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Některé z těchto objektů v průběhu 
let byly přestaveny k obytným a rekre-
ačním účelům, některé slouží jako 
skladovací prostory, některé chátrají. 
Dva z těchto objektů, roubené komory 
u čp. 73 a u čp. 131 pro svou vzácnou 
starobylou konstrukci jsou chráněnou 
kulturní památkou. Staviteli byli lidoví 
tesaři. Znali přírodu, respektovali její 
zákony, a při stavbě využívali zkuše-
nosti předcházejících generací. Tyto 
doplňovali svojí vlastní vynalézavostí. 
Měli také cit pro začlenění stavby do 
krajiny. 

Snahou naší společnosti je objekty 
lidového stavitelství zachovat co nejdé-
le. Provádí se terénní výzkum, podporu-
je se finančně jejich záchrana. 

Mgr. Jana Tomšů
 kronikářka obce

Památky lidového 
stavitelství

V současné době mizí svět lidového 
stavitelství. V naší obci v určitých 
místech můžeme ještě vidět dochova-
né objekty tradiční lidové architektu-
ry. Roubené domy, mladší zděné do-
my, komory, sýpky, sklepy, sušírny, 
stodoly. Jsou dokladem řemeslné do-
vednosti našich předků s využitím 
přírodního materiálu - hlíny, dřeva, 
kamene. 
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
14. 4. 2010

• Zastupitelstvo schválilo pronájem po-
zemku parcela č. 2384/10 panu J.
Holíkovi,Všemina 3.
• Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
všemi přítomnými výsledek celoročního 
hospodaření obce za r. 2009 dle rozvahy, 
a to bez výhrad. Dále byla projednána a 
schválena všemi přítomnými zpráva o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce za 
r. 2009, která je součástí závěrečného 
účtu. Byla provedena kontrola v Základní 
škole a Mateřské škole Všemina, zápis 
z kontroly a účetní uzávěrka (rozvaha, 
příloha účetní uzávěrky a výkaz zisku a 
ztrát) ZŠ a MŠ Všemina za r. 2009 je 
přílohou závěrečného účtu obce a je k 
nahlédnutí na obecním úřadě Všemina.
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
rozpočet na rok 2010 v příjmech i výda-
jích ve výši 14 300 000,- Kč.
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
příspěvky složkám - Mysliveckému spol-
ku, TJ Sokol, SDH, KRPŠ, ČČK ve výši 
15.000,- Kč, hudbě Všemiňanka 5.000,-
Kč a mladým hasičům za úklid kolem sil-
nice a potoků ve výši 3.000,- Kč.
• Zastupitelstvo schválilo příspěvek ZO 
českých včelařů Slušovice ve výši 
10.000,- Kč. 
• Zastupitelstvo schválilo příspěvek pe-
čovatelské službě Dotek Vizovice ve výši 
5.000,- Kč.
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
příspěvek Spolku hradu Lukov ve výši 
2.000,- Kč.
• Zastupitelstvo schválilo prodej parcely 
č. 2054 panu Šuchmovi za podmínek již 
dříve schválených.
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
smlouvu o zřízení věcného břemene na 
parc. č. 2343/3 pro EON České Budějo-
vice (uložení kabelu NN pro rod. dům č. 
310).
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
prodloužení smlouvy o pronájmu místnos-
ti pro provozování kadeřnictví paní Vlčkové 
za stejných podmínek jako dosud.
• Zastupitelstvo schválilo podpis smlou-
vy o poskytnutí finančního příspěvku 
Zlínskému kraji ve výši 78.260,-Kč na 
zajištění dopravní obslužnosti obce (70,- 
Kč/na l obyvatele).
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
příspěvek paní J. Maliňákové na nákup 
příze na pletení obvazů pro malomocné 
ve výši 1.920,- Kč.
• Všichni přítomní schválili provedení 
zpevnění povrchu komunikace na části 
pozemku parc. č. 2405/1.
• Zastupitelstvo schválilo členy hodnotící 

komise (všichni členové ZO) pro výběrové 
řízení na dodavatele stavby: Rekonstrukce 
MŠ.
• Všichni přítomní členové schválili polo-
žení kanalizace při úpravě silnice od 
Chromčáků k Polaštíkům.
• Zastupitelstvo schválilo snížení nájmu z 
nebytových prostor paní Z. Kučerové a 
paní J. Ježíkové o polovinu, a to do konce 
roku 2010. 
• Zastupitelstvo schválilo převod zisku 
ZŠ a MŠ Všemina ve výši 12.993,71 Kč, 
a to do fondu odměn: - 5.725,- Kč a do 
rezervního fondu: 7.268,71 Kč.
• Zastupitelstvo schválilo provedení opra-
vy místnosti bývalé prádelny – místnost 
by do budoucna mohla sloužit jako klu-
bovna. 
• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
příspěvek obce pro farnost Všemina na 
nákup varhan ve výši 200.000,- Kč.
• Zastupitelstvo schválilo příspěvek rodi-
ně Butorové v těžké životní situaci ve výši 
5.000,- Kč. 

• P. Hefka předložil Zprávu o hospodaření 
v obecním lese za rok 2009 a plán na rok 
2010:
Příjmy v lese v roce 2009 178.821,- Kč 
Náklady za rok 2009 141.490,- Kč 
Celkový zisk v lese  37.331,- Kč
Plán na rok 2010: 
Příjmy ve výši 173.000,- Kč
Výdaje 147.500,- Kč
Předpokl. zisk v r. 2010 25.500,- Kč

19. 5. 2010

• Na základě výběrového řízení na doda-
vatele stavby – rekonstrukce MŠ, zastupi-
telstvo schválilo dodavatele stavby: firmu 
pana Stanislava Tomšů z Holešova a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy.
• Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpoč-
tu v příjmech i výdajích ve výši 23.000,- 
Kč – jedná se o přijatou dotaci na volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR.

Stav výroby varhan pro všeminskou 
farnost k 1. 6. 2010



 4. 7. Martinů Marie, č.p. 203 77 let 6. 9. Procházková Marie, č.p. 111 84 let 
 10. 7. Kučerová Marie, č.p. 158 76 let 7. 9. Vičíková Marie, č.p. 221 74 let 
 18. 7. Valová Emílie, č.p. 168 75 let 9. 9. Pekařová Marie, č.p. 38 65 let  
 20. 7. Kovářová Františka, č.p. 190 71 let 10. 9. Kovařčíková Marie, č.p. 108 74 let 
 23. 7. Štěpánů Ludmila, č.p. 100 80 let 13. 9. Kovařčík Jan, č.p. 269 83 let 
 10. 8. Valová Stanislava, č.p. 104 75 let 15. 9. Gajdošíková Marie, č.p. 141 65 let 
 11. 8. Tomšů Bohuslav, č.p. 254 65 let 15. 9. Gajdošík Vilém, č.p. 175 80 let 
 14. 8. Ing. Ježík Alois, č.p. 238 79 let 16. 9. Chovancová Ludmila, č.p. 262 60 let 
 15. 8. Chovanec Josef, č.p. 262 65 let 18. 9. Chovancová Anděla, č.p. 61 72 let 
 16. 8. Tomšů Anna, č.p. 34 82 let 20. 9. Tomšů Emílie, č.p. 209 77 let 
 17. 8.  Studenka Karel, č.p. 87  81 let 21. 9. Kučera Josef, č.p. 205 60 let 
 20. 8. Plonka Bohuslav, č.p. 176 81 let 21. 9. Marcoňová Ludmila, č.p. 144 72 let 
 21. 8.  Bělíčková Milada, č.p. 121 73 let 21. 9. Kovaříková Františka, č.p. 54 82 let 
 23. 8. Čala Alois, č.p. 173 70 let 21. 9. Chovancová Ludmila, č.p. 132 85 let 
 23. 8. Lukášová Anna, č.p. 182 75 let 22. 9. Gajdošíková Ludmila, č.p. 223 76 let 
 23. 8. Hubáčková Anežka, č.p. 196 89 let 24. 9. Vala Jaroslav, č.p. 338 60 let 
 26. 8. Polaštíková Anežka, č.p. 74 87 let 29. 9. Kuchařová Emílie, č.p. 60 65 let 
 28. 8. Matůšů Josef, č.p. 231 76 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 • červenec – září 2010

• Narození 

Aneta Gajdošíková, Všemina 71
Matouš Gurský, Všemina 20
Nikola Kučerová, Všemina 205
Matyáš Turecký, Všemina 29

• Sňatky

10. 4. 2010
Jiří Konvalinka, Všemina 216
Lenka Častulíková, Kudlov

24. 4. 2010
Lukáš Tabara, Vsetín
Andrea Štěpánová, Všemina 261

5. 6. 2010
Radim Ježík, Všemina 271
Hana Vašicová, Ostrava

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

• Úmrtí

27. 3. 2010
Marie Tomšů, Všemina 157

28. 5. 2010
Marie Tomšů, Všemina 131

10. 6. 2010
Zdeňka Čalová, Všemina 304

15. 6. 2010
František Gajdošík, Všemina 217

Čest jejich památce!

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze Všeminské matriky 
II. čtvrtletí 2010

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ 

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

• NEBEZPEČNÝ ODPAD: 27. 10.,

Charita
Vážení občané, chci Vás informovat 

o charitní práci 16 žen důchodového věku 
naší obce, které pletou přízové obvazy 
pro misijní stanice v Indii, kde se dopo-
sud léčí malomocenství.

K dnešnímu dni bylo odvezeno 300 
ručně pletených obvazů. Všem ochotným 
ženám patří velké poděkování. Obec při-
spěla částkou 1.920,- Kč

Jarka Maliňáková

Na OÚ Všemina vám na požádání vysta-
ví výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z bodového hodnocení řidiče, výpis z rejs-
tříku trestů, obchodního a živnost. rejstří-
ku a další agendy CZECH POINT.
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Zpráva ze základní školy

Katolický kněz je člověk, kterého 
uchvátil Ježíš Kristus. Poznal, že On a 
jedině On nabízí to, po čem lidské srdce 
prahne a co svět ani žádný člověk nemů-
že dát. Kněz miluje svého Pána a snaží se 
Mu připodobnit, aby Ho mohl zjevovat 
svou osobou a životem lidem této doby.

Kněz je tedy někdo zcela jiný než ten, 
kdo se přizpůsobuje dobovým trendům a 
vyhovuje momentálním lidským přáním. 
Správný kněz včerejška, dneška i zítřka je 
stále týž: Kazatel Kristovy pravdy, pro-
středník mezi Bohem a lidmi, pastýř uka-
zující správnou cestu životem. Kněz si je 
vědom, že nepřináší společnosti jeden z 
názorů, ale že mu byla svěřena pravda, 
jejímž není autorem, ale služebníkem. 
Kněz se nebojí vystupovat s autoritou, 
protože ji jako pastýř staví do služeb těch, 
k nimž je poslán. Kněz je ve službách 

Pomalu se blíží konec školního roku a 
ve škole nastává nejvíce práce s celko-
vým hodnocením nejen žáků, ale hodno-
cení práce celé školy v průběhu dvou 
let.

Školní rok 2010 jsme začínali s počtem 
žáků 51, v průběhu roku do naší školy 
přistoupili čtyři žáci z jiných škol a jeden 
žák odešel ze školy, z důvodu stěhování 
a tak ukončujeme školní rok s 54 žáky. 
Všichni žáci ve škole prospěli, více jak 
polovina žáků prospěla s vyznamenáním. 
Také chování žáků je velmi dobré, nemá-

me ve škole žádné snížené známky z 
chování, i když se někdy nějaký přestu-
pek v chování objevil, po domluvě vždy 
došlo k nápravě. 

V průběhu roku byli žáci 3., 4. a 5. roč-
níku testováni srovnávacími testy Scio v 
oblasti znalostí jazyka českého, čtenář-
ské gramotnosti, jazyka anglického, ma-
tematiky, přírodovědných znalostí a klíčo-
vých kompetencí. V celkovém hodnocení 
se žáci naší školy umístili mezi 10 nejlep-
šími školami v republice, tomu odpovídá 
také celkové hodnocení na závěrečném 

KNĚZ

Nejvyššího Pastýře – Ježíše Krista, který 
za své ovce položil svůj život a k tomu vy-
bízí i své kněze. 

Kněžské povolání pochází z nebe, a 
proto musí obsahovat nebeskou krásu, 
která je však světu nepochopitelná. Kněz 
je šťastný, protože ve zmatku světa vidí 

Světlo, které mu svítí na cestu životem, a 
na toto Světlo může ukazovat i druhým. 
Kněz je šťastný člověk, protože nalezl 
Lásku, Boha, Ježíše Krista, Toho, kterého 
lze milovat celým srdcem a naprosto se 
Mu oddat. Kněz v mnoha věcech vybočuje 
ze životního stylu dnešního světa a to mu 

dává svobodu nejít s davem, ale cestou, 
kterou poznává jako správnou. Mnoho lidí 
knězi nerozumí, protože jejich životní styl 
se od jeho velmi liší. Dokonce ho někdy 
litují, protože mají dojem, že je o mnoho 
ochuzen. Jindy by si ho zase chtěli přitáh-
nout do svého způsobu života a vnímání 
světa. Jenže ten on zná, z něho vyšel a 
udělal by proto něco nepochopitelného, 
kdyby se vzdal krás světa Božího a toužil 
po hodnotách světských. Kněz má být 
naopak výzvou a nabídkou pro všechny, 
kteří chtějí žít život plněji a hlouběji, než 
jak se obvykle žije. A proto i pro okolí sa-
motné je důležité, aby neztratil to, co má 
nabízet, na co ukazovat. Slovy Písma sva-
tého musí být především on „solí země“ a 
kdyby jeho sůl ztratila solivost „k ničemu 
by se nehodila než aby po ní lidé šlapali“.

Děkuji Pánu Bohu, že jsem jako kněz 
mohl mezi vámi 6 let žít. A přeji vám, abys-
te skrze kněze, který nastoupí na mé 
místo, získali co nejvíce pro svůj věčný ži-
vot.

S požehnáním vám všem
P. Petr Wnuk.

vysvědčení. V letošním roce se také dvě 
žákyně - Terezie Černá a Kateřina 
Holíková, umístily na 3. místě v matema-
tické soutěži Klokan. 

V průběhu roku žáci plnili úkoly školní-
ho vzdělávacího programu a aktivně se 
účastnili také celoškolních projektů, dále 
zpracovávali své třídní projekty, které ne-
byly vždy jednoduché, ale všechno jsme 
společnými silami zvládli, a tak můžeme 
spokojeně odcházet na prázdniny, aby-
chom nabrali zase nové síly do dalšího 
školního roku.
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Závěr školního roku je tady. Děti už se 
těší na prázdniny a my jim proto opět 
přichystali procházku „Pohádkovým le-
sem“. Doufejme, že nám bude přát poča-
sí a úsilí, které jsme do přípravy všech 
těch kouzelných bytostí vložili, nebude 
zbytečné. 

Chci tady poděkovat všem ochotným 
organizátorům, hlavně zástupcům stu-
dentů, kteří nezapomínají na své mladší 
spoluobčany. Snad jim to i oni jednou 
oplatí a pro jejich děti půjdou třeba do 
pohádky. 

Všechny akce, které pořádáme pro dě-
ti, nejsou výdělečné. Snažíme se tedy 
jednou v roce něco získat sběrem železa. 
Protože jsme letos utržili krásnou částku 
za sběr, to hlavně díky vám všem, může-
me přispět škole na rekonstrukci mateř-
ské školky a to částkou 50 000,-Kč. 
Snad to alespoň trochu pomůže a děti 
budou mít větší důvod, proč se po prázd-
ninách těšit znovu do školních lavic.

V příštím školním roce se budeme zase 
snažit uspořádat akce, které již dobře 
znáte. To vše ale může probíhat jen díky 
lidem, kteří mi na mou prosbu rádi a 
ochotně pomohou. Jim tedy patří můj 

KRPŠ se také chystá na prázdninový odpočinek
velký dík!! Rádi přivítáme mezi sebe kaž-
dého, kdo má třeba jen dobrý nápad, jak 
udělat život na vesnici pro děti pestřejší 
a zábavnější. Nebuďme lhostejní k nim, 

Konec školního roku je však letos velmi 
rušný, výuka ve třídách byla ukončena již 
12.června, z důvodu rekonstrukce mateř-
ské školy. Již 11.června jsme museli 
předat prostory mateřské školy a celého 
přízemí stavební firmě, která zahájila prá-
ce na rekonstrukci již 14.června. 
Pracovníci školy museli vystěhovat všech-
ny pomůcky a také nevyhovující nábytek. 
Při stěhování nábytku nám byla nápomoc-
ná firma PARTR, který zajistil vystěhování 
a odvoz starého nevyhovujícího nábytku 
nejen z mateřské školy, ale také ze zá-
kladní školy. Velký dík za zvládnutí těchto 
prací patří panu Robertovi Trnovcovi a 
celé firmě PARTR. Po vystěhování bylo 
nutné zajistit však činnost mateřské ško-
ly, kterou jsme přestěhovali provizorně do 
prostor školní družiny a školní tělocvičny. 
Provoz školní družiny se tak přestěhoval 
do jedné třídy a v odpoledních hodinách 
žáci školní družiny trávili většinou v příro-
dě nebo na hřišti. 

Klidný závěr roku nezůstal také v jed-
notlivých třídách, poněvadž se zlikvidoval 
nevyhovující, neopravitelný nábytek a tak 
se musely veškeré pomůcky vystěhovat 
do kabinetů. Toho jsme využili k malování 
tříd v nové budově. Požádala jsem rodiče 
o pomoc při malování. Hned 16. a 17. 
června přišli pan Zlámal, pan Kolář a pan 
Holík a dali se do malování. Za tuto po-

moc jim patří velký dík, že svůj volný čas 
obětovali pro práci ve škole. Po vymalová-
ní tříd zase nastala práce pro učitele a 
žáky, kteří zpět do tříd nastěhovali lavice 
a do školní knihovny regály s knihami. Na 
tomto místě bych chtěla poděkovat pře-
devším žákům 4. ročníku, kteří byli vždy 
ochotni pomáhat i mimo vyučování.

Také KRPŠ nám vyšlo vstříc a poskytlo 
nám finanční příspěvek ve výši 50 000,-
Kč na nákup nového nábytku do celé 
školy. Nový nábytek je již objednán a če-
káme jen na dodání do školy. Nový náby-
tek bude také v mateřské škole, výroba 
byla zadána firmě, která má atestaci pro 
výrobu školního nábytku. Firma dodá ná-
bytek ihned po rekonstrukci. Takže nový 
školní rok budeme začínat opravdu v 
krásné škole.

V celém tomto chaosu však je nutné 
dále provozovat činnost školy, a tak jsme 
byli nuceni celý týden od 15.června až do 
18.června vyjíždět na výlety. 15.června 
celá škola navštívila ZOO Lešnou, 16. 
června děti z mateřské školy a 1. a 
2.ročník absolvoval program zaměřený 
na ekologickou výchovu v Semetíně, 17. 
června se dalšího ekologického progra-
mu účastnili žáci základní školy a 18. 
června si žáci školy vyzkoušeli své do-
pravní dovednosti a znalosti na doprav-
ním hřišti v Malenovicích. V posledních 

dvou dnech žáci budou se účastnit turis-
tických vycházek zaměřených na sportov-
ní činnost a slavnostní předání vysvědče-
ní bude dne 23.června, kdy je ukončen 
školní rok 2009/2010 na naší škole. 
Školní rok je ukončen dříve o 5 dnů, kdy 
jsem využila 5 dnů ředitelského volna.

V posledních červnových dnech jsme 
také zpracovávali žádost o poskytnutí 
dotací z evropských fondů na projekt EU 
peníze školám, kde je možnost získat 
peníze na další vzdělávání učitelů, učební 
pomůcky, tvorbu didaktických materiálů. 
Naše škola žádá o 519 000,-Kč, které 
bychom využili především na vybavení 
počítačové učebny, tvorbu didaktických 
materiálů a na další vzdělávání učitelů. 
Žádost byla podána na ministerstvo škol-
ství poslední školní týden. Během prázd-
nin bychom již měli vědět, zda nám dota-
ce byla poskytnuta.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
pracovníkům školy za pomoc při přípravě 
na rekonstrukci, a to nejen fyzickou po-
moc, ale také za psychickou podporu. 
Dále bych popřála všem dětem krásné, 
slunečné prázdniny a hodně usměvavých 
dnů. Pracovníkům přeji krásnou dovole-
nou a načerpání nových sil do další prá-
ce.

 Mgr. Bc. Marta Korytarová, 
ředitelka školy

ať nemají důvod být lhostejní k nám.
 Pěkné prázdniny přeji za KRPŠ nejen 

dětem ale i rodičům !
  Laďka Pekařová
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Z činnosti SDH Všemina 
Vážení a milí spoluobčané, 
Přehoupla se první půlka roku a my má-

me za sebou na činnost bohaté jarní obdo-
bí. Začalo to poutí na počest sv. Floriána 
na svatém Hostýně, která se uskutečnila 
24.4. 2010. Jarní počasí bohužel moc 
nepřálo tomu, abychom se mohli připravo-
vat na okrskovou soutěž, která se usku-
tečnila 29.5. 2010 v Neubuzi. Ale i přes to 
se všem družstvům podařilo dosáhnout 
vynikajícím výsledkům za které zaslouží 
pochvalu. Soutěže jsme se zúčastnili v 
hojném počtu. Dvě družstva starších žá-
ků, družstvo žen a samozřejmě družstvo 
mužů. Starší žáci „A“ se umístili na krás-
ném 3.místě, družstvo „B“ na úctyhod-
ném 6.místě, družstvo žen vybojovalo vy-
nikající 2.místo a postupuje do okresního 
kola a družstvo mužů se umístilo na výbor-
ném 5.místě. Ovšem ještě před okrskovou 
soutěží se naši dorostenci zúčastnili 
okresní soutěže jednotlivců, kde ve velké 

Povodně, které v květnu a červnu tohoto roku způsobily vážné 
škody po celé Moravě a Slezsku, nenechaly lhostejným ani naši 
MO ČČK. Uspořádali jsme sbírku, při které se vybralo celkem 
12.000,-Kč. Vybraná částka byla osobně předána rodině 
Vachtarčíkové dne 18.6. z obce Dolní Domaslavice. Tato rodina 
přišla o svůj dům při sesuvu půdy, která byla podmáčená vlivem 
vytrvalých dešťů. Jménem této rodiny bychom chtěli poděkovat 
všem dárcům za příspěvky, které alespoň trochu pomohly této 
rodině v jejich těžké životní situaci. Na přiložených fotografiích 
můžete vidět jejich poškozený dům a uvolněný svah.

Vzhledem k nastávající letní sezoně plánujeme dne 10. 7. 
2010 uspořádat oblíbený zájezd do termálních lázní Podhájské 
na Slovensku. Kdo máte toto oblíbené letovisko rádi, neváhejte 
se přihlásit.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem hodně sluníčka do let-
ních dnů, dětem krásné prázdniny a dospělým pohodovou dovo-
lenou, při které si odpočinete a načerpáte nových sil.

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

konkurenci Alžběta Garguláková vybojova-
la 1.místo, Klára Vrchovská 3.místo a 
Martin Menšík 3.místo. Naši nejmladší 
hasiči se účastnili, jako každý rok, soutěž-
ní hry Plamen, která se konala 15. – 16.5. 
2010 v Otrokovicích, soutěžních družstev 
bylo celkem 24. Děti bojovaly a daly do 
soutěžení všechnu svou energii a soustře-
děnost a to se jim samozřejmě vyplatilo a 
umístily se na úžasném 10.místě. Tady 
chci vyzvednout práci vedoucích mládeže, 
kteří s dětmi vytrvale trénují a obětují jim 
spoustu volného času. 

Po domluvě s obecním zastupitelstvem 
jsme uspořádali již tradiční brigádu s ná-
zvem „jarní úklid v obci“ a to 7.4.2010. 
Vybaveni výstražnými vestami a plastový-
mi pytli jsme se vydali uklízet horní i dolní 
konec naší obce. Nepořádku bylo opět 
dost tak i práce jsme měli mnoho. Další 
brigádou bylo sázení stromků v lese pana 
Hefky dne 17.4. 2010. Byla to fyzicky vel-

mi náročná brigáda. Vysadili jsem přes 
1500 stromků!!! Za tyto brigády samozřej-
mě přibyl i finanční obnos do hasičské 
pokladny. 

Za peníze vydělané na brigádách jsme 
uspořádali dne 18.3.2010 exkurzi do pro-
fesionálního sboru hasičů ve Zlíně. 
Provázel nás p. Pavel Šustr, který se nám 
ale celou dobu nemohl věnovat, protože 
byl odvolán k zásahu. Exkurze byla velmi 
zajímavá a poučná. Dalším výletem usku-
tečněným dne 5.6.2010 byl výšlap na 
rozhlednu Vartovna. Konečně nám přálo 
počasí takže jsem měli krásnou procház-
ku a naskytl se nám úžasný pohled na 
okolí. 

Závěrem mi dovolte abych připomněla 
nutnost požární prevence, zvláště nyní v 
letním horkém období. Dbejte především 
na opatrnost při manipulaci s otevřeným 
ohněm. 

 Za SDH Všemina Marie Gajdošíková 

Okrsková soutěž Neubuz 29. 5. 2010 Výlet Vartovna 5. 6. 2010

MO Český červený kříž



své psí mazlíčky a navštěvovali přírodu s 
nimi jen na vodítku. 

Dalším nešvarem, který se rozmáhá do 
obrovských rozměrů (nejen v červnu), je 
jízda po lese, loukách apod. různými mo-
torkami, čtyřkolkami a terénními auty. Ač 
policie ČR již přijala opatření k této pro-
blematice, zatím se situace nelepší. 
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Z činnosti MS Všemina II. čtvrtletí 2010
Jarní období se chýlí k závěru, ale i za-

čátek jara je pro myslivce náročný. Bylo 
ukončeno přikrmování, a je nutno vyčistit 
krmná zařízení odstraněním 
zbytků starého krmiva a trusu, 
který v okolí krmelců zůstal. Po 
vyčištění je potřeba prostor řád-
ně dezinfikovat vápenným pra-
chem, aby se zlikvidovaly choro-
boplodné zárodky. Toto jsou 
hlavní povinnosti každého mys-
livce, aby byly vykonány do doby, 
než myslivecký hospodář rozdá 
povolenky k lovu. Pokud někdo 
tuto povinnost nesplní, nedosta-
ne povolenku k lovu. 

V tomto období je soustředě-
na pozornost myslivců i na pří-
pravu sena - krmiva pro zimní 
období – kterého je potřeba na-
sušit (popřípadě nakoupit) něko-
lik desítek metráků.

Od druhé poloviny května začí-
ná lovná sezona, a to lovem 
srnců. Je taky nutné pochůzka-
mi přírodou sledovat přírůstky 
zvěře a chránit ji před dravci i 
toulavými kočkami a psy, kteří 
nám v přírodě dělají velké škody. 
V měsíci červnu bývá největší 
úbytek mladých srnčat, která se 
stávají snadnou kořistí těchto 
predátorů. Někdy i lidé zapříčiní 
úhyn tím, že najdou odložené 
srnče, které pohladí a nebo v horším pří-
padě je odnesou domů. Při doteku lidské 
ruky na srnčeti zůstane lidský pach, a tak 
je jeho osud zpečetěn – srna jej opustí. 
Po odnesení domů srnčeti chybí mateř-
ské mléko, a tak později stejně uhyne. 
Červen je mezi myslivci nazýván „měsí-
cem myslivosti“. Žádáme milovníky příro-

dy, aby se v přírodě chovali důstojně a 
vyhýbali se nežádoucímu chování. Je to 
také výzva pro spoluobčany, aby hlídali 

Proto apelujeme na občany, aby sami 
zvážili vhodnost svých jízd, nebo jízd 
svých potomků po lesních lokalitách. 

Vytrácí se odsud ticho a poho-
da, kterých jsme si tak vážili a 
lišili se tím od městských částí. 
Nejvíce však trpí zvěř, která 
nemá klid už ani v lesích.

V měsíci květnu proběhla 
členská schůze, která mimo ji-
né měla na programu volbu 
nového výboru mysliveckého 
spolku po ukončení čtyřletého 
funkčního období. Jednohlasně 
byl na další čtyřleté období 
zvolen stávající výbor ve slože-
ní : Štefan Vojtek – předseda, 
Karel Gajdošík st. - místopřed-
seda, Rostislav Gajdošík – 
myslivecký hospodář, František 
Láčík – finanční hospodář, 
Stanislav Vala – jednatel.

Dále byl jmenován nový 
správce myslivecké chaty 
Všemina - pan Oldřich Gerych. 
Občané, kteří budou z nějaké-
ho důvodu potřebovat prona-
jmout mysliveckou chatu se 
budou již obracet na něj. 
Telefonní kontakt na pana 
Oldřicha Gerycha 606 827 
604.

Náš nejbližší úkol je připravit 
tradiční mysliveckou červencovou noc s 
kapelou KOSOVCI , která letos bude na 
myslivecké chatě 10.7.2010. Máme při-
praven dostatek zvěřiny, abychom mohli i 
touto cestou pozvat spoluobčany na kva-
litní guláš a pečeného divočáka se zelím 
a knedlíkem.

 Za MS Všemina Štěpánů Antonín

Zpráva o činnosti oddílu kopané TJ Sokol Všemina – jaro 2010
Druhý červnový víkend skončil pro 

všechny tři naše mužstva soutěžní ročník 
2009 / 2010, který byl poznamenám 
v měsíci květnu velkou nepřízní počasí 
a odložením množství zápasů v celém 
okrese. To se týkalo i našich mládežnic-
kých týmů. Kvůli dešti se nevydařila ani 
tradiční pouťová zábava.

Žáci se celou sezónu potýkali s gene-
rační obměnou. Svěřencům dvojice Ri-
chard Pavelka, Miroslav Čala se podařilo 
ve dvou zápasech remizovat, na podzim 
s Hvozdnou a v posledním jarním zápase 
doma se Zádveřicemi. Nejlepšími střelci 
mužstva se stali Dušan Karlík a Veronika 
Kučerová. Tým se umístil tedy na posled-
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TABULKY PO JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE

• MUŽI - IV. třída, skupina B

 1. Bratřejov 22 19 2 1 95 : 26 59 (26)

 2. Neubuz 22 14 3 5 85 : 62 45 (12)

 3. Všemina 22 12 6 4 66 : 37 42 (9)

 4. Jasenná 21 12 3 6 77 : 39 39 (6)

 5. Trnava A 22 11 5 6 63 : 39 38 (5)

 6. Veselá B 22 10 5 7 44 : 44 35 (2)

 7. Štípa B 21 8 5 8 49 : 49 29 (-1)

 8. SK Vizovice B 22 8 4 10 55 : 43 28 (-5)

 9. Kašava B 21 4 4 13 33 : 68 16 (-17)

 10. Lužkovice B 21 3 6 12 46 : 55 15 (-15)

 11. Lutonina 22 1 6 15 22 : 75 9 (-24)

 12. Kostelec B 22 1 5 16 15 : 113 8 (-25)

• DOROST - okresní soutěž, skupina A

 1. Slušovice B 14 9 1 4 55 : 27 28 (7)

 2. Jaroslavice 14 9 1 4 47 : 17 28 (7)

 3. Zádveřice 14 9 1 4 28 : 21 28 (7)

 4. Březnice 14 7 2 5 50 : 24 23 (2)

 5. Halenkovice 14 6 4 4 40 : 21 22 (1)

 6. Spytihněv 14 4 2 8 21 : 37 14 (-7)

 7. Všemina 14 3 3 8 20 : 39 12 (-9)

 8. Lhota u M. 14 2 0 12 14 : 89 6 (-15)

• ŽÁCI - okresní soutěž, skupina B 

 1. Veselá 16 13 1 2 100 : 16 40 (16)

 2. Provodov 16 13 1 2 76 : 30 40 (16)

 3. Lužkovice 15 10 3 2 75 : 18 33 (12)

 4. Lukov 16 9 2 5 54 : 19 29 (5)

 5. Hvozdná 16 8 1 7 59 : 51 25 (1)

 6. Zádveřice 15 4 2 9 37 : 65 14 (-10)

 7. Jasenná 16 4 1 11 41 : 60 13 (-11)

 8. Trnava 16 3 1 12 36 : 116 10 (-14)

 9. Všemina 16 0 2 14 17 : 120 2 (-22)

bylo jasné, že ostatní pronásledovatelé 
budou vedoucímu Bratřejovu hledět z 
úctyhodného povzdálí na záda. Všemina 
však nedokázala obhájit ani 2. podzimní 
příčku. Jarní výkony nebyly ideální, což 
potvrdila nejvíce domácí prohra s Neubuzí. 
Konečné 3. místo za získaných 42 bodů 
ve IV. třídě skupině B je tak nejhorším 
umístěním od prvního postupu do vyšší 
třídy na začátku devadesátých let. 
Nedohrané utkání Lůžkovice – Jasenná v 
době uzávěrky zpravodaje už nemohlo na 
tom nic změnit, protože v případě rovnos-
ti bodů rozhodují o pořadí vzájemné zápa-
sy. Věřme, že nadcházející sezóna, která 
začíná již o víkendu 7.-8. srpna bude pro 

muže úspěšnější než ta právě skončená.
Staří páni se zúčastnili v rámci Kácení 

máje v Jasenné přátelského utkání s do-
mácím týmem a na začátku června pořá-
dali domácí turnaj ještě za účasti muž-
stev Pozlovic a Podkopné Lhoty.

Na závěr mi dovolte popřát všem čtená-
řům zpravodaje příjemně strávené léto a 
pozvat všechny občany na I. Pivní slav-
nosti, které pořádáme v neděli 4. červen-
ce na hřišti se začátkem v 15 hodin. 
Kromě mnoha soutěží pro děti i dospělé 
se v přátelském zápase utkají staří páni 
Všeminy a Jasenné a uskuteční se tradič-
ní zápas Hořansko a Dolansko. Poté se 
uskuteční útok mladých hasičů a večer 
vyvrcholí vystoupením mladé kapely 
Rozjetý zips.

David Řepa, 
sekretář TJ Sokol Všemina

ním 9. místě tabulky se 2 body, ale sou-
těž dokončil s nadějným potenciálem do 
dalších let vzhledem k nízkému věkové-
mu průměru hráčů.

K dorostu před začátkem jara přišli 
noví trenéři František Kučera a Jaroslav 
Mika a přinesli do mužstva nový impuls. 
Mužstvo i v zápasech, které prohrálo, 
bojovalo a snažilo se prodrat k bodům, 
což vyústilo v sympatický herní projev. Na 
jaře získala Všemina pěkných 8 bodů za 
2 výhry a 2 remízy, v součtu s podzimními 
4 to stačilo na předposlední 7. příčku ta-
bulky okresní soutěže.

Nepovedenou sezónu prožili po sestu-
pu ze III. třídy muži. Hned od úvodních kol 


