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Vážení spoluobčané, 
nadchází nám období Velikonoc.

Velikonoce jsou svým původem svát-
ky jara. Před cca 3500 lety dali kana-
nejskému svátku jara zcela nový vý-
znam Židé svým svátkem Paschy: 
oslavou vyvedení a osvobození ži-
dovského národa z egyptského ot-
roctví. Před dvěma tisíci lety pak 
Velikonoce dostaly současný význam 
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

Velikonoce jsou považovány za 
nejvýznamnější křesťanský svátek, 
protože je to svátek toho největšího 
tajemství křesťanského života - ta-
jemství Boží lásky, která se projevuje 
v tom, že Ježíš Kristus jako Boží Syn 
pro nás dává svůj život a tento život 
mu je vrácen ve zcela nové podobě 
a v úplně jiné dimenzi. Z toho pro 
nás plyne jistota, že Bůh má každou 
lidskou situaci v ruce a pokud je člo-
věk ochoten mu ji nabídnout, Bůh ji 
může proměnit. 

„V životě nastávají nebezpečné si-
tuace, které by nás musely přivést ke 
vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, 
kdybychom stále znovu nezačínali 
s onou nadějí, která se naplno proje-
ví při slavení velikonoční bohoslužby 
liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal z 
mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná 
smrt na kříži nebyla posledním slo-
vem. Velikonoce nám dávají dost 
světla, abychom putovali údolím stí-
nů plni síly, důvěry a odvahy.“-
(Johannes B. Brantschen) 

K výše zmíněnému poselství se 
připojuji a přeji Vám krásné a poklid-
né prožití velikonočních svátků pl-
ných slunce, lásky a pohody, dětem 
pak bohatou pomlázku.

Daniel Juřík

Investice a dotace na letošní rok
Dovolte mi, abych i v době finanční 

krize vzpomenul ožehavou otázku pří-
jmů financí a investic, plánovaných na 
rok 2010. Jistě si všichni uvědomujeme, 
že je třeba investovat do řady obecních 
investičních záměrů, avšak získat dosta-
tek financí není nikterak jednoduché 
a v současné době většinou závislé na 
vypsání výzev k podávání projektů pro 
získání dotací z evropských fondů (ope-
račních programů). Kritéria a podmínky 
plnění jsou zde mnohdy nastaveny jen 
na úzce specifikovanou podporu a je 
tedy náročné vyhledat a získat maxi-
mální výši dotace z evropských zdrojů. 
Se zpracováním žádostí mohou vypo-
moci projektoví manažeři nebo se 
k tomu svolí starosta, což zahrnuje 
mnoho času a energie na shromažďová-
ní informací, podkladů, obíhání úřední-
ků, získávání povolení a prohlášení. 

V současnosti jsou vyhotoveny reali-
zační projekty na opravu a rekonstrukci 
dvou částí komunikací v naší obci – část 
Žleb (III. etapa) a Bzovík, které „čekají“ 

na vyhlášení výzvy pro získání dotací 
z EU. Dále je zadáno zpracování nové-
ho územního plánu obce. Letos by měla 
být dokončena Změna č. 6 územního 
plánu obce, ve kterém se počítá s vý-
stavbou sběrného dvora s 90 %ní do-
tací od Státního fondu životního pro-
středí.

Koncem loňského roku byla také do-
končena projektová dokumentace k re-
konstrukci 2. a 3. NP Restaurace 
Veselanka. Zde byly za poslední měsíce 
realizovány dvě investiční akce, a to 
plynofikace a rekonstrukce toalet.

Již dříve jsem vás informoval o nut-
nosti investice do základní a mateřské 
školy v naší obci. Začátkem roku byla 
vyhlášena výzva z Podprogramu obno-
vy venkova na obnovu a rekonstrukci 
obecního majetku a na havarijní stav 
škol a školek. Zastupitelstvo obce jsem 
informoval o této výzvě a s jejich sou-
hlasem jsem začal usilovně pracovat na 
žádosti a povinných přílohách k žádosti 
o podporu spolufinancování projektu 

Velikonoce a nám všem již dobře známí klabáči. Velikonoce a nám všem již dobře známí klabáči. 
Ti nám vždy přinášejí jaro...Ti nám vždy přinášejí jaro...
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„Přístavba obecní školy Veselá“. V nej-
zaším termínu, a to 12. února 2010, 
jsem podal žádost o dotaci se všemi 
povinnými přílohami bez formálních 
připomínek ze strany zadavatele. Dne 
17. března se rozhodovalo o dotacích 
na krajském Zastupitelstvu a 24. března 
jsem našel na webových stránkách 
Zlínského kraje, že jsme získali maxi-
mální výši podpory v částce 1mil. Kč na 
projekt přístavby školy. Celkem tato in-
vestice činí 2 750 000 Kč. Jak jste se již 
mohli dozvědět z regionálního vysílání 
RTA dne 25. března, realizace by měla 
začít v červnu, aby se od nového škol-
ního roku mohly děti stravovat v nové 
jídelně. Realizací projektu se zvětší také 
prostor pro hraní dětí mateřské školky 
a technické zázemí školy či budou napl-
něny podmínky Krajské hygienické sta-
nice pro provoz školských a stravova-
cích zařízení.

Další z projektů, jež je momentálně 
v hodnotící fázi, slouží k získání dotací 
z Ministerstva pro místní rozvoj a jeho 
cílem je zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci. Na přípravě 
žádosti o dotaci se kromě mě podílel 
pedagogický sbor místní Základní školy, 
ale také žáci prostřednictvím svých kre-
ativních návrhů řešení prostor pro vol-
nočasové aktivity a přípravu kulturních 
vystoupení. 

Daniel Juřík

Náklady na svoz odpadů 
v obci Veselá za rok 2009

Svoz komunálního odpadu 
(popelnice, kontejnery) 450.022 Kč
Nebezpečný odpad  28.659 Kč
Plasty, sklo 37.642 Kč
CELKEM 516.323 Kč

Poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu vybraný od občanů 
v roce 2009 305.800 Kč

Z rozpočtu obce hrazeno 
v roce 2009 210.523 Kč

Nová služba 
na obecním úřadě

V úředních hodinách si můžete na 
obecním úřadě ověřit podpisy a pravost 
listin a dokumentů. Tato služba se pro-
vádí za úplatu – ověření 1 podpisu nebo 
1 strany dokumentu stojí 30 Kč.

Vážení spoluobčané, 
na podzim minulého roku jsme byli osloveni na srazu důchodců starostou, zda 

bychom nezaložili v naší obci Klub důchodců. Na konci října se sešli zástupci 
důchodců na Obecním úřadě a Klub důchodců založili.

Naší první akcí byl silvestrovský výšlap. Sešli jsme se dopoledne na Cigánově 
a šli jsme směrem na Hvozdnou, Lůžkovice a skončili jsme v restauraci Maja na 
Příluku, kde jsme měli malé občerstvení. Aby nám cesta rychleji ubíhala, nesl si 
každý s sebou povolený doping, který se užíval během celé cesty. Pak jsme odjeli 
autobusem na Veselou, kde nám v Restauraci Veselanka připravili výborné silves-
trovské menu. Posezení nám zpříjemnili veselští muzikanti – Josef Dlabaja a Jirka 
Chaloupek, kteří si přinesli hudební nástroje při kterých jsme si krásně zazpívali.

Naší další akcí bude velikonoční výšlap. Autobusem se dopravíme do Všeminy 
a odtud se vydáme do Trnavy.

Doufáme, že nám bude přát počasí, a že se ve zdraví všichni vrátíme zpět do-
mů.

Zástupci Klubu důchodců

Klub důchodců Veselá

Ples Mikroregionu Slušovicko
Dne 9. ledna 2010 se v naší obci konal první ples Mikroregionu Slušovicko, 

který sdružuje 11 okolních obcí. 
Plesu se zúčastnili občané i členové vedení jednotlivých vesnic a měst. Pro hos-

ty byla připravena velmi bohatá tombola. Za organizaci i sponzoring této akce 
patří všem zúčastněným velký dík. Pevně doufám, že byla úspěšně založena tradi-
ce neformálního setkávání a propojování sousedících obcí.
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Také letos tradičně využijeme vesel-
ský zpravodaj, abychom Vám nastínili 
činnost našeho sboru. Tyto informace 
jsou určeny nejen našim členům, ale 
také celé veselské veřejnosti.

Naše dodávka FORD Tranzit využíva-
ná k přepravě našich družstev k hasič-
ským cvičením, ale nejenom k nim, již 
svým věkem a opotřebením dosloužila. 
Finančně náročné opravy ale také ne-
možnost projít dalšími technickými kon-
trolami nás postavily před skutečnost 
koupit nové auto. Naše představa byla 
zakoupit vůz podobné kategorie. 
Mnoho sborů spadající pod OSH Zlín, 
zařazených do naší kategorie, díky 
obecním úřadům již podobné vozy 
vlastní. Částka 400 tisíc korun, kterou 
do takovych aut investovaly ostatní sbo-
ry, nám přišla příliš velká. Bylo nám líto 
připravovat obecní rozpočet o tak vel-
kou finanční částku. Náhoda nám přála 
a díky získaným informacím se nám 
podařilo za finanční účasti obecního 
úřadu zakoupit postarší hasičské vozi-
dlo AVIA A 30 K. Vozidlo nabízela obec 
Drahelčice u Prahy za částku 25 000 
Kč. Po odborné prohlídce bylo rozhod-
nuto o jeho koupi. V současné době 
pod vedením pana Lukáše Kučery, 
a vlastním přičiněním členů, se provádí 
oprava karoserie, oprava brzd, základní 
nátěry a jiné potřebné úpravy. Pomalu 
se tak auto připravuje ke konečné fázi, 
a to k nástřiku nového venkovního laku, 
který nám za výhodných podmínek 
nabídl pan Miloš Pekař. Již se těšíme na 
jeho novou premiéru, kdy jej budeme 
moci představit i Vám.

Koncem roku jsme průběžně navště-
vovali závěrečné výroční schůze okol-
ních sborů našeho okrsku. Náš sbor 
rovněž uspořádal výroční valnou hro-
madu, která se konala 16. ledna 2010. 
Účast členů nebyla na takové úrovni, 
jak jsme předpokládali, přestože každý 
člen byl písemně pozván a očekávalo 
ho i bohaté občerstvení. 

V restauraci Veselanka jsme na konci 
ledna pořádali slavnostní valnou hro-
madu slušovského okrsku za účasti 
všech sborů. Všichni účastníci byli vel-
mi spokojeni a již se těší na příští setká-
ní. Provedení celé schůze bylo kladně 
vyzvednuto i starostou OSH Zlín br. 
Josefem Bernatíkem.

Stručně jsme Vás seznámili s uplynu-
lým obdobím a nyní bychom Vám rádi 
nastínili, co nás čeká.

Velký dík patří také Miroslavu Juříku, 
který vzorně vede družstvo žáků při 
našem sboru. Stále se nám ale nedaří 
rozšířit kolektiv o nové adepty. Žádáme 
touto cestou nové zájemce, aby navští-
vili schůzky mladých hasičů a přesvěd-
čili se o tom, že hasičina není nuda.

Neradi bychom zapomněli na gene-
raci našich starších členů šedesátníků, 
mezi které se zařadí v letošním roce 
Antonín Křížka, František Křížka a Milo-
slav Juřík. Chceme jim touto cestou po-
blahopřát k jejich kulatému jubileu 
s přáním pevného zdraví a štěstí. 

Děkujeme Vám za činnost ve sboru.
 
Jaro ještě není v plném proudu a pro-

to jistě není pozdě upozornit na nebez-
pečí spojené s jarním úklidem. Každo-
ročně v tomto období varujeme před 
vypalováním starých suchých travin. 
Podle zákona je tato činnost výslovně 
zakázána, ale i tak jsou mezi námi tací, 
kteří zákaz porušují. Pokud i vy patříte 
do této skupiny, kteří tuto nebezpečnou 
činnost provozují, nepodceňujte „hlav-
ního soupeře“, a to je vítr. Pokud se 
stane, že se oheň začně šířit, může Vám 
být neocenitelným pomocníkem lopata 
nebo písek. Pokud ani to nepomůže, 
přicházejí na řadu hasiči. Výjezd profe-
sionálních hasičů není levnou záležitos-
tí a pravděpodobně si jej budete muset 
zaplatit sami. Nespoléhejte se na pojiš-
ťovnu!!

Přestože v posledních letech dochází 
ke zdokonalování topidel, mohou se 
i v této oblasti vyskytnout problémy 
vedoucí k požáru. Nepořádek před to-
pidlem, hořlavé látky uložené v blízkos-
ti topidla nebo také neznalost obsluhy 
mohou způsobit neštěstí.. Vzhledem 
k tomu, že neprobíhají organizované 
preventivní prohlídky, žádáme vlastní-
ky, aby si sami nechali zkontrolovat od 
odborníků to hlavní, a to je kouřovod 
(komín). Podle statistik značnou část 
požárů či výjezdů zaviňují vadné nebo 
nečištěné komíny. Vadné hlavy komínů, 
dvířka, saze nebo praskliny Vám můžou 
způsobit velké problémy.

Vážení občané, dovolte nám, aby-
chom Vám jménem našeho sboru po-
přáli k Velikonočním svátkům hodně 
štěstí, zdraví a bohatou pomlázku. 
Naším přáním je, abychom vyváželi 
naši techniku jenom při soutěžích.

 Jaroslav Juřík

Následující měsíce budou v duchu 
vyšší aktivity ve sboru. Naší hlavní prio-
ritou je již zmiňovana oprava hasičské-
ho auta. Připravujeme se také na zkouš-
ky odbornosti Hasič III. stupně, které 
tento rok proběhnou pod patronací sbo-
ru z Neubuze a v době, kdy budete číst 
tyto články, již budou snad úspěšně za 
námi. 

Pravidelná hasičská pouť na sv. 
Hostýnu se letos koná v sobotu 24. dub-
na. Autobus na tento zájezd bude již 
tradičně přistaven u restaurace Veselan-
ka a odjezd je plánován na 7. hodinu 
ranní. Zájemci o návštěvu Hostýna se 
budou moci přihlásit a zaplatit jízdné 
v částce 80 Kč za dospělého a 40 Kč za 
dítě do 15-ti let v místní prodejně potra-
vin. Těšíme se, že možnost navštívit 
hasičskou pouť využijete v hojném po-
čtu. 

V letošním roce bude také vysvěcen 
historický prapor zlínských hasičů vě-
novaný Zlínským krajem.

V dubnu provedeme již tradičně sběr 
starého železa. Žádáme občany, aby 
přichystali nepotřebné staré železo před 
své domky. Svoz bude pořádán v sobo-
tu 10. dubna. Případná změna Vám 
bude předem oznámena. 

Také letos chceme pokračovat v pro-
pagaci požární ochrany v místní škole, 
a to účastí v soutěži Požární ochrana 
očima dětí. V minulých letech byla tato 
propagace úspěšná hlavně díky odpo-
vědnému přístupu našich učitelek. Rádi 
bychom s dětmi ve škole strávili alespoň 
jeden den a přednesli jim něco o pre-
venci, historii sboru a obecně o úkolu 
a poslání hasičského sboru v obci.

V sobotou 22. května opět začnou 
požární soutěže počínaje povinnou 
okrskovou soutěží v požárním sportu. 
Letos bude pořádaná v Neubuzi a je 
závazná pro všechny sbory okrsku. 
Budeme rádi, prijedete-li povzbudit na-
še družstvo. 

U nás na Veselé proběhne pohárova 
soutěž „O pohár starosty obce“ 26. 
června.

Zřejmě největší akcí pro náš sbor 
bude v letošním roce oslava 90. výročí 
založení našeho sboru. Oslava se usku-
teční v červenci na patronku naší kaple 
sv. Annu. O průběhu oslav Vás budeme 
průběžně informovat pomocí plakátů, 
pozvánek a veselských médií. Tímto 
bychom Vám chtěli připomenout, že 
naši činnost je možné sledovat také na 
webových stránkách www.veselauzlina.
cz/sdh.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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Prosím o dodržování obecně závazné vyhlášky, dle které 

je povoleno pálit rostlinný odpad POUZE ve středu a pátek 

od 10 do 20 hodin. Předejdete tak podnětu k řešení u pře-

stupkové komise či blokové pokutě. 

Dle informací uvedených na webových stránkách 
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje je: 

„….každoroční nebezpečí jarních požárů ze strany veřej-
nosti stále podceňováno a nejsou dodržována ani základní 
a zákonná pravidla o požární bezpečnosti. Profesionální 
i dobrovolní hasiči už vyjížděli k řadě požárů v přírodním 
prostředí. Nástup teplejšího počasí každoročně provází 

desítky požárů, které ohrožují přírodu, majetek i lidi.
Zákon navíc zakazuje plošné vypalování porostů, za je-

hož porušení udělují hasiči pokuty. Je proto vhodné využí-
vat organizovaných akcí v zahrádkářských nebo chatových 
oblastech ke svozu biologického odpadu, čímž odpadá celá 
řada problémů. Kde není možné takových akcí využít, tak 
vždy doporučujeme myslet na vhodnou prevenci, dostateč-
ně se na spalování odpadu připravit, zajistit si jednoduché 
hasební prostředky a mobilní telefon pro případné přivolání 
pomoci nebo hasičů.“ 

 (zdroj: www.hzs-zlkraje.cz)

Práce Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá ve školním roce 2009/2010
MOTTO: VŠE PRO DĚTI!

Unie rodičů je dlouhodobě působící 
sdružení maminek dětí místní základní 
a mateřské školy, organizující řadu akcí 
pro své ratolesti. Jaký byl a ještě bude 
školní rok 2009/2010 s Unií? 

Začátkem školního roku se s Unií ro-
dičů při Základní škole a Mateřské škole 
Veselá rozloučily předsedkyně Zdenka 
Zmeškalová a členky Jarmila Holeňáková 
a Dagmar Krajíčková. Za jejich dlouho-
letou a obětavou práci pro děti jim pat-
ří velké díky. Vedení Unie rodičů se 
následně ujaly Markéta Vrlová a Kateřina 
Petruželková.

Zábavné akce pro děti začaly pod-
zimní drakiádou, která se sice konala 
s malým zpožděním, neboť počasí dříve 
nepřálo, ale nakonec vyšla, vítr foukal 
a draky vynesl hodně vysoko.

Dýňové slavnosti byly opět spojeny 
s prohlídkou školy. Ta byla nádherně 
vyzdobena podzimními dekoracemi od 
dětí základní i mateřské školy. Po prů-
vodu celou obcí přišla na řadu tradiční 

ochutnávka napečených dobrot od ma-
minek.

V prosinci se mohli rodiče opět sejít, 
a to v sále Veselanky, kde pro ně děti 
připravily krásné vánoční vystoupení. 
Velké díky patří paní učitelkám za jejich 
přípravu. A protože byl čas, kdy obchá-
zí domy sv. Mikuláš s andělem a čerty, 
nezapomněl přijít ani za dětmi.

K navození té správné vánoční nálady 
v adventním čase přispělo i zpívání vá-
nočních koled u betlému. Návštěvníci si 
mohli zakoupit i vánoční dekorace 
z vosku a korálků.

V únoru unie rodičů připravila pro 
děti maškarní karneval spojený se sou-
těžemi a diskotékou. Plný sál dětí 
v krásných maškarních kostýmech svěd-
čil o tom, že se děti opravdu těšily. 
A protože se DJ Milan Březík dětem 
velice líbil, určitě ho příští rok opět po-
zveme. Maškarní však neminul ani rodi-
če. Letošní Parukový rodičovský ples se 
rovněž velmi vydařil a výtěžek ze vstup-

ného a tomboly bude věnován (jak ji-
nak než?) dětem jako mj. příspěvek na 
plavání, výlety za poznáním apod.

V současném velikonočním čase byla 
pro děti připravena velikonoční dílna. 
Děti si mohly vyrobit velikonoční deko-
race z papíru nebo ozdobit vajíčko či 
perníček. Paní vychovatelka předvedla 
pletení tatarů. Chráněná dílna Včelka 
ukázala výrobu svíček, které si také 
s koberečky mohli návštěvníci koupit. 
A v neposlední řadě za námi přijely 
i babičky z DS v Lukově s ukázkou zdo-
bení vajíček.

Než přijde konec školního roku, je 
znovu pro děti připraveno tradiční pále-
ní čarodějnic, a to 30. dubna. A před 
posledním zazvoněním školního roku 
2009/2010 také sportovní odpoledne.

Závěrem ještě velké díky za výbor-
nou spolupráci celému učitelskému 
sboru Základní školy a Mateřské školy 
Veselá, včetně kuchařek a školnice.

Markéta Vrlová

Pálení větví
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VELIKONOČNÍ DÍLNA 
V úterý 30. března odpoledne pořádala Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá ve spolupráci se školou 

velikonoční dílnu v hasičské klubovně

Děti si vyzkoušely výrobu svíček z včelího vosku • Velký zájem byl o zdobení (a olizování) perníčků cukrovou polevou pod od-
borným dohledem paní Michaely Jurčové.

Maminky si s dětmi užily také malování sádrových odlitků - velikonočních kohoutků, slepiček, oveček či vajíček • Plést tatary 
učila  paní vychovatelka Květoslava Trtílková.

Babičky z DS Lukov malovaly s dětmi kraslice. • O zdar akce se zasloužila zejména maminka z Unie rodičů paní Kateřina 
Petruželková.
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• JUBILANTI 
 L E D E N
Vlastislava Tomšová
Jindřiška Kvapilová
Františka Horáková
 B Ř E Z E N
Marie Jurásková
Ludmila Oškerová
Jarmila Machalíčková
Marie Horáková
 D U B E N
Emílie Ševcová
Milán Krajča
Františka Bednaříková
Miroslav Drábek
Miroslav Čala
Ludmila Slováková

 Všem jubilantům blahopřejeme!

• ÚMRTÍ

Jaroslav Krajíček

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 

Beseda s myslivcem
Dne 10. března navštívil naši školu pan Jiří Chaloupek mladší. Paní učitelka 

Soňa Urbanová, která vyučuje předměty prvouka a přírodověda, jej požádala 
o seznámení našich žáků s činností místního mysliveckého spolku. 

Přehled matriky a evidence 
obyvatel v roce 2009

Počet obyvatel k 31. 12. 2008 . . . . 760
Přistěhovalo se  . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Odstěhovalo se  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zemřelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 - mužů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 - žen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 - chlapců . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 - děvčat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Počet sňatků  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Počet obyvatel k 31. 12. 2009 . . . . 773

J. Gregoříková

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka
Přestože máme již přede dveřmi Veli-

konoce, dovolte mi, abych se vrátil ještě 
na začátek roku a poděkoval všem zú-
častněným za koledování při Tříkrálové 
sbírce, které letos proběhlo za velmi 
nepříznivých klimatických podmínek. 
Díky patří také paní učitelce Květě 
Trtílkové za přípravu kostýmů pro děti 
a v neposlední řadě vám – občanům za 
nemalý charitativní příspěvek, který za 
obec Veselou činil letos 19 208,- Kč.

Pan Chaloupek dětem velmi pouta-
vou formou povyprávěl řadu zajímavos-
tí o životě divoké zvěře v našem regio-
nu. Připravil si a dětem přinesl ukázat 
například kůži z divokého prasete, vy-
cpanou sojku, kožešinu z lišky a kuny, 
srnčí parůžky i vypreparované lebky 
lesních zvířat z okolí obce Veselá, při-
vedl také svého loveckého psa. Pro ná-
zornost byla přednáška doplněna foto-
grafiemi zvěře a videonahrávkou z honu 
na divoká prasata.

Děti si mohly osahat lovecké pušky, 
náboje i dalekohled, což se samozřejmě 
líbilo zejména chlapcům.

Beseda byla pro děti velmi přínosná a 
poutavá, pan Chaloupek své vyprávění 
okořenil vlastními příhodami. Svým vy-
stoupením seznámil děti s významem 
činnosti myslivců – hospodářů našich 
lesů. Za pečlivě připravenou přednášku 
děkujeme.

PaedDr. Ladislava Čočková

Hon na lišku (Tereza Sobotíková, 3. roč.)

Na posedu (Vladimír Dlabaja, 3. roč.)


