
Vážení spoluobčané, 

ocitáme se na prahu nejkrásnějšího období roku – času adventu a ná-
sledných Vánoc. Jen málo koho neosloví kouzlo a atmosféra vánočních svát-
ků, a to přesto, že pro mnohé je toto období spojeno se stresem z nákupů, 
úklidu či přípravy vánočního cukroví. V dnešním uspěchaném světě jsou 
právě svátky vánoční příležitostí se alespoň na chvíli zastavit a zamyslet 
se. Právě tento vánoční čas v nás probouzí ty lepší stránky našeho lidství. 
Snažme se být k sobě příjemní, ohleduplní, mějme větší pochopení pro pro-
blémy druhých lidí a pomáhejme potřebným, nemocným a osamoceným. Za-
pomeňme v tento čas na neshody a sváry, na zlá slova, mnohdy vyslovená 
ve vzteku a později často litována. Vyříkejme si mezi sebou vše, co nás tíží 
a co jsme až dosud obcházeli. Není to jednoduché, ale stojí to za to. Věřte, 
že to bude jeden z nejhezčích dárků.

Nezapomínejme ani na podstatu slova RODINA a dodejme mu plnohod-
notného naplnění. Mysleme ale i na ty, kteří již nejsou mezi námi a na krásné 
chvíle, které jsme společně s nimi prožili. Věnujme i jim krátkou vzpomínku. 

Všem občanům obce Všeminy jménem zastupitelů obce, zaměstnanců 
obecního úřadu, přeji Svátky plné radosti, naplněné láskou, domácí pohodou 
a splněnými přáními. 

Ať je Váš vstup do nového roku 2016 úspěšný a plný zdraví, dobré nálady 
a pohody, životního optimismu a elánu.
 Robert Tomšů, starosta obce

prosinec 2015 • Číslo 4 • Ročník XVII.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2016 se v naší 

obci uskuteční již tradiční Tříkrálová 
sbírka, kterou pořádá Česká katolic-
ká charita. Do ulic se vypraví několik 
skupinek koledníků s pokladničkami, 
které budou označeny logem Charity 
a razítkem obecního úřadu. Každá 
skupinka bude mít svého vedoucího.

Prosíme, abyste se svými dary za-
pojili do charitní činnosti. Tak může 
kdokoliv z Vás přispět jakoukoliv pe-
něžní částkou a pomoci lidem, kteří 
strádají nebo je postihlo nějaké ne-
štěstí. Všem, kteří do sbírky přispěje-
te, patří předem poděkování.

 Jana Sedláčková
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil 

s děním na obecním úřadě v době 
podzimních sychravých dnů. Začátkem 
prosince se podařilo dokončit práce 
na ploše za obecním úřadem a garážích 
pro obecní techniku. Tato plocha slou-
ží jako parkoviště pro návštěvníky OÚ 
(6:30 -18:00) a v budoucnu taktéž jako 
prodejní místo pro pojízdné prodejny. 
Zastupitelstvo obce schválilo nařízení 
obce, které zakazuje podomní prodej 
a taktéž zákaz prodeje na jiném místě, 
než právě na ploše za OÚ. Výjimku může 
udělit pouze OÚ. Kvůli změnám v legis-

lativě byla taktéž schválena nová vy-
hláška o poplatku za komunální odpad. 
Poplatek 400 Kč ani lhůta splatnosti 
do 30. 4. daného roku se nezměnily. 
Poplatky můžete zaplatit přímo na OÚ, 
nebo bankovním převodem dle pokynů 
na internetových stránkách obce, kde 
naleznete taktéž znění všech vyhlášek 
a nařízení.

Během roku byly po obci rozmístě-
ny kontejnery na třídění odpadu a bio-
odpadu, které jste začali v hojné míře 
využívat. Podařilo se nám zajistit ještě 
2 kontejnery na elektroodpad, které bu-
dou umístěny u dolního obchodu a OÚ  
v nejbližší době. Zároveň dojde kvůli es-
tetičnosti k úpravě některých sběrných 
míst.

V příloze zpravodaje najdete ANKE-
TU o budoucím využití lokality po za-
hrádkářské budově (na vybraných mož-
nostech se shodli zastupitelé obce). 
Dále tam najdete pokyny pro hlasová-
ní a anketní lístky. Informace o jménu 
a číslu popisném jsou potřebné kvůli 
autorizaci občana. Zabrání se tím při-
jetí anketních lístků od neoprávněných 

POZVÁNKA 
na schůzku spolků

Ve středu 13. ledna 2016 se  
v 18:00 uskuteční na OÚ schůzka zá-
stupců všech spolků a složek, kde se 
probere plán akcí na rok 2016 a mož-
nosti podpory ze strany obce. 

 PRIORITY PRO ROK 2016 

1/ Výstavba chodníku v úseku pod 
kostelem

2/ Nadstavba dolního obchodu (byty)
a. projekt,
b. stavební povolení,
c. realizace.

3/ Kanalizace
a. přepracování projektu,
b. získat stavební povolení na čov,
c. podat žádost o dotaci na realizaci.

4/ Výkup pozemků
a. pod místními komunikacemi,
b. pod chodníky.

5/ Vypracování projektů
a.  projekt na opěrnou zeď v ulici na 

cigánce,
b.  hřiště fara a parkoviště hřbitov,
c.  chodníky chybějící úseky (horní ko-

nec obce a úsek k myslivecké cha-
tě),

d.  inženýrské sítě v oblasti u tří lipek,
e. nadstavba školy,
f.  sportovní areál (hřiště s umělým 

povrchem, rekonstrukce budovy),
g.  využití lokality po zahrádkářské bu-

dově.

6/ Hasiči dovybavení

7/ Sběrný dvůr

8/  Most u kachtíků (závisí na dota-
cích)

Předvánoční setkání důchodců
Pozvánka, kterou dostali důchodci naší obce od obecního úřadu je zvala na 

„Předvánoční setkání“. Toto se uskutečnilo odpoledne 28. listopadu 2015 v pohos-
tinství U Kachtíků. 

Sál byl účastníky téměř zaplněn. Setkání bylo zahájeno pěkným uvítacím pro-
jevem pana starosty Roberta Tomšů, krásným pásmem básniček, písniček, hrou 
na hudební nástroje dětí ze ZŠ Všemina pod vedením paní učitelky Mgr. Andrei 
Gajdošíkové. Poděkováním jim byl náš velký potlesk, pochvala. Následovalo výbor-
né pohoštění, poslech příjemné hudby skupiny Juken. Také se i tančilo. Nechyběla 
bohatá tombola potravinářských výrobků a hodně výherců. Na pěkně vánočně oz-
dobených stolech byly nápoje různého druhu, ochutnávali jsme výborné koláčky. 
Besedovalo se, vzpomnělo se i občanů důchodců, kteří již nejsou mezi námi. 

Setkání se zúčastnili i zaměstnanci obce a členové zastupitelstva. Aktivně se 
podíleli na organizaci a celém pěkném průběhu setkání. Věnovali se nám. Za to jim 
patří velký dík. Ve večerních hodinách jsme se rozcházeli velmi spokojeni se vzá-
jemným si přáním pěkně prožitých vánočních svátků a přivítání Nového roku 2016. 

Při zajištěném rozvozu do našich domovů jsme vyzkoušeli a ocenili nový vůz 
našich hasičů. Děkujeme všem těm, kteří nám důchodcům již po několik let tato 
setkání umožňují.

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

osob popř. přijetí více hlasů od jednoho 
občana. Tím bude výsledek ankety více 
důvěryhodný a bude mít větší váhu při 
konečném rozhodování.

Na pracovní schůzce zastupitelů byl 
zhodnocen rok 2015 a plnění našich pri-
orit. Ne vše se podařilo splnit. Zejména 
na dobudování úseku pod kostelem kla-
deme velký důraz a proto je to na dal-
ší rok naše hlavní priorita. Po papírové 
stránce je téměř vše nachystáno a v nej-
bližších týdnech bude vypsáno výběrové 
řízení na realizaci stavby. Zároveň bude 
podána žádost o dotaci na částečné po-
krytí nákladů této velké investice. Horší 
je to s kanalizací, kde se při revizi pro-
jektové dokumentace zjistilo, že pláno-
vaná čistička odpadních vod zasahuje 
do ochranného pásma vrtu a stavební 
povolení bylo vydáno v rozporu s územ-
ně plánovací dokumentací, proto je ne-
platné. V současnosti se jedná o novém 
umístění ČOV. Další chystané akce bu-
dou záležet na rychlosti zpracování pro-
jektů a volných finančních prostředcích 
v obecní kase. 

Ukončení provozu kabelové televize 
se blíží (PROVOZ BUDE UKONČEN 31. 
12. 2015). Chybějící infokanál bude 
nahrazen informacemi na informačních 
nástěnkách, internetových stránkách 
a přidáním informací do zpravodaje. 
Občané mají taktéž možnost, nechat si 
posílat hlášení rozhlasu do e-mailu. Jen 
připomínám, že si náhradní zdroj tele-
vizního signálu zajišťuje každý sám, dle 
svých potřeb.

Dovolte mi, abych Vám na závěr po-
přál pevné zdraví, klidné prožití vánoč-
ních svátků a hodně energie do nového 
roku.

Lukáš Turna, místostarostaBourání zahrádkářské budovy



O B E C   V Š E M I N A 
v y h l a š u j e

ANKETU O BUDOUCÍM VYUŽITÍ LOKALITY PO ZAHRÁDKÁŘSKÉ BUDOVĚ

MOŽNÉ VARIANTY: 1) Řadové domy
 2) Společenský sál a nad ním byty
 3) Dům pro seniory
 4) Stavební parcely pro individuální výstavbu
 5) Sběrný dvůr
 6) Multifunkční hřiště
 7)  Pozemky použít při směně za pozemky vhodnější pro obec  

(např. u obecních budov, přístupnějších lokalit apod.)

PODMÍNKY ANKETY:  Ankety se může zúčastnit každý občan s trvalým pobytem ve Všemině, který je zároveň 
starší 18 let.

  Jeden anketní lístek je určen pro jednoho občana splňujícího výše uvedené podmínky. 
V případě odevzdání více vyplněných anketních lístků na jednu osobu popř. zakroužko-
vání více variant budou tyto lístky z ankety vyřazeny.

ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ:  Hlasovat lze vyplněním a odevzdáním anketního lístku na obecním úřadě. Vyplněný 
anketní lístek lze zaslat i poštou na adresu Všemina 162, 763 15. 

  Hlasovat lze taktéž elektronicky zasláním e-mailu na adresu podatelna@obecvsemina.cz. 
Do zprávy uveďte jméno, příjmení, č.p. a číslo zvolené možnosti. Do předmětu zprávy 
uveďte heslo ANKETA.

ANKETA KONČÍ 31. 1. 2016

ZO bude brát výsledek ankety jako pomocné kritérium při konečném rozhodnutí o využití této lokality.

ANKETNÍ LÍSTEK

Č.p.: ..............  Jméno a příjmení: ..................................................   Zvolená možnost* 1 2 3 4 5 6 7
*) zakroužkujte

ANKETNÍ LÍSTEK

Č.p.: ..............  Jméno a příjmení: ..................................................   Zvolená možnost* 1 2 3 4 5 6 7
*) zakroužkujte

ANKETNÍ LÍSTEK

Č.p.: ..............  Jméno a příjmení: ..................................................   Zvolená možnost* 1 2 3 4 5 6 7
*) zakroužkujte

ANKETNÍ LÍSTEK

Č.p.: ..............  Jméno a příjmení: ..................................................   Zvolená možnost* 1 2 3 4 5 6 7
*) zakroužkujte

ANKETNÍ LÍSTEK

Č.p.: ..............  Jméno a příjmení: ..................................................   Zvolená možnost* 1 2 3 4 5 6 7
*) zakroužkujte
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
14. 10. 2015
• ZO schválilo žádost o uzavření smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene.
• ZO schválilo zadat vypracování projek-
tové dokumentace ke stavebnímu povo-
lení a výběrovému řízení na nadstavbu 
obchodu – bytové jednotky.
• ZO schválilo s okamžitou platností 
zařadit do majetku dva kříže v hodnotě 
2,- Kč.
• ZO schválilo Nařízení obce č. 1/2015, 
kterým se stanovuje zákaz podomního 
prodeje v obci Všemina.
• ZO schválilo poskytnout finanční dar 
Sdružení IZAP – sdružení pro integraci 
zdravých a postižených dětí a mládeže 
– Tř. T. Bati 1276, 760 01 Zlín ve výši 
2.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostu k podpisu darovací smlouvy.
• ZO schválilo výroční zprávu o činnosti 
Základní školy a Mateřské školy Všemi-
na, okres Zlín, příspěvkové organizace 
za rok 2014/2015.
• ZO schválilo zakoupit a uhradit pro 
Základní školu a Mateřskou školu, okr. 
Zlín, příspěvkovou organizaci licence 
programu OFFICE pro počítače v hodno-
tě 5.227,- Kč, roční platba.
• ZO schválilo dodatek č. 2 zřizovací 
listiny Základní školy a Mateřské školy, 
okres Zlín, přísp. organizace v úplném 
znění o rozšíření hospodářské činnosti 
ZŠ a MŠ Všemina – zájmovou činnost 
(vedení zájmových kroužků) za úplatu.
• ZO schválilo výši měsíčního poplatku 
za družinu v ZŠ a MŠ Všemina na jedno 
dítě ve výši 100,- Kč.
• ZO schválilo zvýšit rozpočet na opra-
vu podlahové krytiny v ZŠ a MŠ Všemina 

• Narození

Rupa Marek
Rupová Veronika
Kadavý Jiří
Budinková Vanessa

Blahopřejeme rodičům.
• Sňatky

Martinů Jan, Všemina
Šťastná Dana, Halenkov

Kominik David, Jasenná
Mertová Jitka, Všemina

Ježík Martin, Všemina
Pazourková Lucie, Hrabůvka

Jakubů Josef, Všemina
Menšíková Jana, Všemina

 Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

• Úmrtí

Trnovcová Marie
Tomšů Dana
Polaštíková Marie

Čest jejich památce!

K datu 10. 12. 2015 má naše 
obec celkem 1134 obyvatel, z toho 
583 žen a 551 mužů. V letošním roce 
se narodilo 13 dětí, z toho 8 chlapců 
a 5 dívek. Své „Ano“ si řeklo 8 no-
vomanželských párů. Na věčný odpo-
činek odešlo 10 naši spoluobčanů,  
z toho 3 muži a 7 žen.

Přeji všem svým spoluobčanům 
klidné prožití svátků vánočních  
a v novém roce především hodně zdra-
ví, spokojenosti a rodinné pohody.

Jana Sedláčková, matrikářka

Ze všeminské matriky 
IV. čtvrtletí 2015

ve výši 10.000,- Kč.
• ZO schválilo uspořádat vánoční pose-
zení pro důchodce obce Všemina.
• ZO schválilo příjem a výdej neinvestič-
ní dotace na hospodaření v lesích z roz-
počtu Zlínského kraje ve výši 8.540,- Kč 
na obnovu a zajištění lesních porostů.
• ZO schválilo zaměřit příjezdovou cestu 
k chatám.
• ZO schválilo vyvěsit záměr o pronájmu 
byt. jedn. č. 2 v objektu Všemina č. 244.

23. 11. 2015
• ZO schválilo návrh rozpočtu na rok 
2016 ve výši 19,755.900,- Kč v příjmech 
a 19,755.900,- Kč ve výdajích.
• ZO schválilo úpravu výhledového 
rozpočtu na rok 2016 – příjmy zvý-
šit o 7,255.900,- Kč a výdaje zvýšit 
o 7,255.900,- Kč.
• ZO schválilo program obnovy venkova 
2015 – 2020.
• ZO schválilo podepsat rámcovou 
smlouvu na revizi plynových zařízení 
v obecních budovách s firmou Elgas. ZO 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO schválilo vybudování v ZŠ a MŠ 
Všemina ochranného přístupového sys-
tému, včetně stravovacího systému.
• ZO odsouhlasilo oslovit pana ing. Ji-
řího Škrabala, Centroprojekt Group, 
ing. Ladislava Alestera, Zdeňka Vladyku 
a Nell Projekt na cenovou nabídku na vy-
pracování projektu na chodník – úsek 
od Jaroslava Tomšů až po horní točnu.
• ZO schválilo Obecně záv. vyhlášku č. 
2/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, platnou od 1. 1. 2016.

Blahopřání
V měsíci září oslavili 50 let společ-

ného života – zlatou svatbu manželé 
Vojtěch a Emilie Gajdošíkovi a manželé 
Josef a Marie Přikrylovi.

V listopadu oslavili 60 let společné-
ho života – diamantovou svatbu manže-
lé František a Stanislava Valovi.

Všem manželským párům srdečně 
blahopřejeme a do dalších let přejeme 
především hodně zdraví, úcty, vzájemné 
tolerance a ještě mnoho krásných chvil 
strávených mezi svými blízkými.

MO ČČK Všemina
Vážení a milí čtenáři, jsou před námi svátky vánoční a proto mi dovolte, abych 

Vám všem nejprve jménem místní organizace Českého červeného kříže Všemina 
popřála požehnané, spokojené svátky vánoční a do roku 2016 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v rodinném ale i pracovním životě. 

Na podzim v rámci naší činnosti pokračovaly výšlapy po okolí a plánujeme v této 
činnosti pokračovat i v zimním období, pokud to počasí bude dovolovat. Jste všichni 
zváni – bližší informace o časech a termínech výšlapů zájemcům poskytne Jana 
Ježíková.

Rádi bychom vás pozvali na dvě akce v okolí, které se budou konat ještě před 
vánočními svátky. První z nich je výstava vánočních ozdob v Galerii Vizovice. Od 5. 
10. až do 23. 12. 2015 je zde k vidění exkluzivní kolekce skleněných vánočních 
ozdob vyráběných ručně českými výrobci výhradně pro tuto galerii. Zboží je možno 
na místě i zakoupit.

Druhou akcí je výstava vánočních betlémů a lidových řemesel Petra Sovjáka 
v Neubuzi, která se koná ve dnech 19. – 20. 12. 2015 - společenská místnost nad 
obchodem. 

V měsíci lednu proběhne valná hromada naší místní organizace ČČK a to 31. 1. 
2016 v 15 hodin v Hospůdce U Fojtů, všichni členové jsou srdečně zváni. 

Jana JEŽÍKOVÁ, předsedkyně MO ČČK

• ZO schválilo směnu pozemku bez 
doplatku.

• Na zastupitelstvu obce proběhlo lo-
sování na přidělení volného bytu v domě 
čp. 244. Losování provedla nezávislá 
právnická firma.
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Čas pro vzpomínání
V mém památníku ze svých školních let 

mám napsáno: Léta se šinou, prchají, vzpo-
mínky hlavou letí, památku škole zachovej, 
jest ona matkou dětí. 

A já vzpomínám. Jako učitelka jsem ve ško-
le mezi dětmi strávila mnoho let. Spolužáci, 
žáci, kolegové se kterými se potkávám, tyto 
vzpomínky stále oživují. 

Paní učitelko, nechtěla byste učit u nás 
ve Všemině? Od září byste mohla nastoupit 
na naši školu a nemusela byste denně dojíž-
dět do Zlína. Tímto návrhem mě oslovil bývalý 
pan starosta František Pekař. Nechala jsem si 
čas na rozmyšlenou. Nebylo lehké rozloučit se 
školou, kde jsem učila třináct let a která žila 
sportem – plaváním, atletikou, hokejem. Přes-
to jsem se rozhodla pro změnu.

Od školního roku 1994 /1995 jsem se 
stala učitelkou ZŠ Všemina a třídní učitelkou 
třetí třídy s devatenácti žáky. Zpočátku to ne-
bylo snadné. Pro mě malí třeťáčci, pro žáčky 
neznámá učitelka se svými požadavky. Vše se 
srovnalo a tato třída jako kolektiv byla báječná. 
Do každé akce kterou jsme si vymysleli nebo 
se nám nabídla, vždy šli s velkou aktivitou. Nej-
větší odměnou jim byl třídenní pobyt v Loučné 
nad Desnou za 1. místo v celostátní naučné 
a sportovní soutěži a velká finanční odměna 
a sada lepidel za návrhy obalů pro tato lepidla 
ve výtvarné soutěži. Úspěšní byli i ve školní 
výuce. To se projevilo i ve slušovické škole. 
Potěšila mě i rodiče žáků slova ředitele ško-
ly, že tato třída ze Všeminy byla velmi dobře 
připravena pro výuku na 2. stupni. O rok poz-
ději jsem i já znovu ve slušovické škole měla 
možnost žáky této třídy vyučovat v určitých 
předmětech a sledovat jejich více úspěchů než 
neúspěchů.

Po ukončení povinné školní docházky se 
rozešli do učilišť, středních a i vysokých škol. 
Po jejich absolvování někteří zůstali „ve svě-
tě“, někteří se vrátili do rodné Všeminy. Mám 
upřímnou radost z toho, že jejich aktivita je ne-
opustila a zapojili se do činnosti spolků a ve-
řejného života obce. A i ti, kteří žijí mimo svoji 
rodnou obec jsou úspěšní ve svých pracovních 
i zájmových činnostech. Co mě těší nejvíce je 
to, že i když se každý vydal na svoji cestu ži-
vota, vědí o sobě, přátelí se a i ke mně mají 
pěkný, přátelský vztah. Při vzpomínce na tuto 
třídu nemohu nevzpomenout všech svých 
žáků. Ve Všemině se svým žákem ze zlínské 
školy s Ing. Milanem Sedláčkem již několik let 
spolupracujeme při zveřejňování akcí, kterými 
obec Všemina žije. Stala jsem se i jeho žáky-
ní. Učí mě, jak zacházet se stále se vyvíjející 
sdělovací technikou. Při vzpomínkách myslím 
i na budoucí léta. Vám všem Emile, Davide M., 
Davide T., Jeňo, Lukáši, Zdeňku, Andreo, Evo, 
Hanko, Iveto, Jano, Kristýno, Lenko, Lucko, 
Marie, Martino, Pavlo, Veroniko, Zdeňko a Mi-
lane do dalších let přeji málo starostí, co nejví-
ce radostí, zdraví, úspěchy. 

Vaše bývalá třídní učitelka 
Mgr. Jana Tomšů

Vánoční pohoda
Všichni se těšíme na vánoční pohodu a celá naše představa vánoc je idylická. 

Mnozí z nás však už skoro ani nevědí, co o vánocích slavíme a z čeho se radujeme. 
Pro většinu se vánoce scvrkly jen na vnější a hmotné slavení bez vnitřního duchovní-
ho obsahu. Na pouhé zanikající zvyky. Protože máme vánoce ještě stále v podvědo-
mí, pak moc záleží na tom, abychom je pochopili křesťansky. Svou podstatou jsou 
vánoční svátky křesťanské. Máme je proto prožívat křesťansky, ne nekřesťansky, 
jen jako pohané nebo materialističtí nevěrci.

Především nám půjde o pochopení celé skutečnosti Kristova narození, jak o něm 
vypráví evangelium, abychom viděli vánoce ve světle, v jakém opravdu existují, v ja-
kém duchu jsou míněny. Aby pro nás Kristovo narození bylo ve skutečnosti tím, čím 
opravdu je a chce být. 

Původní vánoce nebyly žádnou idylou. Nechceme však odsouvat stranou to milé 
a lidsky hřejivé, co na vánocích i celé skutečnosti narození dítěte je. Ale nezůstá-
vejme jen u toho. Popřemýšlejme o těchto událostech. Josef se musel s Marií vy-
dat na dosti dalekou cestu právě v době, která se jim zrovna nehodila. Cestování 
na oslu nebylo vůbec pohodlné, zvláště ne pro křehkou ženu ve vysokém stupni 
těhotenství. Narození děťátka v jeskyňce za Betlémem v obtížných podmínkách. Ne-
klid kolem děťátka, sběh lidí, pastýřů, mudrců z východu. Útěk do Egypta, vyvraždě-
ní betlémských dětí… To nebyla žádná idyla. To bylo lidské a zároveň i Boží drama.

Svatý Pavel v listu Galaťanům zdůrazňuje, že Bůh ve stanovený čas poslal na svět 
svého Syna, narozeného z ženy, aby nás vykoupil, abychom byli přijati za syny Boží. 
Chceme-li dobře porozumět textům Bible o narození Páně, je třeba se na ně dívat 
z perspektivy věřícího člověka, který přijal Krista jako vykupitele a který ví, v čem 
je nejhlubší význam a smysl jeho života. Základní otázkou mého života je: Kdo je 
Kristus, kdo je Kristus pro mne, co pro mne jeho celý život znamená.

Jak roste naše životní zkušenost, jak se odvíjí náš život, promlouvá nám obraz 
vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách odpadu 
od křesťanství a rostoucí nevěry a pýchy, jinak v době migrace, stěhování národů 
a počátku islamizace EU, jinak v mládí, jinak ve stáří a smrti, jinak ve zdraví nebo 
v nemoci. 

Obraz vánoc však k nám mluví vždy. Je třeba se do něho podívat, chtít poctivě 
se postavit před tuto velkou Boží výzvu. Vánoce jsou vždy nové, štědré a mluví k na-
šemu životu. Pokaždé nám připomenou něco jiného. Připomenou potřebu vděčnosti 
a lásky, dají posilu v těžkostech a utrpení. Připomenou nám, že vzájemná láska 
a láska Boží je bohatstvím, které převáží hmotný nadbytek, hmotnou tíseň i lidský 
žal. To vše se stane jen tehdy, když se jako pravdivě žijící lidé setkáme s Boží 
pravdou lidského příběhu Svaté Rodiny. Tehdy do našeho srdce vstoupí mír a my 
uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.

Všem bratřím a sestrám, všem všemiňanům, požehnané, ve víře a lásce prožité 
Vánoce s plností Božího požehnání v novém roce 2016 přeje

 P. František Kuběna SJ
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Poslední čtvrtletí roku je vždy pro mys-
livce vyvrcholení lovecké sezóny. Pořádají 
se hony a naháňky a myslivci se účastní 
těchto akcí ve svém spolku a na pozvání 
i v okolních mysliveckých spolcích. Samo-

zřejmě i náš myslivecký spolek rozdává po-
zvánky na naše hromadné akce. Každý člen 

má možnost pozvat si své kamarády k nám na velké pláno-
vané naháňky na černou a škodnou zvěř. Hony již několik 
let neděláme, protože zajíců je málo a bažanti téměř žádní. 
Chceme tuto zvěř chránit, aby se její početní stavy zvyšova-
ly. U zajíců se to celkem daří, pokud si vyjdete do honitby, 
na zajíce už běžně narazíte, ovšem bažantů je vzhledem k vy-
sokému výskytu celoročně hájených dravců žalostně málo, 
i když jsme se v minulých letech snažili o zazvěření honitby 
uměle odchovanými bažanty.

Letos jsme měli 
naplánovány tři 
naháňky 7. 11., 5. 
12. a 26. 12. Prv-
ní dvě již proběhly. 
Soustředili jsme 
se hlavně na lov 
divočáků, kteří jsou 
přemnoženi a způ-
sobují velké škody 
nejen na zeměděl-
ských produktech, 
ale i rozrýváním 
travnatých ploch při 
hledání potravy. Na prvním honu se ulovil pouze jeden lon-
čák prasete divokého, ale na druhé naháňce jsme měli větší 
štěstí i lepší „mušku“ a podařilo se nám ulovit 13 divočáků 
(deset selat a tři lončáky). Dobrá nálada byla i na poslední 
leči v myslivecké chatě. Snažíme se co nejvíce dodržovat 
tradice, které jsme převzali od našich starších vzorů a kama-
rádů, kteří již většinou nejsou mezi námi. Na každé poslední 
leči je před všemi zúčastněnými za zvuku loveckých fanfár 
vyhlášen a „korunován“ král honu, a pokud nastane vhodná 
příležitost, pak proběhne i pasovaní na lovce určitého druhu 
zvěře. Na naší poslední naháňce byl vyhlášen králem honu 
Oldřich Gerych - ulovil tři divočáky. Dále dva pozvaní hosté 
Stanislav Gajdošík ml. a Honza Bednařík ulovili u nás svého 
prvního divočáka v životě, a proto byli slavnostně pasováni 

na lovce černé zvěře a na památku jim byl předán pasovací 
list.

Celkem jsme během podzimu ulovili již 20 divočáků a ten-
to rok se zařadí mezi vůbec nejúspěšnější v lovu černé v his-
torii spolku. 

Samozřejmě nelovíme jen černou zvěř, ale pokračuje lov 
dančí zvěře, která se loví do konce roku, a lov škodné.

Nezabýváme se však jen lovem, ale v těchto dnech se 
kromě lovu myslivci starají hlavně o zakrmení zvěře na nad-
cházející zimu. Krmelce mají všichni členové naplněny senem 
již z léta a nyní na začátku prosince jsme rozvezli do krmelců 
25 q jadrného krmiva, 20 q řepy, metrák soli a máme ještě 
na pozdější dobu přichystány medikamenty. 

V nejbližší době nás čeká ve spolupráci s Obecním úřa-
dem Všemina organizace již tradičního silvestrovského výšla-
pu k památníku sv.Huberta na Kršli. Pokud se „povede“ po-

časí, myslivci pro 
Vás u památníku 
nachystají podob-
ně jako vloni oheň 
a klobásy na opé-
kání, svařák a čaj. 
Zda se tato akce 
uskuteční bude vy-
hlášeno obecním 
rozhlasem podle 
počasí. V případě 
konání výšlapu zve-
me všechny, kdo 
se chtějí na Silvest-

ra projít, zažít báječnou atmosféru a pobavit se s přáteli, aby 
přišli k mysliveckému památníku sv. Huberta na Kršli. Sraz 
je tam po 10 hodině a pokud se vám nebude chtít jít pěšky 
celou cestu, v 10:00 je ve Všemině (pokud se nezmění jízdní 
řád) autobus ze Zlína na Vsetín a pokusíme se domluvit, aby 
zastavil na hřebeni Na Hranicích a odtud je to asi 25 minut 
chůze. 

Závěrem si dovolím všem obyvatelům Všeminy, Vašim ro-
dinám, kamarádům a známým popřát jménem všeminských 
myslivců pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí, pohody a pevných nervů v roce 2016 a věřím, že nám 
i nadále zachováte přízeň. 

Stanislav Vala, předseda MS Všemina

Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
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Základní škola a Mateřská škola
Pomalu se přiblížil konec kalendářní-

ho roku a žáci se těší na Vánoce.. Než 
se rozejdeme na vánoční prázdniny, chtě-
la bych informovat občany, co všechno 
jsme ve škole zvládli od zahájení školního 
roku 2014/2015. V měsíci září si pomalu 
na školu zvykali žáčci 1. ročníku. Dnes už 
umí počítat, číst základní slabiky a také 
počátky psaní jim nejsou cizí. Zvládli 
za 4 měsíce opravdu hodně. Samozřej-
mě i v ostatních ročnících se pracovalo 
na plné obrátky a žáci získali spoustu no-
vých poznatků,vědomostí a dovedností. 

V měsíci říjnu probíhal ve škole pro-
jekt „Barevný týden“. Projektu se zúčast-
ňují nejen žáci základní školy, ale také 
děti mateřské školy. V rámci projektu žáci 
vyráběli různé výrobky na výzdobu školy, 
ale také získali nové znalosti o zdravém 
životním stylu. Součástí projektu byly také 
besedy zaměřené na zdravý životní styl.

Tak jako každý rok i letos probíhaly 
besedy pro žáky ve spolupráci centra pro 
rodinu – vztahy v rodině, vztahy mezi spo-
lužáky.

V měsíci listopadu každoročně bývá 
zahájen plavecký výcvik pro žáky 2. a 3.
ročníku. V letošním roce se žáci účastní 
každý pátek plavání ve Zlíně. Plavecký 
výcvik je pro žáky povinný, poněvadž je 
součástí osnov pro 2. a 3. ročník základ-
ní školy. Poslední sobotu před zahájením 
adventu patří vždy setkávání seniorů, kde 
žáci zajišťují kulturní vystoupení. Nebylo 
tomu jinak ani v letošním roce. Žáci si 
připravili velmi pěkné pásmo písní a bás-
niček pod vedením paní učitelky Mgr. A.
Gajdošíkové.

V letošním roce jsme se také zapoji-
li do projektu „Záložka do knihy spojuje 
školy“. Naší škole byla přidělena Základní 
škola Lodno, okres Kysucké Nové Město 
/Slovensko/. V rámci tohoto projektu žáci 

vyrobili záložky do knih a vyměnili si je 
s žáky ze Základní školy Lodno. Na ten-
to projekt jsme navázali další spolupráci 
a zaslali jsme dětem do Lodna přáníčka 
k Vánocům a požádali je o další spoluprá-
ci na projektech.

V měsíci listopadu probíhaly v odpo-
ledních hodinách dny tvoření, kde se vy-
učující spolu s žákyněmi učily nové tech-
nice – pletení z papíru a své výrobky pak 
prezentovaly na adventním jarmarku.

Celý měsíc listopad je vždy nejnároč-
nější. V tomto období se zaměřujeme 
na vyrábění ozdob na adventní jarmark. 
Chceme, aby se naše výrobky líbily a tak 
se snažíme pracovat co nejlépe, abychom 
to stihli do začátku adventu.

26. listopadu ve škole proběhlo ple-
tení a zdobení adventních věnců, kterého 
se účastnily maminky, babičky společně 
s dětmi. Každoročně si pak domů odnáší 
krásné adventní věnce.

Advent je období plné očekávání 
a vůně koření z vánočního cukroví a to se 
nám do školních lavic moc nechce. Proto 
hledáme, co by vyučování aspoň trochu 
oživilo. V pracovních činnostech a výtvar-
né výchově jsme rychle dokončovali své 
výrobky pro adventní jarmark a hodinách 
hudební výchovy a literární výchovy jsme 
nacvičovali pásmo na besídku.

Do adventního období patří také svá-
tek sv.Mikuláše. Také letos na nás Miku-
láš nezapomněl a pospíšil si, přišel mezi 
nás spolu s andělem a čertem již 3.pro-
since s nadílkou. Sponzory Mikulášské 
nadílky byli rodiče, kteří připravili dětem 
balíčky s dobrůtkami.

Hned po odchodu Mikuláše nastal nej-
větší shon, generální zkouška na besídku, 
příprava prodejního jarmarku. Adventní 
jarmark se letos uskutečnil již 5. prosince. 

Doba adventní je dobou rozjímání 

Adventní jarmark
V sobotu 5. 12. 2015 těsně před 

svátkem svatého Mikuláše se v odpo-
ledních hodinách konala již tradiční 
besídka spojená s adventním jarmar-
kem. O kulturní program se postarala 
mateřská a základní škola. Jako první 
vystoupily děti z mateřské školy, poté 
nás děti ze základní školy seznámily 
s vánočními zvyky, svátky a symbo-
ly z období od svátku svatého Mar-
tina až po Tři krále. Bylo zřejmé, že 
se všichni účinkující na besídku pilně 
připravovali a byli proto odměněni vel-
kým potleskem. 

Zakončení besídky proběhlo roz-
svícením vánočního stromu před kos-
telem básničkou Stromečku vstávej 
a koledou Narodil se Kristus Pán.

Po pěkném představení se otevřel 
opět školní jarmark - žáci se svými 
učitelkami prodávali svoje výrobky. 
Jistěže na jejich dokončení spolupra-
covali také pedagogové, ovšem hlavní 
díl práce odvedli žáci - a proto měli 
také velkou radost z toho, že se zbo-
ží prodává. Myslím si, že bylo z čeho 
vybírat.

Během celého svátečního odpole-
dne mohli všichni přítomní ochutnat 
občerstvení a zahřát se horkým ča-
jem nebo svařeným vínem.

Všichni, kteří v průběhu sobotního 
odpoledne se zúčastnili besídky a ad-
ventního jarmarku, mohli prožít krás-
nou vánoční atmosféru s příjemnými 
lidmi kolem sebe. Na tomto místě 
bych chtěla poděkovat všem dětem, 
zaměstnancům školy, panu faráři 
Františku Kuběnovi za poskytnutí pro-
stor kostela a farního zázemí, panu 
starostovi Robertu Tomšů, paní Janě 
Sedláčkové, paní Ivaně Tomšů, paní 
Karin Frýdlové, zastupitelům obce 
panu Aloisi Gargulákovi, paní Janě 
Ježíkové za zajištění občerstvení, 
zaměstnancům školní jídelny za pří-
pravu jídla a v neposlední řadě panu 
Aloisi Kučerovi za ozvučení besídky.

Zisk z adventního jarmarku činil 
11 464,- Kč. Finanční částka byla 
zaúčtována na účtu školy, žákům 
bude z této částky uhrazeno filmové 
představení dne 21. 12. 2015 v kině 
ve Zlíně a autobusová doprava. Zbý-
vající část bude použita na divadelní 
představení pro děti z mateřské školy.

Potěšil nás zájem návštěvníků 
a věříme, že všichni odcházeli spoko-
jeni a příjemně vánočně naladěni.

Mgr. Bc. Marta Korytarová
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a v tomto duchu začínáme každý den 
ve škole. Rozsvítíme svíčku na adventním 
věnci a otevíráme okýnka v adventním 
kalendáři s překvapením. V této době si 
také velmi často povídáme o zvycích v ad-
ventu, čteme vánoční příběhy a seznamu-
jeme se s pravnostikami doby adventní. 
Děti mají toto období velmi rády. V rám-
ci projektu se zaměřujeme především 
na vzájemné vztahy nejen žáků k sobě, 
ale také k dospělým. 

Projekt „Advent“ bude letos ukončen 
vánoční besídkou, kterou si žáci připraví 
v jednotlivých třídách a pak se rozejdou 
na vánoční prázdniny, které v tomto škol-
ním roce jsou od 23. 12. 2015 do 4. 1. 
2016.

Ježíšek pomalu zapřahá saně, za okny 
vidět je paprsku svit, zavři teď oči a na-
stav dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť. 
Krásné a pohodové Vánoce přejí všichni 
ze ZŠ a MŠ Všemina.

Mgr. Bc. Marta Korytarová

KRPŠ

Včelaři naší obce
 Jménem Všeminských včelařů Vám přináším ohlédnutí se za letošní včelařskou 

sezónou. K letošnímu roku je v naší obci evidováno 15 včelařů, kteří chovají 127 
včelstev. Jsme rádi, že jsme mohli mezi nás přivítat i nové členy. Rok 2015 byl pro 
včelaře celkem příznivý. Med byl převážně květový a medovicový. V letošním roce 
jsme se zúčastnili několika přednášek. V květnu jsme byli na sv. Hostýnu, kde se 
konala celostátní včelařská pouť. Konec měsíce listopadu patřil příjemnému pose-
zení včelařů na ukončení kalendářního roku. 

 Naši včelaři se musí věnovat zvýšené péči o svá včelstva, protože ve Zlínském 
kraji je hodně závažně rozšířen mor včelího plodu. Všichni včelaři jsou povinni dát 
do včelstev podložky a v lednu odebrat vzorky, odevzdat je důvěrníkovi, který je 
předá nákazovému referentovi.

Chtěl bych také upozornit, aby se lidé neobávali jíst med, jelikož nákaza se týká 
jenom larviček. Včely jsou zdravé a i med je zdravý. 

V září bylo pro nás včelaře zajímavé upozornění na roj včel, který si začal budo-
vat pravděpodobně již během léta nový domov – plástve v málo chráněném prosto-
ru v koruně vzrostlého ořechu na silné větvi, což bývá vzácností. V tomto chladném 
počasí však již na tomto místě zůstaly jen plástve bez včel.

Nyní prožíváme dobu příprav na Vánoce. Rád bych se proto s Vámi podělil o re-
cept na medové perníčky. Budeme potřebovat: 650 g hladké mouky, 3 vejce, 200 g 
moučkového cukru, 1 vanilínový cukr, 60 g másla, 4 lžíce medu, 1 lžičku jedlé sody, 
2 lžičky perníkového koření. Postup: V míse utřeme vejce s cukrem, přidáme roz-
puštěný med a tuk. Do této směsi postupně přidáváme prosetou mouku se sodou 

a perníkové koření. Vypracované těs-
to zabalíme a necháme 2 dny odležet 
v chladu. Před dalším zpracováním těs-
to důkladně ručně propracujeme. Poté 
vypichujeme tvary. Pečeme na 190° C. 
Po upečení potíráme vejcem.

Jménem mým a všech včelařů chci 
poděkovat obecnímu úřadu za jeho pod-
poru. 

Všem občanům Všeminy přejeme 
příjemné prožití vánočních svátků, hod-
ně zdraví, Božího požehnání a úspěchů 
v novém roce 2016.

 Karel Macháček
důvěrník včelařů

Milé děti, jistě si vzpomenete na dobu 
kdy jsme se U tří lipek proletěli s draky 
a kdy jsme svítíc lucerničkami doprovo-
dili broučky a berušky na jejich cestě 
do jejich postýlek, kde již v klidu a ne-
rušeně spí zimním spánkem. Za chvíle 
takto prožité patří velký dík pomáhajícím 
rodičům, paním školním kuchařkám, fir-
mě Medoks a myslivcům za poskytnutý 
areál.

Ve čtvrtek 3. 12. vás navštívil ve ško-
le Svatý Mikuláš. Vy menší jste měly na-
cvičený krásný taneček a vy starší jste 
společně Mikuláši zazpívaly. Mikuláš byl 
velmi potěšen a tak za odměnu společně 
s andělem vám nadělil balíčky sladkostí. 
Ano děti, máte pravdu i čert pomáhal.

Jak již výše zmiňované řádky nazna-
čují, nastal nám ten nejkrásnější čas 
v roce, čas adventní, čas narození Je-

žíška. Přejeme vám, ať si tento čas uži-
jete tak jak umíte jen vy a připomeňte 
prosím nám dospělým, jaké to je když se 
podíváme přes vaše rozzářené oči.

V novém roce bychom vás děti 
a vaše rodiče, prarodiče, tety, strýčky 
prostě veškeré vaše příbuzenstvo rádi 
pozvali v neděli 31. 1. 2016 v 15 hod. 
na DĚTSKÝ KARNEVAL, tentokrát v hos-
tinci U Kachtíků. „Ten tvůj táta s mámou 
v tom kostýmu – fakt hustý.“ Těšíme se, 
že  h u s t ý c h  vás tam bude plný sál.

Přejeme Všem požehnané svátky 
a mnoho radosti s Vašimi nejbližšími 
i v novém roce.

Za klub rodičů 
Ilona Gajdošíková

Otevřená škola
Naše škola zajišťuje především vý-

uku žáků, ale je využívána i v odpoled-
ních hodinách v rámci zájmových čin-
ností pro děti. 

V pondělí pracují ve škole následují-
cí zájmové kroužky: kroužek hry na flét-
nu – vede Mgr. A. Gajdošíková, logope-
die, kroužek individuální péče pro žáky 
– oba kroužky zajišťuje ředitelka školy, 
v odpoledních hodinách od 16 do 19 ho-
din využívají školy mladí sportovci pod 
vedením paní J. Gajdošíkové.

V úterý pracuje kroužek taneční pod 
vedením Z. Řehánkové, sbor vede Mgr. 
A. Gajdošíková, kroužek individuální 
péče – ředitelka školy a v odpoledních 
hodinách využívají školní cvičebnu mla-
dí hasiči pod vedením manželů Chovan-
cových.

Ve středu pracuje kroužek logopedie 
pod vedením ředitelky školy, počítačový 
kroužek vede Z. Řehánková a dramatic-
ký kroužek vede K. Marušáková.

Ve čtvrtek vede kroužek anglického 
jazyka pro 1. a 2. ročník Mgr. A. Gajdo-
šíková, kroužek keramiky od 16 do 17 
hodin vede paní Matyáštíková – DDM 
Vizovice a 17–18,30 hodin počítače pro 
seniory pod vedením paní H. Čalové.

V pátek žáci navštěvují kroužek flor-
balu a sportovní kroužek pod vedením 
paní R. Janáskové a od 19,–20 hodin 
jóga pro ženy – ASPV Slušovice.

Z výčtu aktivit můžeme vidět, že ško-
la je využívána nejen pro výuku, ale také 
pro zájmové aktivity žáků po vyučování 
a zájmy občanů ve večerních hodinách.

Mgr. Bc. Marta Korytarová
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SDH VŠEMINA – PODZIM 2015
Vážení a milí spoluobčané, zdravíme 

Vás všechny v tyto dny plné předvánoč-
ního shonu. 

Skončilo podzimní období, které bylo 
plné soutěží, brigád a kulturních akcí. 
Na konci měsíce září (19. 9.) se naše 
družstvo žen zúčastnilo silně obsazené 
Pohárové soutěže v Uble a obsadilo ve 
vyrovnané soutěži vynikající 2. místo.

V sobotu dne 10. 10. 2015 se naše 
družstva starších a mladších žáků zú-
častnila Podzimního kola hry Plamen v 
Rackové. Výsledky podzimního kola se 
budou sčítat s výsledky jarního kola 
2016, proto ještě není o výsledcích fi-
nálně rozhodnuto. Naše družstva pře-
zimují na následujících pozicích: starší 
žáci 12.místo, mladší žáci 17. místo. 

Další týden na to, dne 17. 10. 2015 
se družstva žáků zúčastnila další soutě-
že – „Pojezdovky 2015“, tedy pojezdové 
soutěže, jejíž začátek byl u nás ve Vše-
mině, dále následoval přejezd Neubuz, 
Slušovice, Trnava, Hrobice, Březová, 
Veselá. Celkem se soutěže zúčastnilo 
8 družstev mladších žáků a 6 družstev 
starších žáků. Soutěže byly velmi pěkně 
připraveny a družstva si je opravdu uži-
la. Velký dík všem pořadatelům a všem 
rodičům za pod-
poru při účasti na 
soutěži!

Hlavní kultur-
ní akcí podzimu 
byl zájezd našich 
členů a jejich ro-
dinných příslušní-
ků ve dnech 26. 
9.–28. 9. 2015 na 
Českobudějovic -
ko. Byla to velmi 
zdařilá akce a pří-
ští rok plánujeme 
další zajímavou lo-
kalitu k poznávání. 
Velké poděkování 
patří naší kulturní referentce Iloně To-
mšů za perfektní organizační zajištění 
zájezdu.

V měsíci prosinci a lednu nás čeká 
účast na valných hromadách sborů 11. 
okrsku. Valná hromada v našem sboru 
se konala již 5. 12. 2015 v hospůdce 
U Fojtů. Hlavním bodem bylo hodnocení 
činnosti za uplynulý rok a předneseny 
plány na rok 2016. Rovněž byla předána 
čestná uznání a ocenění udělená vybra-
ným členům. Všem oceněným děkuje-
me za přínosnou práci našemu sboru. 

Brigádní činnost se tento podzim 
soustředila na úklid hasičské zbrojni-
ce a úpravy uložení výzbroje. Dne 7. 

11. 2015 proběhlo prověřovací cvičení 
zásahové jednotky – cvičným požárem 
osobního vozidla.

Na tomto místě se patří poděkovat 
Obecnímu Úřadu Všemina, především 
panu starostovi Robertu Tomšů a mís-
tostarostovi Lukáši Turnovi, za velmi 
vstřícnou a úzkou spolupráci a za reali-
zované dotace na nákup hasičské tech-
niky v tomto roce. Taktéž stejnou měrou 
děkujeme za letošní štědrou podporu 

našim sponzorům. Bez této podpory by-
chom nemohli fungování našeho sboru 
podnikat v takovémto rozsahu a stupni 
připravenosti, v jakém nyní jsme schop-
ni v případě potřeby zasáhnout. 

V zimním období se zaměřujeme 
především na kulturní akce. V lednu, 
pokud to příroda dovolí, chceme uspo-
řádat velmi oblíbený „Sjezd na čemko-
liv“. Odvážní závodníci s čímkoliv jsou 
vítáni. O akci budete informování plaká-
ty a v obecním rozhlase. V únoru 10. 2. 
2016 tj. poslední sobotu před popeleč-
ní středou budeme pořádat vyhlášený 
Masopustní průvod naší obcí. Na akci 
jste všichni srdečně zváni! 

Zásahová jednotka
Milí spoluobčané, rád bych se zmí-

nil o dění naší zásahové jednotky. Pro-
běhlo taktické cvičení, kdy byla prově-
řena práce a koordinace zásahové 
jednotky při likvidaci požáru hořícího 
vozidla. Proběhla kontrola ze strany 
hasičského záchranného sboru Zlín-
ského kraje, která prověřovala doku-
mentaci, hasičskou zbrojnici a její vy-
bavení. Obec podala žádost o dotaci 
Zlínského kraje na příští rok. Proběhlo 
proškolení řidičů hasičských vozidel. 
Nechyběla také pomoc obecnímu úřa-
du při akcích. Příští rok nás čekají bri-
gády na zbrojnici a technice, pomoc 
obci a cvičícím hasičským družstvům, 
školení hasičů zásahové jednotky, 
proškolení velitelů a strojníků od HZS, 
proškolení řidičů hasičských vozidel, 
lékařské prohlídky členů zásahové 
jednotky, taktické a prověřovací cviče-
ní. Na závěr chci poděkovat starostovi 
obce, obecnímu úřadu, hasičům a ob-
čanům za podporu. Zlínskému kraji 
a HZS Zlínského kraje za dotaci. Přeji 
vám krásné a veselé vánoce, šťastný 
nový rok a hodně štěstí, zdraví v roce 
2016.

Za JSDHO Všemina 
 Alois Gargulák

Závěrem bych Vám čtenářům naše-
ho zpravodaje chtěl popřát za Všemin-
ské hasiče: pokojné svátky vánoční, 
hořící svíce, nikoliv celé stromečky či 
domovy a v roce novém hodně zdraví, 
lásky a rodinné pohody. A pokud svíč-
ky na vánoční stromeček – tak jedině 
elektrické.

Za SDH Všemina  

Pavel Šustáček 
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – podzim 2015
Skončila podzimní část sezóny 

2015/2016, která se mužům výsled-
kově, ale také herně, vůbec nevydařila. 
Ve 13 odehraných zápasech dokázali 
vybojovat pouze 3 body za domácí ví-
tězství s poslední Žlutavou. Ve zbýva-
jících utkáních vyšli naprázdno a s jed-
nou výhrou se krčí na předposledním 
13. místě tabulky III. třídy skupiny A se 
sedmibodovou ztrátou na soupeře před 
námi. Na jaře tak naše mužstvo čeká 
boj o holé přežití v soutěži. Jak budou 
úspěšní, bude odvislé od zimní přípravy, 
která startuje po novém roce tradičně 
na umělé trávě ve Fryštáku.

Od měsíce října začal pro naše nej-
mladší fotbalový kroužek pod vedením 
Jany Gajdošíkové. Pokud se podaří pře-
nést úvodní elán do dalšího fungování, 
chtěli bychom příští rok dle zájmu přihlá-
sit do soutěže družstvo přípravky. Rádi 
bychom zajistili další nástupce a nejlep-
ší cesta je začít od nejmladší kategorie.

V pátek 6. listopadu jsme s předsti-
hem uspořádali výroční členskou schů-
zi. Účastnilo se jí pouze 27 členů naší 
organizace. Hlavními body bylo začleně-
ní turistického oddílu pod naše křídla 

a s tím související zvolení zástupců Mi-
lana Turny a Ladislava Janči do výkonné-

ho výboru spolku. Dále 
byl většinou přítomných 
dán mandát výkonnému 
výboru pro převod budovy 
TJ Sokol do obecního majetku. Hlavním 
důvodem je neutěšený stav budovy, jež 
si žádá nemalé náklady na nutné opra-
vy, které nemůžeme z vlastních pro-
středků zafinancovat.

V sobotu 23. ledna máme v plánu 
konání již 6. ročníku Fotbalového ple-
sání, a to na tradičním místě v sále 
U Kachtíků. Všichni, staří, i mladí, jsou 
srdečně zváni. K poslechu a především 
k tanci bude hrát místní skupina Juken. 
Zajištěn je bohatý program.

Doufáme, že se s Vámi potkáme 
na mnoha kulturních, sportovních a turi-
stických akcích, které náš spolek bude 
v roce 2016 pořádat, nebo na kterých 
se bude podílet. Závěrem bych chtěl 
za TJ Sokol popřát všem občanům pěk-
né prožití Vánoc, úspěšný nejen vstup 
do nového roku a v něm hlavně vrchova-
tou porci zdraví. 

David Řepa, 
člen výkonného výboru 

TJ Sokol Všemina

1. SK Zlín 13 11 2 0 46 : 12 37
2. Kostelec 13 11 2 0 49 : 12 36
3. Louky 13 10 2 1 38 : 17 32
4. Tečovice B 13 9 0 4 37 : 21 27
5. Pohořelice 13 8 2 3 34 : 26 27
6. Fryšták B 13 7 0 6 31 : 22 21
7. Štípa 13 6 1 6 26 : 26 20
8. Halenkovice 13 5 3 5 27 : 28 20
9. Březová 13 3 5 5 16 : 17 16
10. Spytihněv 13 3 1 9 31 : 40 11
11. Trnava 13 3 2 8 18 : 47 11
12. Kašava 13 3 1 9 23 : 42 10
13. Všemina 13 1 0 12 11 : 39 3
14. Žlutava 13 0 1 12 12 : 50 2

Muži - III. třída, skupina A   
Kolo Datum Výsledek Utkání
1. neděle 9. 8. 0:3 Všemina – Louky
2. neděle 16. 8. 4:1 Všemina – Žlutava
3. neděle 23. 8. 2:0 Březová – Všemina
4. neděle 30. 8. 5:0 Všemina – Kostelec
5. neděle 6. 9. 5:1 Spytihněv – Všemina
6. neděle 13. 9. 0:2 Všemina – Pohořelice
7. středa 28. 10. 4:0 Fryšták B – Všemina
8. neděle 27. 9. 2:3 Všemina – Štípa
9. neděle 4. 10. 1:0 Trnava – Všemina
10. neděle 11. 10. 0:4 Všemina – Halenkovice
11. neděle 18. 10. 4:1 Tečovice B - Všemina
12. neděle 25. 10. 0:2 Všemina – Kašava
13. sobota 31. 10. 5:1 SK Zlín 1931 – Všemina

Výsledky TJ Sokol Všemina - sezóna 2015/2016 – podzim

Tabulka III. třídy skupiny A po podzimní části:

PF 2016PF 2016
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Hokej
Milí spoluobčané, 
nadchází nám ten nejkrásnější čas v roce, který budeme trávit se svými rodina-

mi a budeme vzpomínat na vše co se dobrého událo.
Těšíme se, že nás opět přijedete v hojném počtu podpořit na některé z dalších 

utkání a užít si bojovné sportovní atmosféry. Rozpis zápasů, umístění v tabulce 
můžete sledovat zde na tomto odkaze: www.vhlbrumov.cz

Hokejový stadion prodělal v tomto roce dostavbu zázemí pro hokejisty + výstav-
bu restaurace umístěné nad ledem. Můžete se tak na náš zápas dívat z vyhřáté 
restaurace a popíjet své oblíbené pití. 

Naše další hokejová sezóna má polovinu soutěže za sebou a držíme se na velmi 
pěkném druhém místě. Zápasy jsou často vyrovnané a tvrdě se bojuje do posled-
ních minut.

Přejeme co nejkrásnější Vánoce a šťastný nový rok 2016 a zároveň děkujeme 
svým rodinám za podporu, kterou nám během celé sezóny poskytují.

Valašská Hokejová Liga – D 
CELKOVÁ TABULKA

  zápasy výhry v - náj. remízy p - náj. prohry skóre body

1. AHC Bojkovice 11 8 1 0 0 2 90:43 26

2. HC Všemina 12 7 2 0 0 3 80:57 25

3. HC Hasiči Brumov 11 7 0 0 1 3 66:43 22

4. HC Bylnice 10 5 1 0 0 4 64:88 17

5. HC Rokytnice 10 4 0 0 3 3 51:44 15

6. NOaCO Team 10 3 2 0 0 5 59:58 13

7. HC Vrbětice 10 4 0 0 0 6 50:50 12

8. HC Valašské Klobouky 11 2 0 0 3 6 53:65 9

9. HC Sharks 11 1 1 0 0 9 28:93 5

Milí občané a přátelé turistiky,
přejeme Vám krásné, pohodové Vá-

noce a do roku 2016 hodně štěstí, zdra-
ví a ať nám to všem dobře šlape.

Kdo bude mít zájem, potkáme se 2. 
ledna 2016 v 8 hodin u horního obchodu 
a vyšlápneme na Vartovnu. 

Za všechny turisty 

Milan Turna a Laďa Janča


