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Vážení spoluobčané, ještě před ne-

dávnem jsme slavili příchod nového 

roku 2012 a jenom jsme se otočili, již 

tu máme Velikonoce – slunečný pří-

chod jara. Velikonoční pranostiky praví 

„Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto tep-

lé“, „Velký pátek deštivý dělá rok žíz-

nivý“ či „Prší-li na Bílou sobotu, bude 

v létě nouze o vodu“ a „Květná neděle 

(lat. Palmare, Dominica in Palmis – po-

slední neděle čtyřiceti denního půstu) 

otevírá Velikonoce ve znamení zelené 

ratolesti“. 

O Velikonočním pondělí vstávají 

chlapci, muži a děti časně zrána, aby 

vyšli na pomlázku. Musí „vyšlahat“ děv-

čata, aby byla zdravá, veselá a pilná 

po celý rok, tím jim předávají mladost, 

svěžest a zdraví. Co je vlastně pomláz-

ka? Pomlázkou je v dnešní době nazý-

vána výslužka (odměna) z koledování, 

avšak dříve byla pomlázka nástrojem 

pro vykoledování si odměny. Většina 

Moravanů ji nazývá „tatar“. Jedná se 

o označení svazku spletených vrbo-

vých proutků, který slouží jako nástroj 

ke šlahání. Do různě velkých pomlázek 

z různého počtu vrbových proutků se 

vplétávala barevná stuha, kterou dnes 

děvčata připevňují chlapcům na tatar 

za „omlazení“. Malé pomlázky se no-

sívaly stočené v kapse, se středně vel-

kými se chodilo na koledu a těm téměř 

dva metry dlouhým se říkalo obřadní 

pomlázky. 

Klidné a pohodové prožití veliko-

nočních svátků za tradičního zvu-

ku klabaček a řechtaček Vám přeji 

jménem svým, zastupitelstva i za-

městnanců obce Veselá. 

Daniel Juřík, starosta
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Mladí včelaři z Veselé
V tomto školním roce na naší základ-

ní škole zahájil činnost kroužek mladých 

včelařů.

Zřizovatelem kroužku je základní orga-

nizace Českého svazu včelařů Slušovice 

a škola kroužku poskytuje prostory pro 

teoretickou přípravu dětí, které tento pra-

starý a neustále se vyvíjející obor lidské 

činnosti zajímá.

Praktická příprava probíhá na zahradě 

u Petruželků, kde je pro praktickou výuku 

dostatek včelstev. Do kroužku se přihlásili 

čtyři chlapci a dvě děvčata.

Malí včelaři se učí poznávat rostliny 

tak, jak se na ně dívá včelař, aby věděli, 

z jakých rostlin jim včelky přinesou med. 

A učí se také poznávat život včely, který je 

především o práci.

Nejvíce však děti zajímá práce včelaře se 

včelami a těší se na pěkné počasí, aby se 

mohly podívat do úlů, jak se včelám daří, 

a pomalu přicházejí na to, že med je od-

měna pro včelaře za celoroční práci.

Koncem dubna se náš kroužek zúčast-

ní soutěže mladých včelařů, kterou pořá-

dá kroužek mladých včelařů ve Francově 

Lhotě. Účelem účasti v této soutěži je 

především seznámení se s prací ostatních 

kroužků mladých včelařů Zlínského kraje.

Letošní velmi teplý průběh jara nazna-

čuje, že bude pro včely příznivý rok, a tedy 

i pro poznávání života včel. Doufejme 

tedy, že tomu tak i bude.

Petr Petruželka
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Co budeme realizovat v obci letos?

V průběhu roku 2011 jsem připravoval řadu projektových záměrů, které jsem pova-

žoval za potřebné či nutné zrealizovat v nejbližších letech. Jen obtížně se dá ovšem 

předvídat, jaké výzvy ministerstvo či kraj vypíše, z jakých fondů, kolik a hlavně na co 

bude možné čerpat dotace. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným, a tak jsem připravil 

projektové žádosti a potřebnou dokumentaci ke spoustě záměrů a požadavků, jak ze 

strany občanů tak i obce. Projekty, které jsem schopen napsat a podat sám, sestavuji, 

podávám a vedu samostatně, za pomoci a dohledu zastupitelů. Ty náročnější, kterých se 

týká výběrové řízení podle Zákona o veřejných zakázkách, zadáváme odborným agentu-

rám. Na celkový výsledek hodnocení podaných žádostí v loňském a letošním roce zatím 

čekáme. Aktuální stav přijetí podaných žádostí je zatím úspěšný. Všechny žádosti, které 

byly od poloviny loňského roku podány a prošly hodnocením, získaly podporu ze strany 

poskytovatelů dotace – jmenovitě: 

Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby: Oprava Místní komunikace do 

Drahů, kde činí celkové náklady 1.322 252,- Kč, přičemž se podařilo získat maximálně 

možnou výši dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 925 000,- Kč. Projekt se 

bude realizovat v letošním roce.

Projekt Oprava, rozšíření a zlepšení vyrozumění a varování občanů obce Vese-

lá, který podpořil Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a doporučil ho ke schválení 

Zlínskému kraji. Projekt napomůže ke zlepšení slyšitelnosti hlášení místní rozhlasu. Tímto 

prosíme občany, aby nahlásili na obecní úřad veškeré poruchy, nižší či nízkou slyšitelnost 

či neslyšitelnost místního rozhlasu, abychom mohli rekonstruovat a zlepšit kvalitu zvuko-

vého přenosu v patřičných místech. 

Víceúčelová transformace objektu Veselanky, knihovna, OÚ a obecní archív. 

– poslední ze tří navržených projektů, který získal podporu, je určen k využití 2. patra 

v objektu Veselanky, kde vznikne nová prostornější knihovna, obecní archív a přestěhuje 

se zde i celý obecní úřad. Bude tím umístěn více ve středu obce a, jak již bylo prezento-

váno na veřejné schůzi, v daném objektu využijeme víceúčelově dosud nevyužité obecní 

prostory z fi nančních prostředků od Zlínského kraje. Pevně věřím, že tato změna přispěje 

také k přiblížení se a zpřístupnění komunikace mezi občany a obcí. 

Dlouhodobé projekty: Nový Územní plán obce Veselá 

Předpokládám, že do dvou měsíců bude zastupitelstvem obce vydán nový Územní 

plán obce Veselá, na což navazuje i další projektový záměr - odkanalizování části obce 

Drahy s napojením na ČOV Slušovice. Tato studie již byla projednána s vlastníky dotče-

ných pozemků, v návaznosti na smlouvu o smlouvě budoucí při realizaci projektu (vstup 

na pozemek).

Odpadové hospodářství v obci Veselá

Vážení spoluobčané, v předcházejících letech se obec zapojila do systému třídění od-

padů. Dnes se odpadové komodity sváží v pravidelných intervalech (komunál, plasty, 

nebezpečný odpad, papír, sklo atd.). Velkoobjemové kontejnery, které obec pravidelně 

rozmísťuje dle stanoveného rozpisu (viz tabulka svozu komunálního odpadu), ovšem 

přesto a často obsahují odpad, který lze vytřídit k dalšímu zpracování: plastový, kovový 

i nebezpečný. Tímto bych chtěl Vás občany vyzvat: “Třiďme odpad!“ Čím více vytřídíme, 

tím získáme větší fi nanční bonus, ale hlavně přispějeme ke zlepšení životního prostředí 

nás všech i pro další generace. 

Stačí jen chtít se aktivně zapojit do třídění odpadu. Příležitostí je několik. Dvakrát ročně 

(na jaře a na podzim) provádí členové Sboru dobrovolných hasičů Veselá sběr kovového 

odpadu, 2krát ročně organizuje obec svoz nebezpečného odpadu, škola vyhlašuje ně-

kolikrát ročně sběr papíru, kdy veškerý výtěžek ze sběru papíru je použit pro žáky školy 

(příspěvky na plavání, divadlo, atd.). Dále zajišťujeme vývoz skla – barevného i bílého. 

Za třídění skla obec získává vyšší bonus od fi rmy “Ekokom“, která se tímto tříděním 

a pravidelným monitoringem zabývá atd. 

Pomáhají nám také fi nanční prostředky z různých podporovaných zdrojů. Obec Veselá 

podala a byla úspěšná v projektu „Zavedení separace bio-odpadů v obci Veselá“. Reali-

zace projektu spočívá v tom, že do každé domácnosti je možno získat jeden kompostér 

o objemu 900 litrů (v hodnotě cca 2500 Kč) zdarma k ukládání rostlinného odpadu (tráva, 

listí apod.), který nepatří do velkoobjemových kontejnerů. Dalším krokem pro zlepšení 

životního prostředí je pořízení drtiče – štěpkovače větví, který bude sloužit též pro snížení 

nákladů za vývoz a „skládkovné“ velkoobjemových kontejnerů. Drtič bude sloužit obča-

nům, kdy se např. určí místa pro shromažďování větví v obci a provede se následný proces 

drcení. Tento podrcený produkt si mohou poté občané odebrat pro vlastní potřebu. 

Přístup obce ke zlepšení životního prostředí a snížení nákladů (kdy obec doplácí dru-

hou polovinu za celkový roční svoz odpadu) je maximální, záleží však na vás, občanech, 

zda nám jej pomůžete ještě zkvalitnit a náklady snížit.  
DJ

Rozpočet na r. 2012 

pro obec Veselou

PŘÍJMY (Kč)

Daňové příjmy 5,524.300

daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

daň z příjmu fyzických osob z podnikání

daň z příjmu právnických osob

daň z přidané hodnoty

správní poplatky

daň z nemovitosti

poplatek za vypouštění škodlivých látek

poplatek ze psa

poplatek za likvidaci komunál. odpadu

poplatek za VHP

dotace na vnitřní správu

Nedaňové příjmy 519.400

příjmy z lesního hospodářství

pronájem nemovitostí

úroky

poplatek kabelové televize

CELKEM PŘÍJMY 6,043.700

VÝDAJE (Kč)

Lesní hospodářství 60.000

Veřejné osvětlení 150.000

Silnice, chodníky, zimní údržba

 971.400

Kanalizace Drahy 100.000

Sběr komunálního odpadu 623.000

Provoz kabelové televize, 

oprava rozhlasu 428.000

Péče o vzhled obce 22.000

Územní plán 104.400

Neinvestiční transfery 

– autobus HOUSACAR 54.000

Obědy senioři 40.000

Kultura  124.000

knihovna

kronika

tisk novin

posezení s důchodci, vítání občánků

Školství 774.000

mateřská škola

základní škola

školní jídelna

školní družina

neinvestiční platby jiným školám 

Činnost místní správy

a zastupitelský orgán 2,323.900

elektrická energie, plyn

poštovné, telefony, spotřební materiál

pojištění majetku, mzdy, školení, 

cestovné

příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH,myslivci

opravy budovy OÚ, odkup pozemků

příspěvky mikroregionu

Restaurace „Veselanka“ 269.000

vybavení sálu (dotace ZIF)

CELKEM VÝDAJE 6,043.700 Kč
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Z jednání Zastupitelstva obce Veselá 

v roce 2012

• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo návrh 

výběrové komise na základě výběrového 

řízení na projekt Obnova kulturního zaří-

zení Veselanka III. etapa, podpis smlouvy 

s vítězem výběrového řízení fi rma Michal 

Richter.

• ZO schválilo návrh výběrové komise 

na dodavatele kompostérů z Operační-

ho programu životního prostředí – fi rma 

EKOPLAST. 

• ZO schválilo změnu správce infokanálu 

kabelové televize.

• ZO schválilo žádosti o dotace:

– Ministerstvo školství, mládeže a tělový-

chovy – víceúčelové hřiště,

– Ministerstvo pro místní rozvoj – Ráj víl 

a skřítků v mateřské škole,

– Program obnovy venkova – Rekonstruk-

ce části Veselanky 1. část,

– Operační program životního prostředí – 

zateplení školy a kulturního zařízení Vese-

lanka (energetický audit),

– Senioři komunikují.

• ZO schválilo využití výnosů z výherních 

hracích přístrojů na veřejně prospěšné 

účely – pořízení radaru u vjezdu do obce 

a skrytých přenosných kamer u kontej-

nerů.

• ZO schválilo smlouvu na vypracová-

ní projektové dokumentace Kanalizace 

Drahy

• ZO schválilo zpracování Malované mapy 

regionu pro potřeby obce.

• ZO schválilo pronájem obecních pozem-

ků p. Antonínu Tlusťákovi.

• ZO bere na vědomí schválení dotace na 

rozšíření sítě obecního rozhlasu v rámci 

IZS (integr. záchr. systému).

• ZO bere na vědomí schválení dotace na 

Opravu komunikace Drahy po živelní po-

hromě.

Informace pro Vás

Pracovnice sociálního odboru Měst-

ského úřadu ve Vizovicích budou 

v roce 2012 zajišťovat sociálně-práv-

ní poradenství na Městském úřadě ve 

Slušovicích, a to každé úterý pro do-

spělé a zdravotně postižené občany 

a středu pro rodiny s dětmi.

Dávky pro osoby v hmotné nouzi, pří-

spěvek na péči a dávky pro osoby se 

zdravotním postižením budou vyřizovat 

pracovníci úřadu práce ve Zlíně, každé 

pondělí a středu ve Vizovicích, v prosto-

rách Hasičské zbrojnice, kancelář č. 7, 

v době od 8.00 do 17. hod., v ostatní dny 

ve Zlíně, v budově ČSSZ, tř. T. Bati 3792, 

od 8.00 do 13.00 hod. 

Bližší informace je možno získat na tel. 

čísle úřadu práce ve Zlíně 950 175 111 

nebo sociálního odboru Vizovice 577 599 

150.

Upozornění pro majitele psů

Žádáme majitele psů, aby si své miláčky zabezpečili proti samovolnému pobíhání 

po obci. Může dojít ke střetu s dítětem či automobilem, což není vůbec příjemné pro 

obě strany. Doposud jsme neřešili odchytovou službu, protože to jsou obecní fi nanční 

vícenáklady. Pokuty za porušování zákona se doposud neuplatňovaly, ale z důvodů 

četných stížností občanů se začnou aplikovat. Rád bych vás na tento fakt předem 

upozornil.  starosta

Oznámení

Články a inzerci do zpravodaje odev-

zdejte na obecním úřadu.

A co vy na to?

Přistěhovala jsem se do Veselé před pěti lety. Bydlím tu s mužem, dvěma dětmi 

a několika kočkami. Kočky náplavy nejsou. Jsou sousedovic a zcela jistě se tu na-

rodily. Svůj region mají obšlápnutý a cítí se v něm dobře. To my už také. Veselá leží 

stranou od dopravních tepen, na krásném místě. To rozhodlo o tom, že si tu dům 

koupíme. I když dům to není - jenom domek, co vypadá jako poraněná koroptev. 

Má své roky a spoustu neduhů. Vlastně neděláme nic jiného, než že ty jeho neduhy 

neustále léčíme. I když poraněná koroptev zůstane poraněnou koroptví. Nakonec 

v naší vesnici je každý druhý domek s kvalitnějšími či méně kvalitními přístavbami 

a tak se, jak vidno, většina z nás snaží, aby architektonické škody, před lety napácha-

né, potlačila alespoň čistota kabátu a upravenost vnějšku. 

Stejné snahy vynakládají i naši obecní zastupitelé. Dokážu posoudit, co všechno se 

tu za těch pět let udělalo a stejně tak dokážu posoudit, kolik úsilí je to stálo. Kvalitní 

komunikace, opravená škola, udržovaný obecní úřad a skvost kaplička (k té vodím 

návštěvy)... zkrátka to obecní je tak říkajíc v „rychtiku“. I když, přiznejme si, ani ta 

naše obec žádná krasavice není. Táhne se podél cest, nemá náves a nemá dokonce 

ani prostor pro stromy, které by cesty lemovaly. I tohle je dědictví, které lze jen stěží 

napravit. Přesto jsou tu ambice účastnit se klání o nekrásnější obec roku. A proč ne!? 

Možná už přišel ten správný čas. 

Je jaro. Všichni máme tendence na jaře vyčistit dům od krámů a zbytečností. Vyjdě-

me i na zápraží a zkontrolujme, jestli tam nemáme roky odložený rezavý nepojízdný 

skútr po strejdovi, jestli se tam nepovalují mechem porostlé nevyužité odpadové 

roury či střešní tašky, které zůstaly, když babička před třiceti lety měnila střechu. 

Ne – potřebovat to určitě nebudeme. Jde o to, aby prostor, který mají na očích všich-

ni, vykazoval jistou míru úhlednosti. Švýcaři z nás jistě nebudou, ale ke kultivovaným 

národům se řadit chceme, tak na to mysleme. Vysaďme do truhlíků květiny a ukliďme 

si před vlastním prahem. Doslova. Je to to nejmenší, co může pro sebe, ale i svou 

obec udělat. 

 Náplava

Diplom pro seniory

Veselský klub důchodců se v měsíci říjnu 

zúčastnil II. ročníku měření, jakou vzdále-

nost ujdeme během jednoho měsíce. Po 

sečtení jsme ušli celkem 2.374.196 

metrů.

To je úctyhodný výkon, za který jsme 

obdrželi diplom a drobné dárky, které 

věnujeme do tomboly na „Papučovém 

bále“.

Všem účastníkům tohoto měření patří 

velké díky! 
Fr. Julinová
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H A S I Č I

Jaro

S jarem se probouzí nejen příroda, ale i lidé a to ke každoroční 

přípravě svých zahrádek, zahrad a políček. Musím však za hasiče 

upozornit na každoroční zákonem zakázané vypalování travin 

a omezeně povolené spalování suchých rostlinných materiálů, jak 

je zakotveno v obecní vyhlášce z roku 2008. Oboji je z požárního 

hlediska velmi nebezpečné. Nepřítelem těchto činností je vítr, jeho 

sila, směr a blízkost souvislých lehce hořlavých ploch a objektů. 

K úspěšnému uhašení rozrůstajícího se ohně nejvíce brání oplocení 

pozemků (za kterým je sousedův rozzuřený pes) a našly by se i jiné 

překážky. Musím připomenout že pálení suchých rostlinných 

materiálů je v naši obci povoleno pouze ve středů a pátek 

a to v čase od 10 hod. do 20 hod. 

Na závěr staré pořekadlo: oheň je dobrý sluha ale zlý pán!

 J. Juřík

Naše aktivity 

a plány

17. prosince jsme se zúčastnili s druž-

stvem mladých hasičů turnaje v sálové 

kopané, který pořádala SDH Trnava. Naši 

žáci podali vynikající výkon a skončili na 

výborném 3. místě. Rád bych jim prostřed-

nictvím zpravodaje poděkoval za vzornou 

a úspěšnou reprezentaci sboru a obce. 

V sobotu 28. ledna naše organizace 

pořádala v restauraci Veselanka slavnost-

ní Valnou hromadu celého Slušovického 

okrsku. V únoru přesně 29. jsme oslavili 

s br. Janem Fenykem jeho 84. narozeni-

ny. Protože své narozeniny může ofi ciálně 

slavit jednou za čtyři roky, popřáli jsme 

mu za celý sbor k jeho jubileu vše nejlepší 

pěknou písničkou z Brněnského rozhlaso-

vého studia.

V letošním roce bude jako již tradičně 

probíhat úklid obce od železného šrotu. 

Při čtení těchto řádků již pravděpodobně 

bude úklid hotov. Koncem dubna vyrá-

žíme spolu s Vámi na hasičskou pouť na 

sv. Hostýn. V neděli 6. května pořádá ob-

dobnou pouť na oslavu sv. Floriána SDH 

Provodov na poutním místě u kostela na 

Maleniskách. I tato pouť je velmi pěkná. 

Všem vřele doporučujeme. V sobotu 2. 

června budeme reprezentovat naši obec 

na okrskové hasičské soutěži ve Všemině. 

Rádi bychom se v průběhu roku zúčast-

ňovali více pohárových hasičských soutěží 

okolních sborů, včetně soutěže konané 

v naši družební Veselé u Valašského Me-

ziříčí. Plánujeme se také zapojit do sou-

těže družstev nad 35 let „starých pánů“ 

na Březové, kde se nám v minulosti da-

řilo. Tato soutěž se bude konat 11. srp-

na. Letos nebude chybět ani naše vlastní 

soutěž plánovaná na 30. června „O pohár 

Pozvánka – Hostýn

Dovolujeme si i v letošním roce Vás co 

nejsrdečněji pozvat na již 19. hasičskou 

pouť na sv. Hostýn. Zájezd na toto 

poutní místo se uskuteční v sobotu 

28. dubna. 

Zájemci se mohou přihlásit a zapla-

tit si rezervaci místa v autobuse od 21. 

dubna v prodejně potravin na Veselé. 

Bude-li v uvedenou sobotu v autobuse 

ještě volné místo, mohou případní ne-

rozhodní poutníci si zaplatit i v autobu-

se. Cena zájezdu pro dospělou osobu je 

80 Kč, děti do 15 let 40 Kč. 

Odjezd autobusu na pouť je stanoven 

na 7 hod. od restaurace Veselanka a ná-

vrat kolem 14. hod. Přejeme si pěkné 

počasí a plně obsazený autobus. 

Všichni jste srdečně zváni!

starosty obce“ ukončena taneční zába-

vou. Další naši aktivitou budou Veselské 

pouťové oslavy naplánované na 27. až 29. 

července.

23. července bychom rádi pořadatelsky 

pomohli SDH Březová zvládnout okresní 

kolo v požárním sportu. Březová si vzala 

na svá bedra pořádat soutěž, která již léta 

v našem okrsku nebyla. V říjnu bude opět 

probíhat úklid obec od železného šrotu 

a tradiční hodování s voděním berana. 

Ani v letošním roce se neopomíjíme 

starat o naši požární techniku. Rádi vy-

pomůžeme i naši obci, bude-li to v silách 

sboru.

Jaroslav Juřík

I dobrovolní hasiči potřebují podporu

Někdy to na první pohled vypadá, jako by dobrovolní hasiči byli jakousi holkou pro 

všechno, poslední záchranou, potomkem dávné domobrany, která chránila obyvatele 

proti všemu zlému. Skoro nikdo neudělá pro své bližní tolik, jako hasiči.

Oni nejen že vyprošťují, zachraňují, hasí, ale i čistí kanály na obci a slouží také za koření 

obce. Starají se o svoji techniku, trénují a cvičí, organizují oslavy a slavnosti, soutěží za 

sebe i za obec na přeborech a mistrovstvích. Umí zapít úspěch či porážku, připít svému 

patronu sv. Floriánovi s přáním aby hořelo co nejméně. Lidé je přitom sledují, někdo se 

směje, jiný je obdivuje, někomu jsou lhostejní, další je pomlouvá. Ale jen do té doby, než 

sám začne potřebovat jejich pomoc. Skončilo období valných hromad sborů a okrsků. 

Hodnotil se na nich uplynulý kalendářní rok, co se povedlo, co se nepovedlo, vytyčily se 

úkoly na další rok, ale došlo i k mnoha upřímným diskusím, u kterých někdy není nouze 

o ostrá slova, která však pomáhají pročistit ovzduší a stmelit hasičskou partu na další 

období.

Bilancování se ale začíná od těch předchozích odlišovat. Čím dál je více pociťován 

tlak na vyšší profesionalitu jednotek dobrovolných hasičů. V době „vlády rozpočtové 

odpovědnosti“ a jejich druhým rokem pokračujících restrikcí rozpočtu Hasičského zá-

chranného sboru ČR se právě jednotky SDH obcí stávají pro profesionální jednotky HZS 

čím dál strategičtějším partnerem. Samozřejmě tomu tak bylo vždy, ale dříve k zásahu 

vyjíždělo více profesionálních jednotek. Dnes již není výjimkou, že první stupeň poplachu 

je postaven na výjezdu jednotek HZS které se bez výjezdu jednotky SDH obce již neo-

bejdou, anebo se stává že při jejím výjezdu zůstává odkryt hasební obvod a pohotovost 

musí zajišťovat právě dobrovolné jednotky. Zatím možná není ještě tak zle, ale pokud 

bude naplněn střednědobý výhled rozpočtu na období 2013 – 2014, ke kterému se naše 

vláda zavázala, bude hůř. A bude hůř nejenom proto, že profesionálů bude čím dál míň, 

jak již bylo medializováno, ale právě proto, že vzroste úloha dobrovolného hasičstva, pro 

jeho rozkvět stát ale paradoxně pranic nedělá. Byť je zásah v jednotce SDH obce uznatel-

nou překážkou v pracovním vztahu, dobrovolný hasič mnohdy od svého zaměstnavatele 

slyší – „buď si hraj na hasiče nebo u mě pracuj, můžeš si vybrat“. Můžeme jen závidět 
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naším kolegům v Rakousku jejich sociální 

a pracovně právní jistoty, naším kolegům 

na Slovensku zase podíly na příjmech 

pojišťoven za uchráněné hodnoty. Ten-

to počin bylo snahou zavést i u nás, leč 

nebylo nalezeno dostatečné parlamentní 

pochopení. Práce dobrovolných hasičů 

není systémově ze strany státu fi nan-

cována, veškeré břímě leží na ramenou 

obcí jako zřizovatelů jednotek SDH obcí. 

Podporuje je v tom jen zákon a to tím, že 

jim to ukládá jako povinnost. To že je to 

problém mnohdy neřešitelný zejména pro 

malé obce, je samozřejmě nasnadě. 

Jsou to hasiči tělem i duší, kteří hasičině 

zasvětili celý svůj život a ocenění si prá-

vem zaslouží.

Často a s úctou se hovoří, jaké vážnosti 

se těšili naši předchůdci. Toho však nedo-

sáhneme zákonem, ale především svojí pílí 

a vlastním přičiněním. A právě s pomoci 

takových obětavých dobrovolných hasičů 

se nám snad podaří zvládnout vše, co nás 

v budoucnu čeká.

Mgr. Slavomír Bell – Hasičské noviny

 Mládežnický fotbal – přípravka 

V novém ročníku 2011/2012 došlo ke změnám v pravidlech, kdy jsme museli hráče 

rozdělit na starší a mladší. Hraje se na hrací ploše o rozměru 40x25 m starší a mladší 

o rozměru 30x20 m. Hráčů je na hřišti 5+1 u obou kategorií a hraje se i s menšími balony. 

Jelikož nám byla pravidla dodána pozdě, přihlásili jsme do soutěže jenom starší hráče. 

Mladší hráči pod vedením p. Kořénka s námi jenom trénovali a odehráli 3 přátelské zá-

pasy, a to 2x s Lípou, které oba vyhráli a 1x se Slušovicemi prohráli.

Nejlepším střelcem byl Vaculík Tomáš s 10 góly. Starší odehráli 8 zápasů z toho 5 ví-

tězných a 3 remízy, skóre 69:13 a 18 bodů. Co se týká střelců tak uvedu jen tři nejlepší, 

Václavek J. (27 branek), Žůrek A. (16) a Záhořák D. (11). 

Zimní přípravu jsme začali v lednu. Každé úterý kondičními běhy po lese a v pátek jsme 

jezdili na Březovou, kde mají hřiště s umělým povrchem. V Trnavě proběhlo od 16. 2. do 

19. 2. soustředění, kterého se zúčastnilo 14 hráčů.

Jarní sezonu začínáme 12. dubna na domácím hřišti s Újezdem.Tímto bych chtěl po-

zvat rodiče a ostatní diváky, aby nás přišli podpořit a zachovali nám přízeň v jarních 

zápasech.

Nakonec bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, zvlášť obci Veselá, kteří nám 

přispěli fi nančním obnosem.

Škoda a Žůrek, trenéři

I fotbalové jaro už je tady

Zpravodaj se Vám dostává do rukou 

vážení Veseláné v čase předvelikonočním, 

tedy právě v době kdy se po zimě znovu 

rozbíhají všechny okresní fotbalové sou-

těže a tím se opět naše činnost pro Vás 

stává viditelnější. Mnoho se toho přes 

zimu ve veselském fotbalu nezměnilo. 

Proto Vám jen připomenu, že mladému 

družstvu mužů se podařilo na podzim na-

vázat na jarní výsledky a svůj druhý rok 

v okresním přeboru odstartovalo na vý-

bornou. Jen remíza v přeposledním zá-

pase ve Vysokém Poli způsobila, že naše 

mužstvo nepřezimovalo na čele soutěže, 

ale 3. místě jen bod za favorizovanými 

Jaroslavicemi a o skóre za druhými Se-

hradicemi. Do jara vstupuje kolektiv beze 

změn, trenér Roman Polák se rozhodl sá-

zet na stejná jména jako na podzim a tak 

přijďte klukům fandit ještě v hojnějším po-

čtu než loni, aby se dostali zase do dobré 

herní a výsledkové pohody byli stále mezi 

prvními ve své třídě. 

Vašemu zájmu by nemělo o tomto jaru 

uniknout ani naše družstvo žáků, které 

si nadočekávání dobře vede v okresním 

přeboru své kategorie a přebor vede bez 

ztráty jediného bodu. Všech 11 podzim-

ních zápasů kluci vyhráli a tabulku vedou 

s náskokem 6 bodů a s impozantním skó-

re 82 : 0. Soutěž mají pěkně rozehranou 

a mají velkou šanci stát se historicky prvním 

veselským fotbalovým družstvem, které 

postoupí do krajských soutěží. Žáci o pr-

venství budou soupeřit hlavně s Vizovice-

mi a Mladcovou. V obou těchto zápasech 

ale budou mít výhodu domácího prostředí 

a tedy určitě i podporu vašich hlasivek!!! 

Pokud se jim podaří i na jaře obhájit první 

místo v soutěži, uděláme maximum pro 

jejich další sportovní růst a organizačně 

i fi nančně zajistíme, aby vybojovanou vyš-

ší soutěž mohli hrát. Bude to pro nás pro 

všechny velké sousto, ale také obrovská 

čest posunout náš malý klub na krajských 

soutěží. V krajské soutěži hlavně by bylo 

výrazně náročnější cestování za soupeři. 

Dá se očekávat, že většina jich bude ze 

Vsetínska, k tomu ještě případně Holešov 

nebo Hulín na západní straně okresu. Ale 

nepředbíhejme, tyto příjemné starosti se 

nás mohou týkat až v červnu, až budou 

letošní soutěže končit.

Letošní rok je také pro nás výjimečný 

tím, že se nám podařilo do soutěže zapo-

jit i vlastní družstvo dorostenců. Vypomá-

háme si v prvním roce i hráči z okolních 

oddílů, ale velkým plusem je to, že tímto 

krokem jsme umožnili v našem oddílu pří-

pravu a herní zatížení pro všechny věkové 

kategorie, což pro výchovu mladých fot-

balistů a pro jejich udržení při sportu je zá-

sadní. Od nich zatím neočekáváme žádné 

impozantní výsledky, ale dobrou tréninko-

vou morálku a zabydlení se v soutěži. 

Výchovné cíle jsou také postaveny před 

ty nejmenší – přípravku do 10 let a jejich 

trenéry Romana Žůrka a Josefa Škodu. 

V této kategorii se momentálně hledá 

nejvýhodnější forma soutěží, aby tito mla-

dí fotbalisté měli možnost při minimální 

vzdálenosti k soupeřům se utkávat se svý-

mi věkovými vrstevníky. V této kategorii 

od 6 do 10 let je rozdíl až 4 let mezi jed-

notlivými hráči příliš velký. Vedení českého 

fotbalu pro sportování této věkové skupi-

ny vydalo v minulém roce pokyny, které 

umožňují trenérům soupeřů vždy až před 

zápasem podle počtu a stáří zúčastněných 

dětí volit věkové složení družstva, velikost 

hřiště i počet hráčů při zápase. Zatím to 

ještě v praxi nefunguje na sto procent 

a Okresní fotbalový svaz stále ještě hledá 

pro příští soutěžní ročník nejvhodnější for-

mu soutěže. V tyto dny se zdá, že ofi ciální 

soutěž bude vyhlášena jen pro kategorii 8 

až 10 let a předzápas či souběžně hraný 
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další zápas mladších ročníků se uskuteční 

jen v případě předběžné dohody trenérů 

obou soupeřů.

Divácky atraktivní pro Vás budou ur-

čitě i zápasy rezervního družstva mužů 

ve IV. třídě. Jednak v této třídě tradičně 

padá hodně gólů a jednak se vesměs 

jedná o sousedská derby, takže na hřišti 

i u zábradlí kolem něj najdete plno kama-

rádů a známých. Hned na úvod v neděli 8. 

dubna přijede Neubuz, o 14 dnů později 

Všemina, letos největší favorit na postup 

a soutěž naše mužstvo uzavře domácím 

zápasem s Trnavou. 

Program jednotlivých zápasů a plánová-

ní jejich návštěvy můžete sledovat na info 

kanálu kabelové televize a nebo také nově 

od loňského podzimu v informační skříňce 

našeho oddílu u chodníku mezi kapličkou 

a Veselankou. Najdete tam každé pondě-

lí čerstvé výsledky všech našich družstev 

i další aktuality z fotbalu v regionu. 

Všem našim příznivcům, sponzorům, 

hráčům i funkcionářům našeho oddílu 

přejeme příjemné sportovní zážitky při na-

šich fotbalových utkáních. 

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol

Š K O L N Í   U D Á L O S T I

Kouzelný svět víl a skřítků

Přemýšlíte, co znamená nadpis, který 

jste si právě přečetli? Ráda vám jej ob-

jasním. Jistě víte z předchozích obec-

ních zpráv, že jsme v minulých dvou le-

tech získali pro naši základní i mateřskou 

školu fi nanční prostředky z rozvojových 

programů, které vyhlašuje Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Projekty Veselá škola 

z Veselé a Veselá zahrada byly úspěšně 

realizovány a nám pomohly k výraznému 

vylepšení školní družiny a školní zahrady. 

Modernizaci však potřebují i další školní 

prostory. Za nejpotřebnější pokládáme 

zlepšení prostor, které využívají děti z ma-

teřinky. Mateřskou školu nyní navštěvuje 

dvacet osm dětí ve věku od tří do šesti let. 

Pro děti se snažíme připravovat zajímavý 

program, aby svoji školku rády navštěvo-

valy. Součástí našeho školního vzděláva-

cího programu byl v letošním roce mimo 

jiné školní projekt na téma „KOUZELNÝ 

SVĚT VÍL A SKŘÍTKŮ“. 

Dětem, které si velmi rády hrají, se téma 

natolik zalíbilo, že si spontánně začaly 

představovat a vytvářet kouzelnou třídu. 

Jak již bylo řečeno, třída je vybavena ne-

moderním starším nábytkem, ze kterého 

bychom stěží vykouzlili tu pravou kouzel-

nou náladu. Děti zapojily fantazii a společ-

ně s paními učitelkami Veronikou Pekařo-

vou a Lenkou Nábělkovou začaly plánovat 

a vymýšlet, přestavovat a vylepšovat třídu 

mateřské školy.

Holčičky si vzaly pastelky a výkresy a za-

čaly kreslit. Některé děti si připravily plas-

telínu a modelovaly. Potom jsme se všich-

ni společně vrhli na stavění z kostek. Děti 

plánování velice bavilo. Vymyslely spoustu 

vylepšení a hracích koutů, jako např. vý-

tvarný koutek vybavený novými židlič-

kami, poličkami na pomůcky, tabulí na 

kreslení, čarodějnický koutek s místem 

k relaxaci a velkým zrcadlem, hrací kout 

pro kluky skřítky s policí na stavebnice, 

kostky, hry, auta…, odpočinek pro víly 

a skřítky se skříněmi na matrace a lůžko-

viny, dům snů, který je tvořen patrovým 

hracím koutem – knihovnou, kuchyňkou, 

stolem, židlí, kadeřnictvím, doktorem, 

kočárky, divadlem. Samozřejmě potřebu-

jeme zajistit pro děti maximální bezpečí, 

proto je součástí projektu také bezpečí 

pro víly a skřítky (kryt na topení, polič-

ky, žíněnka). Děti také myslely na své paní 

učitelky a vymyslely jim jejich vlastní pra-

covní kout. Petřík si vzpomněl na stolek 

na pití a hrníčky. Jako všechny dnešní 

děti si i ty naše přejí počítač do třídy, pro-

to si vymyslely koutek nazvaný čarovný 

pohled do světa.

Na závěr projektového týdne jsme uspo-

řádali výstavu dětských návrhů. U výstavy 

nakreslených obrázků a vytvořených mo-

delů děti nadšeně vysvětlovaly rodičům 

své návrhy a „projektové záměry“. Rodiče  

přidali některé své nápady na vylepšení. 

Ačkoliv jsme jednotřídní mateřská ško-
la, díky spojení s prvním stupněm základní 
školy se rodiče dětí stávají klienty našeho 
zařízení na sedm let. Velmi dobře spolu-
pracujeme především s Unií rodičů. S ma-
minkami z Unie pořádáme v průběhu roku 
celou řadu akcí, k některým využíváme 
prostory mateřské a základní školy i školní 
zahrady. Při těchto příležitostech se u nás 
schází nejen děti a jejich rodiče, ale i sou-
rozenci, prarodiče, tety a strýcové. Naše 
mateřská škola je v pravém slova smyslu 
komunitním centrem, sloužícím zejména 
rodinám s dětmi předškolního a mladšího 
školního věku. 

Velmi bychom přivítali přestavbu vyba-
vení třídy a modernizaci, která odpovídá 
současným trendům. Vybudováním vesta-
věného patrového koutu, který by přispěl 
k zútulnění a rozčlenění klasické školní 
třídy, by místnost získala na zajímavosti 
a atraktivitě a velmi by dětem zpříjemnila 
jejich hry. Nejde nám však pouze o atrak-
tivitu, ale také o bezpečnost dětí, neboť 
stávající nábytek již nevyhovuje součas-
ným nárokům. Jsme si jistí, že proměnu 
přivítá i široká veřejnost, která dění v naší 
škole sleduje velmi pozorně. 

Projekt, který společně tvořily děti a je-
jich učitelky, je již zaslán na příslušný úřad. 
Věřím, že i vy si přejete jeho schválení, aby 
měly naše děti hezké, moderní, zajímavé 
a účelné prostředí.

Projekt zpracovaly děti z mateřské školy, 
paní učitelky Lenka Nábělková a Veronika 

Pekařová.
PaedDr. Ladislava ČočkováVíly a skřítkové tvoří své návrhy

Za odměnu si po dobře vykonané práci 
holčičky zatančily vílí taneček
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• J U B I L A N T I
Leden 2012

Vlastislava Tomšová 

Vladimír Ševců 

Ludmila Křížková 

Josef Trchalík 

Jindřich Bednařík 

Emil Gerych 

Jiří Chaloupek 

Marie Bravencová 

Ludmila Dujková 
Únor 2012

Ludmila Křížková 

Josef Krajíček 

Vlastimil Bravenec
Březen 2012 

Ludmila Vrchovská 

Františka Žůrková 

Jarmila Kohnová 

Olga Juříková

Všem jubilantům blahopřejeme!

• Ú M R T Í 

Pavel Dolínek

Pozůstalým vyjadřujeme 

upřímnou soustrast!

Společenská 

K R O N I K A

Zamyšlení

Ne všechna výročí jsou veselá a příjemná. Jsou také výročí smut-

ná, ale o to víc je třeba si je připomínat. Letos je tomu 70 let, kdy 

byly vypáleny Lidice (10. 6. 1942), Ležáky (24. 6. 1942) a těsně 

před koncem války – 19. 4. 1945 Ploština. Osady vypáleny, muži 

zastřeleni, ženy a děti v koncentračních táborech, většinou také 

zavražděny. Během druhé světové války takových míst bylo v Ev-

ropě, Asii, ale i jinde ve světě, tisíce. I Veselá měla oběti světových 

válek. To všechno jako důsledek druhé světové války, mimo pří-

mých bojů a bombardování. Obětí druhé světové války bylo té-

měř 60 milionů. Defi novat co je válka, je pro normálního člověka 

velmi obtížné. Je to stav hrůzy a nesmyslu, je to prostředek, kdy 

se snaží jeden z protivníků vnutit druhému svoji vůli násilím. Válka 

určitě byla vynalezena dříve než hudba. Jenom nevím, na kterém 

patentovém úřadě je zaregistrována. Odhaduje se, že za posled-

ních 5500 let bylo více jak 15000 válek a náklady činily přes 500 

kvintilionů švýcarských franků v cenách roku 1983. Odhad je, že 

bylo 3,5 až 4 miliardy mrtvých. První světová válka stála 500 mili-

ard, druhá již 10krát více. A co třetí světová válka, co ta by stála? 

Byla by dražší 100krát, 500krát nebo 1000krát? Nemá cenu vůbec 

počítat, protože podle množství nukleárních a nových zbraní by 

každý z nás zemřel několikanásobně. O co je lepší meziválečné 

období? Je lepší o hodně. Žijeme již 67 let v míru a na určitém 

stupni „blahobytu“. Ve světě se stále zbrojí a vyvíjejí nové zbraně. 

Kdyby zbrojení ročně stálo jen 400 miliard dolarů, tak je to více jak 

jedna miliarda denně. A to jsou nějaké peníze. Zbraně se skladují 

ve skladech, stále se obnovují a doplňují. Člověk je obdařen nejen 

rozumem, ale i hloupostí. Tím, že zbraně existují a jsou k dispozici 

vzniká touha jejich použití. Varování – obilí se sypalo do moře, 

ale zbraně ne! Zabíjení i příprava na zabíjení, zdá se, že je lidskou 

vášní. My lidé jsme jedni z mála živočichů, kteří sobě podobné 

živočichy, také lidi, zabíjejí i když nebojují a ještě je oslavují.

Je vůbec možnost přežití?

Již v roce 1899 byla mírová konference v Haagu. Místo k od-

zbrojení se dospělo jen ke kontrole zbraní. V Paříži 27. 8. 1928 

došlo k podpisu smlouvy 15 států, která zavrhovala válku jako 

prostředek národní politiky a zavazovala je k řešení mezinárodních 

sporů výhradně pokojnými prostředky. Před 2. světovou válkou při-

jalo tuto smlouvu 64 států. Společnost národů se sídlem v Ženevě 

v letech 1932 až 1933 se pokusila o dohodu o odzbrojení. Byla 

opět marnou snahou. Teprve druhá polovina minulého století 

účinně smluvně zajišťuje zákaz použití atomových zbraní. Přes 

veškerou snahu se nedaří zabránit mnoha místním válečným a ob-

čanským konfl iktům.

Války, ať nazýváme jakýmkoliv přívlastkem, např. občanská, 

vlastenecká, dobyvačná, o dědictví, osvobozenecká atd., nakonec 

ji zbavíme přívlastku, co zůstane? Prožitá hrůza, velké materiální 

škody, hromady obětí – hromady lidských kostí.

Jaká je to oslava vítězství?

Závěrem úryvek z projevu papeže Benedikta XVI. ve Spolkovém 

sněmu 22. září 2011. „Sloužit právu proti bezpráví – zůstává zá-

kladní úlohou politika. Zvláště naléhavé je to v epoše, kdy člověku 

je dána moc. Člověk může zničit svět. Může manipulovat sám se-

bou, může tak říkajíc vyrábět lidi a některým upírat lidství. Jak po-

znat, co je správné? Jak rozlišit mezi dobrem a zlem, mezi právem 

skutečným a zdánlivým?“.

Zamysleme se! Jaromír Divilek

Neubuzský slavíček

V pátek 16. března se žáci místní ško-

ly se svými učitelkami zúčastnili pěvecké 

a recitační soutěže v Neubuzi. Ve zpěvu 

soutěžilo 29 žáků, v recitaci 30 žáků z ve-

selské, neubuzské a všeminské školy. Od-

bornou porotu tvořili zástupci z každé 

školy, paní knihovnice z Neubuzi, neu-

buzská paní starostka a veselský pan sta-

rosta. Konkurence byla tentokrát velmi 

silná, nezískali jsme ani jedno první místo. 

V recitaci jsme byli docela úspěšní, dru-

hé místo obsadila mezi prváky Michalka 

Vrlová, mezi druháky Lucinka Sobotíková 

a mezi třeťáky Kristýnka Nevrlá. Ve zpěvu 

se umístila na třetím místě Anetka Záhořá-

ková (druháci) a na druhém místě Nikolka 

Chrastinová (třeťáci). Pochvalu si zaslouží 

Karolinka Petruželková, která se sice ne-

umístila na stupni vítězů, ale z důvodu 

nemoci spolužáků ze čtvrté třídy zastou-

pila naši školu v obou soutěžích. Setkání 

v Neubuzi bylo pro všechny přínosné a již 

se těšíme na další vzájemné soutěžení.

PaedDr. Ladislava Čočková




