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Příloha – První světová válka  /Texty z dostupných materiálů napsala Mgr� Jana Tomšů, 
kronikářka obce� Poděkování  patří  občanům, kteří  ochotně  zapůjčili  fotografie a doku-
menty svých rodinných příslušníků�

V   L I S TĚ   NALEZNETE :

Na  začátku  se  pusťme  nejprve 
do kultury a výsledků� Jarní období v na-
šem sboru je vždy velmi bohaté na sou-
těže, tréninky a společenské akce� 

Jarní  období  zahajujeme  v  měsíci 
dubnu účastí našeho sboru na tradiční 
pouti sv� Floriana na sv� Hos-
týně� Letos již jedenadvacá-
tá  pouť  proběhla  v  sobotu 
26� 4� 2014 za nepříznivého 
počasí, ale přesto za hojné 
účasti sborů z celé Moravy, 
ale i Čech a dalších zemí� 

Následovala  příprava 
a  stavění  májky  na  farním 
hřišti�  Celý  měsíc  májka 
odolávala  (částečně skryta) 
zraku  trofejechtivých  „lou-
pežníků“  z  okolních  dědin 
a byť bez zvláštního zajiště-
ní „přežila“ až do svého po-
kácení�  Akce Kácení májky, 
na  kterou  byli  zváni  všichni 
občané, pak proběhla v pří-
jemné  večerní  atmosféře 
v  sobotu  7�  6�  2014�  Připraveno  bylo 
kryté  posezení  pod  stany  a  pohoštění 
pro všechny příchozí zdarma� Na místě 
je poděkování všem, kteří akci připravili 
nebo zajistili občerstvení�

SDH Slušovice slaví v letošním roce 
130 let od svého založení� Při této pří-
ležitosti  jsme  byli  pozváni  jako  hosté, 
spolu s dalšími sbory 11� okrsku, na vý-
roční  oslavy  založení,  které  proběhly 
ve  Slušovicích  v  neděli  24�  5�  2014� 
Náš  sbor  byl  zastoupen  5člennou  de-
legací a ve slavnostním průvodu nesen 
byl i prapor našeho sboru� Program byl 
bohatý: po slavnostní mši svaté, násle-
dovala přehlídka hasičské techniky z ce-
lého okresu a slavnostní schůze� Odpo-

ledne  pak  probíhaly  praktické  ukázky 
zásahů a výstava hasičské techniky�

Pojďme  nyní  na  požární  sport�  Du-
ben byl měsícem, kdy byly zahájeny in-
tenzivní tréninky všech našich družstev� 
V květnu začala série pohárových sou-

těží� Již 3� 5� 2014 na Veselé proběhlo 
1�  kolo  soutěže  požárního  sportu  11� 
okrsku� Ze Všeminy se zúčastnilo druž-
stvo mužů, žen a starších žáků� Nejlépe 
se umístilo naše družstvo mladších žen, 
které získalo výborné 3� místo a starší 
žáci  získali  pěkné  5�  místo�  Gratuluje-
me! Družstvo mužů skončilo na 8� mís-
tě� Sice s kvalitním časem z útoku, ten 
ale  nemohl  být  kvůli  technickému pro-
blému na koši uznán� 

Družstvo  mladších  a  starších  žáků 
se v sobotu 17� 5� 2014 zúčastnilo jar-
ního kola hry Plamen� Mladší žáci skon-
čili  na  11�  místě  a  družstvo  starších 
žáků  na  12�  místě�  Vzhledem  k  velké 
konkurenci  se  jedná o  velmi  dobré  vý-

sledky! Naši mladým hasičům fandíme 
a děkujeme za  jejich nasazení� Dalším 
úspěchem  je  rovněž  4�  místo  Anny 
Gajdošíkové  v  krajském  kole  hry  Pla-
men  jednotlivců�  Z  pohárových  soutěží 
se pak družstvo mladších žen účastnilo 

v sobotu 14� 6� 2014 noční 
pohárové  soutěže  v  Zádve-
řicích�  Nepodařilo  se  sice 
úspěšně dokončit útok, ale 
i tak se získávají cenné zku-
šenosti�

Otevírá  se  prázdninová 
sezóna,  během  které  se 
naše družstva  zúčastní  růz-
ných  pohárových  soutěží, 
ale o tom Vás budeme infor-
movat zase na podzim� 

Jistě  si mnozí  z  vás  po-
všimli,  že  budova  hasičské 
zbrojnice  dostala  nový  ka-
bát�  OÚ  Všemina  systema-
ticky  investoval  (nová  stře-
cha,  topení,  okna,  vrata, 
fasáda) do budovy, která  je 

majetkem  obce,  s  cílem  zajistit  kvalit-
ní  podmínky  pro  fungování  zásahové 
jednotky  obce�  Rádi  bychom  na  tomto 
místě vysvětlili,  že hasiči nedostali nic 
zadarmo�  SDH  Všemina  budovy  hasič-
ské  zbrojnice  se  souhlasem  OÚ  Vše-
mina užívá a sbor v rámci své činnosti 
zajišťuje  (formou  výchovy  již  od  žáků, 
výcviků, školení, požárního sportu), aby 
zásahová jednotka obce měla adekvát-
ně  vycvičené  hasiče  a  případně  další 
zálohy  v  členské  základně  sboru�  Zři-
zovatelem jednotky je OÚ Všemina, její 
členové jsou zároveň členy SDH Všemi-
na a  v  rámci  této  jednotky působí bez 
nároku na odměnu� Zásahová jednotka 
jen v loňském roce vyjížděla 11x a svoji 
užitečnost ukázala zejména před 3 lety 
při  bleskových  povodních  v  obci�  Náš 
sbor se díky podmínkám, které  zajistil 
obecní  úřad,  a  za  pomoci  sponzorů, 
může  věnovat  užitečné  pomoci  dru-
hým jak v nouzi, tak i v rámci kulturních 
a společenských akcí, pořádaných hasi-
či pro všechny obyvatele naší Všeminy�

Přejeme  Vám  krásně  strávený  čas 
prázdninami či na dovolených a pohodu 
do letních dnů� 

Za SDH Všemina Pavel Šustáček

Sbor dobrovolných hasičů Všemina
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina

• Narození

Kolaříková Linda
Chmelař Jiří
Tomšů Elena
Jasenský Jakub

Blahopřejeme rodičům.
• Úmrtí

Gajdošík Vilém
Čest jeho památce!

• Sňatky

7. 3. 2014
Tomšů Jiří, Všemina
Vaňáková Barbora, Všemina

25. 4. 2014
Martinů Petr, Všemina
Czerná Jana, Praha

26. 4. 2014
Řepa David, Všemina
Marcoňová Martina, Všemina

7. 6. 2014
Štěpán Miroslav, Všemina
Kučerová Zdeňka, Všemina

14. 6. 2014
Manďák Ondřej, Podkopná Lhota
Tomšů Radka, Všemina

21. 6. 2014
Březík Martin, Neubuz
Řeháková Martina, Všemina

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

Jana Sedláčková, matrikářka

Ze všeminské matriky 
II. čtvrtletí 2014

13. 3. 2014

• ZO schválilo spolufinancování pro-
jektu „Turistika v Mikroregionu Slušovic-
ko“ pro realizaci projektu a po dobu její 
udržitelnosti tj� 5 let�

• ZO schválilo odprodej pozemku A� 
Tomšů, p�č� 276/7 o výměře 20 m²�

• ZO schválilo povodňový plán obce 
Všemina�

• ZO schválilo smlouvy o právu pro-
vést stavbu a pověřilo starostu k jejich 
podpisu – parkoviště před školou a cest 
k Jasenským�

• ZO schválilo přijetí daru – pozemek 
od pana R� Tomšů, 1/16 parc� č� 2371 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace�

•  ZO  schválilo  vzdělávání  občanů 
v  rámci  spolupráce  s  MAS  Vizovice 
a účast obce na tomto projektu včetně 
schválení žádosti o dotace prostřednic-
tvím MAS Vizovice�

•  ZO  schválilo  přijetí  daru  od  firmy 
PARTR ve výši 20 000 Kč�

•  ZO  schválilo  náklady  na  opravu 
fasády  hasičské  zbrojnice  ve  výši  cca 
250 000 Kč�

•  ZO  schválilo  požádat  o  dotaci 
z Operačního programu životní prostře-
dí  v  oblasti  podpory 4�1�  –  Zkvalitnění 
nakládání s odpady – svozové auto, kon-
tejnery�

•  ZO  schválilo  příspěvek  na  nákup 
branek pro sportovce – 50 % z celkové 
ceny�

28. 3. 2014

•  ZO  schválilo  a  pověřilo  starostu 
k  podpisu a  podáním  žádosti  o  dotaci 
na zavedení separovaného sběru a svo-
zu v obci Všemina z Operačního  fondu 
životního prostředí�

• ZO pověřilo pana starostu  jedná-
ním s paní Monikou Urbanovou o  kou-
pi  pozemku  vedle  obecního  úřadu  p�č� 
184 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře  65  m²  a  parc�  č�  82/1  zahrada 
o výměře 1077 m²�

•  ZO  schválilo  odkup  pozemku 
od  paní  Jany  Hurtové  a  pana  Dušana 
Hurty, parc� č� 80 – ost� plocha o vým� 
259 m²�

• ZO schválilo návrh na bezúplatný 
převod parcely č� 82/2 zapsané na LV 
10002 na LV obce Všemina č� 10001�

• ZO schválilo Zprávu č� 484/2013/
KŘ o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní DSO Mikroregionu Slušovicko za rok 
2013�

• ZO schválilo příspěvek MS Všemi-
na na opravu elektroinstalace myslivec-
ké chaty ve výši 20 000 Kč�

17. 4. 2014

•  ZO  schválilo  rozpočet  na  rok 
2014  –  příjmová  část  i  výdajová  část 
13,187�500,-  Kč  s  podmínkou  doplnit 
rozpočet  o  Plán  investic  a  Plán  oprav 
na rok 2014�

•  ZO  schválilo  přijeti  daru  od  paní 
Zdeňky Tomšů – pozemek pod komuni-
kací�

•  ZO  schválilo  průjezd  obcí  Rally-
sprint Kopná 31� 5� 2014

• ZO schválilo vybudování kanaliza-

Pranostiky
Jak červen teplem září, takový bude 

i měsíc září� 
Když červenec pěkně hřeje, o Váno-

cích se zima zaskvěje� 
Když  je  v  srpnu  ráno  hodně  rosy, 

mají z toho radost vosy� 
Září jezdí na strakaté kobyle�

ce pod chodníkem u Ševčíků a oslovit 
firmu MCI Servis o provedení výběrové-
ho řízení na zadavatele stavby�

•  ZO  schválilo  zájezd  pro  seniory 
do Ždáru nad Sázavou a Brna dne 2� 5� 
2014 a pohoštění�

•  ZO  schválilo  nákup  stříkačky  pro 
hasiče,  ale  musí  splňovat  požadované 
parametry�  Současná  stříkačka  je  ne-
funkční a vzhledem k jejímu stáří – cca 
40  let  –  je  nutno  zakoupit  novou  tak, 
aby  nebyla  ohrožena  funkčnost  hasič-
ského sboru�

• ZO schválilo zadání výběrového ří-
zení na demolici zahrádkářské budovy�

22. 5. 2014

• ZO schválilo přijetí dotace ze SR – 
volby do EU ve výši 23�000 Kč�

•  ZO  schválilo  a  pověřilo  starostu 
podpisem dohody o poskytnutí  dotace 
z Programu rozvoje venkova /SZIF Olo-
mouc – projekt MAS VAS Vizovice/�

•  ZO  schválilo  snížení  rozpočtu 
o 1,221�950,30 Kč� Částka bude převe-
dena do rezervy obce�

•  ZO  schválilo  nákup  změkčovače 
vody pro zákl� školu v ceně 26 000 Kč�

• ZO schválilo poskytnutí příspěvku 
DD Vizovice na čtvrtý ročník Všeminění 
ve výši 5�000 Kč�

• ZO schválilo členy výběrového říze-
ní J� Ježíkovou, B� Koláře a A� Poláška, 
náhradník J� Polášek�

KRPŠ
Není  možné,  že  se  nám  ta  naše 

Země otáčí nějak rychleji? Vždyť sot-
va děti nastoupily do školy, už tu mají 
zase čas prázdnin� Já vím, jim to tak 
rychlé  nepřipadá�  Určitě  se  za  ten 
celý  školní  rok  naučily  a  dozvěděly 
mnoho zajímavého a potřebného a už 
si chtějí i odpočinout� Proto jim všem 
přeji, ať mají ze svého vysvědčení ra-
dost a prázdniny si zaslouženě užijí� 

Děti  ale  na  rozdíl  od  nás  dospě-
lých  i  povyrostly�  Taky  ty  moje  rato-
lesti už mají zase větší nohu a i svůj 
názor� Sedmým  rokem vedu klub  ro-
dičů a jsem moc ráda, že jsem měla 
možnost  poznat  a  pracovat  s  lidmi, 
kteří  rádi pomůžou a ochotně uděla-
jí pro druhé něco –  JEN TAK� Chtěla 
bych jim všem za to moc poděkovat� 
A té mladší gardě, co se ujme vedení, 
přeji hodně elánu do práce, ve které 
je odměnou dětský úsměv� 

Pěkné a pohodové léto všem! 

Za KRPŠ   Laďka Pekařová
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SVOZ ODPADU 
2. POL. 2014

PLASTY 
7. 7., 4. 8., 1. 9., 29. 9., 
27. 10., 24. 11., 22. 12.

NAŠI JUBILANTI 
červenec – září 2014

ČERVENEC

Kučerová Marie  60 let
Martinů Marie  81 let
Chovanec František  71 let
Tomšů Jana  72 let
Kučerová Marie  80 let
Konvalinka Rostislav  60 let
Vajďák František  65 let
Valová Emilie  79 let
Kovářová Františka  75 let
Štěpánů Ludmila  84 let
Mahdalová Marie  60 let
Štefka František  70 let
Tomšů Emilie  65 let

SRPEN

Kaulinec Stanislav  73 let
Tomšů Ludmila  70 let
Vocel Jindřich  70 let
Čala František  70 let
Valová Stanislava  79 let
Kučerová Anna  73 let
Ježík Alois  83 let
Tomšů Anna  86 let
Studenka Karel  85 let
Plonka Bohuslav  85 let
Bělíčková Milada  77 let
Čala Alois  74 let
Matušů Josef  80 let
Molková Anděla  72 let

ZÁŘÍ

Martinů Jarmila  71 let
Vičíková Marie  78 let
Kovařčíková Marie  78 let
Štěpánová Irena  60 let
Chovancová Anděla  76 let
Čalová Eva  60 let
Chovancová Ludmila  89 let
Kovaříková Františka  86 let
Marcoňová Ludmila  76 let
Ježík Alois  65 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.

MO ČČK
Naše místní organizace ČČK se v let-

ní sezoně věnuje především organizaci 
zájezdů do termálních lázní� I letos plá-
nujeme  střídavě  v  několika  termínech 
uspořádat  turnusy  do  oblíbených  ter-
málních lázní Podhájské a nově i do ter-
málů v Dunajské Stredě na Slovensku� 
O přesných termínech budeme informo-
vat prostřednictvím rozhlasu a kabelové 
televize�  Kdo  máte  tato  oblíbená  leto-
viska rádi, neváhejte se přihlásit u Jany 
Ježíkové�

V  rámci  letošního  roku  pokračuje 
činnost  našeho  spolku  pořádáním  vy-
cházek  do  všeminského  i  vzdálenější-
ho okolí� Účast je pro vás pro všechny, 
kdo chtějí pohyb na čerstvém vzduchu 
a udělat něco pro své zdraví� Přidejte se 
proto k nám�

Závěrem  mi  dovolte  popřát  vám 
všem  hodně  sluníčka  do  letních  dnů, 
dětem krásné prázdniny a dospělým po-
hodovou dovolenou, při které si odpoči-
nete a načerpáte nových sil�

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

Příjemně prožitý květnový den
Zájezd pro seniory obce Všemina se 

pomalu stává novou tradicí� Zúčastnila 
jsem se ho letos poprvé a musím říci, že 
se mi moc líbil� Naší první zastávkou se 
stalo Brno, kde pro nás byla připravena 
prohlídka  pivovaru  Starobrno�  Rozděli-
li  jsme  se  do  dvou  skupin,  jednu  vedl 
bývalý  sládek  pivovaru,  druhou  paní 
průvodkyně� Během hodinové prohlídky 
jsme  se  dozvěděli  mnoho  zajímavých 
informací� Opravdové počátky  pivovaru 
sahají  zřejmě až do 14� století� Prošel 
tedy dlouhou historií� Rok 1992  je po-
čátkem nového období, Starobrno bylo 
transformováno  ze  státního  podniku 
na  akciovou  společnost�  Po  privatizaci 
se stalo součástí rakouské pivovarnické 
skupiny,  jež se v  roce 2003 spojila se 
společností Heineken Group� V součas-
né době má výsadní postavení na  jižní 
Moravě� 

Dostali  jsme  se  do  míst,  kde  se 
pivo  vaří,  kvasí  i  stáčí�  Provoz  je  plně 
automatizován, sledován přes přístroje 
a počítače, které kontroluje 14 zaměst-
nanců� Pivo se stáčelo do PET lahví, bez 
zásahu lidské ruky byly láhve uzavřeny, 
polepeny  etiketami,  rozděleny  do  ba-
líků,  naskládány  na  paletu  a  zabaleny 
do  velké  fólie�  Na  závěr  prohlídky  byla 
přislíbena  ochutnávka  tří  druhů  piva, 
ke které patřila i malá svačinka�

V horku  jarního dopoledne  jsme se 
s chutí pustili do prvního vzorku pěnivé-
ho moku, podávaného v těžkých vychla-
zených sklenicích� Někdo skončil u prv-
ního  „koštu“,  někdo  poctivě  hodnotil 
i  další  nabídku�  Poté  jsme se  zastavili 
v podnikové prodejně, kde jsme si mohli 
zakoupit „vítané“ pro naše blízké�

Pak nás autobus, řízený panem Ku-
čerou,  spolehlivě  vezl  k  druhému  cíli 
naší  cesty,  který  jsme  chtěli  navštívit 
ve  Žďáru  nad  Sázavou�  Původní  trasa 
se nám prodloužila o několik kilometrů, 
protože na dvou místech nás překvapi-
la objížďka� Ani nám to příliš nevadilo, 
alespoň  jsme  mohli  lépe  poznat  krásy 
Vysočiny, která se pyšnila svěží zelení, 
kvetoucími stromy a typickými domky�

Ve Žďáru už nás očekávali v restau-
raci  se  zvláštním  jménem  Táferna� 
Nechal  ji  v  letech 1719–1722 postavit 
opat cisterciáckého kláštera pro dělníky 
pracující na významné barokně gotické 
stavbě  Jana  Blažeje  Santiniho  Aichla� 
Posilněni  chutným  obědem  jsme  stou-
pali k poutnímu kostelu sv� Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře�  Je obklopen 
ambity  (ochozy)  ve  tvaru  deseticípé 
hvězdy,  jež  kdysi  sloužily  poutníkům 
jako úkryt před nepřízní počasí� Kostel 

má  pěticípý  půdorys,  pět  vchodů,  pět 
oltářních výklenků, pět hvězd a pět an-
dělů na hlavním oltáři� Symbolizují  pět 
ran Kristových, pět písmen v latinském 
slově  „tacui“  (mlčel  jsem) a pět  hvězd 
ve  svatozáři  sv�  Jana  Nepomuckého� 
Budova  sama  nese  známky  oprav,  ale 
aby tato jedinečná stavba, která se sta-
la  kulturní  památkou  UNESCO  vynikla 
v celé kráse, bude  ještě potřeba vyna-
ložit mnoho úsilí  i  finančních prostřed-
ků� Jedině tak se uchová dílo, jež nemá 
v Evropě obdobu, pro budoucí generace� 

Po  odborném  výkladu  průvodkyně 
jsme  mohli  obdivovat  jednotlivé  čás-
ti  chrámu  sami�  Potom  jsme  se  vydali 
na zpáteční cestu domů� To už se silně 
rozpršelo, zatímco my jsme si v pohodlí 
autobusu vychutnávali bohatou svačinu 
a radovali se, že jsme unikli nepříznivé-
mu počasí� 

Za  tento příjemně prožitý den nále-
ží velké poděkování panu starostovi R� 
Tomšů, obětavé paní Janě Ježíkové, za-
stupitelům obce  i  sponzorům,  kteří  se 
podíleli  na  přípravě  i  realizaci  tohoto 
zdařilého zájezdu�

Panu  Ladislavu  Kučerovi  děkujeme 
za příjemné  cestování,  panu  Ladislavu 
Holíkovi a panu Jiřímu Grácovi za vzor-
nou obsluhu během jízdy�

Za spokojené seniory 
Františka Kovaříková
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Vážení občané,
pomalu ale  jistě  se blíží  první  letní 

den, a tak jako každý rok i konec školní-
ho roku� Děti se těší na prázdniny a do-
spělí  na  zasloužené  dovolené�  Na  pár 
měsíců se zklidní rytmus života a dlou-
hé letní večery se přímo nabízí k pose-
zení s přáteli a s tím spojené grilování� 
Ovšem pro  zemědělce,  stavbaře  a  ně-
které ostatní profese nastávají měsíce 
tvrdé práce�

Proto  mi  dovolte,  abych  vás  jen 
ve  stručnosti  seznámil  s  věcmi,  které 
vedení  obce  a  zastupitelstvo  chystá 
v  následujících  měsících�  V  součas-
né  době  již  probíhají  výběrová  řízení 
na zhotovitele několika akcí� Předpoklá-
dám, že  brzy začne výstavba chodníku 
nad horním obchodem, který propojí již 
stávající chodníky a umožní tak bezpeč-
nou chůzi po  velmi nebezpečném úse-
ku v blízkosti komunikace� Druhou akcí 
týkající se chodníků je příprava  staveb-
ního  povolení  na  úsek  pod  kostelem 

především  chodník  u  Mikotů,  kde  je 
snad  nejvíce  nebezpečný  úsek  v  obci 
a doufám,  že se podaří  dotáhnout,  co 
se  týče  stavebního  povolení  do  října 
tohoto  roku� Tato část chodníku, která 
nejvíce ohrožuje chodce a hlavně děti, 
se řeší více než deset let� Bylo několik 
projektů a návrhů, všechny ovšem ztros-
kotaly  na  složitosti  tohoto  úseku,  kde 
se  nachází  snad  všechny  inženýrské 
sítě a chodník je vtěsnán mezi stávající 
rodinné  domy�  Projekt  pro  územní  roz-
hodnutí  musí  řešit  spoustu  problémů: 
přeložku  plynu,  zrušení  stávající  příko-
py  a  vyřešit  budoucí  splaškovou  kana-
lizaci� Musím přiznat,  že stavba mohla 
začít  o hodně dříve,  ale  kvůli  změnám 
v katastru  z  konce  loňského  roku,  kdy 
se  zcela  změnila  katastrální mapa,  se 
celé  legislativní  řízení  muselo  opako-
vat� Ale předpokládám, že stavba začne 
nejpozději na začátku příštího roku a je 
finančně  zajištěna�  Touto  cestou  bych 
také chtěl poděkovat všem vlastníkům 

pozemků,  kteří  dali  souhlas  s  touto 
stavbou�

Jistě  víte,  že  v  loňském  roce  pro-
běhly stavební práce na korytě našeho 
potoka, které svým rozsahem ve velké 
míře  přispěly  k  protipovodňové  ochra-
ně  naší  obce  a  spolu  s  bezdrátovým 
rozhlasem  a  čidly  na  měření  průtoku 
Všeminky,  který  byl  z  90   %  hrazen  ze 
Státního  fondu  životného  prostředí 
ve  výši  1,250�000  Kč,  byly  logickým 
vyústěním snahy o co nejlepší ochranu 
naší obce před rozmary přírody� Jednou 
z největších hrozeb je ovšem také most 
u Kachtíků, který pravidelně způsobí za-
lití dolní části obce� V průběhu měsíce 
července by mělo být  vydáno stavební 
povolení na stavbu nového mostu, kte-
rý  svým  průtokem  zajistí,  aby  se  tato 
situace neopakovala�  Ihned poté bude 
zahájeno výběrové řízení na zhotovitele 
a pokud nenastanou komplikace, začne 
stavba  ještě  na  podzim  tohoto  roku� 
Akce je rovněž finančně zajištěna� Dovo-

NÁŠ KOSTEL
Náš farní kostel sv� Jana Nepomuc-

kého  slaví  v  letošním  roce  již  230  let 
svého trvání� Postavil ho neznámý sta-
vitel v  letech 1780–1784� Je to prostá 
barokní  stavba  z  lomového  kamene� 
Jednoduchá  barokní  výzdoba  odrážela 
chudobu,  ve  které  žili  naši  předkové� 
Zároveň je jedinečnou architektonickou 
památkou  Všeminy,  krásným  odkazem 
(patrimoniem)  lidí,  kteří  zde  po  staletí 
žijí�

Kostel  je  přirozeným  centrem  naší 
vesnice, a  to  jak duchovním,  tak  i kul-
turním� Nad kostelem leží hřbitov� Skoro 
typický  idylický  obraz  způsobu  života, 
jak jej ve svém díle zachycoval malíř Mi-
koláš Aleš�

Téměř  10  generací  našich  předků 
se  v  tomto  posvátném  prostoru  pravi-
delně shromažďovalo při bohoslužbách 
a významných rodinných událostech, ja-
kými jsou křest, svatba či pohřeb� Kos-
tel  také  naplňovaly  modlitby  a  prosby 
našich  milovaných,  zejména  v  těžkých 
dobách, jako byly obě světové války, ná-
stup rudé diktatury, či jiné pohromy, ať 
již osobní nebo společenské�

Kostel před sto léty byl také místem 
bolestného  loučení  se  syny,  manžely 
a táty, kteří museli narukovat na fronty 
První světové války� Mnozí z nich ve vál-
ce padli a již se nevrátili, mnozí se vrátili 
zraněni tělesně a psychicky�

Každá generace zanechala na tomto 
kostele svou stopu, ať již duchovní nebo 
hmotnou,  jako  svůj  odkaz  potomkům, 

kteří po nich přijdou� V 90� letech minu-
lého století byly provedeny velké opravy 
kostela, v závěru roku 2010 byly posta-
veny a zkolaudovány nové varhany� 

Život a dějiny pokračují dál� I my by-
chom  měli  zanechat  po  sobě  příštím 
generacím  vzkaz,  který  nepomíjí  a  je 
věčný�  Našim  vnukům  a  pra-pra-pra-
-vnukům předat víru a křesťanský život-
ní styl� A také předat kostel, který bude 
krásný a útulný i po umělecké stránce, 
v dobrém technickém stavu�

Mnozí z vás již mohli vidět a obdivo-
vat  zrestaurovanou  barokní  sochu  sv� 
Jana  Nepomuckého  v  původních  bar-
vách�  Dalším  cílem  je  úprava  presby-
táře (kněžiště) v kostele – první etapa� 
Na  čelní  stěnu  po  restaurování  přijde 
„Kalvárie“, to je kříž a sochy Panny Ma-
rie a sochy sv� Jana,  také v původních 
barvách� Kalvárie je pravděpodobně dí-
lem slavné rodinné sochařské dílny Bro-
koffů z přelomu 17�/18� století� Po prů-
zkumu  soch  se  rozhodne  o  způsobu 
jejich  restaurování  a  dohodnou  se  ter-
míny oprav a cena� Doba oprav bude zá-
vislá na našich finančních možnostech� 
Jakékoliv  opravy  vždy  závisí  na darech 
jednotlivců a právnických osob  (zejmé-
na podnikatelů)�

Obracím  se  na  dárce,  dobrodince, 
sponzory s prosbou o finanční podporu 
restaurátorských prací na sousoší „Kal-
várie“�  Je  to  projekt,  který  nás  přežije 
a  který  budou  naši  potomci  obdivovat 
celá staletí�

Příští měsíc si připomeneme osudo-
vou událost – vyhlášení a začátek První 
světové války� Vzpomínkový den k vyhlá-
šení války a na naše padlé se uskuteč-
ní  v  neděli  27�  července  2014  (10�30 
hod� mše svatá, 14�30 hod� modlitební 
pásmo,  vzpomínka  na  padlé,  vzpomín-
kové odpoledne na farní zahradě s ob-
čerstvením)� Na pietní den  jste všichni 
srdečně zváni�

Dobré prožití léta, zejména prázdnin 
a dovolených, s pokojem a mírem v srd-
ci – ŠALOM přeje všem

 P. František Kuběna SJ
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luji si upozornit občany na odkaz na in-
ternetových stránkách obce /povodňový 
plán/, kde se nabízí možnost, aby obča-
né prostřednictvím  internetu z domova 
mohli sledovat výšku hladiny Všeminky, 
kde je aktuální stav hladiny a další infor-
mace� V návaznosti na budování tohoto 
mostu bude opravena také komunikace 
za hospodou, která bude z 85  % hraze-
na z dotačního titulu�

Další  velkou  bolestí  je  špatný  stav 
obecních budov� Elektrické revize u vět-
šiny  budov  odhalily  významné  nedo-
statky  a  bude  potřebná  jejich  oprava 
a někde  i  kompletní  rekonstrukce,  což 
se  týká  především  obecního  úřadu� 
Také  střechy  a  někde  okna  nahlodal 
zub času�  Jako první se  řešila střecha 
a  okna  hasičské  zbrojnice  společně 
s fasádou této budovy� Někdo může na-
mítnout, že je to zbytečné, ale obec se 
musí o svůj majetek starat s péčí řádné-
ho hospodáře� Dalším aspektem je vy-
tvořit co nejlepší podmínky pro činnost 
tohoto sdružení tak, aby i děti a mladší 
generace měli zájem o členství v tomto 
spolku, abychom se my všichni i v dal-
ších  letech  mohli  spolehnout  na  jejich 
pomoc  v  situacích  jako  jsou  povodně, 
požár a jiné živelné události, kdy je jiná 
pomoc  velmi  daleko� Kdyby  tento  spo-
lek  zanikl,  byli  bychom  zcela  odkázaní 
na  cizí  pomoc�  Musím  podotknout,  že 
tuto  činnost  vykonávají  zcela  zdarma 
a asi málokdo z nás by třeba o půlnoci 
vyjel za požárem nebo jinou událostí� Ha-
siči, jak se ukázalo i v minulých letech, 
prokázali velkou statečnost a nasazení 
v  různých  situacích�  Pomohli  zachránit 
majetek mnoha z nás� Asi nikdo by se 
nechtěl  dívat  na  svůj  hořící  dům a  zů-
stat  bez  pomoci�  Tuto  činnost  ovšem 
mohou vykonávat,  jen pokud  jsou dob-
ře vycvičeni a především vybaveni� Bez 
potřebné  techniky  a  vybavení  by  tato 
jednotka  byla  zcela  k  ničemu�  Protože 
v minulých letech se trošku pozapomně-
lo  na  investici  do  těchto  prostředků, 
snaží  se  zastupitelstvo  postupně  tuto 
situaci řešit� Musím podotknout, že na-
příklad helmy nebo stříkačky, byly starší 
více jak tři desítky let� V případě helem 
šlo  především  o  bezpečnost  zásahové 
jednotky  a  v  případě  stříkaček  vůbec 
o podstatu způsobu hašení� Ale nemy-
slete si, že když nejsou žádné mimořád-
né  události,  hasiči  odpočívají�  Poctivě 
cvičí a co je hlavní, věnují se především 
mládeži,  vytváří  pro  ně  užitečný  pro-
gram, jezdí s nimi po soutěžích, po vý-
letech  a  to  proto,  aby  tento  obor  naši 
mládež  zaujal  a  i  nadále  rozšířila  řady 
tohoto nepostradatelného spolku v naší 
obci� Proto je důležité jim všem vytvořit 

pořádné zázemí tak, aby se neměli před 
ostatními hasičskými sdruženími za co 
stydět� 

Jak  jsem  se  již  zmínil,  je  budova 
obecního úřadu ve velmi špatném sta-
vu� Kromě elektroinstalace je v havarij-
ním  stavu  i  střecha,  do  které  zatéká, 
proto  taktéž  probíhá  poptávkové  řízení 
na  výměnu  střešní  krytiny  a  nový  hro-
mosvod� Společně s novou  fasádou  je 
akce finančně zajištěna a vše by mělo 
proběhnout  do  podzimu  tohoto  roku� 
V  dalším období  se musí  začít  s  kom-
pletní rekonstrukcí elektrických rozvodů 
a  opravou  některých  částí  budovy�  Co 
mě také nejvíc trápí je velmi nebezpeč-
ný  prodej  obchodníků  před  obecním 
úřadem, kdy se občané nebezpečně po-
hybují  v prostoru  frekventované silnice 
a  často  dochází  k  velmi  nebezpečným 
situacím�  V  současné  době  je  nachys-
tán  projekt  a  platné  stavební  povolení 
na  úpravu  plochy  za  obecním  úřadem 
s  cílem  vybudovat  parkoviště  pro  ná-
vštěvníky  úřadu  a  také  prodejní  místo 
a  zázemí  pro  obchodníky  tak,  aby  se 
občané při  nakupování  cítili  co nejvíce 
bezpečně� 

Další akcí, která je již připravena, je 
také  řešení  situace  ohledně  chátrající 
budovy  zahrádkářů�  Její  stav  je  neutě-
šený  a  budova  začíná  ohrožovat  okolí� 
Její  výška  není  v  souladu  s  platným 
územním plánem a oprava by byla zcela 
jistě velmi drahá, vzhledem k dispozici 
a použitému materiálu� Proto se zastu-
pitelstvo obce rozhodlo demolovat horní 
část stavby a základovou desku nadále 
využít� Variant dalšího využití je několik� 
Od výstavby společenských prostor jako 
jedné z možných variant nebo výstavba 
řadových domů v návaznosti na zástav-
bu rodinných domů na pozemcích za bu-
dovou nebo stavba chráněného bydlení 
a  startovacích  bytů�  Všechny  návrhy 
budou  zveřejněny  na  stránkách  obce 
a  necháme  občany,  aby  se  sami  vyjá-
dřili�  Nemyslím  si,  že  všichni  občané, 
hlavně  ti,  kteří  se  svou  prací  účastnili 
výstavby  této  budovy,  budou  nadšení, 
ale  věřte,  že  především  z  ekonomic-
kého hlediska,  ale  i  z možnosti  využití 
této budovy, je tato varianta nejlevnější 
a  pomůže  uspořit  finanční  prostředky, 
které budou zpětně do tohoto prostoru 
investovány�  Dnešní  normy,  týkající  se 
výstavby a rekonstrukcí, jsou zcela jiné 
než před třiceti lety, ale hlavně omeze-
nost  již stávajícím skeletem, by se vel-
mi těžko hledalo efektivní uplatnění pro 
tento objekt� 

  V  tomto  měsíci  začnou  také  další 
opravy  místních  komunikací  a  mostů 
tak, abychom obecní majetek udržovali 

v co nejlepším stavu� Postupuje i vyku-
pování  pozemků pod místními  komuni-
kacemi  tak, aby občané měli  zajištěný 
přístup ke svým domům a neměli pro-
blém při získávání úvěrů na opravy a re-
konstrukce�

V uplynulém týdnu obec získala ak-
ceptaci na dotaci /ve výši cca 1,8 mil� 
Kč/ týkající se rozšíření separace odpa-
du  v  naší  obci�  Předmětem  tohoto  do-
tačního  titulu  je  nákup  kontejnerového 
vozidla  včetně  kontejneru  do 3,5  tuny, 
které se bude využívat na rozšíření ko-
modit o tetrapaky a papír� Další komo-
ditou  bude  také  svoz  biologického  od-
padu tzn� trávy a větví� Součástí tohoto 
projektu je i štěpkovač, který bude mož-
no  zapůjčit  občanům  a  ulehčit  jim  tak 
problém s likvidací větví� Nutno podotk-
nout, že papír bude svážen častěji než 
je tomu dnes hlavně proto, aby se doma 
občanům  nehromadil�  Finance  získané 
prodejem  papíru  budou  jako  doposud 
věnovány  KRPŠ� Od  tohoto  projektu  si 
slibujeme nejen získání  tohoto vozidla, 
ale  především  snížení  množství  komu-
nálního  a  velkoobjemového  odpadu, 
což zcela jistě přinese finanční úspory� 
V  minulém  roce  ukončily  svoji  činnost 
Technické  služby  Vizovice  a  Sdružení 
obcí „Čisté Valašsko“ vypsalo výběrové 
řízení na provozovatele svozu komunál-
ního odpadu� Výběrové řízení vyhrála fir-
ma Marius Pedersen s nejlepší cenou� 
Jen pro zajímavost oproti roku 2011 se 
podařilo  ročně ušetřit  jen díky  kompo-
stérům  a  lepší  organizaci  svozu  velko-
objemového  odpadu  díky  firmě  PARTR 
cca 100 000 Kč ročně� Přestože polo-
vinu  všech  nákladů  na  likvidaci  odpa-
dů  nese  obec�  Dovoluji  si  říci,  že  tato 
opatření zajistí na dlouhou dobu stabilní 
a neměnný poplatek za svoz a likvidaci 
odpadů v současné výši a to hlavně bez 
nebezpečí, že budou odpady likvidovány 
nezákonně�

Dále bych Vás chtěl informovat o po-
stupu při přípravě budování nové splaš-
kové kanalizace� V průběhu několika let, 
a především díky povodním, se v někte-
rých  místech  značně  prohloubilo  kory-
to  potoka�  To  do  jisté  míry  zcela  změ-
nilo pohled na projekt na  již  zmíněnou 
splaškovou  kanalizaci�  Velké  hloubky 
přechodu pod korytem potoka zásadně 
prodražují  celý  projekt�  Členitost  naší 
obce vyžaduje velmi náročné technické 
prvky a opatření, které se velkou měrou 
podílejí na rozpočtu celé akce� Původní 
rozpočet celé sítě včetně čistírny odpad-
ních vod činil bezmála 150 mil� Kč, tzn� 
že  na  jednoho  občana  připadá  částka 
150 tis� Kč� Ovšem ministerstva posky-
tující  dotace  požadují  částku  nižší  než 
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Mateřská škola
Posledních  14  dní  zbývá  do  dětmi 

tak  toužebně  očekávaných  prázdnin… 
Některé  děti  možná  vyrazí  s  rodiči 
na  dovolenou  už  dříve,  ale  všechny 
ostatní  toho  čeká  v  naší  školce  ještě 
dost  a  dost�  Pomalu  se  připravujeme 
na prázdniny a ještě budeme, abychom 
se po nich zase ve zdraví a všichni sešli 
zpět  tady  ve  školce  i  ve  školních  lavi-
cích�  Je  třeba  vědět,  na  co  si  dát  po-
zor,  čemu  se  vyhnout  a  jak  se  chovat 
při  setkání s  cizími  lidmi a kdybychom 
se ztratili�

V  období  od  těch  posledních  –  jar-
ních – prázdnin na začátku března jsme 
toho u nás také hodně prožili a zvládli� 

Od  února  probíhal  pro  naše  před-
školáky  každoroční  adaptační  program 
na 1� třídu� Vždy v pondělí si pro děti při-
šla jejich budoucí paní učitelka Mgr� An-

100  tis� Kč na  jednu ekvivalentní oso-
bu�  V  opačném  případě  nikdo  žádnou 
dotaci neposkytne� Proto nutně muselo 
dojít  k  zásadní  revizi  tohoto  projektu, 
především  využití  bezvýkopových  tech-
nologií  a  čerpacích  stanic,  které  cenu 
zásadně sníží a zjednoduší celou stav-
bu� Musím připomenout, že do budoucí 
ceny  stočného  se  zcela  jistě  promítne 
i  cena  celého  projektu,  a  to  vzhledem 
k  vytváření  rezervního  fondu�  Proto  si 
myslím,  že  zásadní  snížení  celkových 
nákladů a potažmo dosažení co nejnižší 
ceny budoucího stočného,  je velmi dů-
ležité,  protože  každá  koruna  ušetřená 
v rodinném rozpočtu je pro každého dů-
ležitá� Jistě si nikdo nemyslí, že po vy-
budování kanalizace bude odpadní voda 
likvidována zcela zdarma� Je nutno po-
čítat s tím, že rodinný rozpočet stočné 
zatíží řádově zcela jistě ve stokorunách, 
což  budou  další  náklady  pro  každé-
ho z nás� V současné době se stočné 
v obci nevybírá a povolení k vypouštění 
odpadních vod je platné do konce roku 
2016�  Prodloužení  tohoto  povolení  je 
zcela  jistě  možné�  Proto  máme  dosta-
tečný časový prostor pro revizi projektu, 
jeho zjednodušení a především snížení 
ceny� Podotýkám, že se jedná o rozpoč-
tové ceny�  Jsou  také dvě varianty kam 
odpadní  vody  odvádět�  Současná  va-
rianta  –  vlastní  čistírna odpadních  vod 
– je ta nejdražší� Obec jako vlastník by 
musela samostatně provozovat tuto čis-
tírnu a toto provozování s sebou přináší 
nemalé  problémy�  Nikdo  nechce  kaly 
z  této  čistírny  a  hlavně  v  nárazových 
situacích,  kdy  do  čistírny  nateče  buď 
větší množství odpadních vod nebo se 
zde dostanou chemikálie, hrozí výrazné 

snížení čistící schopnosti� V návaznosti 
na vzorky čistoty odpadní vody pak hrozí 
sankce�

Lepší  a  možná  ještě  lacinější  vari-
antou  je  napojení  na  stávající  čistírnu 
ve  Slušovicích�  Tady  ovšem  narážíme 
na obrovské množství pozemků na trase 
do místa napojení ve Slušovicích u ško-
ly� Ale to všechno se dá řešit� Ke konci 
roku 2014 se předpokládá, že bude vy-
hlášena  výzva  pro  obce  do 2000 oby-
vatel na získání dotace na výstavbu ka-
nalizací� Celé toto programovací období 
bude trvat do roku 2020� Proto v klidu 
a  s  rozumem připravme  životaschopný 
projekt, který bude mít šanci tuto dota-
ci získat� Všichni musí počítat s velkou 
stavební činností v celé obci minimálně 
po  dobu  jednoho  roku�  Výhodou  Liptá-
lu a dalších obci spojených do sdružení 
Čistá Bečva  je  jednotný postup  jak při 
projektování, budování a získávání dota-
ce,  tak profesionální  řízení celého pro-
jektu,  který  zastřešují  špičkoví  mana-
žeři a odborníci� Obce  jsou v podstatě 
jen zákazníci stejně, jak tomu bylo i při 
budování vodovodu Syrákov, kdy veške-
rou  agendu  a  problémy  spojené  s  vý-
stavbou  neslo  sdružení  Syrákov�  Proto 
si myslím, že i pro nás by bylo výhodné 
se spojit např� s obcí Neubuz tak, aby-
chom co nejefektivněji dosáhli tíženého 
výsledku�

Budování  kanalizace  zcela  určitě 
přesáhne  toto  volební  období  a  bude 
úkolem  nového  zastupitelstva�  Připra-
vují  se  i  další  projekty  jako  úpravy  ve-
řejných prostranství,  tak aby vznikl dů-
stojný střed obce nebo oprava ujíždějící 
komunikace  směrem  k  firmě  Medoks� 
Údržba obecního majetku musí probíhat 

průběžně tak, aby se obec zvelebovala 
a  zvyšoval  se komfort  pro  život  v naší 
obci�  Obec  musí  v  budoucnu  se  také 
snažit  připravit  vhodné  lokality  pro  vý-
stavbu nových rodinných domů� V sou-
časné  době  obec  vlastní  dvě  lokality, 
kde tato výstavba je možná� Je to místo 
pod  Třemi  lipkami  a  za  zahrádkářskou 
budovou�  Po  změně  územního  plánu, 
která právě probíhá, by se mohlo začít 
s budováním inženýrských sítí a komu-
nikací tak, aby tyto pozemky mohly být 
nabídnuty stavebníkům� Pro rozvoj obce 
je toto nesmírně důležité� Protože nejde 
vše  tak  rychle,  jak  bych  předpokládal, 
je potřeba poprosit občany o trpělivost, 
protože dříve neřešené problémy přede-
vším majetkoprávní  vztahy,  hlavně  cos 
se týká příjezdových komunikací a inže-
nýrských sítí, brzdí tento rozvoj� 

Společně  s  Lesy  ČR  připravujeme 
naučnou  stezku  v  rekreačním  areálu 
Všemina, kde je cílem zatraktivnit naši 
obec  a  přilákat  do  naší  oblasti  turisty 
tak,  abychom  podpořili  tvorbu  pracov-
ních  míst  v  cestovním  ruchu  a  pohos-
tinství� 

Vážení občané, milé děti,
vzhledem k nadcházejícímu ročnímu 

období a prázdnin mi dovolte, abych po-
přál dětem veselé prázdniny bez úrazů, 
plné slunných dnů a zároveň poděkoval 
učitelům a všem pracovníkům základní 
a mateřské školy za jejich namáhavou 
činnost a vám všem ostatním popřál 
jménem svým i celého zastupitelstva 
příjemnou dovolenou.

 

Robert Tomšů
starosta obce

drea Gajdošíková a jednu vyučovací ho-
dinu děti plnily úkoly a povídaly si o tom, 
co je ve škole čeká�

Každou druhou středu se děti učí zá-
kladům anglického jazyka s paní učitel-
kou Květákovou� Umí se už představit, 
poděkovat  a  pojmenovat  např�  hračky, 
členy rodiny, barvy, dopravní prostředky, 
jídlo,  oblečení,  ovoce  a  zeleninu,  počí-
tají do 10� Možná se to bude některým 
o prázdninách hodit�

Paní  učitelka  Polášková  pracovala 
celý rok s dětmi v oblasti logopedie� 

20�  3�  krásně  nastrojení  jsme  se 
vypravili  společně s dětmi  z MŠ Liptál 
do  Městského  divadla  ve  Zlíně  na  po-
hádkové představení� I tentokrát se dě-
tem moc líbilo�

24� 3� jsme uspořádali v MŠ recitač-
ní a pěveckou soutěž� A chcete znát ví-

těze? Vyhrál přece každý, kdo se zúčast-
nil a předvedl svoji oblíbenou básničku 
či písničku!

10�  4�  proběhlo  fotografování  celé 
školy s jarní tématikou� Opět mohly přijít 
i maminky s mladšími sourozenci�

11� 4� si maminky, tatínci, babičky, 
dědečci  i  starší  sourozenci mohli  přijít 
vyzkoušet  svoji  šikovnost  a  trpělivost� 
V  rámci příprav na Velikonoce si mohli 
v prostorách ZŠ vyrobit nějakou  tu de-
koraci a ozdůbku a zkrášlit pak své do-
movy�

16� 4� děti vyzkoušely,  jak by to vy-
padalo, kdyby došlo na naší škole k ně-
jaké mimořádné a nebezpečné situaci, 
např� k požáru – proběhlo cvičení CO�

24� 4� vyrazil autobus pana Kučery 
s námi  i některými našimi maminkami 
a  babičkami  směrem  na  Lešnou,  se 
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Hurá na prázdniny
Poslední den v červnu není vyznačen 

v kalendáři jako státní svátek, ani jako 
významný den� Pro nás,  kteří  chodíme 
do školy,  ať už  jako učitelé nebo  žáci, 
je tento den ale každoročně téměř tím 
nejdůležitějším dnem v roce� 

Žáci  se  těší  na  samé  jedničky,  ně-
kteří  se obávají  z  horších  známek, ale 
přesto  mají  radost,  že  za  chvíli  budou 
prázdniny, pro žáky nejkrásnější období 
v  roce�  Děti  přicházejí  do  školy  pěkně 
upravení  s  kytičkou  v  ruce�  Při  přícho-
du  do  školy  utíkají  a  usedají  do  lavic 
a  čekají  na  příchod  paní  učitelky�  Než 

paní učitelka rozdá vysvědčení, vyslech-
nou  si  poučení  o  bezpečném  chování 
o prázdninách� Po té se rozdá vysvědče-
ní, někteří jej berou s velkým úsměvem, 
těm,  kterým  se  moc  nedařilo  smutně 
koukají  na  špatné  známky,  ale  přesto 
se těší na vytoužené prázdniny� Vysvěd-
čení je v každé třídě rozdáno a žáci se 
rozbíhají radostně domů� 

27� červen je tedy  posledním dnem 
školního  roku  2013/2014�  Všichni 
žáci  si odnesou domů  vysvědčení� Ja-
kých výsledků jsme letos  dosáhli? 

Z celkového počtu 45 žáků, 41 zís-

kalo  vyznamenání�  Mezi  námi  nejsou 
neprospívající  žáci�  Na  vysvědčení  se 
také  hodnotí  chování  žáků�  Chování 
žáků bylo hodnoceno kladně, bylo v sou-
ladu  se  školním  řádem  a  nebyl  žádný 
snížený  stupeň  z  chování�  Zameškané 
hodiny byly vždy řádně omluveny rodiči 
z důvodu nemoci� V letošním roce byla 
udělena také pochvala žákyni 5�  roční-
ku  ředitelkou  školy  za  reprezentování 
školy v matematické soutěži a výborný 
prospěch�

Kromě povinné výuky žáci mohli na-
vštěvovat také zájmové kroužky, kde při-
pravovali  kulturní  vystoupení  pro  veřej-
nost, vyráběli výrobky na  jarmark, učili 
se pracovat s počítačem a jeho využití 
ve  výuce  a  ne  jenom  pro  hry,  učili  se 
základy  anglického  jazyka  a  techniky 
sportovních  her�  Učitelé  připravili  také 
několik  projektů,  soutěží  a  zábavných 
programů,  kterými  zpříjemňovali  pobyt 
ve  škole�  Naši  zpěváci  také  připravili 
s paní učitelkou vystoupení pro seniory 
a pro naše nejmenší při vítání občánků� 
Nezapomínáme také na naše děti v ma-
teřské škole, pro které tak jako každo-
ročně  byl  připravený  projekt  Adaptace 
dítěte  na  základní  školu,  kde  se  děti 
připravují na vstup do školy a seznamují 
se s prostředím školy� Poděkování patří 

po  delší  době  podívat,  co  je  nového 
v ZOO� A zase jsme museli chválit, jak je 
celá ZOO krásnější a krásnější� Zvířátka 
se tam mají čím dál lépe a neustále jich 
tam přibývá�

30� 4� se sešly čarodějnice, čarodě-
jové  a  jejich  pomocníci  na  velký  čaro-
dějnický  rej� Hry, soutěže, zpěv, hudba 
a tanec nás provázely celým dnem� 

2�  5�  jsme  se  vydali  na  návštěvu 
k  Oškerovým,  kde  nám  pan  Oškera 
předvedl  jak  se  ručně  stříhají  ovečky 
a jak se dál surová vlna zpracovává�

6� 5� přijela paní  fotografka a vyfo-
tila  celé  třídy,  abychom  měli  památku 
na letošní školní rok� 

10� 6� navštívila školku zdravotní se-
střička paní Silvie Skulová a  jako sou-
část přípravy na blížící se prázdniny uká-
zala dětem, jak správně ošetřit drobná 
poranění, ale  také co dělat, aby k nim 
vůbec nedošlo… 

16� 6� máme v plánu navštívit Muze-
um JV Moravy ve Zlíně – Baťův institut, 
kde proběhne výukový program „Franti-
šek Bartoš dětem“�

V  posledním  červnovém  týdnu  plá-
nujeme  ještě 23�  6�  přijede  soukromé 
divadélko z Hodonína s pohádkou�

24� 6� navštívíme firmu PARTR, s�r�o� 

A podle počasí bychom chtěli  ještě 
s dětmi hledat poklad a opéct špekáčky 
u paní učitelky Poláškové na zahradě� 

I v letošním školním roce nám ode-
jdou  všichni  předškoláci  do  1�  třídy� 
Přejeme jim všem, ať se daří, ať je více 
dobrých  známek,  než  těch  špatných 
a ať chodí do školy rádi a s úsměvem! 

Snad se nám povede zvládnout vše, 
co máme  ještě  v  plánu a  v  pátek  dne 
27� 6� 2014 ukončíme letošní školní rok 

2013/2014� V pondělí 30� 6� 2014 už 
je MŠ uzavřena� Opět bychom se měli 
pak sejít 18� 8� 2014�

V období 1� 7� – 11� 7� 2014 je mož-
né děti vozit do MŠ ve Slušovicích� Na-
hlásit je můžete již nyní u paní ředitelky 
Jany Tománkové na tel� 577 983 245�

Krásné,  slunné,  veselé  prázdniny 
a dovolenou vám všem přejeme!

Věra Polášková a Alena Květáková
učitelky z MŠ 



VŠEMINSKÝ ZPRAVODAJ – čtvrtletník obce Všemina • Periodický tisk územního samosprávného celku • Datum vydání: 30� 6� 2014
Vydává Obec Všemina, čp� 162, 763 15 Slušovice • IČO: 00544507 • Náklad 350 výtisků • MK ČR E 12964 • Neprošlo jazykovou úpravou

Redakční rada: Robert Tomšů, Bronislav Kolář, Mgr� Jana Tomšů • Grafická příprava a tisk RENO Zlín [reno@zlin�cz]
NEPRODEJNÉ • Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce zpravodaje�

8 Všeminský zpravodaj 2/2014

Činnost oddílu TJ Sokol Všemina – jaro 2014
Máme za sebou další ročník okresních 
soutěží,  pro  náš  klub  už  52�  v  pořadí, 
a tak můžeme bilancovat, co se v uply-
nulém  roce  na  fotbalových  trávnících 
podařilo�

Mládež sehrála obě poloviny sezóny 
vyrovnaně� Mladší  žáci  skončili  v polo-
vině tabulky s polovičním ziskem všech 
možných  jarních  bodů�  Tým  táhl  herně 
Vlastimil Maliňák� Dorost se jako mladý 
tým zapracovával a na konci jara se už 
zlepšení  projevilo  i  výsledkově� Nejlep-
ším  střelcem  se  stal  Patrik  Kvasnica� 
V  současných  dnech  se  řeší  budouc-
nost  mládežnické  kategorie  v  našem 
klubu�  Vypadá  to,  že  dorost  pod  naší 
hlavičkou vydrží i příští rok� Mladší žáci 
se  ve  své  kategorii  kvůli  odchodu  čtyř 
hráčů určitě nepřihlásí� Existují dvě va-
rianty, buď přihlásit s úzkou základnou 
kategorii  přípravky  nebo  poskytnout 
dětem  možnost  hostování  v  přípravce 
ve  Slušovicích�  Bohužel  trend  v  počtu 
zájemců a  celkově  narozených nebude 
jiný ani v dalších letech, a tak můžeme 
brát za úspěch, že nám zřejmě zůstane 
alespoň jedno mládežnické mužstvo�

Muži po výborném podzimu odehrá-
li  jaro slabě a odpovídá tomu i bodový 
zisk�  Tým  opustil  Jiří  Herodes  a  když 
se  k  tomu  přidali  po  většinu  jara  zra-
nění  Poláchovi,  došlo  nejenom  k  potí-
žím  s  hrou,  ale  i  s  počtem  trénujících 
a scházejících se hráčů� Z téměř vrcho-
lu tabulky kleslo mužstvo do její polovi-
ny� Je  jasné, že v  jarní sestavě by měl 
v příštím roce tým problémy s udržením 
soutěže, proto je nutné posílení� O tom, 

zda se to povede, se fanoušci dozví dru-
hý srpnový víkend, kdy tradičně startuje 
podzimní část�

Na sobotu 17� května byla napláno-
vána  pouťová  zábava�  Jak  už  ale  bývá 
zvykem, akci nepřálo počasí a s před-
stihem byla zrušena� „Náhradní“ termín 
jsme  zvolili  hned  příští  víkend�  Kapela 
TŐP se představila ve výborném světle 
a přítomné svou hudbou příjemně nala-
dila� Bohužel však účast nebyla taková, 
jak  jsme  si  představovali,  a  tak  byla 
akce z tohoto pohledu zklamáním�

Všem  občanům  přeji  klidné  prázd-
niny,  načerpání  nových  sil  a  se  všemi 
se  těšíme ať  už  na Všeminských slav-
nostech  první  srpnovou  sobotu,  tak 
v  ochozech při  zápasech nové  sezóny, 
naviděnou�

David Řepa, 
sekretář TJ Sokol Všemina

Více info na:
www.obecvsemina.info/tjsokol/aktuality
Tabulky soutěží na www.ofszlin.cz

Včelaři
Letošní rok pro včelaře začal přízni-

vě� Včelky přezimovaly dobře� Byl pěkný, 
rychlý rozvoj� V květnu byly včelky silné, 
připravené na snůšku� Jenže počasí se 
zhoršilo�  Bylo  střídavé,  více  chladno� 
Včelky nemohly vylétnout, a tak nic ne-
donesly ani pro sebe� Začátkem června 
jsme museli včelky začít krmit� 

Devátého  dubna  jsme  besedovali 
o  včelařství  (včelaři  Karel  Macháček, 
Jiří Grác) s dětmi druhé  třídy  (13 dětí) 
a  páté  třídy  (15  dětí)  ZŠ  Vrchlického 
Ostrava  –  Radvanice,  které  tady  byly 
na hotelu Všemina na Škole v přírodě� 
Besedy se konaly přímo v přírodě u úlů� 
V květnu jsme se zúčastnili XII� celoná-
rodní  včelařské  pouti  na  sv�  Hostýně� 
Zajímavá byla pro nás včelaře přednáš-
ka v Jasenné-Chlebovice o rozvoji včel-
stev, nemocech a produktech� 

 Karel Macháček
důvěrník všeminských včelařů

žákům,  kteří  se  účastnili matematické 
soutěže a sportovní  soutěže a dosáhli 
úspěchů�

Pro  naše  páťáky  končí  nejen  škol-
ní  rok,  ale  také  docházka  do  základní 
školy  ve  Všemině�  Letos  nám  odchází 
celkem 7 žáků – jedna žákyně na gym-
názium TGM ve Zlíně, 2  žákyně do ZŠ 
Slušovice a 4 žáci do ZŠ Liptál� Někteří 
se po celou dobu docházky těšili, až bu-
dou docházet do velké školy� Dnes však 
by nejraději zůstali v naší maličké škole, 
ale  bohužel  budou  se  muset  rozloučit 
se  svými  mladšími  spolužáky  i  s  paní 
učitelkami a zvyknout si na nové starší 
spolužáky a nové učitele� Proto bych jim 
chtěla  popřát  hodně  úspěchů  na  dru-
hém  stupni  a  samé  dobré  známky 
a  spoustu  nových  hodných  kamarádů 
a učitelů�

Školní  rok  končí  a  chtěla  bych  po-
děkovat všem pedagogickým i nepeda-
gogickým  pracovníkům,  panu  faráři  Fr� 
Kuběnovi  a  sestře  Márii  Chmelinové 
za jejich práci s dětmi a popřát krásnou 
slunnou  dovolenou  a  nabrání  nových 
sil do školního roku 2014/2015� Záro-
veň bych chtěla poděkovat vedení obce 
za  spolupráci  po  celý  školní  rok,  rodi-
čům a vedení KRPŠ za akce, které pro 
žáky připravili  a  všem,  kteří  se školou 
spolupracovali�

Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy

Školní výlet
V tomto školním roce jsme dlouho přemýšleli, kam bychom se jeli podívat, na-

konec paní učitelky vybraly ZOO Hodonín a barokní zámek Milotice� Všichni jsme 
byli moc zvědaví, protože jsme tam ještě nikdo nebyli� Ráno jsme vyrazili autobu-
sem v 8,00 hodin od školy� První jsme navštívili ZOO Hodonín, která je maličká, 
ale jsou zde všechna zvířata, někteří zde poprvé viděli bílého tygra� Taky jsme si 
prohlédli opět dravce, které jsme viděli už při návštěvě v naší škole� Po prohlídce 
jsme pořádně posvačili, nakoupili dárečky domů a pokračovali  jsme na zámek 
Milotice� Na zámek jsme se všichni těšili, čekali už na nás, abychom se převlékli 
za prince a princezny� Všechna děvčata dostala krásné princeznovské šaty a kluci 
byli  zase kouzelní princové, kteří  chránili  své princezny� Po převlečení  jsme šli 
na prohlídku zámku, kde jsme se naučili zámecký tanec, který tancovaly oprav-
dové princezny� Na závěr jsme se prošli ke kašně a pomalu jsme se připravovali 
k odjezdu� Z výletu jsme se vrátili opět ke škole� Výlet se všem moc líbil a určitě 
ho doporučíme i ostatním�

žáci a učitelky ZŠ Všemina

P O Z V Á N K A
V sobotu 2. srpna 2014

ve spolupráci s Obcí Všemina 
a SDH Všemina organizujeme tzv� 

I. VŠEMINSKÉ SLAVNOSTI. 
Bohatý program pro děti • soutěže 
pro dospělé • soutěž ve vaření gulá-
šů • večerní zábava • kapela Clera  • 
dechová hudba • ohňová šou • něko-
lik druhů piva • bohaté občerstvení.



Naše smutná doba v První světové válce r. 1914–1918
Na začátek První světové války vzpomíná ve svém deníku „strýček Valachů,“ Jan Holíků.

V měsíci dubnu r. 1914 jsme se 
s mým bratrancem Aloisem vypravili 
do Maďarska, do města Rábu na zku-
šenou s naším tesařským povolá-
ním. Chtěli jsme také poznat bývalý 
kraj našich otců, kteří tady chodili 
za podomním obchodem. Tady také 
zemřel můj tatínek ve věku 51 let. 
Našli jsme práci tesařskou na peri-
ferii města. Stavěla se tam velká to-
várna na děla a pro armádu. V práci 
jsme si zvykli i na potřebnou řeč ma-
ďarskou při práci, týdny ubíhaly. Již 
tak se probíraly různé zvěsti o mož-
nosti války a zčistajasna 26. červen-
ce 1914 se rozhlásila smutná zpráva 
v celé říši Rakousko - Uherské, že 
vypukla válka. Následovala všeobec-
ná mobilizace do 24 hodin. Nejdříve 
muži od 20 let do 42 let a o několik 
dní později od 42 let do 50 let. Něče-
ho takového by se žádný ani ve snu 
nenadál. Rázem se práce zastavily. 

A co my? Jak se dostat domů v ta-
kovém válečném chaosu? Konečně 
jsme jeli vlakem z Rábu do Prešpur-
ka. Po celé délce silnic bylo vidět celé 
transporty koní, co vedli sedláci armá-
dě a co bylo nejbolestivější, tolikých 
kluků, lidí na vesnicích i ve městech, 
jak se loučili se svými rodinami. Mu-
seli nastoupit ke svým plukům a ihned 
odjet na frontu na různá bojiště. I když 
jsme si nikde nemohli koupit nic k jídlu, 
dostali jsme se šťastně domů.

Ale jaké to bylo přímo hrozné v naší 
vesnici. Co bylo nářku v rodinách man-
želek, dětí a rodičů o své nadějné syny 
a také děvčat o své milé hochy! Josef, 
můj starší bratr, když narukoval při mobi-

lizaci do Kroměříže, tak s prvním trans-
portem na bojiště vyjel. Strýček Petřáků, 
který jel později, říkal, že 

Vendelín TOMŠŮ
jeden z občanů Všeminy, který padl v První světové vál-

ce. Narodil se 12. srpna 1898 ve Všemině, č.p. 16.
Studoval na Českém státním raálném gymnáziu v Kro-

měříži  v  letech  1909–1917�  Studoval  s  vyznamenáním� 
Zkoušku  dospělosti  složil  před  obvyklou  dobou  30�  led-
na 1917� Činnou  vojenskou službu nastoupil 15�  května 
1916�  Ke  zkoušce  dospělosti  měl  dovolenou  od  4�  1� 
do 31� 1� 1917� 

Ve válce bojoval jako praporčík zeměbraneckého pěšího 
pluku 25. Zemřel 19. srpna 1917 ve věku 19 let u Asiaga, 
provincie Vicenza, Italie. Pohřben byl 20. 8. 1917 na hřbi-
tově v Ghertelle, provincie Vicenza, Italie.

Údaje o svém strýci poskytl pan Antonín Štěpánů, Vše-
mina 286.

ho viděl nepozorovaně, jak plakal. Jak 
šel z domu, tak s ním šly maměnka pěš-
ky na sv. Hostýn a potom jel k nástupu 
z Bystřice do Kroměříže.

Tak se vyprázdnila celá dědina, jen 
staříčci a děti zůstali. Museli jsme se 
smířit se vším, co následovalo. Naši 
milí posílali jen domů feltpostky. Horší 
bylo rodinám, kterým byly domů zasla-
né zprávy, že jejich milý padl na bojišti. 

Já jsem nebyl prozatím odvede-
ný, tak jsem dělal baráky pro vojsko 
a na šachtách byla práce tesařská. 
A také i na mne přišlo. Na podzim 
v září 1916 mi přišlo z Holešova z hejt-
manství, že se mám dostavit do 24 
hodin do Brna. Tam nás vybavili 
mundurem povojensky a zavezli nás 
do Theresienfeldu (Terezín). Stavila 
se tam továrna Tritol třaskaviny. Dva 
roky jsem tam byl o hladě a v zimě 
při práci na vysoké vodní věži.Také 
italské bombardovací letadla nás 
pronásledovaly. Z domu mi nemohli 
poslat chleba, protože ho sami ne-
měli. Přišel jsem tam o zdraví. 

(částečně upraveno)

V První světové válce padli tito vojáci:
Bělíček Josef, č�p� 146, Kovařík Josef, č�p� 13, Čala Alois, č�p� 117, Kučera Fran-

tišek, č�p� 50, Čala Jiří, č�p� 9, Lukašík František, č�p� 142, Čala Rudolf, č�p� 68, 
Matůšek Josef, č�p� 154, Gajdošík Jan, č�p� 115, Poláštík František, č�p� 91, Jakubů 
Josef, č�p� 41, Poláštík Jan, č�p� 91, Janů František, č�p� 110, Řezník Josef, č�p� 28, 
Jasenský František, č�p� 65, Slováček Jan, č�p� ??, Ježík Josef, č�p� 17, Štěpán Fran-
tišek, č�p� 92, Kaulinec Alois, č�p� 58, Vala František, č�p� 104, Kolaja Jan, č�p� 78, 
Vala Matůš, č�p� 83, Kolaja Josef, č�p� 78, Tomšů Vendelín, č�p� 16, Kolaja František 
č�p� 18, Živníček Jan, č�p� 82�



V letošním roce si připomínáme 100. výročí od vyhlášení a zahájení 1. světové války
První světová válka a situace v obci Všemina
Dne 28. 6.1914 byl v Sarajevu zastřelen rakousko-uherský následník trůnu, ar-

civévoda František Ferdinand. Atentátu, který provedli mladí bosenští revolucionáři 
ve spolupráci s tajnou srbskou organizací, využilo Rakousko-Uhersko jako záminku 
k rozpoutání války proti Srbsku. 26. 7. 1914 císař vyhlásil částečnou a 31. července 
1914 pak všeobecnou mobilizaci. 

Vojenská základní služba
Rokem 1868 začala historie povinné základní vojenské služby� Vycházela z bran-

ného zákona rakouské armády Jeho veličenstva císaře Františka Josefa� Odvodní 
povinnost  byla pro  všechny muže  ve  věku dvaceti  až  dvaceti  dvou  let�  Vojenská 
povinnost byla stanovena vcelku na dvanáct let a skládala se pouze ze tří let pre-
zenční služby ve vojsku, sedmi let v záloze a dvou let v domobraně�

Vojenská služba za I. světové války
Seznamy branců se vypracovaly na základě podkladů starostů obcí, kterým se 

v říjnu museli nahlásit všichni, kteří se následujícího roku měli dostavit k odvodu� 
Odvody  se  konaly  každoročně  v  březnu  a  dubnu,  v  případě  potřeby  byly  odvody 
vyhlašovány dodatečně� Do války byli odvoláni příslušníci domobrany, tedy všichni 
schopní muži ve stáří 19–42 let� V první výzvě byli zařazeni všichni, kteří v běžném 
kalendářním roce dosáhli, nebo měli dosáhnout 19–37 let, ostatní do 42 let patřili 
do  výzvy  druhé� Domobranci  první  výzvy,  kteří  absolvovali  vojenský  výcvik  bývali 
zpravidla zařazovány do skupiny bojujících� Ostatní a celá druhá výzva do skupiny 
nebojujících, v případě potřeby ale mohli být ke službě v poli použiti  i dodatečně 
tělesně zdatní příslušníci 2� výzvy mající vojenský výcvik� Později od 1� 5� 1915 byla 
domobranecká povinnost rozšířena na muže od 18 let do 50 let� Dobrovolně mohli 
do armády vstoupit muži se souhlasem zákonného zástupce od 17 let�

Mezi všeminskými vojáky bylo i pět 
vojáků, kteří se rozhodli bojovat proti 
habsburské monarchii v legiích.

Čala Alois,  narozen  1895,  stře-
lec  (jednotka  21  -  francouzské  legie), 
Gajdošík Jan, narozen 14� 4� 1886 (jed-
notka  I  - 2  -  ruská  legie), Křivák Josef, 
narozen  21�  7� 1892 (jednotka II  - 8 

-  ruská  legie),  Štěpánů 
Pavel,  narozen  21�  6� 
1885  (jednotka  39  - 
italská  legie),  Tomšů 
František, narozen 11� 
8�  1882  (jednotka  II  - 
7 - ruská legie)

Zdroj: Publikace 
Českoslovenští legio-
náři okresu Zlín, Zlín 
2001, Státní okresní 
archiv Zlín 

Slavnost k vysvěcení pomníku 
padlým vojínům v I. světové válce

K uctění památky svých padlých spoluobčanů, k připomín-
ce válečných hrůz, byl farníky zřízen u kostela pomník padlým 
vojínům v  I. světové válce. Pomník byl vysvěcen 30. října 
1927. Slavnost se konala dopoledne o půl desáté. Průvod 
s hudbou vyšel ze zdejšího kostela k dřevěnému kříži pod ves-
nicí. Odtud se vracel k nově postavenému pomníku, kde zdej-
ší farář P. František Pochylý měl pěknou a obsažnou řeč. Poté 
byl pomník vysvěcen. Zdejší učitelé účastnili se této slavnosti 
zpěvy. Zapěli čtyřhlasé smíšené sbory. Pojď k pomníku bratří 
a Vojínovo loučení. Ku konci zahrála místní hudba obě naše 
národní hymny.

Den byl překrásný, slavnost se velmi vydařila.

 Ze školní kroniky 1907–1939

Rakousko-Uhersko  vyhlásilo  válku 
Srbsku� V prvních dnech srpna vstoupily 
do války Německo, Rusko, Velká Brita-
nie, Francie a další evropské země�

 Do života všeminských občanů za-
sáhla I� světová válka nepříznivě� Za vál-
ky vycházela řada zákazů, nařízení, poli-
tický a kulturní život byl vcelku umlčen� 
Z  naší  obce  do  války  odešlo  mnoho 
mužů�  Trpělo  i  školní  vyučování�  Dva-
náctiletí a čtrnáctiletí žáci byli zproštěni 
školní docházky a pomáhali matkám při 
pracích  na  poli�  Podle  nařízení  museli 
žáci sbírat ostružinové  listy, z nichž se 
získávala náhražka čaje pro vojáky� Děv-
čata v ručních pracích zhotovovala před-
měty potřebné vojákům� 

  Velká  armáda  potřebovala  stále 
nové  a  nové  zásoby  jídla�  Jedna  úřed-
ní  komise  stíhala  druhou�  Prováděly 
soupisy a rekvizice obilí a dobytka pod 
dohledem četnictva� Lidé byli rozděleni 
na osoby lehce a těžce pracující� Císař-
ským  nařízením  bylo  určeno  na  těžce 
pracující  300  gramů  obilí  nebo  240 
gramů mouky na den� Mouka a chleba 
se dostaly pouze na lístky� Dnem 19� 3� 
1916 byly zavedeny lístky také na cukr 
a  kávu�  Zemědělci  museli  od  počátku 
vést přesný výkaz zásob všeho, co skli-
dili� V r� 1917 následkem dlouhotrvající-
ho sucha byla sklizeň pícnin malá, proto 
obyvatelé získávali náhradní krmivo sbí-
ráním a lámáním letorostů� Bohužel lá-
mali také větve lip, dubů, buků a javorů, 
a tím pustošili přírodu� Od prvního října 
1917 byla zvýšena podpora rodinám na-
rukovaných  vojínů� Byla  to  však  pouhá 
almužna,  protože  nedostatek  životních 
potřeb, hlad a drahota stále více dolé-

haly na obyvatelstvo� 
 Dne 22� 5� 1917 ve tři hodiny 

odpoledne  byl  ze  vše-
minského  kostela  ode-
brán  první  zvon�  Druhý 
obec vydala podle naříze-
ní dne 14� 9� 1917�

Ve vojsku se projevuje 
neposlušnost� Hlavně nej-
mladší ročníky nechtějí již 
bojovat� Utíkají z posádek, 
z  nemocnic  a  i  z  fronty 
domů� Ukrývají se� Jsou to 
„dezenteři“�  Lidé  jim  však 
pomáhají�  Největší  bolest 
působily zprávy o raněných 
a padlých�


