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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
17. 5. 2012

• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo 
úpravu rozpočtu.

• ZO schválilo prodej pozemku p.č. 
589/6 o výměře 160 m² v k.ú. Všemina 
za 50,- Kč/m² firmě Amipol.

• ZO schválilo příspěvek 5000 Kč na 
akci Velký Napoleon pro Dětský domov 
a ZŠ Vizovice.

• ZO neschválilo příspěvek pro Centrum 
pro zdravotně postižené Zlínského kraje.

• ZO schválilo zájem vstoupit do sdru-
žení zadavatelů výběrového řízení na svoz 
odpadu.

• ZO schválilo prodloužení splatnosti 
poplatků za odpady do konce srpna 
2012.

• ZO schválilo příspěvek pro hasiče na 
okresní soutěž ve výši 3.000 Kč.

• ZO schválilo vybudování příslušné 
kanalizace v místech, kde se vybuduje 
chodník z dotačního titulu.

• ZO schválilo oslovení firmy MCI 
SERVIS s. r. o. k provedení výběrového 
řízení na vybudování chodníku a kanaliza-
ce a pověření starosty k podpisu smlouvy 
s touto firmou.

• ZO schválilo zahájení sanace sklád-
ky, v současné době dochází k oslovování 
firem.

• ZO schválilo pasport komunikací.
• ZO schválilo umístění radaru na za-

čátku obce – na dolním konci.

• Narození

Andrea Novotná, Všemina 193
Patrik Tomšů, Všemina 223
Jakub Štěpán, Všemina 20

• Sňatky

14. 4. 2012
Miroslav Olšina, Všemina 99
Gabriela Kostruhová, Všemina 99

21. 4. 2012
Rostislav Holík, Všemina 270
Petra Kaulincová, Všemina 276

12. 5. 2012
Josef Burget, Vizovice
Helena Maliňáková, Všemina 246

2. 6. 2012
Lukáš Zavřel, Slušovice
Jana Miková, Všemina 309
Novomanželům přejeme hodně štěstí 

na společné cestě životem.

• Úmrtí

15. 4. 2012
Jan Kovařčík, Všemina 269

24. 4. 2012
František Holík, Všemina 55

13. 6. 2012
Františka Kovářová, Všemina 202

 Čest jejich památce!

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze Všeminské matriky 
II. čtvrtletí 2012

ZÁJEZD VŠEMINSKÝCH SENIORŮ
Letošní poznávací zájezd seniorů v so-

botu 9. června byl nasměrován do Beskyd. 
První zastávka byla na Pustevnách ve 
výšce 1018 m. n. m. Vydali jsme se 
k soše pohanského boha Radegasta. 
Cestou jsme se zastavovali, abychom si 
prohlédli krásnou okolní krajinu. Údolí 
s pohledem na město Valašské Meziříčí, 
vrcholky hor, kde jsme zahlédli i kapli se 
sousoším Cyrila a Metoděje. Ti, kteří ne-
šli k soše boha Radegasta, vnímali při 
kafíčku krásnou výzdobu jídelny domu 
Libušín. Podle odborníků patří k nejcen-
nějším domům, které architekt Jurkovič 
navrhoval. V roce 1995 získal s druhým 
domem nazývaným Maměnka statut ná-
rodní kulturní památky. Konec pobytu na 
Pustevnách nám narušila mlha s deš-
těm. 

Dalším cílem našeho poznávacího zá-
jezdu byl nejstarší skanzen ve střední 
Evropě – Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Byl založen 
bratry Jaroňkovými, rodáky ze Zlína. Jejich 
myšlenka, že muzeum nemá za cíl jen 
uchovávat originály a repliky valašských 
staveb, ale také udržovat a představovat 
valašské tradice se dodržuje.

Po společném obědě v Rožnově pod 
Radhoštěm (během oběda přestalo pr-
šet) jsme prošli bránou Valašského mu-
zea do Dřevěného městečka. Stali jsme 
se účastníky akce Rožnovská valaška 
2012. Od 8. června do 10. června se zde 
konal XIX. Mezinárodní armádní folklorní 
festival a XIII. Přehlídka skupin historické-
ho šermu. Během našeho dvouhodinové-
ho pobytu jsme mohli zhlédnout ukázku 
táborového života v historickém ležení, 
přehlídku dětských folklorních souborů 
a ve stáncích prezentaci výrobků lidových 

výrobců. Také jsme si prohlédli zde sou-
středěné staré valašské městské a cír-
kevní budovy, valašský Slavín, kde jsou 
uloženy ostatky valašských osobností 
a sportovců Daňka, Zátopka.

Zajímavá byla i prohlídka s výkladem 
památného dřevěného evangelického 
kostela ve Velké Lhotě. Byl postaven 
v roce 1783, krátce po vydání toleranční-
ho patentu, bez věže a vchodu mimo 
cestu. Jednotné vybavení kostela pochází 
z roku 1839. V letech 1875 až 1895 zde 
působil kněz Jan Karafiát, proslavený 
autor Broučků, který ve svém půvabném 
vyprávění pro děti vyjádřil lásku k přírodě, 
touhu po mravní ušlechtilosti a krásných 
vztazích mezi lidmi. (Od r. 1876, do r. 
1980 vyšlo 79 vydání) Zastavili jsme se 
u přehrady Bystřička, abychom si připo-
mněli její 38 ha rozlohu a to, že je zde 
ideální místo pro koupání a rekreaci. 

Tento poznávací zájezd jistě každého 
z nás něčím zaujal, obohatil. Budeme na 
něj rádi vzpomínat. Děkujeme za přípravu 
a uskutečnění tohoto zájezdu starostovi 
obce panu Robertovi Tomšů a člence 
Zastupitelstva obce paní Janě Ježíkové. 

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

Foto: Mgr. Jana Tomšů
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SVOZ ODPADŮ V ROCE 2012 

• PLASTY: 4. 7., 1. 8., 5. 9., 3. 10., 31. 10., 28. 11. 

• NEBEZPEČNÝ ODPAD: 24. 10.

Do dalších let přejeme jubilantům Do dalších let přejeme jubilantům 
hodně z draví, spokojenosti hodně z draví, spokojenosti a rodinné pohody.a rodinné pohody.

 4. 7. Martinů Marie, č.p. 203 79 let
 7. 7. Štěpán Josef, č.p. 263 60 let
 7. 7. Tomšů Jana, č.p. 274 70 let
 10. 7. Kučerová Marie, č.p. 158 78 let
 18. 7. Valová Emilie, č.p. 168 77 let
 18. 7. Pekařová Marie, č.p. 232 65 let
 20. 7. Kovářová Františka, č.p. 190 73 let
 23. 7. Štěpánů Ludmila, č.p. 100 82 let

 1. 8. Kaulinec Stanislav, č.p. 117 71 let
 10. 8. Valová Stanislava, č.p. 104 77 let
 12. 8. Kučerová Anna, č.p. 186 71 let
 14. 8. Ježík Alois, č.p. 238 81 let
 16. 8. Tomšů Anna, č.p. 34 84 let
 17. 8. Matušů Ludmila, č.p. 112 71 let
 17. 8. Studenka Karel, č.p. 87 83 let
 20. 8. Plonka Bohuslav, č.p. 176 83 let
 21. 8. Bělíčková Milada, č.p. 121 75 let
 23. 8. Čala Alois, č.p. 173 72 let
 28. 8. Matůšů Josef, č.p. 231 78 let
 29. 8. Molková Anděla, č.p. 24 70 let

 7. 9. Vičíková Marie, č.p. 221 76 let
 10. 9. Kovařčíková Marie, č.p. 108 76 let
 15. 9. Gajdošík Vilém, č.p. 175 82 let
 18. 9. Chovancová Anděla, č.p. 61 74 let
 21. 9. Chovancová Ludmila, č.p. 132 87 let
 21. 9. Kovaříková Františka, č.p. 54 84 let
 21. 9. Marcoňová Ludmila, č.p. 144 74 let
 22. 9. Gajdošíková Ludmila, č.p. 223 78 let

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

Poslední den letošního školního roku je za námi. Letní 
dny, čas dovolených, ale hlavně dětmi dlouho očekávané 
prázdniny začaly. Všichni toužíme po odpočinku, plánuje-
me výlety a dovolené, těšíme se na sluneční letní dny 
a teplé večery. 

Každý má svoji představu s kým a hlavně jak dny volna 
prožije, proto mi dovolte, abych jménem celého zastupitel-
stva, zaměstnanců obce, ale i za sebe popřál hlavně dě-
tem hodně krásného počasí, příjemných zážitků a dospě-
lým co nejdelší dobu odpočinku a relaxace. 

Chtěl bych také poděkovat všem učitelkám, vychovatel-
kám a pracovnicím naší školy za jejich obětavou a nároč-
nou práci. Robert Tomšů, starosta obce

SDH VŠEMINA
Vážení a milí spoluobčané, 
skončilo nám jarní období, které jsme v našem sboru trávili 

přípravami na okrskovou soutěž, která se po osmi letech konala 
ve Všemině. 

Ovšem jarní sezóna v našem sboru začala tradiční brigádou 
v obci, která se uskutečnila 3. dubna. Uklízeli jsme kraj silnice 
v horním konci obce „Nad lánem“. V měsíci dubnu se náš sbor 
také tradičně účastnil 19. Hasičské pouti na svatém Hostýně. 
Po návratu z Hostýna jsme u kostela postavili šestnáct metrů 
vysokou májku. Na postavení tak vysoké májky bylo potřeba 
hodně chlapů, ale sešli se v hojném počtu, takže to nebyl žádný 
problém. 

Bohužel se naší obci nevyhnuly ani požáry. V pondělí 30. dub-
na zazněly ve Všemině sirény. Muži, ze zásahového družstva 
dostali sms zprávu, že hoří les v chatové oblasti. Neopatrný 
majitel jedné z chat neekologicky likvidoval svůj odpad – zapálil 
jej u lesa. Čímž se samozřejmě oheň rozšířil do lesa a vznikl 
požár. Na pomoc přijely zásahové družstva ze Slušovic, Zlína, 
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Z činnosti MS Všemina za II. čtvrtletí 2012
Jarní období je vítáno jak lidmi, tak 

i zvěří, která v přírodě žije. Je to radostná 
doba, kdy se příroda probouzí ze zimního 
spánku a zvěř vyhledává slunná místa, 
kde se začínají zelenat travní porosty, 
které jsou vítanou složkou potravy zvěře. 
Končí zimní přikrmování a myslivcům na-
stává povinnost vyčistit a dezinfikovat 
krmná zařízení a jejich okolí. Je také nut-
né zhodnotit stav krmelců a v případě 
poškození naplánovat opravy.

Začátkem května byla členská schůze, 
na které byly řešeny různé organizační 
záležitosti a myslivecký hospodář Ros-
tislav Gajdošík předal členům povolenky 
k lovu jednotlivých druhů zvěře srnčí, 

daňčí, prasete divokého a škodné. Po-
volenky zatím obdrželi jen ti členové, 
kteří měli vyčištěná krmná zařízení. 
Ostatní je dostanou, až si tuto povinnost 
splní. Dále zhodnotil stav zvěře a předlo-
žil plán chovu a lovu zvěře. Vlivem poměr-
ně mírného zimního období byl zazname-
nám úhyn minimální, ale v době jarních 
měsíců byly nalezeny uhynulé kusy srnčí 
zvěře zdatné ve zvěřině, pravděpodobně 
po střetu s autem nebo snad poraněné 
střelou od pytláků. Příčiny úhynu nebyly 
zjištěny.

Jarní období končí měsícem červnem, 
který je pro nás myslivce velmi významný. 
Červen je již od r. 1959 nazýván měsícem 

myslivosti. V červnu je příroda plná živo-
ta, vše kvete, bují a rodí se mláďata. 
Proto tato příroda a život v ní potřebuje 
naši ochranu a péči.

 Obracíme se i na naše spoluobčany, 
aby při návštěvě přírody byli ohleduplní 
a zachovali v přírodě klid, ale hlavně ne-
nechali volně pobíhat psí miláčky, kteří 
jsou jedni z největších škůdců mladé zvě-
ře. Svým volným pohybem v travinách ru-
ší a napadají mláďata zvěře a tato napa-
dená mláďata dříve nebo později uhy-
nou.

Myslivost není jen lovem, ale přede-
vším je to péče o zvěř a snaha o zacho-
vání přírodního prostředí zvěře a jeho 
ochrana před predátory. 

Velkým nepřítelem zvěře jsou i automo-
bily. Obracíme se na řidiče, aby hlavně 
v místech, kde je předpokládaný zvýšený 
pohyb zvěře, jezdili obezřetně, protože 
sražená srna = odsouzená i její malá srn-
čata. I takových případů je několik zazna-
menáno každoročně.

Věříme, že i naši spoluobčané mají ra-
dost a hezký zážitek, když v přírodě po-
tkávají volně žijící zvěř a nemusí se za ní 
vydávat jen do zoologických zahrad. Aby 
tomu tak bylo i nadále, musíme všichni 
udělat maximum pro ochranu mláďat, ze 
kterých vyroste nová generace nádher-
ných a majestátních srnců, daňků atd.

Za MS Všemina Antonín Štěpánů

Vsetína i Vizovic. Oheň se 
rychle uhasil, ale zásahové 
družstvo muselo zůstat na 
místě a hlídat les. Myslím, 
že toto je dostatečně od-
strašující příklad toho, že 
nemáme zakládat oheň na 
volném prostranství a už 
vůbec ne blízko lesa!!!

Na začátku měsíce květ-
na se sešli hasiči ze 
Zlínského kraje, aby převzali 
ocenění od hejtmana zlín-
ského kraje, pana Mišáka. 
Z našeho sboru byl oceněn 
pan Alois Gargulák za dlou-
holetou činnost v hasičském 
sboru. 

Jarní období v našem hasičském sboru 
ovšem patřilo hlavně soutěžím. 19. květ-
na se družstvo starších žáků zúčastnilo 
hry Plamen. Soutěž obsahovala celkem 3 
štafety a jeden požární útok. Celý den byl 
pro naše děti velmi náročný. Umístily se 
na 16. místě. Další sobotu 27. května se 
náš dorostenec Fanda Polách zúčastnil 

závodů v Otrokovicích, kde musel zvlád-
nout dvě štafety a testy. Všechno zvládl 
na jedničku, ovšem konkurence byla veli-
ká, tak se umístil na krásném 8. místě.

Přejděme nyní k největší události letoš-
ního roku v našem sboru, a to je okrsko-
vá soutěž, konaná po osmi letech v naší 
obci. Soutěže se celkem zúčastnily 4 

družstva starších žáků, 
5 družstev mladších žáků, 
6 družstev žen a 9 družstev 
mužů. Všechna naše druž-
stva měla natrénováno 
a doma jsme velmi bojovali! 
Naše družstva získala tři 
poháry! Družstvo žen za tře-
tí místo, mladší žáci za dru-
hé místo, starší žáci za prv-
ní místo. Družstvo mužů 
skončilo na pátém místě. 
Soutěž byla z naší strany 
velmi dobře zorganizovaná. 
Patří dík všem lidem, kteří 
se na organizaci a hladkém 
průběhu soutěže podíleli. 
A taky všem, kteří se na nás 

přišli podívat a podpořili nás. 
Závěrem mého příspěvku bych Vás ješ-

tě jednou chtěla poprosit o zvýšení pozor-
nosti při neodborném pálení a zakládání 
ohňů v blízkosti lesa. 

Za SDH Všemina 
 Marie Gajdošíková
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Máme budoucnost?
Léto, doba dovolených, prázdnin a od-

počinku, nám dává částečně zapomenout 
na každodenní starosti a obavy z budouc-
nosti. Přesto pod dojmem zpráv a infor-
mací z masmédií přestáváme mít radost 
a dobrou náladu. Uvnitř v srdci jsme plni 
nepokoje a neklidu z nejisté budoucnos-
ti.

Naše nejistota a ztráta důvěry ve věci 
příští pramení ze ztráty životního motoru, 
který nás táhne vpřed. Nepřítomnost víry 
a lásky spojené s nadějí způsobuje za-
temnění mysli a život v temnotách. 
Výsledkem ztráty křesťanství a nahrazení 
křesťanské společnosti společ-
ností občanskou (tedy nevěřící) je 
radikální změna hodnot a zvyků, 
podstatná proměna našeho živo-
ta. Starověké římské přísloví praví 
„co bylo neřestí, stalo se mra-
vem“. Jinak řečeno považujeme 
dobré vlastnosti – ctnosti za za-
staralé a nemoderní, zatímco 
špatné vlastnosti – neřesti jsou 
moderní a pokrokové, jsou „in“. 
Tak jsme nahradili bratrství a soli-
daritu lhostejností, nezájmem 
o druhé a absolutním sobectvím.

V posledních letech v důsledku 
ztráty křesťanské víry se postupně 
a nenápadně z naší společnosti 
vytrácí věci, které nás spojovaly 
jako např. solidarita zdravotní, me-
zigenerační, sociální, daňová, atd. 
Zdá se, že to nikomu nevadí. Jako 
mizí věřící a lidé na bohoslužbách, 
ve společnosti ubývá dětí, normál-
ních rodin, lidí a dětí ochotných 
zabývat se něčím smysluplným 
a veřejně prospěšným. Značné 
existenciální problémy a ohrožení 

postupným zánikem má velká část dobro-
volných zájmových organizací a spolků na 
místní úrovni pro nezájem občanů. Jen 
namátkou lze uvést sportovce, venkov-
ské kapely, hasiče, myslivce, zdravotníky, 
včelaře, zahrádkáře a další. A co teprve 
sborový zpěv? Ten prakticky zanikl. 
Moderní Evropa přešla od křesťanského 
„modli se a pracuj“ (sv. Benedikt) k po-
hanskému „chléb a hry“. Pak se nelze 
divit hluboké evropské krizi, která nemá 
bez křesťanství dobré řešení. Sekulární 
občanská společnost nemá žádnou per-
spektivu, nemá budoucnost.

Pouze společnost založena na křesťan-
ství má budoucnost. Křesťanskou vizi 
měli hluboce věřící Otcové – Zakladatelé 
EU. Křesťanství je schopné budovat bra-
trství; ideálem je vzájemné přijetí a spo-
lečné putování vstříc jednotě. Křesťanský 
životní styl znamená, že se lidé nesnaží 
vynikat a prosazovat na úkor druhých, 
kde nevládne rivalita a snaha být něco 
více než ostatní, ale kde si lidé pomáhají, 
snaží se chápat jeden druhého, vzájemně 
se povzbuzují, programem je vzájemná 
náklonnost. Křesťanství nese důležité 
poselství – snahu žít v opravdové lásce 

a budovat pouta jednoty.
Pro jednotlivce být křesťanem 

znamená žít v pokoře (skromnosti), 
být pevný ve víře, skromný v řeči 
a spravedlivý v jednání; konat skut-
ky milosrdenství, být ukázněných 
mravů; nedokázat páchat bezpráví, 
ale sám bezpráví snášet; žít s dru-
hými lidmi v pokoji, milovat Boha 
celým srdcem. Nedávat opravdu 
ničemu přednost před Ježíšem 
Kristem, přilnout k němu a nene-
chat se odloučit od jeho lásky. To 
znamená, že chceme být jeho přá-
teli, jednáme podle Božích přikázá-
ní a plníme Otcovu vůli.

Léto, čas odpočinku a zamyšle-
ní. Je jen na nás, jak a pro co se 
rozhodneme, jaký smysl dáme své-
mu životu. 

Konstatování, že „taková je do-
ba“, je útěkem před vlastním roz-
hodováním a zodpovědností. Svými 
postoji a jednáním utvářejme dobu 
dobrou, kde je radost žít.

  P. František Kuběna SJ 

Udělování svátosti biřmování 19. 5. 2012

První svaté přijímání 6. 5. 2012
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Než jsme se nadáli uběhlo téměř ce-

lých deset měsíců a blíží se nám všem 
vytoužené prázdniny. Než se však roze-
jdeme na prázdniny, tak vždy hodnotíme 
práci školního roku. Ve Všeminském zpra-
vodaji hodnotíme průběžně jednou za 
čtvrt roku a tak bych chtěla připomenout 
pár akcí, které jsme absolvovali. Většinu 
akcí organizujeme jak pro mateřskou ško-
lou, tak pro základní školu.

V měsíci dubnu nás dvakrát navštívilo 
divadélko z Hodonína a naposledy nás 
navštíví ještě do konce roku jednou. 
Maňáskové divadélko je vždy zaměřeno 
výchovně – na pomoc kamarádům, ochra-
nu přírody...

V dubnu si děti s vyučujícími jak z MŠ, 
tak ze základní školy připravili krátké vy-
stoupení pro rodiče a také prodejní jar-
mark. Výtěžek z vánočního jarmarku 
a část výdělku z velikonočního jarmarku 
byl použit na filmové představení Modrý 
tygr v multikině Zlaté jablko ve Zlíně.

V měsíci dubnu se děti z mateřské 
školy společně se žáky základní školy 
zúčastnily koncertu Motýl, který byl zamě-
řený na písně z pohádek. Děti i žáci si 
měli možnost ověřit své znalosti v soutě-
žích, kdo pozná názvy jednotlivých písní. 
Za své znalosti byli odměněni. Na závěr 
koncertu vystoupili také žáci, kteří byli 
úspěšní v pěvecké soutěži v Neubuzi.

V květnu se žáci zúčastnili Dne zá-
chranných složek ve Slušovicích. Počasí 
nám tento den moc nepřálo, ale vynahra-
dily nám to ukázky zásahů policie, hasi-
čů. Nejvíce se žákům líbily ukázky zá-
chranných psů a vystoupení psovodů, 
samozřejmě nemůžeme opomenout také 
vytvoření vlastních otisků.

V měsíci květnu proběhlo u nás ve ško-
le, tak jako v celé české republice, testo-
vání žáků 5. ročníku. Přestože byly pro-
blémy s instalací testů a také prvotní 
problémy s testováním, na naší škole 
proběhlo všechno hladce a žáci zvládli 
testování hned v prvním testovacím týd-
nu. 

V měsíci červnu žáci celé školy vyjeli na 
dopravní hřiště, kde si měli možnost ově-
řit své znalosti z dopravní výchovy jako 
cyklisti a chodci. Žáci 4. ročníku měli 
připraveny testy a plnili také jízdy cyklisty. 
Po složení testů a jízd žáci obdrželi řidič-
ský průkaz cyklisty.

Hned druhý den jsme absolvovali exkur-
zi do Luhačovic, kde měli žáci možnost 
seznámit se s lázeňstvím, léčivými pra-
meny. Nechyběla ani projížďka vláčkem 
Luhačovicemi a do Pozlovic k přehradě. 

Do konce června nás ještě čeká školní 

Základní škola a mateřská škola

výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde 
plánujeme navštívit Mlýnskou dolinu 
a Dřevěné městečko. Poslední akcí letoš-
ního školního roku je návštěva hasičů ve 
Zlíně.

29. června se rozloučíme s letošními 
páťáky, kteří všichni přechází do ZŠ 
Slušovice, no a také ostatní se rozloučí 
se školou na dva měsíce, aby nabrali za-
se nové síly do dalšího školního roku.

Na závěr bych chtěla popřát všem žá-
kům co nejlepší vysvědčení a krásné 
slunečné prázdniny. Zaměstnancům dě-
kuji za spolupráci a přeji pěknou, klidnou 
dovolenou k nabrání nových sil do další 
práce s dětmi po prázdninách.

Mgr. Bc. Marta Korytarová
 ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pohled z okna naší třídy tomu nena-

svědčuje, ale máme tady polovinu června 
a další školní rok se chýlí ke konci. Venku 
sice opravdu vládne v posledních dnech 
nevlídné počasí, my však máme s dětmi 
pořád plno práce.

Tento týden jsme dostali od KRPŠ další 
nové vybavení v podobě 2 knihovniček, 
lavičky pro odpočinek a odkládání věcí 
a hraček, 3 kontejnerů s kolečky na kost-
ky a kontejneru se šuplíky k učitelskému 
stolu, takže se stěhovalo a uklízelo. 
Nábytek vyrobil a namontoval pan Martin 
Mahdal. Klubu rodičů i panu Mahdalovi 
velmi děkujeme.

Co se dělo poslední tři měsíce v naší 
škole?

V průběhu měsíce března a dubna jsme 
absolvovali společné akce se základní 
školou.

A byl tu začátek května… Celý měsíc 
jsme pilně pracovali, učili se, tvořili roz-
manité práce a užívali si hezkého počasí 
na naší školní zahradě.

30. 5. se stalo něco zvláštního... Děti 
i učitelky z naší MŠ se proměnili v piráty 
a z neznámých důvodů se vydali hledat 
zakopaný poklad. Jelikož jsme obdrželi 
tajnou zprávu, že je zakopán na kopci 
Hrádek nad obcí Dešná, vydali jsme se 
jej tam hledat. A úspěšně... Počasí nám 
přálo, nebáli jsme se dlouhého pochodu, 
překonali všelijaké nástrahy a nebezpečí 
a odměnou nám byla opravdu truhla 
s pokladem. Abychom nezemřeli hladem, 
opekli jsme si špekáčky z lodních zásob.

6. 6. opět za vlídného počasí, se vyda-
la naše třída na výlet do Rožnova pod 
Radhoštěm za poučením. Cílem byla 
Mlýnská dolina v areálu Valašského mu-
zea v přírodě. Ukázky toho, jak se dříve 
žilo a pracovalo, děti velmi zaujaly. 

Do konce školního roku plánujeme, 
pokud počasí dovolí, ještě celodenní pěší 
vycházku k areálu hotelu Všemina s cí-
lem pozorovat proměny přírody a život na 
louce a v lese.

Letos opustí MŠ všichni předškoláci. 
Nikdo z dětí nemá plánovaný odklad škol-
ní docházky. Přejeme našim předškolá-
kům, aby se jim ve škole dařilo, aby se 
radovali z úspěchů a ty drobné neúspě-
chy zvládali i s rodiči s nadhledem! 

Přejeme vám všem krásné léto, prázd-
niny a dovolenou a v září se budeme opět 
těšit na shledanou!

Věra Polášková 
a Bc. Alena Květáková

učitelky z MŠ
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Milí spoluobčané, 24. března pro nás 
skončil ročník 2011/2012. Byl to více 
méně úspěšný rok a dá se říci, že koneč-
né šesté místo je pro nás úspěch a do 
další sezóny cíl, který chceme překonat. 
V dubnu jsme uspořádali ukončenou, kde 
jsme probírali zápas po zápase a hodno-
tilo se. Byli oceněni 3 hráči v následují-
cích kategoriích: objev sezóny: Jiří Tomšů, 
nejlepší střelec: Rostislav Trtík, nejuži-
tečnější hráč: Luděk Gajdošík.

Nyní probíhá příprava na další sezónu, 
kdy se hlavně zaměřujeme na vytrvalost, 
sílu a přesnost. Věříme, že se nám poda-
ří lépe připravit na novou sezónu a dosáh-
neme našeho cíle – být silným soupeřem 
pro naše protivníky a hrát pěkný kombi-
nační hokej.

Chceme vám popřát krásné letní dny, 
mnoho zážitků a radostí s vašimi blízký-
mi.  Vít Chovančík

KRPŠ
Školní rok končí a nastává prázdninový 

čas. Děti hodí aktovky do kouta a dva 
měsíce dají volno i svým mozkovým závi-
tům. Vyjedou s rodiči na dovolenou, 
k babičkám a dědečkům, na tábor – jed-
noduše je to ten nejkrásnější čas poho-
dy. My dospělí jsme si ta svá prázdnino-
vá léta už prožili, proto tiše závidíme, ale 
zároveň všem moc přejeme – KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY!

Celý rok jsme dětem chystali akce, 
které je měly nejen pobavit, ale při kte-
rých se všichni mohli i lépe navzájem 
poznat. Protože se nám podařilo nastřá-
dat i nějakou tu korunu, mohli jsme ten-
tokrát nechat vyrobit dva velké učitelské 
stoly a skříně do školy a také pár poli-
ček, lavičku a bedny na kostky do škol-
ky. (Tímto chci poděkovat firmě Tristol.) 
Doufáme, že nový nábytek pedagogům 
zpříjemní a usnadní práci. 

Nakonec bych chtěla velice moc podě-

kovat všem, kteří se podíleli na organiza-
ci POHÁDKOVÉHO LESA! Počasí nám již 
přálo. Účast byla velká a pohádkové by-
tosti měly ohromný úspěch. Mnoho ná-
vštěvníků vzkazuje, že se již nyní těší na 
příští ročník. Věřím, že těch, kteří rádi 
dělají radost druhým, bude hodně napo-
řád. 

Přeji krásné léto a plno pěkných zážit-
ků! Příští školní rok nashledanou. 

 Za KRPŠ Laďka Pekařová

 Poř. Klub Z V R P SKORE BODY

 1. HC PREDATORS BRUMOV 27 18 2 7 187 : 133  45

 2. LH sports 27 16 2 9 168 : 112  43

 3. HC Sport Bar Hrádek 27 17 2 8 156 : 139  41

 4. HC Bílí Vlci 27 16 2 9 176 : 127  40

 5. VHK Ploština 27 12 5 10 150 : 131  32

 6. HC MEDOKS VŠEMINA 27 9 3 15 141 : 158  25

 7. HC Bylnice 27 10 2 15 127 : 183  25

 8. HC Bohuslavice nad Vláří 27 10 1 16 109 : 129  24

 9. HC Rokytnice 27 10 1 16 134 : 170  23

 10. NOACO TEAM 27 6 2 19 127 : 193  15



Společná fotografie po vítězném zápase s Jasennou. Potom začala oslava postupu do III. třídy okresní soutěže, kterou si 
Všemina zahraje po třech sezónách. Foto: Jana Sedláčková
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – jaro 2012
Máme za sebou fotbalový ročník 2011/2012, který byl z herního hlediska velmi 

úspěšný. Mužům se podařilo po třech letech účasti ve IV. třídě okresní soutěže vy-
bojovat postup do vyšší třídy a hráči všem fanouškům i sami sobě nadělili pěkný 
dárek k 50. výročí založení klubu. 

třídy. V posledních dvou kolech, v nichž 
už vlastně o nic nešlo, dovezli hráči bod 
ze Zádveřic a v závěrečném utkání, do 
kterého se zapojili i místní funkcionáři, 
zdolali Lutoninu. Výsledkem je tak dva-
náct bodů náskoku na druhou Jasen-
nou. 

Ne všechno se však dařilo. Zklamáním 
je opadávající zájem některých členů žá-
kovského týmu. Ti měli problém s do-
cházkou nejen na tréninky, ale i zápasy 
a kazili tak poctivou práci ostatních, včet-
ně trenérů. Výsledkem bylo, že ke dvěma 
zápasům odjeli pouze se 7 hráči a nebýt 
vstřícnosti soupeřů, utkání by se ani neo-
dehrála. V průběhu měsíce června tak 
řešíme, jaká bude budoucnost naší mlá-
dežnické kategorie.

V létě plánujeme oslavit už zmiňované 
výročí založení oddílu. V sobotu 23. červ-
na proběhly oslavy založení na hřišti zá-
pasem starých pánů, legendárním utká-
ním v duchu historických tradic Hasiči vs. 
Myslivci a poté střetnutím TJ Sokol 
Všemina „A“ – PSG Zlín (extraligový tým 
hokejistů). V neděli 15. července se bude 
konat mše svatá a slavnostní schůze 
členů. Posledním bodem budou v sobotu 
18. srpna III. Pivní slavnosti, kde kromě 
širokého výběru zlatavého moku se mo-
hou diváci těšit na fotbalové klání, množ-

ství soutěží a atrakcí nejen pro děti 
a další překvapení.

Doufáme, že se nám oslavy i působení 
mužského týmu ve vyšší soutěži podaří 
a důstojně tak budeme reprezentovat 
obec Všemina. Jejím občanům přejeme 
pěkné prázdniny, hezkou dovolenou 
s přáním využít odpočinku k nabrání mno-
ha nových sil. Za uplynulou sezóně děku-
jeme příznivcům za podporu a těšíme se 
na viděnou v novém ročníku 2012/2013, 
který začíná o víkendu 11.–12. srpna.

 David Řepa
sekretář TJ Sokol Všemina

Už podzim naznačil sílu mužstva, které 
dozrálo k ohrožení nejvyšších příček 
a vhodné přeskládání na jednotlivých 
postech přineslo ovoce. Pod pečlivým 
vedením Antonína Burši se dokázala 
Všemina výborně prezentovat i na zimním 
turnaji ve Valašském Meziříčí, za účasti 
mužstev z krajských soutěží, což dokazu-
je vyrovnaná výsledková bilance. 

Do odvet tým vstupoval v těžké pozici 
favorita na vedoucí příčce tabulky se šes-
tibodovým náskokem. Zvládl první pře-
kážku v Kašavě s místním béčkem, pora-
zil vysoko rezervu Štípy, vůlí Hvozdnou 
(utkání bylo v náš prospěch dodatečně 
kontumováno kvůli neoprávněnému star-
tu protihráče) a největší test čekal 
Všeminu poslední dubnovou neděli, kdy 
hrála doma s Trnavou. Zodpovědným vý-
konem dokázala po sedmi letech hosty 
porazit a odrazit se k rozhodujícímu bodo-
vému trháku. Za týden sice remizovala na 
hřišti posíleného béčka Veselé, ale její 
hlavní sok rovněž zaváhal, a tak zůstal 
náskok stejný. Na pouť jsme porazili 
Lužkovice a poté jednoznačně zvítězili na 
půdě Vizovic. Závěrečný květnový víkend 
přijel do Všeminy houževnatý celek 
z Jasenné a hráči udělali vítězstvím po-
slední potřebný krok k vytouženému 
a zároveň zaslouženému postupu do III. 

Konečná tabulka IV. třídy skupiny B, r. 2011/12

1. Všemina 22 18 2 2 84 : 24 56
2. Jasenná 22 14 2 6 81 : 33 44
3. Trnava 22 14 1 7 63 : 47 43
4. Veselá B 22 12 4 6 44 : 29 40
5. Neubuz 22 12 3 7 78 : 63 39
6. SK Vizovice B 22 10 4 8 50 : 39 34
7. Kašava B 22 10 2 10 40 : 41 32
8. Zádveřice 22 9 3 10 36 : 46 30
9. Lužkovice B 22 7 1 14 29 : 46 22
10. Štípa B 22 4 3 15 33 : 78 15
11. Hvozdná B 22 5 0 17 29 : 81 15
12. Lutonina 22 4 1 17 30 : 70 13

Konečná tabulka okresní soutěže žáků 
skupiny B, ročník 2011/2012

1. Hvozdná 20 18 1 1 139 : 17 55
2. Lužkovice 20 14 1 5 127 : 49 43
3. Březová 20 10 1 9 65 : 73 31
4. Trnava 20 9 0 11 59 : 99 27
5. Lukov 20 6 0 14 39 : 83 18
6. Všemina 20 1 1 18 24 : 132 4


