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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní rok byl zahájen se 46 žáky. Do 
první třídy nastoupilo 6 nových žáčků - 
Kateřina Kučerová, Ivana Kučerová, 
Tereza Urbanová, Kateřina Skovajsová, 
Petr Holík, Karolína Řeháková. Hned 
první den byli noví žáčci pasováni na 
školáky. Naši prvňáčkové již vědí, co je 
ve škole čeká, poněvadž docházeli již 
půl roku do základní školy v rámci pro-
jektu „Adaptace předškolního dítěte na 

základní školu“, kde pracovali 
s paní učitelkou na úkolech 
a přípravě na vstup do základní 
školy.

V letošním školním roce již čtyři 
ročníky pracují podle ŠVP ZV „Od 
hraní k vědění“. Žáci 5. ročníku 
pracují ještě podle osnov „Základ-
ní škola“. 

Při výuce se zaměříme přede-
vším na využívání nových metod 
a forem práce, upřednostňovat 
budeme projektové vyučování 
a dále budeme využívat průřezo-

vá témata ve výuce.
 Do školní družiny se letošním školním 

roce přihlásilo 30 dětí. Pracovat budou 
podle školního vzdělávacího programu 
„Kamarádi“, který je zaměřen na kladné 
vztahy mezi dětmi a členěn na jednotlivá 
roční období a plnění činností. 

 Pokračování na str. 5

Školní rok byl zahájen...Školní rok byl zahájen...
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
21. 7. 2010

• Všichni přítomní schválili navýšení 
rozpočtu rekonstrukce MŠ. Zástupci fir-
my Stanislav Tomšů a stavební dozor pan 
Šubík seznámili zastupitele se stavem 
rekonstrukce MŠ – po odstranění dřevě-
ného obložení byla zjištěna zvýšená vlh-
kost a plíseň, nutnost okopání omítek 
z vnitřní strany i z vnější strany, odstraně-
ní stávajících, plísní napadených parket, 
výměna radiátorů, oprava elektroinstala-
ce. Odpady z umyvadel na staré budově 
a svod před školou byly ucpány betonem. 
Teprve při budování parkoviště před ško-
lou a kostelem byla tato závada zjištěna, 
do té doby veškerá odpadní voda mizela 
pod školou. Svody do kanalizace je nutné 
odvést také na druhé straně budovy (na 
příjezdové cestě ke hřbitovu) – voda zde 
také zatéká do základů budovy. Tyto prá-
ce nebyly zahrnuty v rozpočtu a je nutné 
je provést, aby rekonstrukce byla kvalit-
ní. 

Všichni přítomní schválili, aby tyto prá-
ce zajistila firma provádějící rekonstruk-
ci.

• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
úpravu rozpočtu o navýšení příjmů a vý-
dajů na les ve výši 9 000 Kč, výdaje ve 
výši 27 800 na výstavbu sociálního zaří-
zení na požární zbrojnici (sprchový kout). 

• Všichni zastupitelé schválili poskyt-
nutí finančního příspěvku Mysliveckému 
spolku ve výši 20 000 Kč (na opravu 
sklepu), SDH ve výši 3 000 Kč, TJ Sokol 
ve výši 10 800 Kč (na dopravu žáků).

• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
výstavbu točny na horním konci obce 
a dodavatelem této stavby schválili firmu 
pana Pavelky.

• Všichni přítomní zastupitelé schválili, 
aby pro volební období 2010 – 2014 bylo 
voleno do zastupitelstva obce 9 členů. 

• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
podpis smlouvy o poskytnutí dotace od 
Zlínského kraje na cestu Hradilovka ve 
výši 10 000 Kč a zároveň navýšení roz-
počtu v příjmech i výdajích o 10.000 Kč

• Všichni přítomní zastupitelé schválili 
příspěvek paní Maliňákové ve výši 840 
Kč na nákup příze na pletení obvazů pro 
malomocné.

• Prostřednictvím Místní akční skupiny 
Vizovice bude obec znovu žádat o dotaci 
na stavbu rozvodného vodovodního řádu 
u dolní hospody.

• Obec podala žádost na Úřad práce 
na pracovníka pro obec na dobu určitou. 

• Starostka vyslovila poděkování p. Je-
žíkové za uspořádání sbírky a předání fin. 
daru manželům Vachtarčíkovým z obce 
Dolní Domaslavice v době povodní.

Vážení spoluobčané,

Úvodem Vás chci pozdravit a popřát 
vše dobré v osobním i pracovním životě.

Pomalu, ale jistě se blíží komunální 
volby a při této příležitosti bych v krátkos-
ti chtěla provést rekapitulaci toho, co se 
podařilo v rámci končícího volebního ob-
dobí v obci zrealizovat.

- Na hřbitově byla provedena rekon-
strukce schodiště, provedena restaurace 
hlavního kříže, u kříže osazeno zábradlí.

- Obec odkoupila od Jednoty budovu 
prodejny potravin. Je zpracován návrh na 
rekonstrukci části prodejny (masny a při-
lehlého skladu) na knihovnu se zázemím 
– bohužel zastupitelstvo tento záměr ne-
schválilo.

- Před budovou obecního úřadu byly 
zrušeny a zasypány 2 nepoužívané stud-
ny, položena nová dlažba, osazeny nové 
obrubníky, zřízená nová úřední deska, 
provedena výsadba keřů, zakoupeny a 
osázeny nádoby na květiny.

- V bočních ulicích obce byla provedena 
rekonstrukce veřejného osvětlení, nové 
veřejné osvětlení bylo vybudováno v ulici 
za dolní hospodou a v ulici ke Kučerům 
(Stázkům).

- Obec zadala vypracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení na 
stavbu „Kanalizace ČOV“ – v současné 
době je vystaveno stavební povolení 
a zpracovává se žádost o dotaci.

- Ve spolupráci s firmou PARTR bylo 
provedeno zatrubnění příkopu v ulici 
k areálu.

- Byla zadána a zpracována II. etapa 
územního plánu obce Všemina, k měsíci 
září 2009 byl nový územní plán dokončen 
a schválen.

- Nové asfaltové koberce byly položeny 
v ulici od Mahdalů po rodinný dům Tom-
šů, v ulici ke Kučerům (Stázkům), část 
komunikace (obecní pozemek) v ulici Na 
cigánce ke Gerychům, v ulici od p. Pavelky 
k Řehákům a v ulici u horního kříže. 

- V r. 2007 byl na obecním úřadě zřízen 
CZECH POINT, v r. 2009 bylo provedeno 
jeho rozšíření.

- Byla provedena stavba „Chodník 
a autobusová zastávka“ (stará točna u 
Tomšů) – v rámci této stavby byla polože-
na dlažba na druhé straně silnice.

- Byla provedena stavba „Zatrubnění 
příkopu“

- Dále byla vybudována stavba „Par-
koviště a chodník u kostela“ při této 
stavbě byla také položena plánovaná ka-
nalizace.

- Na horním konci obce byl nainstalo-
ván informační panel pro měření rychlosti 
vozidel. Je vyřízeno povolení k instalaci 

dalšího panelu na dolním konci obce. 
- Při výjezdu z ulice u dolního obchodu 

bylo nainstalováno zrcadlo.
- Byla provedena rekonstrukce budovy 

obecního úřadu: provedena výměna oken 
a dveří za plastové, proběhla rekonstruk-
ce sociálního zařízení, chodby a bývalé 
prádelny, byl zateplen strop budovy.

 - V budově horního obchodu byla 
v obchodě provedena výměna nového 
osvětlení, bylo provedeno nové zateplení 
stropu budovy.

- V letošním roce byla dokončena stav-
ba: „Úprava silnice III/4915 – III etapa, 
při této stavbě byla také v úseku od 
Skovajsů po most u Polaštíků položena 
plánovaná kanalizace.

- Byla provedena rekonstrukce Mateřské 
školy.

- V současnosti probíhají práce na stav-
bě „ Točna autobusů Všemina“, kde bude 
také postavena nová autobusová zastáv-
ka.

- Je vydáno stavební povolení na plyno-
fikaci hasičské zbrojnice (včetně přípoj-
ky), vydáno stavební povolení na stavbu 
„Prodloužení vodovodního řádu za dolní 
hospodou“. Na tuto stavbu je také podá-
na žádost o dotaci, je zpracován projekt 

ke stavebnímu řízení na chodník od po-
žár. zbrojnice po horní hospodu – na tuto 
stavbu je vyřízen územní souhlas.

- Obec splácí úvěr za vodovod cca 470 
tis. Kč/ za rok a úvěr za obchod 600 tis. 
Kč/za rok.

- Obec také pravidelnými finančními 
příspěvky podporovala všechny spolky, 
které v obci vykazují činnost. 

Děkuji všem, kteří mne podporovali 
a kteří mi pomáhali. Velké poděkování 
patří firmě Partr, která vždy při různých 
příležitostech byla ochotna obci pomoci. 

Ještě jednou Vám všem upřímně děkuji 
a přeji vše dobré.

 starostka

Od 1. září 2010 
byl na internetové adrese

 www.obecvsemina.info ,
zpřístupněn nový redakční systém 

internetových stránek obce, 
školy, farnosti a ostatních spolků 

ve Všemině, který nahradí 
v průběhu měsíce října dosud platné 

internetové stránky obce.



 2. 10. Holíková Antonie, č.p. 55 74 let 29. 11. Kristek Jaroslav, č.p. 163 60 let

 10. 10. Martinů Marie, č.p. 213 72 let 1. 12. Kučerová Ludmila, č.p. 126 81 let

 18. 10. Tomšů Josef, č.p. 179 76 let 1. 12. Bělíčková Marie, č.p. 224 83 let

 23. 10. Martinová Bernardeta, č.p. 294 84 let 1. 12. Gajdošíková Božena, č.p. 185 86 let

 25. 10. Gajdošíková Emílie, č.p. 227 77 let 3. 12. Štěpánová Amálie, č.p. 149 80 let

 26. 10. Nedbalová Ludmila, č.p. 230 71 let 8. 12. Juříčková Marie, č.p. 119 75 let

 29. 10. Kolaja Alois, č.p. 45 84 let 8. 12. Holík František, č.p. 55 81 let

 6. 11. Skovajsová Ludmila, č.p. 181 71 let 13. 12. Černá Františka, č.p. 252 71 let

 10. 11. Čalová Ludmila, č.p. 152 85 let 16. 12. Černý František, č.p. 252 70 let

 12. 11. Chromčák Josef, č.p. 21 73 let 17. 12. Pavelka Antonín, č.p. 258 60 let

 14. 11. Štěpán František, č.p. 261   60 let 19. 12. Sudýnka Antonín, č.p. 214 79 let

 21. 11. Tomšů Alois, č.p. 82 72 let 27. 12. Maliňák Jan, č.p. 246 65 let

 26. 11. Matůšková Františka, č.p. 218 80 let 28. 12. Kovaříková Františka, č.p. 107 79 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 • říjen – prosinec 2010

• Narození 

Pavel Oškera, Všemina 120
Magdalena Gajdošíková, Všemina 185
Matyáš Skula, Všemina 247

• Sňatky

11. 9. 2010
Jiří Štěpán, Všemina 20
Alena Gurská, Všemina 20

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze Všeminské matriky 
III. čtvrtletí 2010

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ 

• PLASTY: 6. 10., 3. 11., 1. 12.,

• NEBEZPEČNÝ ODPAD: 27. 10.,

Pan Vítězslav Přikryl
a jeho významné životní jubileum – devadesátiny.

Pan Vítězslav Přikryl se narodil dne 11. 8. 1920 v Kelči. Byl učitelem a ředitelem 
obecních a základních škol. Nejdéle působil v naší obci v období let 1947 – 1962.

Významné bylo a ještě je jeho působení 
mimo prostředí škol v oblasti kultury, et-
nografie, historie, archeologie, paleonto-
logie, botaniky, zoologie, ornitologie. 
Zajímavé a důležité jsou jeho nálezy 
a terénní výzkumy. Dokladem jsou vyda-
né jeho odborné články a publikace. Vět-
šina z nich se týká ptáků, rostlinných 
druhů, stromů. Při terénních vycházkách 
byl a doposud je jeho nerozlučným spo-
lečníkem fotoaparát. Je také ještě aktiv-
ním včelařem, včelaří s pěti včelstvy.

V pátek 13. 8. 2010 v salónku hospůd-
ky u Bagarů ve Skaličce se sešli ke spo-
lečné besedě s jubilantem panem Vítěz-
slavem Přikrylem jeho přátelé, zástupci 
vedení škol, zástupci obcí, zástupci spo-
lečenských organizací. Setkání a besedu 
zorganizoval z vlastní iniciativy pan Fran-
tišek Pavlík. Pozvání na tuto besedu při-
jala i naše paní starostka Marie Štěpánů, 
ředitelka školy Mgr. Bc. paní Marta Ko-
rytarová, Antonín Štěpánů, Mgr. Jana 
Tomšů.

Při naší gratulaci byl pan Vítězslav 
Přikryl obdarován kyticí, dárkovými balíč-
ky, albem s fotografiemi současné naší 
obce Všeminy, nahrávkou oslav 600 let 
obce Všemina, osobními dárky. Beseda 
byla přátelská s mnoha vzpomínkami jubi-
lanta na léta práce ve školách, obcích 
a při svých výzkumech v terénu. Nejvíce 
vzpomínek věnoval období, které prožil ve 
Všemině. O dění v naší obci má stále zá-
jem. Minimálně jedenkrát do měsíce 
mám od pana Přikryla telefonát a jeho 

první dotaz je, co je nového ve Všemině. 
Rozhovor končí slovy pozdravujte všechny 
ve Všemině.

Panu V. Přikrylovi do dalších let přeje-
me hodně zdraví, stále dobrou náladu 
a chuť k objevování nových poznatků.

  Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce



4 Všeminský zpravodaj 3/2010

Většina občanů již určitě zaznamenala 
změnu duchovního správce Farnosti 
Všemina. Svým řeholním představeným 
a otcem arcibiskupem jsem byl pověřen, 
abych zde v červenci převzal po otci Petru 
Wnukovi duchovní službu. Dovolte, abych 
se trochu čtenářům Zpravodaje předsta-
vil. 

Jmenuji se František Kuběna, je mi 62 
let. Mám jednoho mladšího bratra, který 
je ženatý a má čtyři děti. Po absolvování 
Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 
1971 jsem převážně pracoval v SBČS 
a to v analytickém odboru pobočky 
v Ostravě.

Po listopadové změně poměrů jsem 
v únoru 1990 nastoupil jako řeholní kněz 
Tovaryšstva Ježíšova na své první místo 
v Českém Těšíně. Pak přišly další štace 
jako španělská Salamanca, Praha, Lideč-
ko, Svatý Hostýn, Indie, Brno. Celá řada 
krásných míst a skvělých lidí, se kterými 
jsem se setkal.

V mládí, během studia na VŠE i po 
něm, mně přitahovaly dějiny, filozofie 
a trochu i politologie. Práce v bance 
v souhrnném odboru byla zajímavá a do-
cela se mi líbila. Doba „normalizace“ byla 
pro mě dobou duchovního hledání. Po 
setkání s otcem Františkem Líznou SJ, 
signatářem Charty 77, a pod jeho vlivem, 
jsem se rozhodl pro vstup do jezuitského 
řádu. V těchto dnech – přesně 14. září 
jsem dovršil 30 let řeholního života. 

Z NAŠÍ FARNOSTI

Do Tovaryšstva mě v Opavě přijal skvě-
lý svatý kněz otec Leo Hipsch, který se 
stal i mým novicmistrem. Po noviciátu 
jsem u našich starých profesorů, kteří 
prošli také universitou života, jako vězně-
ní gestapem, PTP, uranovými doly a další 
kriminály, vystudoval filosofii a teologii. 
V roce 1987 tehdejší provinciál otec Jan 
Pavlík mě doporučil ke kněžskému svěce-
ní. Svátost kněžství jsem s hlubokou 
vděčností přijal z rukou otce biskupa, ny-
nějšího kardinála, J. E. Jána Ch. Korce 

v jeho bytě v Bratislavě v pátek odpoled-
ne, na den sv. Augustina 28. srpna 1987. 
V současné době mám v České provincii 
TJ částečně na starosti misijní dílo v zá-
moří.

Na závěr bych chtěl všechny naše ob-
čany, věřící i nevěřící, ze srdce pozdravit 
a poprosit je o spolupráci a podporu. 
Jsem tady pro všechny a chci sloužit 
všem. 

 František Kuběna, řeholní kněz TJ

Poděkování
Před několika týdny odešel z naší obce na nové působiště 

P. Petr Wnuk. Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za 
vše, co pro naši farnost a obec za 6 let svého působení vy-
konal a popřát mu na novém místě hodně dobrého, pevné 
zdraví a Boží požehnání.

Novým duchovním správcem naší farnosti byl jmenován 
P. František Kuběna. Tímto jej v naší obci vítáme a věříme, že 
jeho nástup do naší farnosti bude pro všechny přínosem.

 
Za KDU-ČSL Pavel Šustáček, předseda
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Pokračování ze str. 1
Během prázdnin bývá ve škole větši-

nou klidno, ale tyto prázdniny v naší škole 
byly opravdu rušné. Již v červnu se začalo 
s vyklízením mateřské školy a staré části 
základní školy. Po dobu vyklízení nám fir-
ma PARTR poskytla na pomoc své pra-
covníky a zajistila také odvoz nevhodné-
ho nábytku, který již nevyhovoval součas-
ným požadavkům školy.

Od 1. července nastaly bourací práce, 
při kterých bylo zjištěno, že rekonstrukce 
mateřské školy nebude jednoduchá. Po 
odkrytí obložení zdí byla zjištěna na stě-
nách plíseň a vysoká vlhkost, bylo nutné 
odstranit veškeré omítky a zdivo vysušit.
Tím se zvětšil objem prací, které byly 
plánovány. Po vysušení zdiva se urychlily 
práce s novými omítkami a v polovině 
prázdnin jsme již viděli jak bude nová 
mateřská škola vypadat. 

Problém, který vyvstal s vlhkostí v ma-
teřské škole byl i na schodišti do základní 
školy, bylo nutné odstranit obklady 
a opravit omítky. Omítky musely být nové 
i v jedné třídě staré budovy, poněvadž při 
malování začaly vypadávat kusy omítky. 
Tím se všechny práce protahovaly na 
delší dobu než jsme plánovali.

V posledním týdnu se již pracovalo celé 
dny, abychom vše zvládli do zahájení no-
vého školního roku. Na jedné straně již 
uklízely uklizečky a na druhé straně se 
ještě stále pokládaly podlahové krytiny 
a malovalo. Nakonec firma Dřevovýroba 
Kaštánek dodala nábytek do mateřské 
školy a pan Mahdal zhotovil nábytek do 
šatny pro mateřskou školu. Velké podě-
kování za práci patří paní Evě Kašíkové 
a Lence Mikšíkové, které celou školu po 
rekonstrukci uklidily. Samozřejmě patří 
poděkování také firmě pana Tomšů, která 
prováděla rekonstrukci. Dále bych chtěla 
poděkovat panu V. Tomšů za sponzorský 
dar - podlahová krytina na chodbě v zá-
kladní škole, panu Mahdalovi, který vyro-
bil nábytek do šatny za materiál firmě 
PARTR, která přispěla finanční částkou 
20 000 Kč na nábytek do šatny a také 
pomohla při stěhování nábytku. Podě-
kování patří také výboru KRPŠ za spon-
zorský dar na nákup nábytku do základní 
školy a boxy pro základní školu i mateř-
skou školu.

Poslední tři pracovní dny v srpnu na-
stoupily i paní učitelky, které připravovaly 
pomůcky, hračky a výzdobu školy, aby-
chom mohli zahájit 1. září. Vše se zvládlo 
a zahájení školního roku mohlo být tak 
jako ve všech školách 1. září.

Ještě jednou děkuji všem, kteří byli 
nápomoci při pracích, abychom mohli 
školní rok 2010/11 zahájit v termínu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok byl zahájen v mateřské škole 

s plně naplněnou kapacitou - 28 dětí. 
Začátek školního roku je vždy velkou změ-
nou, a to hlavně pro naše nejmenší, které 
čeká první den v mateřské škole. Jak si 
zvyknou na nový režim dne, ranní vstává-
ní, učitelky i kamarády? Každé dítě se na 
nové prostředí adaptuje jinak. Někdo plá-
če, jiný odmítá komunikovat s učitelkou 
a ostatními dětmi, jiný si na nové věci 
přivykne hned. Nástup do mateřské školy 
je velkou změnou v dosavadním životě 
dítěte, ale na novou situaci si musí zvy-

kat i rodiče, především maminky. Velmi 
často odcházejí se strachem, jak to jejich 
potomek zvládne bez nich.

V tomto školním roce pokračujeme 
v ŠVP „Hrajeme si na pramínky“, který byl 
v loňském roce upraven a dopracován dle 
požadavku RVP pro mateřské školy. 
Budeme se po celý rok snažit dětem vy-
tvářet příjemné prostředí, do kterého se 
budou těšit. Nadále budeme pokračovat 
ve spolupráci s rodiči - společné akce pro 
rodiče a děti.

Mgr. Bc. Marta Korytarová
 ředitelka školy

Z historie MŠ
Dne otevřených dveří ve škole v neděli 12. 

září mohli občané využít k prohlídce prostor 
mateřské školy po její rekonstrukci. 

Prostory, které mateřské škole doposud 
sloužily, vznikly nástavbou kotelny a přebu-
dováním bytu pro řídícího učitele a jedné 
učebny v přízemí školy.

Dne 3. 9. 1978 v den zahájení provozu 
byla předána mateřské škole šatna, malá 
místnost pro přípravu svačin a obědů (obě-
dy se dovážely ze Slušovic), jedna třída 
a herna a sociální zařízení, které bylo umís-
těno nad schodištěm do šaten základní 
školy. První ředitelkou byla paní Vlasta Sla-
víčková, učitelkou paní Miroslava Jančíková, 
školnicí a kuchařkou paní Ludmila Holíková. 
Paní učitelka Šárka Hirková (Maříková) na-
stoupila do MŠ v roce 1979 a paní učitelka 
Věra Polášková v roce 1982. Provoz MŠ byl 
od 7 do 16 hodin a kapacita pro 30 dětí 
byla hned v začátku využita. V dalších letech 
byla kapacita snížena na 22 dětí při denní 
docházce, na dopolední předškolní výchovu 
byly přijaty jen děti pětileté.

Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce



Obec Bílý kostel nad Nisou
povodeň 7. 8. 2010
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Z činnosti SDH Všemina 
Vážení a milí spoluobčané, 
skončily nám prázdniny, čas odpočin-

ku, dovolených a letních radovánek. 
Hasičský sbor toto letní období vyplnil 
pohárovými soutěžemi a různými brigá-
dami. 

Družstvo žen nemeškalo a hned první 
víkend v červenci se zúčastnily pohárové 
soutěže na Hrobicích, kde se umístily na 
6. místě z celkového počtu jedenácti 
družstev. V neděli 4. 7. 2010 bylo pozvá-
no družstvo mladých hasičů na první pivní 
slavnosti pořádané místním TJ Sokolem. 
Mladí hasiči přijeli hasičským autem i se 
zvukem sirény. Po urychleném výskoku ze 
zásahového vozidla předvedli perfektní 
požární útok, za který sklidili velký po-
tlesk obecenstva. Další pohárová soutěž 
se uskutečnila 4. 9. 2010 v Neubuzi. 
Soutěže se zúčastnily tři družstva, a to 
starší žáci, ženy a muži. Ženy se umístily 
na 4. místě, starší žáci obsadili 3. místo 
a muži 5. místo. Na pohárovou soutěž do 
Neubuze jsme pozvali i družstvo z družeb-
ní obce Strahovice. 

Letní období ale nebylo jen období sou-
těží ale především oslav. Dne 25. 7. 
2010 byl náš hasičský sbor pozván na 
oslavy výročí Hasičského sboru Veselá. 
Další oslavy, kterých jsme se zúčastnili, 
bylo 110. výročí hasičského sboru na 
Březové. Nedělním oslavám výročí SDH 
Březová předcházela pohárová soutěž 
s účastníky nad 35 let. Byla to velmi po-
dařená akce. V neděli oslavy pokračovaly 
slavnostní mší svatou, společnou schůzí 
a na závěr zábavným odpolednem. 

Dne 22. 8. 2010 pořádal náš sbor mši 
svatou za živé i mrtvé hasiče. Celou mší 
nás doprovázela dechová hudba Všemi-
ňanka. 

MO Český červený kříž
Jak nám ukázala příroda květnové 

a červnové povodně nebyly těmi posled-
ními. V červenci nás příroda překvapila 
s dalšími ničivými povodněmi, které 
v červenci zasáhly zejména Liberecko. 
Na tomto místě bychom chtěli poděko-
vat všem občanům, kteří přispěli na 
sbírku, kterou pořádala naše MO ČČK 
v této souvislosti. Vybralo se celkem 
21.000 Kč. Vybraná částka byla osobně 
předána obci Bílý kostel cca 2 km od 
Chrastavy (okres Liberec). Chceme tím-
to poděkovat i firmě Partr za zajištění 
dopravy při převozu peněz na místo 
a dále členkám Emilii Gajdošíkové, Ha-
ně Bednaříkové a Ludmile Gajdošíkové 
za uspořádání sbírky mezi občany.

Během podzimu plánujeme uspořádá-
ní 2 autobusových zájezdů: 23. října 
zájezd do Polska za nákupy před dušič-
kami a 11. prosince zájezd do vánoční 
Vídně. Všichni jste srdečně zváni. 
Přihlásit se můžete u Jany Ježíkové.

Závěrem mi dovolte popřát našim 
školákům a předškolákům hodně úspě-
chů v novém školním roce. Učitelům 
a rodičům pak dostatek trpělivosti při 
řešení každodenních trablům malých 
školáků

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

Do činnosti SDH patří i tradiční brigády. 
V měsíci srpnu jsme pořádali úklidovou 
brigádu na naší zbrojnici a také jsme po-
máhali na brigádě ve Všeminské farnosti 
při úklidu kůlny, půdy a garáže. 

Závěrem bych Vám všem chtěla popřát 
hezký podzim. A zároveň připomenout 
nutnost požární prevence. 

Za SDH Všemina 
Marie Gajdošíková
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Z činnosti MS Všemina III. čtvrtletí 2010
Končí letní období a přelom léta a pod-

zimu je tradičně náročný na zajištění kr-
mivové základny na zimní období. Zajistit 
dostatek krmiva spočívá v usušení něko-
lika desítek metráků sena a rozvozu do 
16 krmelců a oborohů a ještě dostateč-
nou zásobu na doplňování. Přesto, že se 
členové snaží seno zajistit z vlastních 
zdrojů, tak se ani letos nevyhneme jeho 
nákupu od soukromníků. Dále se nakou-
pilo 30 q ječmene a 150 kg soli. Zásoby 
musí být tak velké, aby v případě „tuhé 
zimy“ (kterou opět meteorologové vyhro-
žují) zvěř nestrádala. K provozu myslivos-
ti tj. péče o zvěř, krmné zařízení a údržbě 
chatového areálu, je nutný dostatek fi-
nančních prostředků. Hlavním finančním 
zdrojem je zisk z pořádání taneční zábavy 
- červencové noci. Tuto taneční zábavu 
pořádáme již tradičně. Také letos se 
uskutečnila 10. 7. 2010 a přálo nám 
i počasí, což se projevilo na slušné ná-
vštěvě této akce. Červencová noc vyžadu-
je zapojení všech členů, neboť kvalitní 
příprava areálu, občerstvení a jídla se 
nám vrátí na spokojenosti návštěvníků. 
Letos jsme si posteskli nad menší účastí 
„střední generace Všemiňanů“. Bohužel 
ani krásné počasí, perfektně připravený 
guláš a pečený divočák (jídlo výborně 
připravil Rosťa Gajdošík) nebyly pro na-

prostou většinu lidí této generace dosta-
tečná argumentace pro večerní procház-
ku směrem k myslivecké chatě.

V tomto období pokračuje lov srnců, 
který je posledního září ukončen. Od dru-
hé poloviny srpna začíná lov dančí zvěře 
a pokračuje lov divočáků. Od tohoto ter-
mínu je povolený také lov kachen divo-
kých, ale vzhledem k tomu, že se u nás 
nevyskytují, jsme zváni od našich přátel 
ze Studénky. V jejich honitbě je několik 
rybníků, u kterých se kachny a jiní lovní 

ptáci v dostatečné míře vyskytují. Letos 
se honu na kachny ve Studénce účastnilo 
10 členů a vrátili se spokojeni i se sluš-
ným úlovkem.

Koncem září zakončíme letní období 
a připravujeme se na podzimní a zimní 
období, kdy probíhá hlavní lovecká sezó-
na a hony na drobnou zvěř. S příchodem 
prvních sněhových vloček pak začíná 
hlavní úkol myslivců - postarat se o zvěř 
v době strádání – přikrmování zvěře.

 Za MS Všemina Štěpánů Antonín

Zpráva o činnosti oddílu kopané TJ Sokol Všemina – léto 2010
V neděli 4. července se "Pod Čupem" 

konaly první pivní slavnosti. Točilo se 6 
druhů piva a bohatý program odstartoval 
po poledni utkáním starých pánů proti 
Jasenné, kdy domácí podlehli 2:4. 

Druhý zápas obstaralo tradiční klání 
Hořansko - Dolansko. Stejně jako v minu-
lém roce se radovali až po pokutových 
kopech hráči z horní poloviny obce. Duely 
na hřišti byly orámovány množstvím sou-
těží pro nejmladší návštěvníky akce. 
V podvečer přišel na řadu velmi zdařilý 
útok mladých všeminských hasičů. 

Večerní posezení zpříjemnila a pěknou 
kulisu vytvořila nadějná hudební skupina 
Rozjetý zips z Lukova, která spolu s té-
měř 500 účastníky slavností udělala vý-
bornou atmosféru. První ročník se tedy 
vydařil. Všem organizátorům, kteří se 
podíleli na vytvoření, doufejme, nové tra-
dice na hřišti, patří poděkování, speciál-
ně hlavním iniciátorům a členům výboru 
TJ Sokol Všemina Lukáši Turnovi a Bro-
nislavu Kolářovi.

Po skončení jarní části opustili z věko-
vých důvodů kádr dorostu 4 hráči. Ze žá-
ků, když nepočítáme Dušana Karlíka ml., 

jenž hrával stabilně již v uplynulém roce, 
nepřišel nikdo. Protože v mužstvu zůstalo 
10 fotbalistů, rozhodli jsme se do nové 

sezóny dorost nepřihlašovat. Zůstávajícím 
mladým hráčům se dala příležitost probo-
jovat se do úzkého kádru mužů. 



Zástupce pojišťovny Generali pan Jiří 
Krsička předává sponzorský dar trené-
ru mužstva žáků Richardu Pavelkovi.
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Náš A-tým se v závěru jara potýkal 
s nedostatkem fotbalistů, a proto by prá-
vě tito hráči měli vyztužit řady naší vlajko-
vé lodi. 

Z tohoto důvodu se posunul začátek 
utkání žáků znovu na neděli odpoledne, 
a to konkrétně na 2,5 hod. před úředním 
začátkem mužů. Pojišťovna Generali za-
stoupená panem Jiřím Krsičkou předala 
mužstvu žáků hodnotný sponzorský dar 
– sadu dresů s logem sponzora, tréninko-
vé rozlišovací dresy a míče.

Trénování mužů převzal Antonín Burša, 
který se tak stal hrajícím koučem. 
Stávající trenér František Gajdošík bude 
vykonávat pozici vedoucího mužstva. 
Jménem výboru bychom mu chtěli za do-
savadní práci poděkovat a popřát mu 
i v nové pozici hodně úspěchů. S aktivní 
kariérou se rozloučil František Kučera. 
I jemu patří velký dík za to, co pro náš 
oddíl odvedl ať už jako hráč, nebo v jarní 
části sezóny jako trenér dorostu. Na hos-
tování do Neubuzi odešel Pavel Gajdošík. 
Ve stejném mužstvu hostování prodloužil 

MUŽI - IV. třída, skupina B

 Kolo Datum Utkání Výsledek/čas
 1. neděle 8. 8. Všemina - Jasenná 1:0
 2. neděle 15. 8. Štípa B - Všemina 5:5
 3. neděle 22. 8. Všemina - Hvozdná B 11:0
 4. sobota 28. 8. Veselá B - Všemina 0:1
 5. neděle 5. 9. Všemina - Lůžkovice B 0:3
 6. neděle 12. 9. Všemina- Kostelec B 8:2
 7. neděle 19. 9. Neubuz - Všemina 3:3
 8. neděle 26. 9. Všemina - Kašava B 4:2
 9. neděle 3. 10. Lutonina - Všemina 15:30
 10. neděle 10. 10. Všemina - Trnava 15:00
 11. neděle 17. 10. SK Vizovice B - Všemina 14:30
 12. neděle 24. 10. Jasenná - Všemina 14:00

Pozn.: Muži v případě příznivého počasí odehrají první jarní 
kolo již v neděli 24. 10.

ŽÁCI - okresní soutěž, skupina B

 Kolo Datum Utkání Výsledek/čas

 1. neděle 22. 8. Všemina - Hvozdná 0:8
 2. neděle 29. 8. Štípa - Všemina 10:1
 3. neděle 5. 9. Všemina - Lukov 3:3
 4. neděle 12. 9. Všemina - Trnava 2:3
 5. neděle 19. 9. Lůžkovice - Všemina 12:0
 6. neděle 26. 9. Hvozdná - Všemina 16:0
 7. neděle 3. 10. Všemina - Štípa 13:00
 8. neděle 10. 10. Lukov - Všemina 12:00
 9. neděle 17. 10. Trnava - Všemina 11:30
 10. neděle 24. 10. Všemina - Lůžkovice 11:30

Pozn.: Žáci hrají svoji soutěž čtyřkolově, tzn. s každým soupe-
řem se na podzim i na jaře utkají dvakrát.

Martin Kučera. Do dorostu v Jasenné 
odešli hostovat Tomáš Zerzan, Daniel 
Štěpán a Josef Sklenář.

V letní přestávce skončil jako hospodář 
zakládající člen Sokolu, dlouholetý hráč, 
funkcionář a jednatel pan František Čala. 
Výbor TJ Sokol Všemina mu děkuje za 
dlouholeté odvedené služby a zásluhy 
o založení a rozvoj všeminského fotbalu 
a přeje mu do dalších let hodně zdraví 
a osobních úspěchů.

Na závěr dovolte, abych poprosil obča-
ny, kteří vlastní jakékoliv archivní materi-
ály mapující historii fotbalu ve Všemině, 
aby je zapůjčili, neporušené vrátíme. 
Shromažďujeme archiválie k blížícímu se 
50. výročí založení oddílu kopané. Kon-
taktní osobou je Lukáš Turna.

Přípravná utkání - muži:
Lípa - Všemina 3:3.
Všemina - Lhota u Vsetína B 3:5.
Všemina - Kašava A 3:3.

David Řepa, 
sekretář TJ Sokol Všemina

Sestava "starých pánů" proti Jasenné Hořansko – Dolansko


