
Po celý školní rok naše děti prová-
zela spostu mimoškolních aktivit, díky 
aktivním rodičům se vydařila i akce 
„Pohádkový les“ uskutečněná 19. 
června 2016 s účastí 150 dětí. 

Děkuji všem zúčastněným, kteří si 
prošli POHÁDKOVÝM LESEM a přede-
vším dobrovolníkům za krásně připra-
vená stanoviště, všem složkám, obec-
ním zastupitelům, učitelům a všem, 
kteří se věnují dětem. 

Nejenom vám děti přeji krásné 
prázdniny plné sluníčka.

Za KRPŠ 
Ilona Gajdošíková
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V  L I S T Ě  N A L E Z N E T E :

Pohádkový les 2016
Vážení občané, milé děti

léto máme za dveřmi a s nimi i čas prázdnin a dovolených. Dlouhé letní sluneční 
dny potěší snad každého a jen málo z nás se netěší z tohoto ročního období. Léto 
a prázdninové měsíce samozřejmě přináší i různá úskalí a nebezpečí , a to hlavně 
pro děti. Po letech složitého vyřizování se konečně rozjela dostavba chybějícího 
chodníku nad dolním obchodem v kritickém místě, kde se jen tak zázrakem nestalo 
žádné neštěstí. Složitost vyřizování všech povolení a dokumentů Vám ani nebudu 
popisovat, protože by to vydalo na celý román. V řešení je spousta dalších plánů, 
které zmiňuje ve svém článku pan místostarosta. Pevně doufám, že všechny věci 
se podaří uskutečnit a to včetně i těch, které nejsou zmíněny jako např. most 
u Kachtíků, změna územního plánu, kde počítáme se začleněním pozemků pro 
výstavbu rodinných domů, rekonstrukce a nástavba obchodu a hlavně dořešení 
a vykoupení všech pozemků pod místními komunikacemi a chodníky. Je to mravenčí 
práce a především jednání s majiteli pozemků, která nejsou vždy úspěšná. Proto 
bych právě chtěl na tomto místě poděkovat všem majitelům, kteří vyšli obci vstříc 
a pozemky pod komunikacemi a chodníky obci prodali. Vlastnictví a status těchto 
komunikací je nezbytně nutný k jakémukoliv dotačnímu titulu, které poskytovatelé 
dotací vypisují na jejich opravy a rekonstrukce. Žádný dotační titul ovšem neřeší 
jejich výkup. Takových problému malých či velkých je spousta, ale pevně věřím, že 
vždy se nějaké řešení najde.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem pracovníkům, učitelkám, kuchařkám ZŠ 
a MŠ Všemina za jejich obětavou práci. Dále mi dovolte, abych popřál našim dětem 
nerušené prázdniny a Vám všem příjemně strávené dovolené, ať už u nás doma 
nebo i v zahraničí.
 Robert Tomšů, starosta obce

Pohádkový les 2016
Foto Václav Kovařík
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval o dění na obecním úřadě za uplynulé ob-
dobí. Největší, dlouho očekáváná, stavební akce letošního roku, je bezesporu 
dobudování chybějícího úseku pod kostelem. Ve výběrovém řízení, zvítězila firma 
STRABAG. Práce v tomto úseku budou trvat zhruba do října a přinesou nemalé 
komplikace nejen v dopravě. Proto Vás žádáme o zvýšenou opatrnost v tom-

to úseku. Stavba zatím probíhá podle 
harmonogramu a všichni doufáme, že 
vše půjde podle plánu a tento kritický 
úsek se stane díky novému chodníku 
bezpečnější. 

Další stavební činnost probíhá 
na obecním úřadě. Očekávalo se, že 
v této době bude rekonstrukce hoto-
vá, ale bohužel se objevily problémy, 
se kterými se nepočítalo. Obecní úřad 
dříve sloužil k jiným účelům a byly zde 
provedeny různé přístavby apod. Prá-
vě v nejstarší části objektu se narazilo 

na uhnilé trámy, které již mají svá léta za sebou. Po obhlídce statikem bylo na-
vrženo, aby se staré dřevěné trámy vyměnily za železné traverzy, které problém 
vyřeší. Nicméně to se sebou nese další zpoždění a zvýšení nákladů, protože 
na takovou akci je potřeba projekt, stavební povolení s vyjádřením dotčených 
orgánů, výběrové řízení a poté samotná realizace. Jsme rádi, že se aspoň poda-
řilo zprovoznit kanceláře a dokončuje se zasedací místnost, aby mohl úřad plně 
fungovat. Podle ohlasů občanů, kteří už úřad navštívili, se jim nový kabát úřadu 
líbí a věřím, že se podaří celou přestavbu dokončit v co nejbližším termínu.

Během dubna proběhla jednání ohledně přechodu pro chodce u školy. I přes 
prvotní nesouhlas dopravní policie se zdá, že bude stávající přechodové místo 
nahrazeno klasickým přechodem pro chodce. Změnu názoru Policie ČR podpořilo 
především budování poslední části chodníku a její návaznost na stávající chod-
níky. Dále začaly probíhat práce na projektu chybějícího chodníku v horní části 
obce od staré točny, až po točnu novou. Musím poděkovat všem vlastníkům po-
zemků, kterých se plánovaná dostavba týká, protože, i když jim plánovaný chod-
ník povede částečně po jejich pozemcích, všichni dali písemný souhlas a může 
se dále pracovat na dokumentaci pro územní souhlas a následně pro stavební 
povolení.

Pokračují taktéž práce na projektech k úpravě stávajícího hřiště na faře. 
Smlouva o spolupráci mezi farností a obcí byla odeslána do Olomouce a čeká 
se na vyjádření. Bohužel ani tato akce se neobejde bez potřebných stavebních 
povolení a vyjádření. Rozpracovány jsou i projekty na úpravu budovy TJ Sokolu 
Všemina a multifunkčního hřiště. Na ploše za horní bránou pomalu hasiči budují 
tréninkovou plochu. Do budoucna by tak mohl vzniknout ucelený sportovní areál.

Během prázdnin dojde k přestavbě vrat na hasičské zbrojnici, z důvodu za-
koupení druhého zásahového vozu FIAT DUCATO. Dále se podařilo získat dotaci 
na opravy obou křížů, které jsou u vjezdů do obce a na opravy hřbitova. Horní kříž 
bude na žádost majitele pozemku na kterém kříž stojí a také vzhledem k tomu, že 
se nachází na navážce, která zapříčiňuje jeho naklánění, přemístěn na pozemek 
obce na horní točně autobusu.

O využití lokality po budově zahrádkářů ještě rozhodnuto nebylo, ale obec ji 
v tuto chvíli využívá jako provizorní sběrný dvůr. Bohužel si někteří občané pletou 
toto místo se skládkou stavební suti a neustále plní kontejnery všemožným ne-
bezpečným odpadem a sutí. Chtěl bych upozornit, že kontejnery jsou zde umís-
těny pro velkoobjemový odpad. Během léta bude tento prostor oplocen, aby se 
zabránilo neoprávněnému užívání kontejnerů. Obec zajišťuje svozy komunálního 
odpadu a po obci jsou rozmístěny kontejnery na papír, sklo, plasty a bioodpad. 
Na jaře se po obci rozmisťují velkoobjemové kontejnery a 2x ročně se sváží ne-
bezpečný odpad. Likvidaci ostatních odpadů si každý občan zajišťuje sám.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál klidné léto a pěknou dovolenou. 

Ing. Lukáš Turna, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto, 
touto cestou mi dovolte vyjádřit po-

děkování za zásah Vaší jednotky sboru 
dobrovolných hasičů  u rozsáhlého po-
žáru dne 5. 4. 2016. 

Tento požár vznikl, ohrozil a způ-
sobil nemalé komplikace v katastru 
Vaší obce. Vaši hasiči si počínali při 
zásahu velice odborně, byli dostateč-
ně vybaveni ochrannými prostředky 
a potřebnou technikou. Nemohu opo-
menout i jejich dlouhodobé nasazení 
u tohoto zásahu a úsilí s tímto zása-
hem spjaté. Jejich činnost se nema-
lou měrou podílela na likvidaci této 
mimořádné události. 

Těchto všech aspektů si velice váží-
me a děkujeme i Vaší vstřícnosti pod-
porovat dobrovolné hasiče Všeminy. 

Prosím o předání poděkování jed-
notce SDH Všemina. 

Poděkování patří i Vám za aktivní 
přistup při řešení události v katastru 
Vaší obce. 

S přáním hezkého dne

Mjr. Ing. Jan Klepáč
Hasičský záchranný sbor ZK 

Poznávací zájezd
Ve středu ráno 18. května vyjížděly 

z naší obce dva autobusy řízené panem 
Markem Poláškem a Ladislavem Kuče-
rou s 59 seniory, účastníky poznávací-
ho zájezdu směrem Ostrava -Petřkovi-
ce. V Ostravě-Petřkovicích se nachází 
největší hornické muzeum v České re-
publice LANDEK PARK. Muzeum bylo 
otevřeno 4. prosince 1993 na svátek 
sv. Barbory, patronky horníků. Všech-
ny objekty tohoto muzea jsou minister-
stvem kultury ČR prohlášeny za kulturní 
památku. Stálá expozice je rozdělena 
do několika částí.

 Expozice ve výstavní budově před-
stavují průřez několika tisíc let dlouhou 
historií hornictví na Ostravsku. Pro naše 
účastníky zájezdu byla připravena pro-
hlídka expozice důlního záchranářství 
a podzemní expozice. Landecká expo-
zice báňského záchranářství je největší 
svého druhu na světě. Její prohlídka nám 
přiblížila náročnou a rizikovou činnost 
záchranářů, bez níž by práce v podzemí 
nebyla možná. Zajímavé bylo vystavené 
vybavení záchranářů a technika, která 
jim umožňovala se pohybovat v těžkém 
důlním prostředí. Pro naši představu 
činnosti záchranářů, jsme shlédli krát-
ký, filmový dokument. Na desce cti jsme 
mohli číst jména záchranářů, kteří se již 
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Z jednání Zastupitelstva obce Všemina
30. 3. 2016
• ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější 
nabídky hodnocené dle základního hod-
notícího kritéria – nejnižší nabídky ceny 
včetně DPH zadané podpůrně dle záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách v platném znění na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na stavební práce 
„Všemina – úprava silnice III/4915, II.e-
tapa takto: Pořadí č. 1 – Obchodní firma 
STRABAG a.s. a pověřilo starostu obce 
podpisem smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem.
• ZO schválilo průjezd Barum Rally 
ve dnech 26. 8. – 28. 8. 2016 – úsek 
Koliba – tenisové kurty.
• ZO schválilo rozpočtová opatření 
– zvýšení výdajů o 923.500,- Kč, z re-
zervy obce z minulých let zvýšit příjmy 
o 923.500,- Kč.
• ZO schválilo doplnění stanov DSO – 
Mikroregionu Slušovicko o bod XI. Od-
stavec č.4 – svazek vybírá členské po-
platky od obcí mikroregionu pro Místní 
akční skupinu Vizovicko a Slušovicko
• ZO schválilo závěrečný účet DSO-
-Mikroregion Slušovicko za rok 2015 
s celoročním hospodařením DSO-Mikro-
regionu Slušovicko a to bez výhrad. ZO 
vyjádřilo souhlas s hospodářským vý-
sledkem DSO Mikroregionu Slušovicko.
• ZO schválilo doplnění pasportu míst-
ních komunikací č. 1 a dále doplnění do-
pravního značení v ulici ke hřišti a ostat-
ních komunikacích.
• ZO schválilo smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene na pozemek č. 2348/15 
v k.ú. Všemina, který je zapsán v ka-
tastru nemovitostí na LV 10001 pro ka-
tastrální území Všemina, jehož je obec 
jediným a výlučným vlastníkem.
• ZO schválilo vyúčtování veřejnopráv-
ních dotací dle uzavřených smluv po-
skytnutých obcí Všemina v roce 2015 
Mysliveckému spolku Všemina, TJ Sokol 
Všemina a SDH Všemina.
• ZO schvaluje záměr prodat pozemek 
p.č. 2334/3 – 208 m² zapsané na LV 
10001 pro obec Všemina.
• ZO schválilo Nájemní smlouvu – nájem 
části nemovité věci s Ředitelstvím silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín 
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• ZO schválilo nákup pozemku od pana 
Pečeni a nákup pozemku od pana Hu-
báčka a směnu pozemku s panem Ku-
čerou za účelem opravy cesty v ulici 
na Cigánce, aby komunikace byla v ma-
jetku obce.
• ZO schválilo na základě žádosti fi-
nanční neinvestiční dotaci pro: Mysli-

• Narození

Jakubů Justýna
Blahopřejeme rodičům.

• Úmrtí

Butorová Božena
Nedbal Jaromír
Chromčák Vladimír
Holík Stanislav
Jasenský Josef

Čest jejich památce!

• Sňatky

Dubovský Lukáš, Neubuz
Jakubů Dagmar, Všemina

Novosad Dalibor, Zlín
Chromčáková Adéla, Všemina

Holík Tomáš, Všemina
Maňásková Jitka, Zlín

Kovařík Michal, Všemina
Bečicová Klára, Lukov

Novomanželům přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

Jana Sedláčková, matrikářka

Ze všeminské matriky 
II. čtvrtletí 2016

vecký spolek Všemina – 35.000,- Kč, 
SDH Všemina – 45.000,- Kč, Římsko-
katolická farnost Všemina – 49.000,- 
Kč, TJ Sokol Všemina – 45.000,- Kč. 
Finanční příspěvky budou vyúčtovány 
dle podepsaných veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestiční dotace z roz-
počtu obce. Zároveň pověřuje starostu 
k podpisu veřejnoprávních smluv.
• ZO schválilo formou finančních pří-
spěvků – nákupem materiálu a služeb 
pro spolky a organizace (konkrétně 
KRPŠ Všemina, ČČK Všemina, Včelaři 
Slušovice, Hokejisté Všemina, Cyklobrá-
na do prázdnin a Chovatelé Slušovice), 
které pořádají akce pro občany nebo 
kterých se občané Všeminy účastní.
• ZO zamítlo poskytnutí neinvestič-
ních finančních dotací organizacím: ZO 
63/03 Českého svazu ochránců pří-
rody, Záchranná stanice volně žijících 
živočichů Buchlovice se sídlem Kostel-
ní 403, 687 06 Buchlovice, Diakonie 
Vsetín, Strmá 34, 755 01 Vsetín
• ZO schválilo žádost firmy KRESTA RA-
CING s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Pra-
ha 5 o povolení k užívání komunikace 
Všemina – Koliba za účelem testování 
vozů na rok 2016. 

ze záchranných akcí nevrátili. Prohlédli 
jsme si fotografie zakladatelů báňského 
záchranářství a fotografie první záchra-
nářské čety. Podzemní expozice se na-
chází ve štolách horních slojích skuteč-
ného historického dolu Anselm. Na její 
prohlídku jsme sfárali důlní jámou v těž-
ní kleci. Cesta dolů byla jen něco přes 
šest metrů, ale udělali jsme si předsta-
vu o tom, jakým způsobem se horníci 
dostávali za prací každý den. Při průcho-
du štolami horních slojí jsme si uvědo-
mili v jakých těžkých podmínkách horní-
ci pracovali a pracují dodnes. Provázeli 
nás horníci důchodci. Jejich výklad byl 
odborný, zajímavý, doplněný i veselými 
historkami. Průvodce naší skupiny fáral 
do podzemí 31 let. Před budovami mu-
zea jsme si mohli prohlédnout na volné 
ploše rozmístěné zajímavé exponáty, 
připomínající lidské pracovní aktivity 
od doby kamenné až po důlní techniku 
20. století. Poobědvali jsme v objektu 
muzea v budově HARENDĚ U BARBOR-
KY a pokračovali v cestě dalšího po-
znávání. Protikladem prohlídky muzea 
techniky byla prohlídka poutního mís-
ta s kostelem Očišťování panny Marie 
v Dubu nad Moravou. Nádherná budo-
va s bohatou výzdobou barokního stylu 
jednolodní, dvoupatrová, s barokními 
varhanami z 18. století, jedněmi z mála 
dochovanými. Hlavní oltář je zasvěcen 
očišťování Panny Marie. 

Začátkem 18. století byl v kostele 
umístěn obraz – dřevorytina, zobrazující 
Pannu Marii s žehnajícím děťátkem, kte-
rý pochází z doby kolem r. 1725. Jedná 
se o byzantskou černou madonu. Po bo-
cích hlavní chrámové lodi je umístěno 
osm postranních oltářů. Průčelí chrámu 
dotváří sochařská výzdoba. Prohlédli 
jsme si také přilehlé budovy opravené 
i nově postavené pro potřeby poutníků. 
V jedné z budov v příjemném prostředí 
jsme chvíli poseděli u kávy, čaje a zá-
kusku. Na zpáteční cestě k domovu 
jsme byli vybaveni přichystanou svači-
nou našich obětavých kuchařek. Letoš-
ní, již šestý poznávací zájezd seniorů se 
vydařil. Děkujeme obecnímu zastupitel-
stvu, že se mohou tyto zájezdy pro nás 
uskutečňovat. Děkujeme za jejich orga-
nizaci panu starostovi a paní Janě Je-
žíkové, Ivaně Tomšů za vždy napečené, 
velmi chutné zákusky, kuchařkám naší 
školní jídelny za obětavě připravené pro 
každého účastníka svačiny. Děkujeme 
i řidičům autobusů, kteří nás v pohodě 
všude dovezli.

Jsme si vědomi toho, že tato místa 
každý z nás sám, by nenavštívil.

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka

SVOZ ODPADŮ 2016
PLASTY – 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 9., 
 24. 10., 28. 11., 19. 12.
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Konečně nastal čas, na který jsme 
se všichni moc těšili – konec školního 
roku. Jsme o rok starší, vyspělejší. Než 
se rozejdeme na prázdniny, tak se krát-
ce poohlédneme na akce, kterých jsme 
se zúčastnili v posledních měsících.

V měsíci dubnu jsme se zúčastnili 
oblastní pěvecké a recitační soutěže 
malotřídních škol na Veselé, kde naši 
žáci získali opět první a druhá místa, 
jak v recitaci, tak ve zpěvu. Opět jsme 
se projevili jako velmi dobří zpěváci. 
Dva žáci 4.ročníku se zúčastnili literární 
soutěže Nasloucháme naší zemi. Dále 
jsme se zúčastnili matematické soutěže 
Klokan – úkoly z matematiky plnili žáci 
3., 4. a 5.ročníku. V tomto měsíci jsme 
si taky jeli do Vizovic na městský úřad 
převzít ceny za výtvarnou soutěž BESIP 
– Bezpečně na kole. Největším zážitkem 
žáků byla však návštěva Ovocentra Va-
lašské Meziříčí a zámku Lešná. Hned 
ráno jsme vyrazili autobusem s panem 
Kučerou, který nás bezpečně dopravil 
do Valašského Meziříčí, tam již na nás 
čekali pracovníci Ovocentra, kteří nám 
dodávají celoročně ovoce do škol. Nej-
dříve nás provedli jednotlivými sklady, 
seznámili nás s různými druhy ovoce 
a zeleniny. Pak následovala ochutnávka 
jablíček a na závěr jsme si mohli kaž-
dý sám vytvořit ovocný špíz, na kterém 
jsme si velmi pochutnali. Pak následo-
vala cesta do Lešné u Valašského Me-
ziříčí, kde jsme navštívili zámek. Zám-
kem nás provázela princezna, která nás 
seznámila s historií zámku, pak jsme 
přecházeli k plnění úkolů o zdravém 
životním stylu, zdravých potravinách 
a správných stravovacích návycích. 
Po návštěvě zámku jsme nasedli do au-
tobusu a ujížděli jsme domů. V součas-
né době již si dokážeme představit, jak 
je ovoce i zelenina, kterou každý druhý 
týden dostáváme ke svačince skladova-
ná a odkud nám ji přiváží. Koncem měsí-

ce proběhl v základní škole i v mateřské 
škole projekt Den Země pod vedením 
paní učitelky Mgr. Gajdošíkové. Žáci 
i děti z mateřské školy plnili úkoly v pra-
covních listech, vyhledávali informace 
a společně je zpracovali ve výstupech 
z projektu.

V měsíci květnu se naši malí spor-
tovci účastnili fotbalového zápasu Mc 
Donald ś Cup ve Fryštáku, v této sou-
těži jsme se umístili na předposledním 
místě, ale není vždy nutné zvítězit, ale 
zúčastnit se a nasbírat nových zkuše-
ností od jiných vrstevníků. Taky jsme 
se účastnili dvou výtvarných soutěží – 
Šťastné stáří očima dětí a Déčko – Pu-
tování Duháčka a Johanna Antarktidou. 
V květnu každoročně s dětmi vyrábíme 
drobné dárečky a přáníčka ke Dni ma-
tek, ne jinak tomu bylo i letos.

V posledním měsíci školního roku 
jsme opět navštívili dopravní hřiště, 
letos jsme poprvé porušili tradici, pro-
tože nám nepršelo, ale krásně nám 
svítilo sluníčko a mohli jsme si celý 
den užívat projížděk na kole a dodržo-
vat silniční předpisy cyklisty. Do konce 
měsíce nás ještě čeká 17.6. sportovní 
Olympiáda na místním hřišti, kterou pro 
nás připravily naše paní učitelky. Dále 
se také zúčastníme akce Všeminění, 
kterou pořádá Dětský domov Vizovice. 
Žáci jsou rozděleni do družstev a závodí 
v jednotlivých disciplínách - běh v teré-
nu, běh s pneumatikou, přenos raněné-
ho na nosítkách, běh překážkové dráhy 
a paintball. Po ukončení závodů proběh-
ne ukázka zásahového vozidla hasičů, 
dále ukázka žonglování, ukázka zásahu 
pořádkové jednotky Městské policie 
Vsetín, sebeobrana, obranné pomůcky 
Policie. Závěr pak bude patřit kouzlení 
s mistrem kouzel panem Hadašem.

Závěr školního roku bude patřit také 
školnímu výletu. Letos pojedou všichni 
žáci na hrad Sovinec v okrese Bruntál 
a také navštívíme Pradědovu galerii v Ji-
říkově. K úplnému závěru školního roku 
patří vysvědčení. Z celkového počtu 58 
žáků ukončuje školní rok 46 žáků s vy-
znamenáním. Naši prvňáčkové ukončují 
všichni se samými jedničkami. U těch 
starších se někde objeví i ta trojka, ale 
přesto se všichni celý rok snažili, aby 
dosáhli co nejlepších známek. Chování 
žáků bylo hodnoceno kladně, nebyl žád-
ný snížený stupeň z chování. Zameškané 
hodiny byly vždy řádně omluveny rodiči 
z důvodu nemoci. 

Pro naše páťáky končí nejen školní 
rok, ale také docházka do základní ško-
ly ve Všemině. Školní docházku na naší 
školu ukončí žáci – Martin Tomšů, Vladi-
mír Isák, Jan Holík, Lukáš Popelka, Mi-
chal Kučera, Nikola Adámková, Jolana 
Rozsypálková, Veronika Vaďurová, Kristý-
na Kučerová, Vendula Kalivodová, Vendu-
la Zlámalová, Denisa Jahodová, Denisa 
Gajdošíková a Nela Tomšů. 12 žáků od-
chází do ZŠ Slušovice, jeden žák odchází 
do ZŠ Liptál a žákyně Nela Tomšů byla 
po úspěšném vykonání přijímacích zkou-
šek přijata na Gymnázium Vsetín. Všichni 
se těšili až opustí dveře naší školy, ale 
jakmile se přiblížil datum ukončení do-
cházky do všeminské školy, tak by nejra-
ději zůstali v naší maličké škole, ale bo-
hužel budou se muset rozloučit se svými 
mladšími spolužáky i s paní učitelkami 
a zvyknout si na nové spolužáky a nové 
učitele. Než se však rozejdeme ještě se 
společně rozloučíme společným dvou-
denním stanováním. Není to tak dávno, 
kdy jsem je poprvé vítala v první třídě, 
bojácně se na mne dívalo 14 párů dět-
ských očí, co je asi v té škole čeká, dnes 
již odchází žáci, kteří získali prvotní vzdě-
lání a dokáží své vědomosti a dovednosti 
používat. Při loučení nám určitě ukápne 
i nějaká ta slzička. Chtěla bych všem 
svým páťákům popřát hodně úspěchů 
v dalším vzdělávání, pěkné známky, hod-
ně nových hodných kamarádů učitelů.

Školní rok končí, chtěla bych poděko-
vat všem pedagogickým i nepedagogic-
kým pracovníkům, panu faráři Fr.Kubě-
novi a sestře Márii Chmelinové za jejich 
obětavou práci s dětmi a popřát krásnou 
slunnou dovolenou a nabrání nových 
sil do školního roku 2016/2017. Záro-
veň bych chtěla poděkovat vedení obce 
za spolupráci po celý školní rok, rodičům 
a vedení KRPŠ za akce, které pro žáky 
připravili a všem, kteří se školou spolu-
pracovali.

Mgr. Bc. Marta Korytarová
ředitelka školy

Hurá na prázdniny!
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Zpráva z mateřské školy
Na začátku jara jsou už všechny děti 

zvyklé na režim ve školce, dokáží pěkně 
chodit ve dvojicích na procházku, a proto 
jsme se mohli 30. března vydat do Kina 
Zlaté Jablko ve Zlíně na pohádku „Ledo-
vá sezona.“ Výlet jsme absolvovali linko-
vým autobusem, a pro některé byla jen 
samotná jízda velkým dobrodružstvím.

Do Městského divadla Zlín jsme jeli 
11. dubna s MŠ Liptál na představení 
s názvem „A do třetice všeho…“ Před-
stavení bylo složeno ze tří krátkých po-
hádek – O třech přadlenách, Otesánek 
a Obušku, z pytle ven. Pohádky byly do-
plněny veselými písničkami a děti si di-
vadlo moc užily.

Pár dní po divadle jeli děti na školní 
výlet do ZOO Lešná. Počasí nám přálo, 
zvířátka se nám ukázala i se svými mlá-
ďátky. Po svačince a proběhnutí na hřiš-
ti, nás vláček vyvezl k rejnokům, na které 
se děti nejvíce těšily. Domů jsme přijeli 
sice unavení, ale nadšení.

Na konci dubna nás opět čekala akce 
„Čarodějnice.“ Všechny děti, včetně paní 
učitelek, přišly v kostýmu čarodějnice či 
kocoura. Dopoledne děti míchaly a vy-
mýšlely názvy pro jednotlivé čarodějné 
lektvary. Samozřejmě jsme se opět vyda-
li začarovat „tety“ do obchodu, kde nás 
již očekávaly. Nakonec si děti na hřišti 
zahrály čarodějnický fotbálek s košťaty.

Na začátku května vždy připravujeme 
překvapení ke Dni matek. Děti nacvičily 
pohádku „Boudo, budko“ kterou před-
vedly na besídce 12. května. Každý svou 
maminku obdaroval vlastnoručně vyro-
beným dárečkem. Po vystoupení dětí, 
mohly maminky ochutnat pomazánky, 
které děti dostávají ke svačince v MŠ. 

V pátek 27. května proběhlo ve škol-
ce Preventivní screeningové vyšetření 
zraku. Vyšetření se zúčastnily přihláše-
né děti. Paní, která vyšetření prováděla, 
byla velmi milá a všechny děti jej zvládly 
bez problému.

Posledního května jsme jeli s dětmi 
na Ranč Všemina. Na ranči byl pro děti 
připravený program s indiánskou témati-
kou. Celým rančem nás prováděl indián 
s indiánkou. Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavých informací o životě indiánů. 
Společně jsme si zahráli několik indi-
ánských her a samozřejmě nechyběla 
jízda na koních. V poledne dostaly děti 
špekáček a poté jsme zhlédli vystoupení 
indiánů na koních a s cvičeným pejskem. 
Do školky jsme vrátili opálení a unavení 
od sluníčka, ale celý den jsme si náram-
ně užili.

Kateřina Marušáková
učitelka MŠ

MO Český Červený Kříž
Letošní jaro pokračujeme v započaté tradici a znovu jsme si připomněli důležité 

historické události, které se odehrály na konci druhé světové války pamětním výšla-
pem na Oškerovy paseky. Akce proběhla 1.května 2016 ve spolupráci s Turistickým 
oddílem TJ Sokol Všemina. Položili jsme symbolicky květinovou výzdobu k památ-
níku a připraveno pro všechny účastníky bylo i drobné občerstvení. Děkujeme vám 
všem, kteří jste se akce zúčastnili a rovněž těm, kteří se podíleli na její organizaci.

Ze zájezdů máme za sebou již jeden jarní zájezd do Polska a v letní sezoně se 
budeme věnovat především organizaci zájezdů do termálních lázní. I letos plánuje-
me střídavě v několika termínech uspořádat turnusy do oblíbených termálních lázní 
Podhájské na Slovensku. Nejbližším termínem zájezdu do Podhajské je 25. červen 
2016. O přesných termínech budeme informovat prostřednictvím rozhlasu a webo-
vých stránek obce Všemina. Kdo máte toto oblíbené letovisko rádi, neváhejte se 
přihlásit u Jany Ježíkové.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem hodně sluníčka do let-
ních dnů, dětem krásné prázdniny a dospělým pohodovou dovo-
lenou, při které si odpočinete a načerpáte nových sil.

Jana JEŽÍKOVÁ
předsedkyně MO ČČK

Nový začátek
Tak jako naši rodiče i my jsme překonali 5. třídu. Za těch několik let jsme pro-

žili spoustu zážitků, pohody, legrace, ale i překážek jako jsou vyjmenovaná slova. 
Rádi budeme vzpomínat na úžasný výlet v Praze, plavání, dopravní hřiště, divadla 
a plno dalších zážitků.

I přesto, že jdeme do různých škol, doufáme, že se nadále budeme vídat 
a prožívat nová dobrodružství.

Děkujeme paním kuchařkám za jejich výborné lahůdky, kterými nás krmily. 
Dále paní vychovatelce v družině za zpříjemněná odpoledne. Všem paním uči-
telkám, které nás vychovaly a naučily plno podstatných věcí a i těm, kteří o naši 
školu pečují a udržují ji krásnou. Avšak nejlepší známku získává naše jedinečná 
a nenahraditelná paní třídní učitelka a ředitelka školy Mgr. Bc. Marta Korytarová, 
která nás hýčkala od první chvíle a nedala na nás dopustit.

Děkujeme s vděkem vaši žáci: Nikola Adámková, Nela Tomšů, Denisa Jahodo-
vá, Jolana Rozsypálková, Denisa Gajdošíková, Verča Vaďurová, Vendula Zlámalo-
vá, Vendula Kalivodová, Kristýna Kučerová, Lukáš Popelka, Martin Tomšů, Honza 
Holík, Vladimír Isák, Michal Kučera. 

Napsala Nela Tomšů

Krásným okamžikem v životě sedmi třeťáků bylo přijetí svátosti smíření a prv-
ní osobní setkání s Pánem Ježíšem v eucharistii při prvním svatém přijímání v ne-
děli 8. května. Tak začalo další období jejich lidské a duchovní formace. Na této 
nastoupené cestě potřebují podporu nejen rodiny, ale i okolí a školy. Nezapomeň-
me, že víra určuje kvalitu našeho života a budoucnost.

V sobotu 13. srpna se uskuteční pouť farnosti do Koclířova – centra Fatim-
ského apoštolátu v České republice. Duchovní program bude zaměřen ke Stému 
výročí zjevení Panny Marie v roce 1917. Chceme si přiblížit obsah Fatimského 
zjevení a jeho aktuálnost pro dnešní dobu. Při návratu se zastavíme v Městečku 
Trnávka, kde dlouhá léta žil a působil náš rodák, kněz P. Jan Tomšů (17. 6. 1900 
– 6. 7. 1976). Na místním hřbitově si připomeneme 40 let od jeho smrti.

V září začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Touha přijmout tuto svá-
tost předpokládá svobodné a dobrovolné rozhodnutí se pro Krista, vést život 
z víry. Účast na kurzu znamená, že žadatel trvale plní své základní náboženské 
povinnosti jako je pravidelná účast na nedělních bohoslužbách a přistupování 
ke svátostem. Svátosti přijímáme s hlubokou vírou, nejde o folklor, jak se mnozí 
domnívají.

 P. František Kuběna SJ

Informace z farnosti
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Jarní měsíce jsou pro 
myslivce ve znamení 
ochrany zvěře, hlavně 
nově narozené gene-
race. Loví se většinou 

škodná, popřípadě se-
lata a lončáci divočáků. Ze 

spárkaté zvěře začal lov srnců 16. květ-
na. Dančí zvěř se loví až v druhé polo-
vině prázdnin. Nejdůležitější činností je 
v těchto měsících sušení sena na zimní 
období. Máme 17 krmných zařízeních 
a potřebujeme kolem 40q sena. Seno 
si nasuší každý myslivec, který má při-
dělen krmelec sám, a uskladní doma 
nebo přímo v zásobnících v krmelcích.

Ve dnech 7. 5. – 9. 5. 2016 se kona-
la okresní chovatelská přehlídka trofejí, 
která pro nás skončila velmi úspěšně. 
Hodnocení trofejí provádí jednotlivé 
hodnotící komise podle druhu zvěře, 
které podle spousty kriterií měří, váží, 
posuzují atd. jednotlivé význačné trofe-
je. Podle daných tabulek se udělují body 
(s přesností setiny bodu) a výsledný sou-
čet bodů - CIC udává, zda trofej dosáhla 
na některou z medailí. Například u dan-
čích trofejí je hodnota 160 - 169,99 
bodu CIC bronz, 170 - 179,99 bodu stří-
bro a nad 180 bodu CIC získává trofej 
zlatou medaili (CIC = mezinárodní rada 
pro lov a ochranu volně žijících druhů 
zvířat ). Daněk, kterého ulovil pan Alois 
Čala, byl ohodnocen bronzovou medailí 
a navíc jsme získali i bronzovou medaili 
za trofej srnce. Bohužel srnec nebyl ulo-
ven myslivcem, ale pravděpodobně pyt-
lák po něm vystřelil z auta z malorážky 
v oblasti „Hranic“ a srnec následně uhy-
nul. Uhynulého srnce našel pan Robert 
Tomšů. Již na první pohled byla trofej 
hodnotná, proto společně s panem Kar-
lem Gajdošíkem st. trofej vypreparovali 
a byla předložena na chovatelskou pře-
hlídku - s dodatkem „úhyn“. V historii 
všeminské myslivosti je to teprve třetí 
medaile za srnčí trofej. První dostal sr-
nec ulovený panem Františkem Rupou, 
druhou srnec ulovený panem Karlem 
Gajdošíkem st. a třetí je letošní - bohu-
žel upytlačen. Pytláctví je v našem ka-
tastru velký problém. Většina zvěře je 
upytlačena přímo z auta. Zvěř na auto 
nereaguje odskočením, většinou zůstá-
vá stát a pak má pytlák střílející přímo 
z auta nebo jen opřen o auto snadnou 
práci. Pokud zasažená zvěř zůstane 
na místě (po myslivecku „v ohni“), bě-
hem pěti minut je pytlák i se zvěří v bez-
pečí. Jestli však zvěř zraní - byť smrtel-
ně a zvěř po ráně odskočí, má strach 
ji pronásledovat a dostřelit. V tomto 

Z činnosti Mysliveckého spolku Všemina
případě kus v utrpení uhyne. Každý rok 
je nalezeno v naší honitbě (hlavně smě-
rem k hotelu a kolibě) několik kusů dan-
čí či srnčí zvěře, které potkal podobný 
osud rukou pytláka. Moc by myslivcům 
pomohlo, kdyby si lidé na svých pro-

cházkách všímali podezřelých aktivit 
a aut v honitbě a popřípadě to oznámili 
někomu z myslivců, v ideálním případě 
si poznamenali nebo vyfotili typ auta , 
SPZ ap. Myslivci se snaží co nejvíce se 
pohybovat po honitbě a máme i něko-

lik aktivních fotopastí, 
ale pytláci jsou většinou 
organizovaní a opatrní 
a pomoc širší veřejnosti 
by nám pomohla.

Závěrem chci pozvat 
spoluobčany na tradič-
ní ČERVENCOVOU NOC 
na myslivecké chatě 
ve Všemině se skupi-
nou KOSOVCI v sobotu 
16. 7. 2016 od 20:00. 
Občerstvení bude zajiš-
těno a k jídlu přichystá-
me dančí guláš a peče-
ného divočáka se zelím 
a knedlíkem.

Stanislav Vala
předseda MS Všemina

Stavění máje – oslava jara a mládí
Stavění a kácení májů patří mezi nejznámější lidové tradice. Máje dříve stavěli 

chlapci pod okny svých vyvolených, čímž jim vyjadřovali přízeň a i proto je květen po-
važován za čas lásky. Pokud měli jiného nápadníka, měl onen nápadník za úkol májku 
zničit a vyměnit ji za svou vlastní. Tento zvyk již téměř vymizel. Zůstalo jen stavění spo-
lečného máje v obcích jako jejich symbol. Stávaly na veřejném prostranství, nejčastěji 
u hospody. Musely se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí. 
Máj mohl být ukraden pouze v noci z 1. na 2. květen. Stromy vybrané na máje musely 
být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo je obtížné porazit a dopravit na vybrané 
místo vztyčení. Druh stromu byl různý. Hodně se užívaly smrky, jedle nebo borovice, 
protože déle vydržely zelené. Kmen stromu se očistil od větví a kůry s výjimkou horní 
části. Ta se zdobila barevnými stuhami z látky, šátky, květinami a fábory z pestrého 
papíru. Pod ozdobeným vrškem ještě visel věnec, zhotovený ze zeleného chvojí a také 
barevně ozdobený. Od roku 1918 se mnohde ujal zvyk umístit na ozdobeném vršku 
společného máje červenomodrobílou státní vlajku. Nechybělo tu obvykle ani lákadlo 
v podobě láhve s pálenkou. Při stavění máje prokazovali svoji zdatnost mladí muži.

Se stavěním máje nebo v den kácení máje byly pořádané průvody a taneční zábavy. 
Na udržování lidové tradice stavění a kácení společného máje v naší obci má 

velkou zásluhu Sbor dobrovolných hasičů. Letos v sobotu 30. května odpoledne se 
členové hasičského sboru sešli, aby připravili dovezený 21 m vysoký kmen stromu ke 
vztyčení nad hřištěm u kostela. 

Kmen očistili od kůry, vršek ozdobili podle tradice a na vršek upevnili státní vlajku. 
Skupina mužů odnesla připravený kmen máje na místo vztyčení. Za pomoci lan a řeb-
říku máj vztyčili a upevnili jej. Máj stál neporušen až do soboty 4. června, kdy byl za 
přítomností občanů, dětí skácen. Po skácení máje si děti vyběhly do svahu pro státní 
vlajku a pentle z vršku máje. Vlajku si odnesl Štěpán Chovanec. Pro děti byly připrave-
ny společné hry, dospělí besedovali. 

Pochutnali jsme si na grilovaných klobáskách s kečupem, hořčicí a chlebem, če-
povaném pivu, nealkoholických nápojích, kávě. Akce se vydařila. Děkujeme všem čle-
nům hasičského sboru, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění stavění a kácení 
společného máje a za stálé udržování této lidové tradice. 

Máje můžeme vidět i na jiných místech v obci. Na stavění a kácení májů jsou zváni 
příbuzní, sousedé, přátelé. Beseduje se, hraje se na kytary, zpívá se.

 Mgr. Jana Tomšů, kronikářka 
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Zásahová jednotka
Dne 5. dubna byla přijata zásaho-

vou jednotkou sboru dobrovolných ha-
sičů obce Všemina SMS zpráva od ope-
račního důstojníka HZS Zlínského kraje 
o rozsáhlém požáru průmyslového ob-
jektu, v němž by měl být umístěn sklad 
pneumatik. K zásahu byla ihned vyslá-
na zásahová jednotka obce Všemina, 
která k zásahu využila obě dostupná 
hasičská vozidla. V rámci zásahu byly 
na místě využity dvě zásahové hasič-
ské stříkačky PS 12, pomocí nichž byla 
dodávána voda z přilehlé nádrže do ha-
sičských cisteren. Vzhledem k doho-
řívání požářiště a možného opětovné-
ho rozšíření požáru jednotka setrvala 
na místě a střežila jej do následujícího 
dne do 10:00 hod.

Při zásahu bylo zjištěno nedosta-
tečné vybavení hasičského vozidla 
Fiat Ducato a nutnost dokončit jeho 
přestavbu. Dalším důležitým krokem 
ke kvalitní přípravě hasičských vozidel 
je i plánované přestavění vjezdových 
vrat zbrojnice na požadované rozměry.

V dubnu proběhlo školení strojníků 
a hasičů ve Slušovicích, kterého jsme 
se zúčastnili. Nechybělo ani školení 
první pomoci.

Tímto bych chtěl poděkovat obci 
Všemina za zakoupení elektrocentrály 
pro jednotku sboru dobrovolných hasi-
čů.

Panu starostovi Robertu Tomšů 
bych chtěl poděkovat za aktivní 
a vstřícný přístup při likvidaci požáru 
skladu pneumatik. Všem zasahujícím 
členům jednotky bych chtěl poděko-
vat za kvalitní provedení dohašovacích 
prací a obětování svého volného času 
ve prospěch obce Všemina a jejich 
obyvatel. Rovněž chci tímto poděkovat 
obecnímu úřadu Všemina který inves-
tuje a stará se o hasiče. A firmám, kte-
ré pomáhají sponzorovat nákup nového 
vybavení pro JSDHO Všemina.

Za JSDHO Všemina 
 Alois Gargulák

Jarní měsíce jsou již tradičně pro 
náš sbor obdobím bohatým na soutěže, 
tréninky a kulturní akce. 

Začneme v měsíci dubnu účastí na-
šeho sboru na tradiční pouti sv. Floriá-
na na sv. Hostýně. Letos již 23. pouť 
hasičských sborů proběhla v sobotu 
30. 4. 2016 za krásného jarního počasí 
a za hojné účasti sborů z celé Moravy, 
ale i Čech a dalších zemí. Plný autobus 
vypravený z naší obce je důstojnou re-
prezentací na této velké akci. 

Ve stejný den, tedy sobotu 30. 4. 
po návratu z pouti, následovala příprava 
a stavění májky na farním hřišti. Letoš-
ní májka patřila k těm nejvyšším, které 
jsme zatím postavili a celý měsíc odolá-
vala a „přežila“ až do svého pokácení. 
Akce Kácení májky, na kterou byli zváni 
všichni občané, pak proběhla v příjem-
né odpolední atmosféře na farním hřišti 
v sobotu 4. 6. 2016. Májka padla tradič-
ním „ručním“ způsobem a připraveno 
bylo posezení s pohoštěním pro všech-
ny příchozí zdarma. Na místě je poděko-
vání všem, kteří akci připravili a všem, 
kteří nám přispěli na mladé hasiče.

V měsíci dubnu proběhl i jeden z vel-
kých zásahů naší zásahové jednotky, 
a to u rozsáhlého požáru skládky v are-
álu kravína „Na Kanadě“ dne 5. 4. a 6. 
4. 2016, u kterého zasahovalo několik 
jednotek hasičů z celého okresu – de-
tailnější informace jsou uvedeny v pří-
spěvku JSDHO.

Požární sport – duben byl měsícem, 
kdy byly zahájeny intenzivní tréninky 
všech našich družstev. V květnu nás 
čekala obvyklá série soutěží požárního 
sportu. Družstvo mladších a starších 
žáků se v sobotu 21. 5. 2016 zúčast-
nilo jarního kola Hry Plamen v Otrokovi-
cích. Mladší žáci skončili na 15. místě 
a družstvo starších žáků na 15. místě. 
Vzhledem k velké konkurenci se jedná 
o dobré výsledky a je důležité, že naši 
mladí hasiči získávají cenné zkušenos-
ti v tak velké konkurenci! Naši mladým 
hasičům fandíme a děkujeme za jejich 
nasazení. Rovněž děkujeme vedoucím 
mládeže za mnohdy náročné organizač-
ní zabezpečení. 

První soutěží, které se naše družstva 
účastnila, byla pohárová soutěž ve Slu-
šovicích v sobotu 7. 5. 2016. Starší 
žáci skončili na 7. místě, družstvu žen 
B se nepodařilo požární útok dokončit 
a družstvo žen A skončilo na výborné 
stříbrné příčce. Gratulujeme. 

V sobotu 28. 5. 2016 na hřišti v Tr-
navě proběhlo 1. kolo soutěže požár-

SDH Všemina
ního sportu 11. okrsku. Ze Všeminy 
se zúčastnilo družstvo mužů, družstvo 
žen, družstvo mladších a starších žáků. 
Nejlépe se umístilo naše družstvo žen, 
které získalo výborné 4. místo. Starší 
žáci získali rovněž vynikající 4. místo 
a mladší žáci pěkné 6. místo. Družstvo 
mužů skončilo na 8. místě, sice s výbor-
ným časem z útoku, ten ale bohužel ne-
stačil na přední příčky kvůli problémům 
při štafetách. Všem závodícím hasičům 
gratulujeme a děkujeme za reprezenta-
ci našeho sboru! 

Následovalo 2. okresní kolo po-
žárního sportu v sobotu 18. 6. 2015 
ve Štítné (Hrádek), kterého se účastnilo 
naše družstvo žen. Výsledky byly známy 
až po závěrce tohoto zpravodaje. Další 
plánovanou účastí na pohárové soutě-
ži byla oblíbená noční soutěž v Zádve-
řicích 17. 6. 2016, které se zúčastni-
la družstva mladších a starších žáků 
a družstvo žen. Stejně tak i tato sou-
těž proběhla až po závěrce a výsledky 
přineseme v příštím zpravodaji. Máme 
za sebou i brigádní činnost, v rámci 
které jsme provedli úpravu ploch pro 
trénink požárního sportu za fotbalovým 
hřištěm.

Největší letošní událostí našeho 
sboru budou oslavy 80 let trvání hasič-
ského sboru ve Všemině, které proběh-
nou v sobotu 23. 7. 2016. Připraven je 
bohatý program, na který jste všichni 
srdečně zváni. Vše začne slavnostním 
průvodem obcí od zbrojnice v 10:45, 
následovat bude slavnostní mše svatá 
v 11:00 hodin ve všeminském kostele. 
Kulturní program s občerstvením začne 
v 16 hodin na místním hřišti, od 18 ho-
din i s hudebním doprovodem a od 20 
hodin pak taneční zábava se skupinou 
JUKEN. Rádi vás všechny uvidíme! 

Další velkou kulturní akcí, na kterou 
vás chceme spolu s OÚ Všemina a TJ 
Sokol Všemina pozvat, je další ročník 
Všeminských slavností, který proběhne 
v sobotu 6. 8. 2016 na místním hřišti. 
O detailním programu budete informo-
váni prostřednictvím plakátů, obecního 
rozhlasu a webových stránek obce. Udě-
lejte si čas a dojděte strávit příjemný 
letní čas, nudit se určitě nebudete.

Otevírá se prázdninová sezóna, bě-
hem které se otevírá moře možností, 
jak strávit toto příjemné roční období. 
Tímto vám přejeme do pohodových 
letních dnů, abyste si užili krásný čas 
dovolených, odpočinuli si a načerpali 
čerstvých sil.

Za SDH Všemina Pavel Šustáček
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Zpráva o činnosti oddílu TJ Sokol Všemina – jaro 2016
Jarní část ročníku a tedy celá sezó-

na 2015/2016 je za námi. Muži bohužel 
navázali na výsledkově velmi nevydaře-
ný podzim, sice v její druhé polovině zís-
kali více bodů, ale na více než poslední 
místo tabulky to nestačilo. V domácích 
zápasech držela Všemina ještě se svý-
mi soupeři krok, na venkovní půdě se jí 
až na jedinou výjimku v utkání na Žluta-
vě herně vůbec nedařilo, a tak je sestup 
logickým vyústěním neúspěšného účin-
kování v letošním ročníku III. třídy skupi-
ny A organizované Okresním fotbalovým 
svazem ve Zlíně, kterou po čtyřech le-
tech působení opouštíme.

V tom příštím máme právo startovat 
v nejnižší soutěži okresu. V současné 
době řešíme fungování oddílu v budou-
cím období s novým trenérem a zřejmě 
snad jen s částečnou obměnou kádru. 

v jaké podobě a s kolika 
soutěžemi bude účinko-
vat okres Zlín v sezóně 
2016 / 2017 se dozvíme až 
v první polovině měsíce července.

Fotbalový kroužek mládežníků není 
kvůli věkovým rozdílům v takové podo-
bě, aby se přihlásil do některé z kate-
gorií, a tak bude existovat v nezměněné 
podobě i pro příští minimálně rok.

V sobotu 14. května jsme váhali 
s uspořádáním pouťové zábavy, a to 
tradičně kvůli vrtochám počasí. To se 
nakonec umoudřilo, a tak místní kapela 
Kosovci zahrála 350 účastníkům.

Všem občanům přeji za náš klub 
pěkně prožité prázdniny a v nové sezó-
ně na našem hřišti snad naviděnou.

David Řepa, 
člen výkon. výboru TJ Sokol Všemina

Tyto starosti nesužují jenom náš klub. 
Fotbal na nejnižší výkonnostní úrov-
ni nezažívá nejrůžovější období, a tak 

SDH Všemina, TJ Sokol Všemina  
a Obec Všemina 

zvou všechny občany na:

VŠEMINSKÉ 
SLAVNOSTI 2016

6. srpna od 14 hodin

P R O G R A M :

fotbalový turnaj

bubnová šou (Rytmus pro život)

pěnová párty

POSEL MÍRU 
(Výpravná komedie ze středověku  

v rytířských zbrojích, plná šermu a dějových 
zvratů. S humornou nadsázkou přibližuje  

divákům proč nikdy neskončí války  
– skupina Mememento mori)

ohňová šou (Mememento mori)

ukázka policejních psovodů

letadlo s bonbóny

vystavení závodních vozů

malování na obličej

pískohraní

trampolíny, skákací hrad

odpoledne s DJ Ladíkem

zábava s kapelou KOSOVCI

bohaté občerstvení 

a několik druhů piv

Změna programu vyhrazena.

Nové webové stránky obce Všemina
Dnešní doba plná technologií, které 

se posouvají stále kupředu, zcela změ-
nila požadavky internetového prostředí. 
Kvalitní, přehledné a moderní webo-
vé stránky jsou základem internetové 
prezentace každé společnosti. Tímto 
základem je především web s moder-
ním vzhledem, splňující určitá pravidla. 
Proto se i obec Všemina rozhodla těmto 
moderním požadavkům vyjít vstříc. 

Celý obsah nových webových strá-
nek je rozdělen do kategorií, které jsou 
vyobrazeny jednoduchým motivem na 
úvodní straně. Pod názvem Obecní úřad 
lze najít všechny informace týkající se 
provozu obce – úřední hodiny, dokumen-
ty a vyhlášky, informace o poplatcích, 
žádosti a podání nebo termíny svozu 
odpadu. V kategorii Naše obec se do-
čteme zajímavosti o obci nebo její his-
torii. Panel aktualit slouží k rychlému 
přehledu dění v naší obci. Stejnou funk-
ci má i Kalendář událostí, kde zjistíme, 
jaké akce se budou následující měsíce 
konat. 

Celý koncept nového webu sebou 
přináší také spoustu novinek. Jednou z 
nich je kategorie Turistika, kde se do-
zvíme o zajímavých místech v okolí naší 
obce. Z důvodu ukončení kabelové tele-
vize přechází také obsah infokanálu na 
internet – ten lze nalézt pod názvem In-
formační tabule. Úplnou novinkou jsou 
Elektronické služby, které obec Vše-

mina nabízí. V následujících měsících 
proběhne registrace pro občany, kteří 
budou mít zájem dostávat pravidelně 
aktuality formou SMS nebo e-mailem. 
O této registraci vás budeme včas in-
formovat. 

Celý vzhled i obsah webových strá-
nek je koncipován tak, aby se vždy 
správně zobrazil na všech zařízeních – 
monitorech, tabletech nebo na mobil-
ních zařízeních. 

Zkušební verze nových webových 
stránek bude spuštěna 1. července 
2016 na adrese www.obecvsemina.eu 
Nové webové stránky budeme postup-
ně zlepšovat a přidávat obsah. Vaše do-
tazy a připomínky můžete odeslat pro-
střednictvím formuláře přímo z nových 
stránek.

Jana Sedláčková ml.

VÝSLEDKY – III. třída skupina A, jaro 2016
14. kolo  Louky - Všemina  4 : 0 
15. kolo  Žlutava - Všemina  4 : 3 PK
16. kolo  Všemina - Březová  1 : 2 
17. kolo  Kostelec - Všemina  4 : 0 
18. kolo  Všemina - Spytihněv  3 : 2 
19. kolo  Pohořelice - Všemina  9 : 1
20. kolo  Všemina - Fryšták B  3 : 4 PK 
21. kolo  Štípa - Všemina  8 : 1
22. kolo  Všemina - Trnava  1 : 2 
23. kolo  Halenkovice - Všemina  9 : 0
24. kolo  Všemina - Tečovice B  0 : 3 
25. kolo  Kašava - Všemina 3 : 2 
26. kolo Všemina - SK Zlín 4 : 8 


