlouženého odpoledne� 

Děkujeme všem, kteří nám, star-
ším občanům, toto setkání připravili  
a po celou dobu se nám věnovali�

Z historie: již v roce 1995 setkání 
důchodců naší obce připravila vše-
minská organizace Českého červené-
ho kříže�

PRANOSTIKY – PROSINEC
Jaké zimy v prosinci, taková tepla 

v červnu.
Jaký prosinec, takový celý rok.
Prosinec, když je mu zima, halí se 

v bílý kožich.
Pošmurný prosinec dobré je zna-

mení pro sady, lučiny i všechno osení.

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

a spočítají hříšníky� Jestli tam jsou vů-
bec všichni hodní a nebo hříšníci� Paní 
učitelky nás svolaly do tělocvičny, chvil-
ku jsme seděli a kde se vzal, tu se vzal 
čert vyběhl zpoza rohu� Všichni se lekli 
a za čertem kráčel Mikuláš s andělem� 
Anděl nesl plný koš balíčků, v balíčcích 
byly sladkosti� Mikuláš otevřel svou kni-
hu hříchů, a zvolal: „Byli jste hodní?“ 
Polovina žáků zvedla ruku, že nebyla 
hodná� Ale i ti svůj balíček dostali, mu-
seli ale slíbit, že se polepší�

Roman Ciho, žák 5. ročníku
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Končí rok 2016 a ne-
jenom myslivci bilancují 
uplynulý rok� Většina 
lidí přemýšlí nad mi-
nulým obdobím a ale-

spoň myšlenkami hod-
notí, co se jim v průběhu 

roku povedlo a co mohli udělat jinak - 
líp� I my v Mysliveckém spolku Všemina 
máme své resty, které jsme nedotáhli 
do konce, ale většinu našich předsevze-
tí jsme si splnili� 

Velkou úlevou pro nás bylo ukončení 
soudního sporu o neplatnost Valné hro-
mady v r� 2012� Žalovaným bylo Honeb-
ní společenstvo Všemina, ale podsta-
ta sporu se týkala samotné existence 
našeho spolku v podobě, jakou známe 
desítky let�

Chtěl bych na tomto místě ještě jed-
nou poděkovat výboru i členům Honeb-
ního společenstva a ostatním občanům 
Všeminy, kteří nám "drželi palce"� Ně-
kteří byli dokonce předvoláni jako svědci 
k soudním jednáním, a to určitě nikomu 
není příjemné� Zvlášť děkuji starostovi 
Honebního společenstva Všemina panu 
Jaroslavovi Skulovi� Zúčastnil se téměř 
všech soudních jednání během tří let� 
I když to nebylo vzhledem k jeho funkci 
jednoduché, vždy se za Myslivecký spo-
lek postavil� 

31� prosince ještě myslivce čeká 
akce pořádaná ve spolupráci s Obec-

Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
ním úřadem Všemina - tradiční Silvest-
rovský výšlap k památníku sv� Huberta 
na Kršli� V případě "slušného" počasí 
nachystáme na Kršli pro návštěvníky 
oheň, klobásy (špekáčky) na opékání, 
svařák a čaj� Zda se tato akce uskuteč-
ní, bude vyhlášeno obecním rozhlasem 
podle počasí�

V případě konání výšlapu zveme 
všechny, kdo se chtějí na Silvestra pro-
jít, zažít báječnou atmosféru a pobavit 
se s přáteli, aby přišli k mysliveckému 
památníku sv� Huberta na Kršli� Sraz je 
tam po 10 hodině a pokud se vám ne-

bude chtít jít pěšky celou cestu, v 8:40 
a 11:05 je ve Všemině u Kachtíků au-
tobus ze Slušovic� Můžete se přepravit 
alespoň na točnu�

Závěrem si dovolím všem obyvate-
lům Všeminy, Vašim rodinám, kama-
rádům a známým popřát jménem vše-
minských myslivců pohodové prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, 
pohody a pevných nervů v novém roce 
a věřím, že nám i v roce 2017 zachováte 
přízeň� 

Stanislav Vala
předseda MS Všemina

VŠEMINŠTÍ VČELAŘI
Za všeminské včelaře, bych vás rád krátce seznámil  

s průběhem letošního roku 2016. Tento rok byl pro nás moc 
špatný. 

Na jaře v dubnu jsme se dozvěděli nepříjemnou zprávu� 
Včelstva některých chovatelů v naší obci byla napadena mo-
rem včelího plodu� Smířili jsme se s tím, že napadená včel-
stva budeme muset spálit� V loňském roce ve vedlejší obci 
Trnava byl také mor včelího plodu ve velkém rozsahu� Žádný  
z našich včelařů si nedokázal představit, že dojde tak k ra-
zantnímu kroku i u nás ve Všemině� Veterinární inspektor 
MUDr� Zdeněk Klíma byl neúprosný a dohlížel na průběh lik-
vidace včelstev� Pro starší včelaře je to velká ztráta� Včelaři, 
kteří přišli o svá včelstva si koupili nová, zdravá a pokračují 
dále v chovu� Včely jsou pro nás a naši přírodu moc důležité� 
Budeme věřit, že příští rok 2017 bude pro včelaře příznivější� 
Pozitivní zpráva je ta, že jsme v tomto roce do naší základní 
organizace přijali dva nové členy� Stanislava Tomšů a Vítka 
Chovančíka, kteří již oba včelaří� 

Závěrem chci poděkovat našemu panu starostovi Roberto-
vi Tomšů a celému zastupitelstvu za pomoc včelařům�

Všem občanům naší obce přeji za všeminské včelaře pří-
jemné prožití svátků vánočních a do Nového roku zdraví a Boží 
požehnání.

 Karel Macháček, důvěrník včelařů

MO ČČK Všemina
Vážení a milí čtenáři, jsou před námi 

svátky vánoční a proto mi dovolte, abych 
Vám všem nejprve jménem místní orga-
nizace Českého červeného kříže Všemina 
popřála požehnané, spokojené Vánoce a do 
roku 2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodinném 
ale i pracovním životě� 

Na podzim jsme uspořádali zájezd na divadelní předsta-
vení Past na myši, z pera známé autorky detektivek Agathy 
Christie� V říjnu pak proběhl zájezd na poutní místo Turzov-
ka na Slovensku� V listopadu jsme navštívili předvánoční 
Bratislavu a rozhlednu Kamzík� Všechny naše akce se se-
tkaly s úspěchem a děkujeme všem účastníkům za společ-
nou pohodovou atmosféru, kterou při akcích vytvořili�

Rádi bychom vás pozvali na jednu vánoční akci, které 
nás teprve čeká� Tou je zájezd na divadelní představení 
„Malování na skle“ v MD Zlín dne 29� 12� 2016� Doprava je 
zajištěna – zájemci se prosím hlaste u Jany Ježíkové� 

V měsíci lednu proběhne valná hromada naší místní or-
ganizace ČČK, a to v neděli 15� 1� 2017 v 15 hodin v Hos-
půdce U Fojtů, Všichni členové jsou srdečně zváni� 

  Jana JEŽÍKOVÁ, předsedkyně MO ČČK
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SDH Všemina

Zásahová jednotka
Koncem října byla dokončena 

úprava a výměna vrat� Poté se vyma-
lovaly garáže a konečně se mohly za-
parkovat oba vozy do hasičské zbroj-
nice� 

V listopadu proběhlo námětové 
cvičení ve firmě Greiner� Letošní rok 
zakončíme ještě v prosinci, školením 
velitelů zásahové jednotky ve Valaš-
ském Meziříčí� Naše jednotka má 
jedenáct aktivních členů, kterým dů-
věřuji a mohu se na ně spolehnout� 
Na závěr chci poděkovat obecnímu 
úřadu za dobrou spolupráci a celo-
roční pomoc, bývalému starostovi 
za vše, co udělal pro zásahovou jed-
notku, sbor a obec� Přeji mu hodně 
zdraví a sil� Novému starostovi přeji, 
aby pokračoval ve šlépějích bývalého 
starosty�

Krásné bíle Vánoce a hodně štěstí 
v novém roce�

Za JSDHO Všemina 
 Alois Gargulák

Vážení a milí spoluobčané, ať už tyto 
řádky čtete na samotný závěr předvá-
nočního shonu nebo už v klidu sváteč-
ních dnů, rádi bychom vás informovali 
o dění v našem sboru� 

Skončilo podzimní období, které bylo 
plné soutěží, brigád a kulturních akcí� 

Družstvo našich starších žáků se 
zúčastnilo 2� 10� 2016 pohárové sou-
těže v Uble a na tuto soutěž navazovalo 
víkendové soustředění mládeže dne 9� 
10� 2016 v Hošťálkové� 

Hned další víkend v sobotu dne 15� 
10� 2016 se naše družstva starších 
a mladších žáků zúčastnila Podzimního 
kola hry Plamen v Zádveřicích� Výsledky 
podzimního kola se budou sčítat s vý-
sledky jarního kola 2017, proto ještě 
není o výsledcích finálně rozhodnuto� 
Naše družstva „přezimují“ na následu-
jících pozicích: starší žáci výborné 12� 
místo (z 23 družstev), mladší žáci skvě-
lé 6� místo (z 24 družstev), což je oproti 
loňské sezon veliké zlepšení� Gratuluje-
me našim mladým nadějím! 

Další týden na to, dne 22� 10� 2016 
se družstva žáků zúčastnila další soutě-
že – „Pojezdovky 2016“, tedy pojezdové 
soutěže, jejíž začátek byl u nás ve Vše-
mině, dále následoval přejezd Neubuz, 
Slušovice, Trnava, Hrobice, Březová, 
Veselá� Celkem se soutěže zúčastnilo 
9 družstev mladších žáků a 8 družstev 
starších žáků� Soutěže byly velmi pěkně 
připraveny a družstva si je opravdu uži-
la� Pokud si představíme časování, kdy 
vše proběhne během několika málo ho-
din během sobotního dopoledne a pro-
násobíme to počtem družstev, zkombi-
nujeme s množstvím hasičské techniky, 
která zajišťuje přesun, dostaneme akci, 
která nemá (nejen) v okrese Zlín obdo-
by! Velký dík proto patří všem pořada-
telům a všem rodičům za podporu při 
účasti na soutěži� 

Významným úspěchem je úspěšné 
absolvování Juniorské univerzity mla-
dých záchranářů v Jánských koupelích 
našim juniorem Šimonem Chovancem� 
Dne 2� 10� 2016 převzal absolventský 
dekret a tímto mu děkujeme za repre-
zentaci našeho SDH na republikové 
úrovni�

Přinášíme i kompletní výsledky druž-
stva žen za letošní rok, které byly avizo-
vány v minulém čísle: Grand Prix OSH 
Zlín – účast na podnicích: 28� 5� 2016 
Klečůvka, 25� 6� 2016 Ostrata, 2� 7� 
2016 Lužkovice, 30� 7� 2016 Želecho-
vice-paseky� Celkově skončilo družstvo 
žen na výborném celkovém 4� místě� 
Dále dne 7� 5� 2016 pohárová soutěž 
Slušovice 7� místo, 28� 5� 2016 okrsko-
vé kolo Podkopná Lhota 4� místo, 11� 6� 

2016 Zádveřice – noční soutěž 5� místo 
a konečně 9� 7� 2016 pohárová soutěž 
Liptál – skvělé 1� místo� Gratulujeme! 

Hlavní kulturní akcí podzimu byl zá-
jezd našich členů a jejich rodinných 
příslušníků ve dnech 24�–26� 9� 2016 
do Tater na Slovensku� Cílem byla pů-
vabná Monkova dolina� Byla to velmi 
zdařilá akce a příští rok plánujeme další 
zajímavou lokalitu k poznávání� Velké 
poděkování patří naší kulturní referent-
ce Iloně Tomšů za perfektní organizační 
zajištění zájezdu�

V měsíci prosinci a lednu nás čeká 
účast na valných hromadách sborů 11� 
okrsku� Valná hromada v našem sboru 
se konala již 3� 12� 2016 v hospůdce 
U Fojtů� Hlavním bodem schůze, na kte-
ré byla jako tradičně velmi silná účast, 
bylo hodnocení činnosti za uplynulý rok 
a předneseny plány na rok 2017� Rov-
něž byla předána čestná uznání a vý-
znamná ocenění udělená vybraným 
členům (mj� byly uděleny i medaile Sv� 
Floriána)� Všem oceněným děkujeme 
za přínosnou práci našemu sboru� 

Brigádní činnost se tento podzim 
soustředila na úklid hasičské zbrojnice 
a úpravy uložení výzbroje po realizo-
vaných úpravách vjezdových vrat� Tyto 
úpravy, které financoval obecní úřad, 
umožní parkování obou zásahových vo-
zidel v prostorách zbrojnice� 

Dne 30� 10� 2016 proběhlo v Neu-
buzi prověřovací námětové cvičení uspo-
řádané pro firmu Greiner, plastové obaly 
s�r�o�

Na tomto místě se patří poděkovat 
Obecnímu úřadu Všemina, především 
panu starostovi Robertu Tomšů a mís-
tostarostovi Lukáši Turnovi, za velmi 
vstřícnou a úzkou spolupráci a za reali-
zované dotace na nákup hasičské tech-
niky v tomto roce� Taktéž stejnou měrou 
děkujeme za letošní štědrou podporu 
našim sponzorům� Bez této podpory by-
chom nemohli fungování našeho sboru 
podnikat v takovémto rozsahu a stupni 
připravenosti, v jakém nyní jsme schop-
ni v případě potřeby zasáhnout� 

V zimním období se zaměřujeme 
především na kulturní akce� V lednu 
2017, pokud to příroda dovolí, chceme 
uspořádat zimní kolo velmi oblíbeného 
„Sjezdu na čemkoliv“� Odvážní závodníci 
s čímkoliv a jedoucí na čemkoliv jsou sr-
dečně vítáni� O akci budete informování 
plakáty a v obecním rozhlase� V únoru 
dne 25� 2� 2017, tj�poslední sobotu 
před Popeleční středou, budeme pořá-
dat vyhlášený Masopustní průvod naší 
obcí� Rok 2017 je výročním 20� rokem 
obnovené tradice masopustního průvo-
du� Nenechte si ujít tuto zvláštní akci 
a přijďte, jste všichni srdečně zváni! 

Závěrem bych Vám, čtenářům naše-
ho zpravodaje, chtěl popřát za všemin- 
ské hasiče pokojné svátky vánoční, ho-
řící svíčky, nikoliv stromečky či domeč-
ky a v roce novém hodně zdraví, lásky 
a rodinné pohody� A pokud svíčky na vá-
noční stromeček - tak jedině elektrické�

Za SDH Všemina
 Pavel Šustáček
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina z.s. – podzim 2016

1� Lhota 13 11 0 2 44 : 12 33
2. Všemina 13 10 0 3 37 : 14 30
3� Jaroslavice B 13 10 0 3 39 : 25 29 
4� Veselá B 13 9 0 4 55 : 20 28
5� Mysločovice  13 8 0 5 21 : 25 23
6� Zádveřice 13 7 0 6 35 : 22 21
7� Komárov 13 7 0 6 26 : 24 21
8� Racková 13 6 0 7 35 : 28 20
9� Lutonina 13 6 0 7 38 : 33 18
10� Hvozdná 13 6 0 7 27 : 34 16
11� Lužkovice B 13 4 0 9 21 : 38 13
12� Trnava 13 3 0 10 26 : 51 10
13� Kudlov 13 3 0 10 28 : 43 8
14� Vlčková 13 1 0 12 16 : 79 3

Tabulka soutěže IV.A po podzimní části:

Momentálně TJ Sokol Všemina na-
stupuje do soutěží pouze s týmem 
mužů� Jako hlavní trenér působí od této 
sezony Pavel Gajdošík� Po sestupu ze 
III� třídy se hraje ve Všemině IV� třída, 
skupina A� Mužstvo prošlo výraznou 
obměnou kádru� Několik hráčů u nás 
ukončilo své působení hlavně kvůli 
vzdálenosti bydliště� Podařilo se však 
přivést mladé tváře, které vedl Pavel 
Gajdošík už v dorostu� Na tréninky se 
tak chodilo v dostatečném počtu a muž-
stvo se postupem času sehrávalo, což 
bylo vidět i na výsledcích�

Z těch bych vzpomněl například do-
mácí výhru 5:2 nad Mysločovicemi B, 
kdy se Dušan Karlík st� blýskl čtyřmi 
brankami a v 85� minutě tak mohl být 
za potlesku nadšených diváků vystří-
dán� Nebo výhru 7:1 v derby proti Trna-
vě, kde dal Jakub Čala tři góly� Tito dva 
výše zmiňovaní jsou po podzimu nejlep-
šími střelci Všeminy� V první části se-
zony nás o všechny body obrala pouze 
Veselá B a Lhota u Malenovic� TJ Sokol 
Všemina tak přezimuje na druhém místě 
tabulky.

Podzim jsme uzavřeli tradiční za-
končenou spojenou s valnou hromadou 
v sobotu 5� listopadu v hostinci U Kach-
tíků� Valná hromada byla poprvé pořá-
dána zároveň s turistickým oddílem, 
a tak účast byla vyšší než v předešlých 
letech� Jsme rádi, že turisti jsou pevnou 
součástí našeho spolku�

V zimních měsících mají muži v plá-
nu přípravu na umělé trávě ve Fryštáku 
a v tělocvičně ZŠ Trnava� Snad bude 
účast hojná a na jaro se krom fyzické 
kondice dostaví i dobré výsledky� Jarní 
část otevírá oponu poslední březnový 
víkend�

V důsledku nevydařeného loňského 
i letošního ročníku jsme v lednu upustili 

od pořádání plesu� Tak 
třeba za rok��?

Střelci branek TJ So-
kol Všemina:

Jakub Čala - 9 gólů, Dušan Karlík st� 
– 8 gólů, Jiří Katrňák, Michal Burša – 6 
gólů, Dušan Karlík ml� – 2 góly, Martin 
Bednařík, Jan Kašík, Lukáš Hrnčiřík, 
Patrik Žákovský, David Bednařík, Rado-
mír Železník – 1 gól

TJ Sokol Všemina přeje všem obyva-
telům obce klidné prožití svátků vánoč-
ních a v nacházejícím roce 2017 hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Libor Mikšík
hráč TJ Sokol Všemina

HOKEJ
Milí spoluobčané, 
máme již odehránu polovninu zápa-

sů základní části a aktuálně nám patří 
6 pozice v naší skupině� Ještě budeme 
dohrávat zápas s Tučňáky Horní Lideč� 

Rozpis zápasů, umístění v tabulce 
můžete průběžně sledovat zde na tomto 
odkaze: www.vhlbrumov.cz.

Děkujeme svým rodinám za podpo-
ru, kterou nám během celé sezóny po-
skytují�

Přejeme Vám co nejkrásnější Vánoce 
a šťastný nový rok 2017.

1. Tučňáci Horní Lideč  12 8  0 0 0 4  71:57  24 
2. HC Vrbětice  13  8  0  0  0  5  72:69  24 
3. HC Valašské Klobouky  13  7  0  0  1  5  65:69  22 
4. AHC Bojkovice  12  6  1  0  1  4  70:49  21 
5. HK Lavina Záriečie B  11  6  0  0  1  4  85:68  19 
6. HC Všemina  12  5  2  0  0 5 63:64  19 
7. NOaCO Team  12  6  0  0  0  6  72:66  18 
8. HC Bylnice  13  6  0  0  0  7  86:74  18 
9. HC Sharks  13  4  1  0  1  7  67:80  15 
10. Buldogs Team  13  2  0  0  0  11  55:110 6

CELKOVÁ TABULKA k 11� 12� 2016
zápasy výhry v-náj. remízy p-náj. prohry skóre body 


