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a hodně radosti a hodně radosti 
z příchodu jara...z příchodu jara...
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Jaro je tady!Jaro je tady!



2  Všeminský zpravodaj 1/2010

Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
• Zastupitelstvo schválilo konečnou úpra-
vu rozpočtu roku 2009. 
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
vyřazení sestavy PC v hodnotě 16 856,50 
Kč.
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
rozšíření „Programu obnovy venkova“ 
o dva body: 
1.) Rekonstrukce MŠ
2.) Výstavba točny autobusů ve Všemině
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
provedení stavby: „Rekonstrukce Mateř-
ské školy“ v letošním roce.
• Zastupitelstvo schválilo místo a termíny 
svatebních obřadů v r. 2010.
Termíny pro uzavírání manželství:
- Leden – 9. 1. a 16. 1.
- Únor – 6. 2. a 13. 2.

• Narození 

Natálie Bodrogi, Všemina 172
Michal Směták, Všemina 337
Kateřina Poláchová, Všemina 127

• Sňatky

13. 3. 2010
Vladimír Tomšů, Všemina 148
Marta Berková, Všemina 148

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

• Úmrtí

22. 12. 2009
Vojtěch Kovařík ml., Všemina 128

17. 2. 2010
Filomena Láčíková, Všemina 105

19. 2. 2010
Iveta Butorová, Všemina 201

21. 2. 2010
Vojtěch Kovařík, Všemina 128

Čest jejich památce!

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze Všeminské matriky 
I. čtvrtletí 2010

- Březen – 6. 3. a 13. 3
- Květen – 15. 5. a 22. 5.
- Červen – 5. 6. a 12. 6.
- Červenec – 3. 7. a 10. 7.
- Srpen – 7. 8. a 14. 8.
- Září – 4. 9. a 11. 9.
- Říjen – 2. 10. a 9. 10.
- Listopad – 6. 11. a 13. 11
- Prosinec – 4. 12. a 11. 12.
Čas svatebních obřadů od 9,00 hodin do 
13,00 hodin
Oddací místnost pro uzavírání manželství 
je stanovena: zasedací místnost OÚ.
Povolení uzavřít manželství na kterémko-
liv vhodném místě ve svém správním ob-
vodu nebo mimo dobu stanovenou zastu-
pitelstvem obce je možné za poplatek 
stanovený zákonem 634/2004 Sb.

Zasedací místnost – obřadní síň obce Všemina

U dolního obchodu bylo nainstalováno zrcadlo pro motoristy – bude sloužit pro bez-
pečnější vjezd na hlavní cestu.

V úterý 12. ledna byly na obecním 
úřadě za účasti pracovníků Charity 
Zlín otevřeny pokladničky ze sobotní 
tříkrálové sbírky.

V naší obci se vykoledovalo 37.405,- 
Kč, v obci Dešná 7.027,- Kč. Celkem 
bylo Charitě Zlín předáno 44.432,- Kč.

Jménem Charity Zlín děkujeme všem 
občanům, kteří do sbírky přispěli. 
Obzvlášt děkujeme všem vedoucím 
skupinek koledníků a také všem dě-
tem, kteří koledovali a tak se podíleli 
na velmi dobrém průběhu a výsledku 
tříkrálové sbírky. Maminkám a babič-
kám patří poděkování za přípravu ob-
čerstvení pro naše koledníky. 



 4. 4. Tomšů Stanislav, č.p. 34 84 let 14. 5. Tomšů Jan, č.p. 26 70 let
 7. 4. Brhlová Marie, č.p. 169 65 let 16. 5. Pekař František, č.p. 232 70 let
 9. 4. Gajdošíková Zdeňka, č.p. 178 70 let 18. 5. Jakubů Františka, č.p. 66 80 let
 10. 4. Martinů Stanislav, č.p. 122 75 let 20. 5. Chovanec Jan, č.p. 255 60 let
 14. 4. Kovařík Alois, č.p. 54 83 let 24. 5. Matušová Jarmila, č.p. 6 76 let
 17. 4. Tomšů Marie, č.p. 35 76 let 24. 5. Kolaja Stanislav, č.p. 92 78 let
 24. 4. Skula Jaroslav, č.p. 156 75 let 27. 5. Kovářová Františka, č.p. 202 82 let
 26. 4. Kaulincová Marie, č.p. 229 71 let 28. 5. Kovařčík Josef, č.p. 108 75 let
 28. 4. Matušů Milada, č.p. 231 71 let 29. 5. Poláštík Jan, č.p. 125 65 let
 28. 4. Plonková Marie, č.p. 176 81 let 31. 5. Gajdošík Alois, č.p. 141 65 let
 1. 5. Gargulák Alois, č.p. 157  75 let 4. 6. Holíková Ludmila, č.p. 3 73 let
 3. 5. Gajdošíková Františka, č.p. 71 60 let 5. 6. Štěpánů Antonín, č.p. 286 76 let
 4. 5. Holík Stanislav, č.p. 239 73 let 10. 6. Zerzanová Vlasta, č.p. 180 70 let
 6. 5. Mikulík Rudolf, č.p. 330 65 let 10. 6. Geržová Františka, č.p. 28 72 let
 6. 5. Kučera Jan, č.p. 186 70 let 11. 6. Holíková Emílie, č.p. 242 60 let
 6. 5. Ježíková Zdenka, č.p.238 71 let 14. 6. Holíková Ludmila, č.p. 37 70 let
 6. 5. Kolajová Marie, č.p. 45 80 let 23. 6. Maliňák Alois, č.p. 62 71 let
 7. 5. Kučerová Františka, č.p. 212 75 let 24. 6. Jemelka Alois, č.p. 51 84 let
 27. 6. Gajdošík Milan, č.p. 71 60 let

Do dalších let přejeme jubilantům hodně z draví, spokojenosti a rodinné pohody.Do dalších let přejeme jubilantům hodně z draví, spokojenosti a rodinné pohody.
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Naši jubilanti • duben – červen 2010

CTNOSTI
Chceme-li poznat člověka, klademe si 

otázku: „Co v něm je?“ Správně se ptáme 
na jeho nitro, co se v něm skrývá. Hodno-
tit člověka jen podle momentální reakce 
a úspěchu je ošidné, protože v méně pří-
znivých okolnostech může zareagovat ji-
nak. Co je tedy v člověku to podstatné, co 
mu dává trvalou neklamnou kvalitu? Jsou 
to ctnosti.

Ctnost je trvalá a pevná dispozice ko-
nat dobro. Dovoluje člověku nejen konat 
dobré skutky, nýbrž i vydávat ze sebe to 
nejlepší. Ctnostná osoba všemi svými 
smyslovými i duchovními silami směřuje 
k dobru, hledá je a volí v konkrétním jed-
nání.

Lidské (mravní) ctnosti jsou pevné po-
stoje, ustálené sklony, trvale nabyté do-
konalosti rozumu a vůle, které řídí naše 
skutky, vnášejí řád do našich vášní 
a usměrňují naše chování podle rozumu 
a víry. Jejich plodem je snadnost, sebeo-
vládání a radost při úsilí o mravně dobrý 
život. Ctnostný člověk je ten, který svo-
bodně koná dobro.

Základní funkci v mravním životě mají 
čtyři ctnosti, které se proto nazývají zá-
kladní neboli kardinální. Jsou to: moud-
rost, spravedlnost, statečnost a mírnost. 
Všechny ostatní ctnosti jsou seskupeny 
kolem nich.

Moudrost je ctnost, která dává praktic-
kému rozumu schopnost, aby v každé si-
tuaci rozeznal, co je naše pravé dobro, 
a zvolil přiměřené prostředky k jeho koná-

ní. Moudrost je správné pravidlo jednání, 
je „vozatajem ctností“, poněvadž řídí 
ostatní ctnosti a dává jim pravidlo a míru. 
Právě moudrost bezprostředně řídí úsu-
dek svědomí. Moudrý člověk rozhodne 
a uspořádá své chování podle tohoto 
úsudku. Díky ctnosti moudrosti uplatňuje-
me mravní zásady v jednotlivých přípa-
dech, aniž bychom se mýlili, a překonává-
me pochybnosti, týkající se dobra, které 
máme vykonat, nebo zla, kterému se má-
me vyhnout.

Spravedlnost je ctnost, která se zaklá-
dá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu 
a bližnímu to, co jim patří. Spravedlnost 
vůči Bohu se nazývá zbožností. Spra-
vedlnost vůči lidem uzpůsobuje člověka, 
aby respektoval práva každého a vytvářel 
v lidských vztazích soulad, který podporu-
je přiměřenost ve vztahu k lidem a spo-
lečnému dobru. Spravedlivý člověk se 
vyznačuje ustálenou přímostí svých myš-
lenek a správným chováním vůči bližní-
mu.

Statečnost je ctnost, která při obtížích 
zabezpečuje pevnost a vytrvalost v úsilí 
o dobro, v překonávání pokušení a překá-
žek mravního života. Posiluje rozhodnutí 
odporovat pokušení a překonávat překáž-
ky mravního života. Ctnost statečnosti 
dává schopnost přemáhat strach, a to 
i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pro-
následování. Dává odvahu k tomu, aby se 
člověk zřekl svého života a obětoval jej při 
obraně spravedlivé věci.

Mírnost je ctnost, která zmírňuje přitaž-
livost rozkoší a dává člověku schopnost 
vyrovnaně užívat stvořená dobra. Zabez-
pečuje vládu vůle nad pudy a udržuje 
touhy v mezích počestnosti. Mírná osoba 
zaměřuje své smyslové tužby k dobru, 
uchovává si zdravou rozvážnost, nejedná 
podle svého pudu, nenásleduje své chout-
ky a vášně svého srdce.

Mravních ctností se dosahuje lidským 
úsilím. Jsou to plody i zárodky mravně 
dobrých skutků. „Ctnostný život spočívá
 v tom, že se stáváme podobnými Bohu.“ 
(sv. Řehoř z Nyssy)

Z Katechismu katolické církve vybral 
a uspořádal P. Petr Wnuk

Správní poplatky v r. 2010
Odpady 350,- Kč/osoba
KBTV 700,- Kč
Pes 100,- Kč
- za každého dalšího psa 200,- Kč
- u samost. žijících důchodců 50,- Kč
Hrobové místo 
- dvojhrob 1000,- Kč/5 let
- jednohrob 500,- Kč/5 let 

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ 
v obci Všemina v r. 2010: 

• PLASTY: 31. 3., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 
1. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.,

• NEBEZPEČNÝ ODPAD: 26. 5., 27. 10.,
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MO Český Červený Kříž

Vážení a milí spoluobčané, 
Stejně jak v loňském roce tak i v tom 

letošním Vám chceme naší činností po-
máhat a pravidelně informovat o důleži-
tých událostech v našem hasičském 
sboru. 

Nejprve se vrátím k účasti mladých 
hasičů na žákovském turnaji v Trnavě, 
který se konal dne 12. prosince 2009. 
Na tomto turnaji obhájili starší žáci první 
místo z roku 2008. Tentýž den večer se 
uskutečnila Valná hromada, kde se pro-
jednávala nová členská základna sboru 
na roky 2010 – 2015, činnost za rok 
2009 a naplánovala se činnost na rok 
2010. 

Hlavním a důležitým děním ve sboru 
byla volba nového výboru. Nový výbor 
hasičského sboru ve Všemině byl zvolen 
na ustavující schůzi dne 10. ledna 2010. 
Nově navrženému výboru přeji do „příští 
pětiletky“ hodně trpělivosti a úspěchů ve 
své činnosti. 

Dne 16. ledna 2010 pořádal náš sbor 
již druhý ročník závodu „Sjezd z kopca na 
čemkoliv“. Sjezd se konal na kopci zva-
ném „Sobolice“ (516 m.n.m.). V tomto 
závodu se posuzovala nejen rychlá jízda, 
ale i vozidla. Nakonec byli všichni účast-
níci odměněni medailemi a malými drob-
nostmi. 

Další akce, které se zúčastnilo 10 zá-
stupců z našeho sboru, byl okrskový ak-
tiv konaný dne 30. Ledna 2010. Zde se 
také volil nový výbor 11. okrsku. 

Ovšem hlavní a důležitou událostí celé-
ho čtvrtletí bylo uspořádání tradičního 
masopustního průvodu. Tento byl uspořá-
dán dne 13. Února 2010. I přes mnohas-
tupňový mráz se průvodu zúčastnilo přes 
třicet různorodých masek s hlavní posta-
vou medvěda v čele. K průvodu již neod-
myslitelně patří všeminská dechová hud-
ba samozřejmě i s doprovodem ozdobe-
ného vozu s koňmi pana Pavla Valchaře 
ze sousední obce Liptál. Je krásné, že se 
tato tradice v naší obci udržuje a doufám, 
že v příštích letech bude i nadále vzrůstat 
počet zúčastněných masek v průvodu. 
A také chci moc poděkovat všem, kteří 
se na organizování průvodu podíleli 
a samozřejmě nemalý dík patří i všem, 
kteří ochotně a s láskou připravovali tra-
dičně vynikající občerstvení pro účastní-
ky průvodu. 

Nejbližší akcí, které se jako již každý 
rok náš sbor zúčastní, je slavnostní mše 
svatá na sv. Hostýně dne 24. dubna 
2010. Kde oslavíme našeho patrona sv. 
Floriána. 

Na jaře se družstva našich žáků, doros-
tu, mužů a žen začnou připravovat na 

I v letošním roce zahájil svoji činnost 
náš spolek doslova v prvních vteřinách 
a to silvestrovskou akcí „Valašský čaj na 
Silvestra“ – tedy společné setkání, kde 
členové místní organizace ČČK o půlnoci 
před Obecním Úřadem pořádali menší 
ohňostroj a vydávali pravý, nefalšovaný 
„Valašský čaj“ pro zahřátí s drobným ob-
čerstvením. Velká účast byla odměnou 
pořadatelům i zúčastněným.

Další akcí byl již 11. ročník oblíbeného 
Maškarního plesu, který se konal v sobo-
tu 6. 2. 2010 tentokrát komorně v hos-
půdce U Fojtů. Menší prostory byly vyvá-
ženy bohatou tombolou a živým hudeb-
ním doprovodem.

Při té příležitosti bych zejména chtěla 
především poděkovat p.Kučerovi za mož-
nost ples pořádat v jeho podniku. Na 
místě je jistě i poděkování všem sponzo-
rům, jež přispěli na naplnění pestré tom-
boly: Fa Partr, Fa Tristol, Fa Dlažba Pavel-
ka, Fa Čalounictví Kučera Alois, Fa Plonka 
Vlastimil Elektro, Fa Zerzáň Adolf, Fa 
MEDOKS, Fa Zámečnictví – Gajdošík, Fa 
Šefčík Josef, Fa Klempířství – Polaštík 
a členové ČČK. 

Dále byla na začátku roku uspořádána 
valná hromada MO ČČK Všemina, která 
se konala v neděli 23. 1. 2010. Na pro-
gramu bylo hodnocení činnosti naší orga-
nizace v uplynulém roce.

Našim hlavním úkolem i pro letošní rok 
je zajišťování první pomoci na kulturních, 

společenských a sportovních akcích po-
řádaných jinými složkami naší obce. 
Chceme požádat, aby zástupci jiných slo-
žek předem zažádali o zajištění dané ak-
ce, protože sami nemáme přehled o je-
jich plánech.

Stejně tak je našim úkolem i drobná 
pomoc úrazová, proto jsou rozmístěny po 
obci u našich členů lékárničky ČČK, kde 
je možnost ošetření v případě lehčích 
úrazů – lékárničky jsou umístěny: Peka-
řová Marie, Gajdošíková Emilie, Holíková 
Ludmila, Kovaříková Anežka, Gajdošíková 
Ludmila. 

V červnu hodláme uspořádat oblíbený 
zájezd do termálních lázní Podhajské na 
Slovensku: pevně však plánujeme zatím 
jeden termín (vzhledem k zavedenému 
euru na Slovensku a tím k eventuelním 
změnám podmínek v lázních) – o upřes-
nění prvního termínu a dalších termínech 
budeme včas informovat. 

Pokračují také pravidelné víkendové 
pěší „trekingové“ výšlapy (absolvovali 
jsme již výlety na Paprádnou, Vartovnu, 
Pančavu, Syrákov, Chladnou Studnu nad 
Vizovicemi a jiné). Sraz je každou neděli 
ve 13:00 hod. u horního obchodu, kdo 
má chuť může se přidat.

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

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

Z činnosti SDH Všemina
1.kolo okrskové soutěže v požárním spor-
tu, které letos proběhne v obci Neubuz 
dne 22. Května 2010. Doufám, že výsled-
ky budou tak dobré jako v loňském roce, 
ne-li lepší. 

Závěrem mi dovolte, abych připomněla 
nutnost a důležitost požární prevence. 

Jedná se o zacházení s různými topidly, 
elektrickými spotřebiči a hlavně zvýše-
nou opatrnost při manipulaci s otevřeným 
ohněm…atd. Jen tak můžeme předejít 
nebezpečí vzniku požáru. 

Za SDH Všemina
 Marie Gajdošíková 



Všeminský zpravodaj 1/2010 5

Pomalu se blíží období zápisů do mateř-
ských škol. Také u nás se bude konat zá-
pis do mateřské školy, a to 29. 3. 2010 
v 15,00 hodin. 

V mateřské škole se organizuje předškol-
ní vzdělávání pro děti ve věku od tří do 
šesti let. Ředitelka mateřské školy rozhodu-
je o přijetí do mateřské školy dle stanove-
ných kritérií pro přijímání dětí. Kritéria jsou 
stanovena dle zákona č. 561/2004 Sb 
O předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání a ve zně-
ní pozdějších předpisů. Pro naši mateřskou 
školu jsou kritéria upřesněna ve směrnici 
školy č.j. 87/2006 Sb.

Uvádím stanovená kritéria:
a) přednostně jsou přijímány k předškol-

nímu vzdělávání děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky

b) dále jsou přijímány k předškolnímu 
vzdělávání děti ve věku 4 - 6 let zaměstna-
ných matek na celodenní pobyt v MŠ

c) dále jsou přijímány k předškolnímu 
vzdělávání děti ve věku 3 - 6 let zaměstna-
ných matek na celodenní pobyt v MŠ

d) dále jsou přijímány k předškolnímu 
vzdělávání dětí na 4 hodiny denně

e) dále jsou přijímány k předškolnímu 
vzdělávání dětí nezaměstnaných matek

Děti jsou přijímány na základě zápisu. 
Pokud jsou volná místa v mateřské škole 
mohou být přijímány děti k předškolnímu 
vzdělávání i v průběhu školního roku. 
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na 
základě rozhodnutí o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání.

Jako ředitelka školy informuji rodiče, že 
děti jsou přijímány pouze dle kritérií. Velmi 
často se ptají rodiče, zda mají přednost 
k přijetí, pokud byly v loňském roce u zápi-

Mateřská škola

V základní škole nám od 1. 2. 2010 při-
stoupila nová žákyně do 1. ročníku. 
V současné době navštěvuje základní ško-
lu 54 žáků. 

Za poslední čtvrtletí se ve škole uskuteč-
nilo několik akcí. Mezi první patří plavecký 
výcvik, kterého se účastnili žáci 1., 2. a 3. 
ročníku. Žáci 2. a 3. ročníku mají plavecký 
výcvik povinný a žáci si hradí pouze dopravu 
ve výši 350,- Kč. V prvním ročníku je plavec-
ký výcvik nepovinný, ale na žádost rodičů 
byl zařazen. Žáci hradili výuku plavání 
a dopravu ve výši 950,- Kč. V lednu nás 
navštívilo loutkové divadlo z Hodonína, me-
zi dětmi velmi oblíbené. Další představení 
bude v měsíci dubnu. V únoru se žáci 1., 2. 
a 4. ročníku účastnili besedy Prevence po-
žárů, kterou organizovali hasiči ze Zlína. 

Naše škola je přihlášena do projektu 
Bezpečně do školy, cílem projektu je před-
cházet dopravním nehodám dětí. V tomto 

Jaro...
...snad na sebe nenechá dlouho čekat 

a my se budeme moci pustit do úklidu 
našeho okolí. Po zimě, kdy maminky při-
pravily pro děti Maškarní bál, je tedy řada 
zase na tatíncích. Doufáme, že i letos 
budete na nás pamatova při každoročním 
sběru železa. Dopředu proto děkujeme 
všem, za „železný příspěvek“ do poklad-
ny KRPŠ.

Protože minulý rok jste si velmi pochva-
lovali dětský den v podobě Pohádkového 
lesa, plánujeme tuto akci zopakovat i le-
tos.Chtěla bych tímto poprosit všechny ty 
(maminky, tatínky, babičky dědečky ale 
i strýce a tety), kteří by chtěli s realizací 
dětského dne pomoci, ať mne prosím 
kontaktují. Moc ráda si vaše telefonní 
číslo přidám do seznamu. Těším se na 
spolupráci. 

Za KRPŠ přeji všem příjemné jarní pro-
bouzení.  Laďka Pekařová

su. Při přijímání nemají přednost děti, které 
nebyly přijaty v loňském roce. Zápis z loň-
ského roku je uzavřen a znovu platí stano-
vená kritéria. V loňském roce se dvojí rodi-
če odvolali ke krajskému úřadu Zlínského 
kraje proti rozhodnutí ředitelky školy. Po 
prozkoumání dokumentace o přijímání 
k předškolní docházce bylo vydáno rozhod-
nutí o správnosti postupu ředitelky školy.

Bohužel kapacita mateřské školy je 24 
dětí, naše mateřská škola má povolenou 
výjimku o 4 děti, tzn. že kapacita je 28 dětí. 
Více dětí nemůže být přijato do mateřské 
školy. I když jde o polodenní docházku, mů-
že být přihlášeno v mateřské škole jen 28 
dětí.

Základní škola

duchu se také každoročně děti účastní be-
sedy, kterou organizuje Besip. Beseda pro-
běhla ve 3. a 4. ročníku. Žáci 4. ročníku si 
vyzkoušeli také test o dopravních předpi-
sech pro cyklisty. V měsíci březnu proběhla 
beseda o poskytování první pomoci při 
drobných zraněních se dvěma zdravotními 
sestrami - pí Gajdošíkovou a pí Skulovou. 

V polovině měsíce března se připravuje-
me na matematickou soutěž Klokan, která 
bude probíhat ve 2. - 5. ročníku. Kromě této 
soutěže se žáci účastní také soutěží výtvar-
ných a literárních. 

Od listopadu ve škole každou středu od 
19 hodin je organizováno cvičení pro ženy 
pod vedením paní I. Sousedíkové. V měsíci 
březnu je také organizováno každé úterý od 
17.00 hodin pletení košíků z pedigu.

V letošním roce jsme také zahájili vydává-
ní školního časopisu Školáček, který připra-
vují žáci počítačového kroužku pod vedením 
paní ředitelky.

V současné době se ve škole připravuje-
me na příchod jara a na svátky velikonoční, 
které jsou úzce spjaty s příchodem jara. 
Děti se snaží připravovat co nejvíce výrobků 
pro výzdobu svých domovů a školy. Tak jako 
v loňském roce na zakončení projektu 
Velikonoce škola organizuje Velikonoční 
jarmark s krátkým vystoupením žáků. 
Zveme tímto všechny občany na Velikonoční 
jarmark, který se koná dne 31. 3. 2010 
v budově školy. Přijďte se podívat na nápad 
pro výzdobu svých domovů, nebo nějaký 
výrobek a prožijte krásné a klidné svátky 
velikonoční.

 Mgr. Bc. Marta Korytarová, 
ředitelka školy
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Z činnosti MS Všemina za I. čtvrtletí 2010
Letošní zimní období bylo náročné jak 

pro zvěř, tak i pro myslivce. Zásoby krmiva 
byly v krmelcích včas připraveny, přesto 
museli členové doplňovat krmivo do krm-
ných zařízení jak „ po svých“ , tak i pomo-
cí traktorů. Dlouho trvající velká sněhová 
vrstva bránila zvěři v pohybu. Zvěř se zdr-
žovala v blízkosti krmelců, kde bylo dosta-
tek krmiva, jak objemového, tak i jadrného 
a jeho doplňování bylo nezbytné.V měsíci 
únoru bylo zakoupeno medikované krmi-
vo, jenž slouží k ozdravení spárkaté zvěře 
proti parazitům. Toto krmivo bylo rozděle-
no na jednotlivá krmná zařízení a bylo 
rozneseno do krmelců během jednoho ví-
kendu, aby se dostalo mezi zvěř pokud 
možno naráz a bylo ošetřeno plošně co 
nejvíce zvěře. 

Přes veškerou péči o zvěř ze strany 
myslivců, bylo nalezeno i hodně uhynulých 
kusů.

Taky bylo provedeno sčítání zvěře a le-
tecká vakcinace lišek proti vzteklině.

Dne 13. 3. 2010 se konala výroční člen-
ská schůze, kde byli kromě členů pozváni 
i členové výboru honebního společenstva 
Všemina, paní starostka obce a páni hon-
ci. Byly zde zhodnoceny úkoly, které byly 
dány pro rok 2009 v oblasti rozvoje mysli-
vosti i společenské aktivity. Ve zprávě 
předsedy pana Štefana Vojteka byla 
v úvodu vzpomenuta smutná vzpomínka 
na úmrtí našeho člena a mysliveckého 
hospodáře, pana Pavla Chovance, uctě-
ním minutou ticha. Předseda dále zhodno-
til mimořádné úsilí členů při úpravě mysli-
vecké chaty a celého areálu, jak venkovní, 
tak i vnitřní části. Velkou zásluhu na orga-
nizaci a realizaci těchto akcí měl jednatel 
Stanislav Vala, kterému vyslovil předseda 
poděkování. Odpracovali jsme letos přes 
1300 brigádnických hodin, což hovoří sa-
mo za sebe. Vzhledem k tomu, že nejen 
brigádnické úsilí členů, ale i finanční ná-
klady byly velké, byla nám poskutnuta od 
obce finanční pomoc. Předseda poděko-
val paní Marii Štěpánů, starostce obce, za 
vstřícný přístup zastupitelstva a schvávení 
této finanční dotace.

Pan Vítězslav Přikryl 
a jeho působení ve Všemině

Při oslavě 120. výročí založení školy ve Všemině jsem ve škole potkal pana Vítězslava 
Přikryla a tak se mi vrátily vzpomínky mého mládí, kdy pan Přikryl začal působit ve 
všeminské škole jako učitel, i když mne neučil. Bylo to v roce 1947. Začal bydlet 
u Tomšů vedle školy. V té době ještě svobodný a plný energie uplatnil své pedagogické 
znalosti a zkušenosti. To se mu dařilo, a proto od roku 1949 byl pověřen funkcí ředite-
le školy po odchodu pana Kašpárka.

V době jeho začátku byla ve Všemině velmi malá kulturní činnost. Kromě divadelních 
představení, které hráli místní ochotníci a nějaké taneční zábavy, nebyla žádná kultura. 
Proto se zaměřil na rozšíření kulturního života v obci. Pro školní potřeby byl jeho přiči-
něním zakoupen filmový promítací přístroj na 16 milimetrový film, pro doplnění výuky 
žáků. Pro tyto účely byl málo využitý, a tak začal z půjčovny filmů ve Zlíně dovážet různé 
na tehdejší dobu zajímané celovečerní filmy. 

O celovečerní filmy byl velký zájem, a tak se promítalo po hospodách „U Kachtíků, 
Kovařčíků a u Fojtů“. Vzpomínám si na to velmi dobře, protože jsme spolu s Jožkou 
Tomšů jako 15-tiletí kluci mu pomáhali přepravovat promítací zařízení, které se skláda-
lo z kufru, ve kterém byl promítací přístroj, další kufr byl reproduktor a promítací plát-
no.

Nové přístroje a zařízení bylo později zakoupeno tehdejším národním výborem a bylo 
upraveno stálé promítací místo v hospodě u Kachtíků.

Tam již promítali každou sobotu a neděli zaškolení promítači. Toto byla jeho velká 
zásluha na zlepšení kulturní činnosti ve Všemině.

Promítání filmu mělo velkou tradici do té doby než televize tuto činnost ukončila.
Mimo svou pedagogickou činnost měl i jiné koníčky. Byl to zájem o přírodu se zamě-

řením na ornitologii. Mladá ptáčata na hnízdech kroužkoval a fotografoval. Sledoval 
jejich výskyt a pohyb. Byl ve styku i s jinými ornitology. Sledoval výskyt různých rostlin 
a dřevin, které se ve všeminském a deštenském katastru vyskytovaly. Byly to i památ-
kové stromy, které byly chráněny památkovou péčí. Pod touto péčí byly i některé domy 
ve Všemině, a proto byl památkovým úřadem jmenován, aby dbal o to, aby tyto domy 
byly zachovány. To se však nedařilo, a proto některé domy fotografoval, a tak ve foto-
grafii zůstaly zachovány. Fotografování bylo jeho další zájmovou činností, proto pro zá-
jemce, kterých bylo poměrně dost, založil fotografický kroužek, pro žáky ve škole i pro 
nás již školou odrostlé. Scházeli jsme se ve škole, kde nás pan Přikryl seznamoval 
s technikou fotografování, vyvolávání filmů a zhotovení fotografií. Fotoaparátů v té době 
mnoho nebylo, tak jsme si je vzájemně půjčovali, a tak jsme si mohli své fotografické 
objekty zvěčnit.

Zabýval se i historií obce Všeminy. Jezdil do Brna, kde v zemských deskách vyhledal 
vznik obce a její průběžnou historii.

Toto jsou činnosti, které dělal mimo svou funkci ředitele a učitele. V době jeho pů-
sobení od roku 1947 až do roku 1962, všeminská škola prodělala mnoho změn, a to 
jak po stránce rekonstrukce budovy, tak i vnitřního zařízení a vybavení.

Bylo zbouráno dřevěné nevyhovující sociální zařízení a postaveno zděné, výměna 
oken, obnova podlahy ve třídách a obnova školních lavic. Vše bylo velmi náročné na 
zajištění financí a stavebního materiálu. Neobešlo se to bez problémů, jak s nadřízený-
mi úřady, tak i někdy se spoluobčany.

Tímto článkem chci přiblížit osobnost pana Přikryla těm, kteří jej znali v té době jen 
jako učitele a ředitele školy. Za těch 15 let působení ve Všemině vykonal mnoho pro 
školu i pro obec. Při různých příležitostech je zván a rád se do Všeminy vrací.

Antonín Štěpánů

Dále ve své zprávě pan Rostislav 
Gajdošík, myslivecký hospodář, zhodnotil 
celkový stav zvěře a plnění plánu chovu 
a lovu za rok 2009. Plány byly splněny, ale 
kriticky zhodnotil projevy pytláctví v naší 
honitbě a úhyny zvěře v důsledku poranění 
malou střelnou zbraní (malorážkou). 
Nejprokazatelnější případ se stal nad hor-
ním obchodem „na Láně“ a co srnec mu-

sel po postřelení malorážkou vytrpět, než 
jeho muka ukončil automobil, který jej 
v agonii srazil, si můžeme jen domýšlet. 

Na výroční schůzi jsme nejen zhodnotili 
uplynulé období, ale zároveň jsme si sta-
novili a odhlasovali úkoly pro rok 2010. 

Doufáme, že se nám je podaří splnit 
alespoň tak, jak v roce minulém.

 Za MS Všemina Antonín Štěpánů

Trofeje zvěře ulovené v roce 2009
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Poznejme okolí naší obce Všeminy
Vydejme se na jarní vycházky.

Zajímavé okolí všeminské popisuje uči-
tel J. Kunert takto:

„Vsi Všemina a Dešná jsou čtvrť hodiny 
od sebe vzdáleny a jen vrchem Hrádkem 
od sebe odděleny. Hrádek již svou polo-
hou svou nepostrádal jistotně v žádné 
době důležitosti strategické. Stojíť u sa-
mého potoka Všeminy, vystupuje ostře 
z pohoří a má polohu dominující. Svahy 
jsou většinou srázné, jen na jihovýchod 
táhne se pláň značně rozsáhlá.

Na západ proti Slušovicům a Neobuze 
jest výběžek zvaný Strážná. Na sz. jest 
močařisko Luža zvané, které dle pověsti 
lidové sloužilo za brodisko koňstvu pánů 
sedících na hradě. Na sv. spojen jest 
sedlem Hrádek s kopcem o něco men-
ším, Čupem na kterém za dob dřívějších 
střely nacházeny bývaly. Na Hrádku, který 
je nyní lesem porostlý, nelze spatřit ani 
nejmenší známky opevnění, jen z úst lidu 
slyšel jsem, že staří lidé pamatují se tam 
na zasypanou studni. I nástroje jakési 
našli tam železné, ale vše se to ztratilo. 
Důležito jest, že v okolí Hrádku, zvláště 
však na oné pláni mokré nacházejí se 
zlaté mince ( duhové mísečky) neznámé-
ho původu. Že též za dob starších mince 
se tu nacházely, dosvědčuje ta okolnosť, 
že jednu čásť oné pláně lid Zlatná jmenu-
je od nepaměti. Asi čtvrť hodiny od 
Hrádku nachází se druhý kopec Hradíšťka 
zvaný. Tento jest se všech stran skoro 
srázný, jen na sever vybíhá v pláň rozsáh-
lou. Po straně sz. je pod Hradíšťky dolina 
zvaná Mostky. Obě jména poslednější 
poukazují pravdojatně také ku nějakému 
strategickému opevnění za dob starších. 
Mezi Všeminou a Liptálem táhne se dlou-
hý hřeben horský od sz. k jv., který ve 
Všemině Hranice, v Jasenné Sirákov se 
jmenuje. Jméno Hranice jest nové; ve 
staré topografii nazývá se ten kopec 
Tábor. Hranicí pojmenován snad proto, že 
tvoří rozhraní mezi dvěma politickými 
okresy. Po hřebeni řečeném lze bez veli-
kých překážek dostati se až do Uher. 
Domnívám se, že po hřebeni tom vedla 
kdysi vozná cesta, po které ještě jsou 
stopy, a že na ochranu cesty byly poblíže 
stavěny hrady nebo stráže, jak dosvědču-
je též kopec Vartovňa mezi Jasennou 
a Seninkou, kolem níž cesta ona nepo-
chybně vedla. U Všeminy odbočovala 
cesta ta z Tábora okolo Hájků, kde se 
nachází studánka Matyáška, směrem jz. 
k Těchlovům u Vyzovic, k Neobuze a Slu-
šovicím. Od Hájků vedla přes táhlý kopec 
Táborec, kde se spojovaly cesty vedoucí 
k Hradíšťkám i ke Hrádku. Od Táborce vi-

nula se cesta, zahýbajíc k západu, přes 
Solnice a Žihlici dále ke Slušovicům. Za 
Žihlicí dotýká se cesta ta pláně svahující 
se od Hrádku, a blíže tohoto místa nachá-
zí se posud znatelný, ač na mnoze rozora-
ný násyp Šance zvaný. Na vedlejším poli 
bylo před 30 lety mnoho podkov vyoráno, 
ba i dělová koule. Z nálezů těchto zjevno, 
že krajina naše byla kdysi jevištěm udá-
lostí vážných a ruchu živějšího, třebas by 
mezi lidem již o nich nebylo žádné památ-
ky…“

Učitel Josef Kunert působil ve Všemině 
v letech 1878 – 1907.

Popis je převzat z knihy Okresní hejt-
manství Holešovské vydané r.1892 - po-
pisuje Eduard Peck.

Další naše jarní vycházky mohou vést 
k nové rozhledně Vartovna, která byla 
otevřena 17. listopadu 2009. Kolem 
Vartovny vytyčily ochránci přírody hvězdi-
covitou síť naučných stezek o délce 34 
kilometrů. Stezky vedou do okolních obcí 
a přibližují místní přírodní zajímavosti, 
pamětihodnosti i dramatické historické 
události. 

Mgr. Jana Tomšů
kronikářka obce

K 1. lednu letošního roku došlo k roz-
dělení Krajského ředitelství Jihomorav-
ského kraje na tři samostatné krajské 
ředitelství, a to Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje a Krajské ředitel-
ství policie Zlínského kraje. 

Do funkce ředitele Krajského ředitel-
ství policie Zlínského kraje byl ustanoven 
plk. Ing. Bedřich Koutný, náměstkem pro 
uniformovanou policii byl ustanoven plk. 
JUDr. Jaroslav Vaněk a náměstkem pro 
službu kriminální policie a vyšetřování byl 
ustanoven plk. JUDr. František Dočekal. 

Teritorium obvodního oddělení policie 
Vizovice bylo rozděleno do pěti okrsků, 
kdy okrsek, do kterého spadají obce 
Všemina, Neubuz a Dešná, mají přidělen 
tito policisté:

prap. Radovan Snopek
pprap. Petr Pekař

dále zastupující policisté:
prap. Jana Gabrišová (mládež)
prap. Martin Dulík
pprap. Bc. Michael Mazal
pprap. Dana Zajíčková 

Žádáme všechny občany o vzájemnou 
pomoc, vstřícnost a diskrétnost při ob-
jasňování trestných činů a přestupků.

Obvodní oddělení policie ve Vizovicích 
Slušovská 425
763 12 Vizovice

Tel.: +420 974 662 604
Tel/Fax.: +420 577 453 333
E-mail: zloopvizov@mvcr.cz
www.policie.cz

Policie informuje

Rozhledna Vartovna
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Rozlosování mužstev TJ Sokol Všemina 
sezóna 2009/2010 - JARO

• Muži - IV. třída, skupina B

 Kolo Datum Čas Utkání

 16. neděle 4. 4. 15:30 Všemina - Štípa B

 17.  sobota 10. 4. 15:30 Lůžkovice B - Všemina

 18. neděle 18. 4. 16:00 Všemina - Trnava

 19. neděle 25. 4. 16:00 Jasenná - Všemina

 20. neděle 2. 5. 16:30 Všemina - Veselá B

 21. sobota 8. 5. 16:30 Kostelec B - Všemina

 22. neděle 16. 5. 16:30 Všemina - Kašava B

 15. neděle 23. 5. 16:30 Bratřejov - Všemina

 14. neděle 30. 5. 16:30 Všemina - Neubuz

 13. neděle 6. 6. 16:30 SK Vizovice B - Všemina

 12. neděle 13. 6. 16:30 Lutonina - Všemina

• Dorost - okresní soutěž, skupina A

 Kolo Datum Čas Utkání

 12. neděle 18. 4. 13:00 Všemina - Jaroslavice

 13. neděle 25. 4. 13:30 Halenkovice - Všemina

 14. neděle 2. 5. 13:30 Všemina - Slušovice B

 11. sobota 8. 5. 14:00 Březnice - Všemina

 10. neděle 16. 5. 13:30 Všemina - Lhota u Mal.

 9. neděle 23. 5. 14:00 Spytihněv - Všemina

 8. neděle 30. 5. 13:30 Všemina - Zádveřice

• Žáci - okresní soutěž, skupina B 

 Kolo Datum Čas Utkání

 13. neděle 11. 4. 10:30 Hvozdná - Všemina

 14. neděle 18. 4. 10:30 Všemina - Veselá

 15.  V o l n ý   t e r m í n

 16. neděle 2. 5. 10:30 Všemina - Jasenná

 17. neděle 9. 5. 14:00 Lůžkovice - Všemina

 18. neděle 16. 5. 10:30 Všemina - Trnava

 10. neděle 23. 5. 10:30 Všemina - Provodov

 11. sobota 29. 5. 14:00 Lukov - Všemina

 12. neděle 6. 6. 10:30 Všemina - Zádveřice

Dlouhé zimní období mezi koncem pod-
zimní a začátkem jarní části trvající více 
než pět měsíců vyplňovala příprava na 
druhou polovinu sezóny 2009/2010, jejíž 
rozlosování si můžete prohlédnout na ji-
ném místě zpravodaje. 

To doznalo změn z důvodu přehození sou-
slednosti utkání. Muži tak začínají v pořadí 
pátým podzimním kolem, první čtyři budou 
sehrány až v závěru ročníku. Podobným 
způsobem byly přeházeny i zápasy mládež-
nických kategorií.

Žáci od začátku února zajížděli pravidel-
ně každou sobotu do tělocvičny v Liptále. 
Jaro začínají v neděli 11. dubna dopoledne 
na Hvozdné.

U dorostu skončila trenérská dvojice 
Josef Polaštík, Alois Tomšů. Výchova mla-
dých fotbalistů stojí velkou část volného 
času pro činovníky mužstev a není vůbec 
jednoduchá. Za množství let strávených na 
lavičce mládeže bych chtěl za oddíl oběma 
velmi poděkovat. Jarní část tým odehraje 
pod vedením Františka Kučery a Jaroslava 
Miky. Novým trenérům přeji v nové roli mno-
ho elánu, úspěchů a taky množství hráčů, 
abychom mohli, čemuž pevně věříme, při-
hlásit dorost i do následující sezóny. Dorost 
trénoval na umělé trávě ve Fryštáku a Neu-
buzi, navíc v případě příznivého počasí jsme 
domluveni před začátkem soutěže (v neděli 
18. dubna doma s Jaroslavicemi) na pří-
pravný zápas s mužstvem Jasenné.

Oproti zvyklostem jsme provedli přesun 
začátků mládeže. Žáci odehrají domácí zá-
pasy už v neděli dopoledne, a to vždy od 
10:30 hod. Dorost bude mít začátek odpo-
ledne před muži, s výkopem stanoveným 3 
hodiny před úvodním hvizdem A-mužstva.

Muži se připravovali od začátku ledna 
rovněž na umělé trávě ve Fryštáku a sehrá-
li 5 přípravných zápasů s těmito výsledky:

Zpráva o činnosti oddílu kopané TJ Sokol Všemina – zima 2010

Všemina - Mysločovice 1:1 (0:1). Branka: 
Tomáš Holík.

Všemina - Lípa 3:3 (2:0). Branky: Ondřej 
Vala, Adam Vala, Tomáš Holík.

Všemina – Velký Ořechov 4:0 (2:0). Br.: 
Michal Burša 2, Dušan Karlík, Adam Vala.

Všemina – Lípa 1:2 (0:1). Br.: Ant. Burša.
Všemina – Kašava 1:6 (0:2). Branka: 

Tomáš Holík.
Co se týká hráčských změn, tak mužstvo 

zůstává pohromadě. Hostování prodloužil na 
další období ze Študlova Jakub Polách. Jaro 
začíná pro muže v neděli 4. dubna v 15:30 
hod., kdy „Pod Čupem“ přivítají Štípu „B“, 
a to bez dvou karetních hříšníků, kteří si 
budou odpykávat jednozápasový trest z po-
sledního utkání podzimu v Kašavě.

Věřme, že do stanoveného harmonogra-
mu nezasáhne příroda a program nebude 
komplikován přeložením zápasů jako v mi-
nulých letech. Fanoušky zveme nejen do 
domácích ochozů a těšíme se na jejich 
účast.

David Řepa, sekretář TJ Sokol Všemina


