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Vážení spoluobčané,

slunečné dny, které jsme zažili 
v minulých dnech a snad ještě něja-
kou dobu zažijeme, pomohly zlepšit 
náladu po velmi chladném jaru bez 
slunce. Nyní už ale začalo léto a brzy 
začnou dětem i prázdniny a nastane 
čas dovolených. 

Tímto bych chtěl popřát všem žá-
kům a studentům krásné letní měsíce 
volna bez úrazů a nemocí, poděkovat 
všem zaměstnancům a pedagogům 
naší školy za jejich práci v uplynulém 
školním roce a Vám všem spoluobča-
nům přeji krásné zážitky z dovolených, 
ať už je trávíte doma či jinde. Prožijme 
krásné léto, jehož vrcholem by měly 
být oslavy 640. výročí od první zmínky 
existence naší obce, které by zastupi-
telstvo chtělo uspořádat společně se 
složkami naší obce dne 3. 8. 2013 na 
hřišti ve Všemině a tyto oslavy spojit 
s tradičními pivními slavnostmi. 

Pevně věřím, že se nám vydaří poča-
sí a že i Vy občané si najdete volné 
odpoledne, abychom se jako obec 
sešli společně s rodáky a ostatními 
hosty.

Robert Tomšů, starosta obce
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V  L I S TĚ  NALEZNETE :

Žáci oddílu TJ Sokol Všemina ve své skupině okresní soutěže ovládli tabulku. Slavnostní předání poháru proběhlo 
v neděli 23. 6. 2013, v poločase posledního zápasu našeho A týmu v této sezóně. Více na str. 8.
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
18. 4. 2013
• ZO schválilo vyrovnaný rozpočet obce 

na rok 2013.
• ZO schválilo finanční dary Spolku 

přátel hradu Lukov ve výši 2 000 Kč, HC 
Medoks Všemina ve výši 10 000 Kč, 
Doteku Vizovice ve výši 5 000 Kč, ZO 
českých včelařů Slušovice ve výši 10 tis. 
Kč, Nemocnici milosrdných bratří Vizovice 
ve výši 10 000 Kč a neschválilo dar klubu 
NPI Zlín.

• ZO schválilo uzavření smlouvy o pro-
nájmu nebytových prostor s paní Vlčkovou 
a paní Urbanovou.

• ZO schválilo přijetí daru od p. Matušů 
– pozemek o výměře 5 m².

• ZO schválilo Zprávu o výsledku hos-
podaření Mikroregionu Slušovicko.

• ZO schválilo průjezd soutěžních vozi-
del obcí dne 11. 5. 2013.

• ZO schválilo hospodářský výsledek 
ZŠ a MŠ Všemina.

• ZO schválilo zájezd pro důchodce dne 
25. 5. 2013.

3. 5. 2013
• ZO schválilo partnerskou smlouvu 

o spolupráci v oblasti rozvoje sociálního 
podnikání obce Všemina s K Travelem 
a. s. zastoupenou panem Romanem Ko-
řénkem.

• ZO schválilo příspěvek ve výši 3 000 
Kč na cyklistickou soutěž Cyklobrána do 
prázdnin.

• ZO schválilo neinvestiční výdaje na 
žáky, navštěvující základní školy ve Zlíně.

Zájezd seniorů
Letošní poznávací zájezd „Lodí za historií“ pro seniory naší obce byl organizačně 

velmi dobře připraven panem starostou obce Robertem Tomšů a členkou zastupitel-
stva obce paní Janou Ježíkovou. Byla zajištěna doprava pro 54 účastníků, přeprava 
lodí Danaj na zvolený termín a čas, objednávka průvodce ve skanzenu Strážnice, mís-
to k podávání obědu, dopolední a odpolední občerstvení, oslovení sponzorů /fy AMI-
POL Zlín s.r.o a PARTR spol. s r.o./, dobrovolná aktivita jednotlivců /pan Tomáš Zavadil, 
Břetislav Kučera, Ladislav Kučera/ a kolektivu /kuchařky jídelny ZŠ Všemina/. Zákusky 
ke kávě na lodi připravily paní Marie Kučerová, Jana Ježíková, Ivana Tomšů. Tyto se 
také postaraly i o obsluhu. Přesto, že nám počasí nepřálo, vydali jsme se ráno 25. 
května v sedm hodin ráno směr Veselí nad Moravou do přístaviště výletní lodi Danaj, 
abychom si užili plavby po Baťově kanálu. Loď byla uzavřená, takže menší dešťové 
přeháňky nám nevadily. Někteří účastníci vyšli i na horní ochoz lodi, aby si prohlédli 
okolní krajinu a plavební komory. Během plavby nás průvodkyně seznámila s historií 
Baťova kanálu, s funkcí plavebních komor a upozorňovala nás na místa, kudy projíždí-
me. Baťův kanál byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické 
elektrárny. Jeho délka je 50 km z čehož 26 km vede korytem řeky Moravy a zbytek 
umělým průplavem. Dnes je využíván k rekreačním pobytům. Po dvouhodinové projížď-

Pro majitele psů
Vážení občané, na obecním úřadě 

jsou k dispozici známky pro psy. 
Majitelům psů, kteří ještě nemají znám-
ky na své miláčky doporučujeme, aby si 
je vyzvedli zdarma na obecním úřadě.

V případě zaběhnutí psa to výrazně 
usnadní jeho identifikaci.

 Robert Tomšů, starosta obce

Kam s ním?
Jistě jste si všichni všimli, že v součas-

né době probíhají intenzivní práce na vy-
čištění a opravě toku potoka Všeminky. 

V uplynulých desetiletích se v korytu 
tohoto toku nahromadilo obrovské množ-
ství ať už hlíny, všemožného odpadu, 
včetně větví a posečené trávy. Snaha vy-
čistit koryto a opravit či zpevnit břehy je 
na místě. Dokázala to blesková povodeň 
v roce 2011, která postihla naši obec 
zrovna v tomto čase. Ale, jak se ukázalo, 
někteří z nás se nepoučili a používají dál 
Všeminku jako skládku všeho přebyteč-
ného. Nejenže ohrožují majetek svůj, ale 
přímo i majetek ostatních občanů.  Proto
bych rád požádal všechny občany, aby 
nevyváželi nic do koryta potoka a snažili 
se zbavit jak biologického, tak i ostatního 
odpadu legálním způsobem. Ať už kom-
postováním, sušením sena, štěpkováním 
či vývozem komunálního a objemového 
odpadu do kontejneru za obcí. Čím větší 
průchodnost celého koryta, tím menší 
pravděpodobnost případných záplav. 

V důsledku těchto stavebních prací, 
budou v některých ulicích mírná omezení 
a setkáme se také s vyšším průjezdem 
stavební techniky v naší obci. Proto Vás 
žádám o trpělivost a toleranci. Věřím, že 
to bude ku prospěchu věci.

Robert Tomšů, starosta obce
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SVOZ PLASTOVÉHO ODPADU
• 1. 7., 29. 7., 26. 8., 23. 9., 21. 10., 
18. 11., 16. 12.

• Narození

Štěpánová Sofie
Pavelková Agáta

• Sňatky

13. 4. 2013
Kučera Martin, Všemina
Řepová Stanislava, Všemina

20. 4. 2013
Kadlčák Ondřej, Zlín
Vrchovská Lenka, Všemina

15. 6. 2013
Černý Ondřej, Slušovice
Radka Gajdošíková, Všemina

Novomanželům přejeme hodně štěstí 
na společné cestě životem.

 Jana Sedláčková, matrikářka

Ze všeminské matriky 
II. čtvrtletí 2013

NAŠI JUBILANTI 
červenec – září 2013

Č e r v e n e c

Martinů Marie 80 let
Chovanec František 70 let
Tomšů Jana 71 let
Kučerová Marie 79 let
Valová Emilie 78 let
Kovářová Františka 74 let
Štěpánů Ludmila 83 let

S r p e n

Kaulinec Stanislav 72 let
Láčík František 60 let
Láčíková Hana 60 let
Valová Stanislava 78 let
Tomšů Ludmila 65 let
Kučerová Anna 72 let
Ježík Alois 82 let
Tomšů Anna 85 let
Matušů Ludmila 72 let
Studenka Karel 84 let
Plonka Bohuslav 84 let
Bělíčková Milada 76 let
Čala Alois 73 let
Matušů Josef 79 let
Chovanec Isidor 65 let
Molková Anděla 71 let

Z á ř í

Martinů Jarmila 70 let
Grácová Božena 60 let
Macháček Karel 65 let
Vičíková Marie 77 let
Holíková Ludmila 60 let
Kovařčíková Marie 77 let
Gajdošík Vilém 83 let
Chovancová Anděla 75 let
Chovancová Ludmila 88 let
Kovaříková Františka 85 let
Marcoňová Ludmila 75 let
Gajdošíková Ludmila 79 let
Gajdošíková Františka 65 let
Kučerová Františka 60 let

Do dalších let přejeme jubilantům 

hodně zdraví, spokojenosti 
a rodinné pohody.

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

Blahopřání
V měsíci dubnu oslavili zlatou svatbu 

– 50 let společného života manželé 
Božena a Stanislav HOLÍKOVI. 

Manželům Holíkovým srdečně blaho-
přejeme a do dalších společně prožitých 
let přejeme hodně zdraví, rodinné poho-
dy, úcty a vzájemné tolerance.

MO 
Český červený kříž

V rámci letošního roku pokračuje čin-
nost našeho spolku pořádáním vychá-
zek do všeminského i vzdálenějšího 
okolí. Účast je pro vás pro všechny, kdo 
chtějí pohyb na čerstvém vzduchu 
a udělat něco pro své zdraví. Přidejte se 
proto k nám.

Vzhledem k nastávající letní sezoně 
plánujeme ve dvou termínech uspořá-
dat oblíbený zájezd do termálních lázní 
Podhájské na Slovensku: 1. termín – 
dne 22. 6. 2013, 2. termín – dne 7. 7. 
2013. Kdo máte toto oblíbené letovisko 
rádi, neváhejte se přihlásit u Jany Ježí-
kové.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem 
hodně sluníčka do letních dnů, dětem 
krásné prázdniny a dospělým pohodo-
vou dovolenou, při které si odpočinete 
a načerpáte nových sil.

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

ce jsme přistáli ve Strážnici, přímo v místě skanzenu. Přivítala nás zajímavá a staro-
bylá vstupní budova do areálu, původní panský pivovar, dnes zázemí pro návštěvníky 
/informace, rychlé občerstvení, restaurace, wc, prodej dárkových předmětů/. Tady si 
nás převzala mladá průvodkyně a začala procházka skanzenem s výkladem. Přestalo 
pršet a my jsme postupně navštívili areál staveb z moravských Kopanic /roubené 
stodoly, kopaničářské usedlosti/, areál staveb z luhačovického Zálesí /stodoly, seník, 
sušírny, selské usedlosti/, areál vodních technických staveb /technická vodní pila, 
obydlí mlynáře/, areál vinohradnických staveb /jejich rozmanitost, lisovny, sklepy, sýp-
ky, vinohrad, představující pěstování vína od nejstarších dob po současnost – je to 
jediná expozice svého druhu na našem území/, areál lučního hospodářství /seníky 
z Javorníka, jednoduchá stavba pro skladování sena/, areál staveb z Horňácka /kovár-
na, rolnické domy - řadová zástavba, komora usedlosti, selská, chalupnická, podsed-
nická usedlost, domkařské stavení/. Po obědě v areálu skanzenu jsme odjeli do 
Luhačovic. Procházkou lázeňským městem, pitím léčivé vody, nákupy, dobrou svačinou 
/řízek s chlebem/ jsme zakončili náš vydařený poznávací zájezd. Děkujeme všem, 
kteří nám tento zájezd umožnili. A že jsme byli my účastníci dobrá parta, která vše 
absolvovala v dobré náladě, byly důkazem i písničky, které jsme si společně cestou 
domů zazpívali.  Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce
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Z činnosti MS Všemina 
Měsíce duben až červen jsou již tradič-

ně věnovány ochraně zvěře. V květnu se 
začínají objevovat čerstvě narozená srn-
čata, dančata i zajíčci. V posledních le-
tech, se zdá být přemnožená černá zvěř. 
Denně migruje v okruhu po okolních ho-
nitbách, většinou se tlupy dlouho nezdrží 
na stejném místě a běžně ji nepotkává-
me v lese pro její plachost. V těchto jar-
ních měsících však bachyňky mívají sela-
ta a po určitou dobu se drží v jedné loka-
litě. Tady je větší pravděpodobnost setká-
ní s takovou rodinou. Pokud máte to 
štěstí, že narazíte na rodinku divočáků, je 
nejlepší v tichosti „zmizet“ a hlavně se 
nepřibližovat k selatům, byť by i zdánlivě 
vypadala opuštěná. Věřte, že bachyně 
nebude daleko a většinou nepochopí 
dobrý úmysl člověka, který chce jen po-
moci, a při troše smůly si sjedná pořádek 
sama a rychlost jakou dokáže divočák 
vyvinout je až neuvěřitelná… Na druhou 
stranu má člověk, kterého prožene divo-
čák, neuvěřitelný zážitek na celý život.

Červen je již dlouhá léta měsíc mysli-
vosti a ochrany zvěře. Žádáme všechny 
občany, kteří se pohybují po lesích a lou-
kách, aby se (nejen v červnu) chovali po-
kud možno tiše, nerušili zvěř, která má 
mláďata, a hlavně nepouštěli na volno 
psy. Každý rok najdou myslivci několik 
srnčat, která napadl pes a nebo si s nimi 
chtěl jen hrát, ale vždycky to končí smrtí 
mláděte. Myslivci děkují všem ohledupl-
ným lidem, kteří se pohybují po všemin-
ském katastru.

Červen a červenec jsou ale taky měsí-
ce, kdy si každý myslivec musí nasušit 
nebo jinak opatřit dostatečnou zásobu 
sena na zimní období. A není to žádná 
maličkost. U nás ve Všemině se v běž-
ném roku vykrmí kolem 30 q sena a 30 q 
jadrného krmiva (toto však nakupuje 
MS).

Ještě se vrátím ke květnu, kdy 18.– 20. 
5. probíhala každoroční okresní výstava 

trofejí ulovených v roce 2012 – tentokrát 
ve Vizovicích. Po dlouhých letech se MS 
Všemina podařilo získat ocenění v podo-
bě dvou medailových trofejí.

Pro nezasvěcené: silné trofeje ulovené 
zvěře se hodnotí podle daných kriterií. 
Patří mezi ně například výška paroží, roz-
loha, barva, délka lodyhy, váha trofeje 
atd. Za každou naměřenou hodnotu získá 
trofej určitý počet bodů (podle tabulek), 
poté se body sčítají a výsledná hodnota 
určí umístnění. Například u srnce je to 
105 – 114,99 bodů bronzová medaile, 
115 – 129,99 bodů stříbrná a nad 130 
bodů zlatá medaile. Každá trofejová zvěř 
má svá bodová hodnocení, ale princip je 
stejný. Ohodnocené trofeje z jednotlivých 
okresů se pak sejdou na národní výstavě 
trofejí a ty nejsilnější potom na meziná-
rodních výstavách. Toto se opakuje každý 

rok. Letos byl ve Všemině uloven stříbrný 
daněk a bronzový srnec. Dančí zvěř je na 
vzestupu a věříme, že medailí bude 
v příštích letech víc a snad i ta zlatá. 
Ulovit však medailového srnce je v našich 
podmínkách opravdová výjimka. V historii 
všeminské myslivosti se to podařilo pou-
ze dvakrát. Před asi třiceti lety panu 
Františku Rupovi a vloni panu Karlu Gaj-
došíkovi st., který dostal povolenku na 
lov trofejového srnce ku příležitosti svých 
65. narozenin a Diana – bohyně lovu, mu 
byla opravdu nakloněna.

V nejbližší době MS Všemina čeká mi-
mo běžné povinnosti myslivecká zábava 
(červencová noc) v sobotu 20. 7. 2013. 
Srdečně zveme všechny spoluobčany na 
guláš a pečeného divočáka. Snad nás 
nezklame počasí.

Před mysliveckou zábavou máme plá-
novanou ještě členskou schůzi, kde bohu-
žel bude na programu volba nového 
předsedy MS Všemina a možná i složení 
celého výboru MS. Důvodů je několik 
a nemá smysl je na tomto místě prezen-
tovat ale můj osobní názor je, že pro 
všeminskou myslivost je škoda, že se 
pan Štefan Vojtek vzdal funkce předse-
dy.

Problémy kolem honitby Všemina a po-
slední valné hromady členů HS Všemina, 
o kterých Vás průběžně na tomto místě 
informujeme na žádost pana Jaroslava 
Skuly, starosty HS Všemina, se zatím ni-
jak dál neposunuly. Žaloba, kterou podal 
všeminský občan na Honební společen-
ství Všemina, leží zatím na Okresním 
soudu ve Zlíně a čeká, až na ni přijde řa-
da.

Všem občanům Všeminy přeji jménem 
myslivců nádherné, prosluněné prázdni-
ny, celé léto pohodu, vydařenou dovole-
nou a načerpání nových sil do dalšího 
období. 

Stanislav Vala
jednatel MS Všemina
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KRPŠ
Letošní jaro nechalo na sebe oprav-

du dlouho čekat. Všechno a všichni se 
z té dlouhé zimy probírali pozvolna. 
Sluníčko bylo tolik potřeba. Když jsme 
konečně dobili naši energii, hned se 
vyráželo na sběr železa. Díky firmě 
PARTR, která nám opět ochotně zařídi-
la auto s kontejnerem a velmi ochot-
ným řidičem panem Martinů, jsme na-
sbírali dost železa. Poděkování patří 
také všem, co nám již tradičně nějakou 
tu hromádku k cestě nachystají. Vše se 
posbíralo i díky těm dvěma tatínkům, 
kteří mi úplně promočení nakonec se 
svozem pomáhali. Utržili jsme dost na 
to, abychom mohli naplánovat letošní 
Pohádkový les. Kdo tam byl, jistě mi 
potvrdí, že všechny pohádkové bytosti 
v něm byly opravdu kouzelné. Všechny 
a hlavně děti, co mi pomáhaly a ostat-
ních bytostí si nestačily užít, obdivuji za 
jejich trpělivost a obětavost. Tímto jim 
všem ještě jednou MOC DĚKUJI! 

Školní rok už končí a změna nastane 
hlavně pro páťáky. Ti budou školu ve 
Všemině opouštět. KRPŠ všem na roz-
loučenou daruje pěkný a hlavně poučný 
anglický slovník. Doufáme, že jim bude 
dobře sloužit. Za všechny rodiče pak 
přeji všem žákům úspěšné zakončení 
školního roku a potom už jen HURÁ NA 
PRÁZDNINY!!!

Za KRPŠ 
 Laďka Pekařová

Zpráva ze základní školy
Konec školního roku 2012/013 se 

rychle přiblížil a všichni se těší na prázd-
niny. Než se však rozejdeme krátce se 
poohlédneme na akce, kterých jsme se 
zúčastnili v posledních třech měsících.

Před velikonocemi jsme uspořádali veli-
konoční dílny, kde si žáci společně s rodi-
či mohli vyrobit předměty k výzdobě 
svých domovů a taky krásné marcipáno-
vé figurky, které byly velkým lákadlem pro 
mlsné jazýčky.

V dubnu a květnu jsme organizovali 
projekty „Den Země“ a „Třídíme odpady“, 
v rámci těchto projektů jsme navštívili 
firmu PARTR, učili jsme se třídit odpad a 
zpracovali jsme formou plakátů život na 
zemi, chráněné živočichy a rostliny.

Poslední dubnový den probíhal v duchu 
čarodějnic, kdy učitelky i žákyně přišly do 
školy jako čarodějnice a chlapci jako je-
jich kocouři. Společně s mateřskou ško-
lou jsme zhlédli výrobu košťat, po té jsme 
odletěli na košťatech za školu, kde jsme 
si zazpívali u ohně.

26. a 27. dubna naši nejstarší žáci 
(žáci 4. a 5.ročníku) navštívili v rámci ex-
kurze Prahu. V pátek ráno jsme se sešli 
všichni na nádraží ve Zlíně, rozloučili 
jsme se s rodiči a hned prvním vlakem 
jsme uháněli do Prahy. Po příjezdu jsme 
si přenesli zavazadla na hotel a pospícha-
li jsme na prohlídku Poslanecké sněmov-
ny. Po prohlídce nám dost vytrávilo a tak 
jsme se vydali do menzy na oběd. Odtud 
jsme se přemístili metrem do Národní 
banky, kde jsme si mohli vyzkoušet váhu 
zlatých cihliček uložených v bance. Z ban-
ky jsme pokračovali na Dětský ostrov, 
kde jsme se vyřádili na průlezkách a ně-
kteří si raději odpočinuli a nabírali síly na 
další program, protože jsme pokračovali 
na Petřín, kde jsme si vyšlápli schody na 
rozhlednu. Po celém dnu nám pěkně vy-
hládlo a tak jsme pokračovali na Václavské 
náměstí na večeři. Po večeři jsme se ko-
nečně dostali na hotel a rychle jsme ulé-
hali do postelí, abychom byli odpočinutí 
na další den.

V sobotu ráno jsme posnídali a už jsme 
zase pospíchali na letiště Václava Havla, 
kde jsme měli připravenou prohlídku le-
tiště. Někteří z nás poprvé viděli letadla 
jak startují a přistávají. Navštívili jsme 
také letištní hasiče a dozvěděli jsme se 
jak zasahují na letišti. Z letiště jsme pře-
jeli do Národopisného muzea, kde jsme 
měli připravenou prohlídku a také soutěž. 
Odtud jsme již spěchali na oběd, protože 
nám dost vytrávilo. Po obědě jsme na-
vštívili Pražský hrad. Zde byly připraveny 
soutěže a na závěr byla dětská korunova-
ce. Náš výlet se pomalu blížil ke konci, 
seběhli jsme z hradu do Nerudovy ulice 
na hotel, kde jsme si vyzvedli své zavaza-
dla a tramvají jsme se přesunuli na 
Václavské náměstí na večeři a odtud již 

na vlakové nádraží, kde jsme měli roz-
chod, abychom mohli nakoupit něco svým 
blízkým. V 19,15 jsme usedali do vlaku a 
těšili jsme se domů. Výlet se nám oprav-
du vydařil, hodně jsme viděli a také poča-
sí nám přálo.

31. května celá škola vyjela na školní 
válet na hrad Helfštýn a Zbrašovské ara-
gonické jeskyně v Teplicích. Počasí se 
moc krásně netvářilo, ale nakonec se 
přeci na nás usmálo sluníčko, i když bylo 
chvilkami za mraky, ale přece nepršelo.

V červnu jsme zhlédli loutkové divadlo 
s výchovnou tématikou, divadlo nás na-
vštíví ještě poslední školní týden.

Taky jsme navštívili ranč nad hotelem, 
kde jsme se dozvěděli mnoho věcí o ko-
ních a využili jsme počasí ke krásné pro-
cházce a pozorování přírody kolem nás.

V posledním měsíci nás navštívila také 
skupina Réva s výchovným koncertem a 
s písničkami, které jsme si mohli společ-
ně zazpívat.

V letošním roce s opět loučíme s naši-
mi páťáky, kteří přechází na druhý stupeň 
do ZŠ Slušovice - patří mezi ně: Vlastimil 
Maliňák, Petr Tomšů, Jakub Navrátil, 
David Polaštík, Tomáš Holík, Erika Valová, 
Vendula Štachová, Adéla Kašíková, 
Romana Štefková, Tereza Zlámalová, 
Kateřina Ocetková. Do ZŠ Liptál odchází 
Michaela Trnečková a na Gymnázium 
Lesní čtvrť ve Zlíně přechází Elena 
Frýdlová. Přejeme jim hodně úspěchů v 
dalším vzdělávání a také hodně dobrých 
nových kamarádů..

Všem pracovníkům školy děkuji za spo-
lupráci po celý školní rok a přeji krásnou 
klidnou dovolenou plnou slunečních dnů 
a žákům krásné slunečné prázdniny.

Mgr. Bc. Marta Korytarová
 ředitelka školy
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Mateřská škola

Další školní rok je takřka za námi 
a děti už se velmi těší na prázdniny. 
Doufejme, že se počasí umoudří a děti si 
je opravdu užijí. Zatím však budeme po-
kračovat v pilné práci. Jěště nás toho 
nemálo čeká, ale o tom později. 

Nejprve se zmíním o tom, co jsme pro-
žili za poslední tři měsíce. 

14. 3. 2013 jsme se s dětmi vypravili 
do Městského divadla ve Zlíně na pohád-
kové představení „Maxipes Fík“. Pohádka 
byla sice trošku netradičně pojatá, ale 
děti se dobře bavily.

27. 3. 2013, tesně před Velikonocemi, 
jsme se s rodiči sešli na vyrábění veliko-
noční výzdoby – květináčů. Tentokrát se 
k maminkám připojili i někteří tatínci 
a moc se jim to povedlo. 

22. 4. 2013 jsme s dětmi navštívili 
v rámci Dne Země firmu PARTR, kde se 
děti dozvěděly něco o sběru a třídění od-
padu.

30. 4. 2013 jsme na vlastní oči viděli, 
jak se vyrábí pravá březová košťata. 
Předvedl nám to pan Cyril Chovanec ve 
své dílně. Slavili jsme ten den čarodějni-
ce a našly se i takové, co si košťata vy-
zkoušely.

7. 5. 2013 proběhl na celé škole, tedy 
i u nás v MŠ Den třídění odpadu. Je to 
velice důležité téma a na každém z nás 
záleží, zda a v jakém stavu se zachová 
příroda a životní prostředí pro příští gene-
race. Vedeme děti ke správným návykům 
v této oblasti, neboť opravdu každý může 
přispět.

10. 5. 2013 jsme potěšili naše mamin-
ky krátkým vystoupením k jejich svátku. 
Kdo měl čas, poseděl, dal si kávu a něco 
dobrého na zub. Užili jsme si spolu pěkné 
odpoledne.

14. 5. 2013 přijela paní fotografka 
a vznikly společné fotografie celé třídy. 
Nejen předškoláci budou mít památku na 
tento školní rok, pro ně však bude po-
slední z MŠ.

16. 5. 2013 podnikla naše třída dobro-
družnou výpravu za poznáním života včel 
– byli jsme u včelaře, pana Macháčka, 
kterému ochotně pomohl s výkladem 
i ukázkou práce včelaře, pan Grác. Děti 
také měly možnost prohlédnout si a do-
konce i pochovat některá domácí zvířát-
ka u Macháčků. Tato výprava se dětem 
opravdu velice líbila.

29. 5. 2013 se nám přihodilo něco 
zvláštního… Ten den jsme měli původně 
vyrazit s dětmi do Dinoparku ve Vyškově, 
ale kvůli neštovicím u více dětí a nevlíd-
nému počasí posledních dní, jsme výlet 
odložili. Nakonec od rána svítilo sluníčko. 
Proto jsme se s paní učitelkou rozhodly, 
že se vypravíme ven dříve a rozhodly 
jsme se pro vycházku k hotelu Všemina. 
Když jsme tam dorazili, čekalo nás pře-
kvapení v podobě ukázky výcviku pravého 
policejního psa, kterou tam sledovaly 
děti ze školy v přírodě. Byli jsme přizváni, 

abychom ukázku sledovali s nimi. No to 
bylo něco… Pejsek nám předvedl, jak 
umí zadržet pachatele v různých situacích 
a vůbec, jak je šikovný a poslušný. 

4. 6.2013 k nám zavítalo soukromé 
divadlo z Hodonína se svou pohádkou. 

14. 6.2013 nás autobus dopravil na 
ranč u Hradilů, nad hotelem Všemina, 
který jsme si mohli prohlédnout a dozvě-
dět se něco více o koních. Velice děkuje-
me panu Ladislavu Kučerovi, který nás 
na ranč i zpět s dětmi dopravil zcela zdar-
ma! 

No a co nás ještě čeká? 
18. 6. 2013 přijede se svým progra-

mem – výchovným koncertem skupina 
Réva. Pánové u nás byli už v loňském ro-
ce a dětem se jejich pořad velice líbil.

19. 6. 2013 bychom měli konečně ab-
solvovat odložený výlet do Dinoparku. 

Snad budou už všechny děti v pořádku 
a budou se moci účastnit. 

20. 6. 2013 příslibili návštěvu v naší 
škole příslušníci Policie České republiky 
z Obvodního oddělení ve Vizovicích. Jejím 
záměrem je mimo jiné také děti před 
nadcházejícími prázdninami poučit a se-
známit s hrozícími nebezpečími a situace-
mi, které by je mohly potkat.

27. 6. 2013 by nás ještě letos napo-
sled mělo navštívit opět soukromé diva-
dlo z Hodonína. 

Máme ještě dost co dělat s dětmi, než 
příjdou vytoužené prázdniny. Držte nám 
palce, ať to všechno dobře zvládneme.

Stejně jako v loňském školním roce, 
tak i letos, odejdou všichni předškoláci 
do školy, nemáme žádný odklad. Přejeme 
jim, aby se jim ve škole dařilo a učení je 
bavilo! V září pak přivítáme osm nových 
dětí. Ale to je ještě daleko… 

Před tím vám všem přejeme krásné 
léto, pohodové prázdniny a tu nej… do-
volenou, ať už někde za humny, nebo 
v exotických krajinách. 

Učitelky z MŠ 

Věra Polášková a Alena Květáková
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Vážení a milí spoluobčané, 
nadešel čas, abych Vás informovala 

o událostech v našem sboru za první po-
lovinu roku 2013. 

Jarní období jsme ve sboru trávili sa-
mozřejmě trénováním účastmi na soutě-
žích. V dubnu jsme zahájili sezonu účastí 
na tradiční pouti sv. Floriana na sv. 
Hostýně. Po návratu jsme u kostela po-
stavili májku, kterou nám ovšem někdo 
skácel dřív, než to bylo v plánu. V květnu 
začala série soutěží a cvičení. Dne 4. 5. 
se naši muži zúčastnili námětového cvi-
čení v Neubuzi. Po vyhlášení poplachu se 
do Neubuze sjely zásahová družstva 
z okolí a trénovala se dodávka požární 
vody do vzdálených míst. Další cvičení 
podobného rázu, které se naše zásahové 
družstvo účastnilo, bylo taktické cvičení 
v Liptále. Družstvo dětí se 18. 5. a 19. 5. 
zúčastnilo jarního kola hry Plamen. 1. 6. 
se konalo ve Slušovicích 1. kolo soutěže 
požárního sportu 11. okrsku. Ze Všeminy 
jelo družstvo mužů, žen a mladších 
a starších žáků. Naše družstva bohužel 
letos obsadila většinou poslední místa. 
To ale samozřejmě nevadí, příští rok se 
určitě bude dařit lépe. 

Přes prázdniny se naše družstva zú-
častní různých nočních a pohárových 
soutěží, ale o tom Vás budu informovat 
zase na podzim. 

Za SDH Všemina  

 Marie Gajdošíková

SDH Všemina

Poděkování
Vážení spoluobčané, v pátek 21. 6. 

2013 proběhla sbírka na postižené 
povodněmi. Sbírku organizovalo SDH 
Všemina pod záštitou obecního úřadu 
a Charity Zlín. Děkuji mladým hasičům 
a členkám družstva žen, kteří se podí-
leli na organizaci této sbírky. Děkuji ta-
ké všem občanům, kteří finančně při-
spěli. Dne 24. 6.2013 byly za přítom-
nosti pracovníků Charity Zlín otevřeny 
pokladničky z této sbírky. Celkem se 
vybralo 47 810 Kč. Tato částka bude 
předána zástupci naší obce a hasičů 
obci Mlékojedy v Ústeckém kraji. V této 
obci bylo zaplaveno 90 % domácností 
a je jednou z nejvíce postižených obcí.

Za SDH Alois Polášek, starosta

Besedy pro děti
Na hotelu Všemina se v dubnu a v květnu ubytovalo několik škol na pobyt v přírodě. 

Škola v přírodě se doslova splnila dětem z Ostravska a ze Zlína. Paní učitelky měly 
zájem pro děti zajistit v naší obci a u našich občanů besedy, které by doplnily jejich 
učivo o včelařství a myslivosti. Byli osloveni pan Karel Macháček a pan Antonín 
Štěpánů. Také z MŠ a ze ZŠ naší obce byly dohodnuty dvě besedy o včelařství. Tyto 
uskutečnili pan Karel Macháček a pan Jiří Grác.

BESEDY O VČELAŘSTVÍ
S dětmi druhé třídy z Ostravska bese-

doval o včelařství pan Karel Macháček 
v úterý 25. dubna odpoledne. Pro všemin-
ské děti byly besedy s panem Karlem 
Macháčkem a panem Jiřím Grácem dopo-
ledne ve čtvrtek 16. května. Besedy se 
konaly přímo v přírodě, v místech umístě-
ných úlů. Děti se seznámily se zařízením 
a pomůckami včelaře, také co je to dý-
mák a k čemu slouží. Zkusily si obléci 
kombinézu a nasadit si klobouk se síť-
kou. Při rozhovoru se dozvěděly základní 
údaje o společenstvu včelstva /rozdělení 
jedinců ve včelstvu, jak dlouho žijí dělni-
ce, trubci, matka, čím se živí včely, čím 
jsou krmeny larvy a jak vzniká „roj“ včel/. 
Prohlédly si rámečky pro plásty, plásty, 
viděly buňky plástů, larvy, včely a označe-
nou matku. Zkusily si, jak se pracuje 
s medometem. Děti byly hodně zvídavé. 
Besedy se vydařily. Velkou radost měly 
z objevených králíků. Mladé králíčky si 
všechny děti chtěly pohladit. Děti 
z Ostravska zaujala také další domácí 
zvířata a drůbež. Každý si chtěl odnést 
aspoň nějaké peříčko. Poděkováním se 
všichni rozloučily. Určitě budou na Vše-
minu rády vzpomínat.

BESEDA O MYSLIVOSTI
S besedou o myslivosti pro čtyřicet žá-

ků třetích tříd zlínské školy ochotně sou-
hlasil pan Antonín Štěpánů. Beseda se 

předem domluvila s učitelkami /místo, 
čas, obsah/. Uskutečnila se ve středu 
22. května na myslivecké chatě. Zvolené 
místo besedy panem Štěpánů bylo velmi 
šťastné. Vystavené exponáty, fotografie 
Všeminské myslivecké společnosti vhod-
ně doplňovaly mluvené slovo a děti měly 
o ně velký zájem. Vycpaniny hlav prasete 
divokého, jelena, vycpaniny ptáků káně-
te, jestřába, sojky, parůžky, kůže z divo-
čáka a daňka se tak každému zblízka 
nepodaří uvidět. Děti s panem Štěpánů 
besedovaly o lese, jeho významu a o živo-
tě v něm. Dozvěděly se, která zvířata 
a ptáci žijí ve zdejším prostředí, jaký vý-
znam má myslivost, o práci myslivce 
v přírodě a jeho péči o zvěř, o pozorování 
zvěře v přírodě. Na závěr besedy pan 
Štěpánů dětem povyprávěl několik lovec-
kých zážitků. Své vypravování pan Ště-
pánů doplňoval vhodně ukázkou obrázků 
a fotografií. Děti se také hodně dotazova-
ly. Beseda splnila svůj účel doplnit školní 
výuku. Děti a paní učitelky za besedu 
poděkovaly, rozloučily se a spokojeně 
pěšky naší pěknou přírodou se vracely na 
hotel. 

Velké poděkování patří panu Karlu Ma-
cháčkovi, panu Jiřímu Grácovi, panu Anto-
nínovi Štěpánů za jejich ochotu věnovat 
svůj volný čas dětem a podělit se s nimi 
o své znalosti a zkušenosti ze svých zá-
jmových činností. 

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

www.mlekojedy.eu
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VŠEMINSKÝ HOKEJ

Konečná tabulka okresní soutěže ŽÁKŮ, skupina B:

1. Všemina 16 13 0 3 75 : 25 39 
 2. Trnava 16 10 2 4 78 : 36 32

 3. Lukov 16 8 1 7 55 : 44 25
 4. Březová 16 7 0 9 58 : 49 21
 5. Hvozdná 16 0 1 15 10 : 122 1

Milí spoluobčané,
24. března nám skončila hokejová 

sezóna 2012/2013 vítězstvím nad HC 
Vlachovice. Umístili jsme se celkově 
na 6. místě s bilancí 13 výher, 1 remí-
zou a 13 prohrami. 

V dubnu jsme uspořádali setkání za 
účasti našeho starosty a sponzorů. 
Všem děkujeme za čas a prostředky, 
které nám poskytli a těšíme se na další 
budoucí spolupráci. Hodnotili jsme zde 
výsledky uplynulého ročníku, plány 
a cíle do ročníku nového. Následně 
jsme vyhlásili nejlepší hráče za uplynu-
lou sezónu v těchto kategoriích. 

Nejlepší střelec: Tomáš Trtík
Nejužitečnější hráč: Jaromír Machů
Zlepšení ve hře: Jindřich Vaďura
Všem přejeme krásné letní dny

Váš hokejový tým Všemina

Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – jaro 2013
Začátek jarní části sezóny 2012/2013 

byl velmi komplikovaný. Z důvodu nepří-
znivého počasí byly hned dvě jarní kola 
odložena a tyto musely být následně 
dohrány v rámci vložených středečních 
zápasů a prodloužení sezóny až do kon-
ce června.

Žáci startovali do odvet ze 2. místa 
s těsným odstupem na vedoucí Trnavou. 
Tu nakonec předstihli a ve své skupině 
okresní soutěže ovládli tabulku. Za pří-
kladný přístup a bezproblémové vedení 
mládežnické kategorie patří dík přede-
vším manželům Gajdošíkovým.

Rozlosování mužstev TJ Sokol Všemina 
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• MUŽI - III. třída, skupina A

Kolo Datum Utkání Výsledek

19. neděle 14. 4. Březová - Všemina 2:2
20. neděle 21. 4. Všemina - Březůvky 1:0
21. neděle 28. 4. Všemina - Halenkovice 2:3
17. středa 1. 5. Fryšták B - Všemina 3:1
22. neděle 5. 5. Štípa - Všemina  2:3
16. středa 8. 5. Všemina - Lhota u Mal. 2:0
23. sobota 11. 5. Všemina - Komárov 4:0
24. sobota 18. 5. Mladcová B - Všemina 4:2
25. neděle 26. 5. Všemina - Příluky B 5:0
26. neděle 2. 6. Tečovice B - Všemina 5:1
14. neděle 9. 6. Všemina - Hvozdná 3:4
15. neděle 16. 6. Mysločovice - Všemina 2:1
18. neděle 23. 6. Všemina - Pohořelice 1:1

• ŽÁCI – okresní soutěž, skupina B

Kolo Datum Utkání Výsledek

14. neděle 21. 4. Všemina - Hvozdná 6:1
15. neděle 28. 4. Lukov - Všemina 0:2
16. neděle 5. 5. VOLNÝ TERMÍN 
12. středa 8. 5. Všemina - Březová 4:0
17. úterý 21. 5. Březová - Všemina 1:2
18. neděle 19. 5. Všemina - Trnava 2:3
13. pátek 24. 5. Trnava - Všemina 1:2
19. neděle 26. 5. Hvozdná - Všemina 0:8
20. neděle 2. 6. Všemina - Lukov 4:3
11. neděle 9. 6. VOLNÝ TERMÍN 

Jak jsem už podrobně informoval v mi-
nulém čísle zpravodaje, muži vstupovali 
do jarních bojů s obměněným kádrem 
s cílem soutěž především zachránit. Už 
první remíza na Březové naznačila, že se 
to povede. Tým následně zvládl zatěžká-
vací zkoušky s týmy ze spodních pater 
tabulky a na pouť bylo jasné, že i v příš-
tím roce se ve Všemině bude hrát III. tří-
da. S konečným umístěním ve středu ta-
bulky panuje spokojenost.

Do příštího ročníku se reálně potýká-
me s myšlenkou přihlásit do soutěží tři 
týmy. Kromě mužstva mužů využít silného 
ročníku, který odchází ze žákovské kate-
gorie, a přihlásit dorost (ročník 1995 – 
1998). Ve starších žácích nemáme mož-
nost v soutěžích kvůli nízkému počtu 
hráčů figurovat, ale zřejmě budou hrát 
mladší žáci (ročník 2001 a mladší). 
Budeme potřebovat hráčskou základnu 
ještě rozšířit, proto v případě zájmu žádá-
me všechny, ať neváhají a v čase trénin-

ků přijdou na hřiště. Stejně tak prosíme 
rodiče hráčů o pomoc s vedením týmů.

Všechny občany za fotbalový klub sr-
dečně zveme na oslavy 640 let založení 
obce, které se budou konat v sobotu 3. 
srpna na našem hřišti za součinnosti 
obecních složek.

Novinky z dění v našem oddíle můžete 
sledovat na stránkách www.obecvsemi-
na.info/tjsokol. 

  David Řepa
sekretář TJ Sokol Všemina

Konečná tabulka III. třídy, skupina A je 
k dispozici na stránkách www.ofszlin.cz, 

odkaz Soutěže, III.A, Tabulka.


