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Vážení spoluobčané, 
parné léto, které nás již měsíc sužuje, se pomalu přehoupne do druhé polo-

viny prázdnin a dle pranostiky přinese (snad) svatá Anna chladna z rána, ale 
„nemalujme čerta na zeď“ a pojďme se připravit na nejvýznamnější kulturní 
a společenskou akci roku - pouť na Veselé. Je to již tři roky, co jsme zde přiví-
tali arcibiskupa Jana Graubnera při mši svaté, kterou sloužil v kapli zasvěcené 
již zmiňované svaté Anně, u příležitosti výročí 600 let od první písemné zmínky 
o obci. 

V letošním roce bude také oslava, a to 90 let od založení Sboru dobrovolných 
hasičů na Veselé. Pevně doufám, že počasí vyjde a vy se zúčastníte např. 
v pátek 23. 7. rockové zábavy se skupinou Focus, nedělní mše s požehnáním 
hasičskému vozu, či nedělního country odpoledne. Těším se při uvedených 
akcích na setkání s vámi. 

 Daniel Juřík – starosta obce Veselá

Ohlédnutí 
za volebním obdobím 

2006 – 2010
Než vyjde další vydání veselského 

zpravodaje, bude pravděpodobně zvo-
leno nové Zastupitelstvo obce Veselá, 
a tím ukončeno komunální volební ob-
dobí 2006 – 2010. 

Rád bych proto, i když trochu v před-
stihu, zhodnotil úspěchy či neúspěchy 
mého působení ve funkci starosty 
a činnost stávajícího zastupitelstva. 

V první řadě bych rád poděkoval za-
stupitelům obce Veselá, za jejich ocho-
tu naslouchat, pomoci, mnohdy i přilo-
žit ruku k dílu a celkově za velmi dob-
rou spolupráci při plánování i naplňová-
ní strategických a operativních cílů 
v rámci Místního programu obnovy 
vesnice v uplynulých čtyřech letech. 
Společně se zaměstnanci Obecního 
úřadu Veselá, s vedením a členy zájmo-
vých sdružení a spolků, ale zejména 
aktivními spoluobčany, se zastupitelé 
podíleli na fyzickém i duševním „zkrá-
šlení“ obce, na rozvoji společenského 
života, vytváření příležitostí pro setká-
vání i zábavu všech věkových i zájmo-
vých skupin a mnoha dalších aktivitách. 
Za to jim patří můj velký dík!

Mám-li stručně zhodnotit uplynulé 
čtyři roky, považuji za úspěchy (pozn. 
jak jsem již informoval na veřejné schů-
zi dne 14. 5. 2010):

- zrušení mimoúrovňové křižovatky 
pod Veselou v rámci plánované výstav-
by R 49, 

- opravy a rekonstrukce pozemních 
komunikací, dle dostupných finančních 
(resp. dotačních) a provozních možností 
- mj. zrealizována oprava místní komu-
nikace k pizzerii, do konce tohoto roku 
naplánována oprava silnice III/4918, dá-
le zhotovena kalkulace opravy 355 m 
MK Žleb – III. Etapa – v současné době 
však nejsou vypsány adekvátní dotační 
možnosti, zastupitelstvo schválilo také 
opravu přístupových účelových komu-
nikací frézovanou frakcí od Bednaříků 

ke Škabrahům a od Vágnerů k vodoje-
mu a na základě žádosti bude zpevněn 
terén k rodinnému domu pana V. Večeři, 
čp. 160 atd.

- získání dotací na postupnou rekon-
strukci školy (podlahy a osvětlení) 
a přístavbu školy k řešení její nedosta-
tečné prostorové kapacity, 

- realizace výměny oken na obecním 
úřadu, 

- zadání nového územního plánu, 
- rozšíření komunikace a zaokruhová-

ní vodovodního řadu Mezi cestami, 
- pořízení akceschopného požárního 

vozidla pro sbor dobrovolných hasičů,
- získání dotací na projekt pro efektiv-

nější zapojení dětí do komunitního ži-
vota v obci,

- údržba a další výsadba zeleně, 
- zaměstnávání sociálně slabších spo-

luobčanů na veřejně prospěšné práce,
- přístavba kuchyně restaurace Vese-

lanka,
- organizace třídenních oslav 600 let 

obce (v r. 2007) spojených s bohatým 
kulturním programem,

- historicky první svatební obřad na 
Obecním úřadu ve Veselé, ale i pravi-
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delné vítání občánků s kulturním pás-
mem dětí místní ZŠ, pod vedením p. 
Květy Trtílkové,

- častá mediální prezentace obce 
Veselá v regionálním tisku i televizi,

- v neposlední řadě jsem velmi rád, že 
vznikl a funguje neformální Klub senio-
rů, kdy zastupitelstvo i já se snažíme 
podporovat jeho činnost finančními pří-
spěvky na pořádané akce (výlety, kul-
turní akce atd.). 

Investiční 
a neinvestiční akce 

v letech 2006 – 2010
• Restaurace Veselanka
Rekonstrukce 
a přístavba kuchyně 2.001.500,-
Vybavení kuchyně 1.174.400,-
 Rekonstrukce WC 352.800,-
• Škola
Výměna zářivkových svítidel 
a podlahových kritin 252.200,-
Výměna oken 323.700,-
• OÚ
Výměna oken 346.600,-
• Mezi cestami
Zaokruhování vodovodu 136.800,-
Rozšíření komunikace 247.500,-
VO mezi cestami 20.000,-
• Další
Opravy místní komunikace 567.300,-
Oprava cesty k PIZZERII 119.000,-
Zpevněná plocha – hřiště 250.572,-
CZECH POINT 145.211,-
KTV - programy 71.522,-
Komunální technika 400.000,-

- vybudování sběrného dvora, 
- kompletní odkanalizování obce, 
- vybudování ubytovacích prostor 

nad restaurací,
- projekty zaměřené na energetiku 

a ekologii (využití zdrojů obnovitelné 
energie ve veřejných budovách) atd.

Orientace v získávání dotačních mož-
ností není nikterak jednoduchou záleži-
tostí, ale díky zkušenostem s řešením 
několika projektů bych se rád podílel 
i na výše zmíněných aktivitách, a tím 
rozvíjel obec Veselá v běhu dnešního 
uspěchaného světa. 

Pokud jste v uvedeném výčtu nenašli 
problém, který vás v rámci života v obci 
trápí, budu rád, sdělíte-li mi jej a poku-
síme se společně najít jeho řešení.

Daniel Juřík – starosta obce Veselá

Přístavba školy

Mezi cestami

Hřiště před úpravou Přístavba restaurace

V současné době vnímám také určité 
nedostatky a priority, jejichž řešení je 
ve fázi momentální rozpracovanosti, či 
přípravy žádosti o dotaci. 

Jedná se o:
- sportovní a hrací plochu (multi-

funkční areál),
- modernizaci kabelové televize,
- zaokruhování zbývajících vodovod-

ních řadů, 
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Dovoluji si navázat na předchozí člá-
nek ve zpravodaji o činnosti našeho 
sboru ve volném pokračování.

Odbornost hasič, kterou jsme absol-
vovali před zkušební komisí v Neubuzi, 
proběhla pro naše členy na vý-
bornou. Odznak Hasič II. třídy 
získal jeden člen sboru, odznak 
Hasič III. třídy získalo pět členů 
sboru. Uspěli i dva naši členové 
při zkouškách odbornosti stroj-
ník.

O našem zakoupeném hasič-
ském autu AVIA A 30 K jsme se 
již zmiňovali v minulém čísle. 
Čtyři měsíce po zakoupení jsme 
aktivně odpracovali nespočet 
hodin na jeho opravách, počí-
naje čištěním od rzi, svářením, 
základními nátěry, nástřiky a kos-
metickými úpravami. Velký dík 
patří panu Lukáši Kučerovi, který spo-
lečně se starostou sboru Danielem 
Juříkem tyto aktivity řídil a realizoval. 
Tímto bych chtěl poděkovat také ostat-
ním členům, kteří se všemožně podíleli 
na opravách a obětovali svůj volný čas. 
Nemalé poděkování patří i panu Miloši 
Pekařovi, který pro nás zajistil kvalitní 
venkovní nástřik auta. Naše auto i přes 
svůj věk vypadá jako nové. Rád bych 
touto cestou ještě jednou poděkoval 
také zastupitelstvu obce za jeho kladný 
finanční přístup. Snažili jsme se tuto 
pomoc oplácet obci při brigádách. 
Podíleli jsme se na odstranění přístřešku 
před kuchyní v naší škole, jehož odstra-
něníbylo naceněno stavební firmou na 
cca 30 000 Kč. Odstranili jsme také 
betonový podklad pod tímto přístřeš-
kem. Provedli jsme odstranění všech 
pracovních komponentů ze školní ku-
chyně, a to včetně vzduchotechniky. 
V neposlední řadě tu byla brigáda na 
zajištění cca 2 000 ks starších betono-

špičkovém čase, útočné proudy čekaly 
dlouhou dobu na vodu. Naše zastaralé 
čerpadlo nedokázalo nasát vodu z po-
toka v tak krátkém čase. Poslední místo 
nás bohužel neminulo. 

V sobotu 10. července vyra-
zilo naše družstvo mužů „A“ na 
pohárovou soutěž do Veselé 
u Valašského Meziříčí. Tato 
soutěž je zařazena do vsetínské 
ligy hasičů, a tudíž zde na nás 
čekala velká konkurence. Přes 
veškerou naši snahu se nám 
nepodařilo obhájit žádné před-
ní místo.

Ještě jednou bych rád zmínil 
netradiční soutěž, kterou vyhlá-
šuje hasičské ústředí pro mateř-
ské, základní a zvlaštní školy. 
Této soutěže „Požární ochrana 
očima dětí“ s rozlišením pro 

výtvarné a literární práce se zúčastnila 
také naše škola. Díky obětavému úsilí 
našich učitelek byly zaslány do soutěže 
i práce dětí z naší školy. V minulém 
období se naše děti umístily na velmi 
dobrých místech. Přestože byly, dle na-
šeho úsudku, práce velmi nápadité 
a kvalitní, nepodařilo se v letošním roce 
obsadit žádné z předních míst. To sa-
mozřejmě bylo pro naše účastníky vel-
kým zklamáním. Přesto Okresní sdruže-
ní hasičů Zlín udělilo ČESTNÉ UZNÁNÍ 
ZŠ a MŠ Veselá, za příspěvek v literární 
a výtvarné soutěži „Požární ochrana oči-
ma dětí“.

My také děkujeme za tuto aktivitu a 
doufáme, že příští rok bude úspěšnější.

V letošním roce, přesněji 23. a 25. 
července, plánuje náš sbor oslavu 90. 
výročí založení sboru. 

Považujte tuto informaci zaroveň jako 
pozvánku k oslavám s bohatým kultur-
ním programem. Viz strana 4

Jaroslav Juřík

vých dlaždic, které budou následně vy-
užity k vytvoření provizorního chodníku 
pro pana Večeřu v části obce Drahy. 
S Vaší pomocí jsme provedli očistu obce 
od starého železného odpadu.

Od května až doposud jsme se zú-
častnili pěti soutěží, které slouží nejen 
ke sportovním účelům, ale také k nácvi-
ku hasičské dovednosti. Soutěž v požár-
ním sportu, pořádanou Neubuzí 29.
května a povinnou pro všechny sbory v 
našem 11. okrsku, absolvovala všechna 
naše družstva. Ženy se umístily na 3. 
místě., muži „A“ na 2. místě, muži „B“ 
na 4. místě a žáci na 3. místě. Na pohá-
rové soutěži, pořádané na našem vesel-
ském hřišti za účasti rekordních 20 
družstev, se naše ženy umístily na 1. 
místě, muži „A“ na 6. místě, muži „B“ 
na 4. místě a žáci na 6. místě. Další 
naší soutěží byla pohárovka na 
Hrobicích 3. července. Ženy zde vybo-
jovaly 3. místo, muži „A“ 4. místo, muži 
„B“ 7. místo. 6. července jsme se zů-
častnili netradiční pohárové soutěže 
v Lůžkovicích s nutností nasát vodu 
z hlubokého potoka. Tato soutěž se dí-
ky technice nevydařila dle našich před-
stav. Přestože bylo vše provedeno ve 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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P R O G R A M   O S L A V 
90. výročí založení SDH ve Veselé

• Pátek 23. července 
- taneční zábava s rockovou kapelou FOCUS na parkovišti u pizzerie
• Sobota 24. července 
- volná sobota je využita k úklidu a přípravě nedělního programu
• Neděle 25. července
19.00 ranní budíček s dechovou kapelou projíždějící po Veselé
11.00 mše svatá
12.00 slavnostní schůze hasičů v restauraci Veselanka
14.00 – 20.00 zábavné odpoledne na prostranství u pizzerie + zbrojnice
14.00 – 20.00 k dobré náladě bude u pizzerie hrát country kapela „PĚŠÁCI“
14.00 – 17.00 výstava staré i současné techniky u zbrojnice
14.00 – 17.00 výstava soutěžních trofejí a fotografií ve zbrojnici
14.00 – 17.00 prohlídka zbrojnice + kolo štěstí pro děti s odměnami
17.00 shoz cukrovinek z letadla na fotbalové hřiště
14.00 – 19.00 nafukovací skluzavka u pizzerie pro všechny děti zdarma
16.00 – 17.00 ukázka požární techniky

Na Vaši návštěvu se budeme srdečně těšit a přejeme si 
nejen Vaši spokojenost, ale také pěkné počasí.

Mládežnický fotbal – přípravka

Vzdělávání zaměstnanců 
Dotek, o.p.s. 

Dne 1. 6. 2010 byl spuštěn projekt 
Rozvoj zaměstnanců o.p.s. Dotek, kte-
rý je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR. 

O. p. s. Dotek se podařilo získat pro-
středky v celkové výši 607 251,60 Kč. 
Realizace projektu je naplánovaná na 
dobu dvou let a celý projekt končí 31. 5. 
2012. Obecným cílem projektu je zvý-
šení kvality sociálních služeb poskyto-
vaných Dotek, o.p.s. Tohoto cílu by 
mělo být dosaženo úspěšným absolvo-
váním vzdělávacích kurzů vybranými 
pracovníky Dotek, o.p.s.

Projekt má tři klíčové aktivity: 

1. Vzdělávání zaměstnanců v práci s 
klienty zařízení. Tato aktivita si klade za 
cíl zajistit vzdělání zaměstnanců Dotek, 
o.p.s. tak, aby byli schopni v maximální 
míře poskytovat důstojnou péči svým 
klientům s hlavním důrazem na jejich 
potřeby. Cílem vzdělávacího kurzu je 
zvýšit úroveň komunikačních doved-
ností s lidmi postižených Alzheimerovou 
chorobou, zvýšit psychosociálních do-
vednosti zaměstnanců a zdokonalit zá-
kladních techniky práce s klientem. 

2. Kurzy bazální stimulace. Tato ak-
tivita si klade za cíl vyškolit více za-
městnanců v konceptu bazální stimula-
ce, který Dotek, o.p.s., jako jediné cer-
tifikované pracoviště ve Zlínském kraji, 
nabízí svým klientům. Základním prin-
cipem konceptu bazální stimulace je 
zprostředkovat člověku vjemy z vlastní-
ho těla a stimulací vnímání organismu 
mu umožnit lépe vnímat okolní svět 
a následně s ním navázat komunikaci. 

3. Rekvalifikační kurz „Pracovník 
v soc. službách - přímá obslužná péče“. 
Jedná se o doškolení zaměstnanců, kte-
rým tento kurz chybí.

„Tento projekt je financován z pro-
středků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR“.

V zimě jsme byli na soustředění 
v Roštíně, kde máme dobré podmínky 
jak pro trénování, tak pro zábavu ve 
volném čase. Jarní zápasy jsme nezača-
li nejlépe, ale s blížícím se koncem 
soutěže hráči zabojovali a uhájili 7. mís-
to. Nejlepším střelcem byl Tkadlec 
Radim, který nastřílel 31 gólů. Dále 
Gužík L. 13, Večeřa M. a Žákovský P. 7 
gólů, Záhořák M. 6, Žůrek A. 4, Václavek 
J. 3 góly. Jednu branku dala Tkadlecová 
Kamila. 

Zúčastnili jsme se dvou turnajů, 5. 6. 
ve Slušovicích, kde z 10 družstev jsme 
skončili na 7. místě. Dále 12. 6. byl tur-
naj na Veselé, kde hráči vybojovali 
3. místo. Touto poslední akcí jsme se 
rozloučili s hráči: Tkadlecem R., Žákov-
ským P., Řehákem V., Gužíkem L., 
Večeřou M., kteří budou hrát za žáky. 

Na konec chceme poděkovat obci 
Veselá, všem sponzorům, divákům 
a rodičům, kteří nás finančně podporo-
vali a fandili nám na hřišti.

 J. Škoda a J. Večeřa

T A B U L K A

Rk./Tým Záp + 0 - Sk. B (Prav) 

1. Slušovice A 20 19 0 1 157: 15 57 (27) 

2. Podk. Lhota 20 15 1 4 131: 35 46 (16) 

3. Fryšták 20 15 0 5 117: 45 45 (15) 

4. SK Vizovice 20 14 1 5 127: 37 43 (13) 

5. Jaroslavice 20 11 1 8 91: 85 34 (4) 

6. Luhačovice 20 9 0 11 72: 96 27 (-3) 

7. Veselá 20 8 2 10 77: 63 26 (-4) 

8. Štípa 20 6 2 12 70:124 20 (-10) 

9. Příluky 20 5 3 12 52:150 18 (-12) 

10. Slušovice B 20 1 2 17 36:119 5 (-25) 

11. Kostelec 20 1 0 19 19:180 3 (-27) 

Ve vítězném týmu ZŠ Veselé proti ZŠ Neubuz hráli i členové fotb. přípravky
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Víte, že...
...nejlepší řešitelkou soutěže Mate-

matický klokan, která byla letos pořádá-
na pro celou republiku dne 18. března, 
byla v naší škole Kamila Tkadlecová?

...ve Scio testech pro čtvrté ročníky s 
názvem Čtenář jsou výsledky naší školy 
v testu čtenářských dovedností nadprů-
měrné (dosáhli jsme lepších výsledků 
než 70 % zúčastněných škol)? Nejlepších 
výsledků dosáhla Pavlína Krajčová.

...jsme 14. dubna odeslali nejlepší 
výtvarné práce na téma Požární ochra-
na očima dětí do okresního a krajského 
kola této soutěže? Děti pracovaly vý-
tvarnou technikou koláž, na jejich vý-
kresech byly dokresleny reálné akce 
veselských hasičů. I když byly práce 
velmi zdařilé, bohužel jsme se ve velké 
konkurenci neumístili.

...jsme se přihlásili do ekologické sou-
těže Dárek pro Zemi? V obecním lese 
jsme dne 26. dubna vysadili sto dubů. 
Zpracované projekty jsme zaslali spo-
lečnosti Veolia, která soutěž pořádala. 

Š K O L N Í   U D Á L O S T I

Rozloučení se školou
Každý školní rok se loučíme se žáky čtvrtého ročníku. S troškou lítosti rozdává-

me dětem poslední vysvědčení z naší školy. Z prváčků, kteří si mnohdy nebyli 
jistí svým výkonem, báli se selhání, neuměli obhájit svůj názor, vyrostli sebevědomí 
chlapci a dívky. 

Jsem ráda, že naši – teď už bývalí – žáci pochopili, že do školy chodí především 
proto, aby se toho co nejvíce naučili. Určitě si za pár let s úsměvem zavzpomínají 
i na jiné dětmi oblíbené školní události a akce, jako bylo spaní ve škole, dýňové 
slavnosti, besídky a řada dalších.

Při slavnostním předávání vysvědčení dne 25. června na obecním úřadě se 
s odcházejícími žáky rozloučil i pan starosta a předal jim překladový slovník ang-
ličtiny s věnováním. Svými slovy vyjádřil význam existence školy pro komunitní 
život v obci. 

A jak své čtyřleté působení v místní škole zhodnotily děti? 

Zde je několik úryvků z fiktivních 
dopisů paní učitelce:

…já jsem ani nevěděla, že budete tak 
hodná a že všechno mně tak pěkně vy-
světlíte... A mně (a všem ostatním) dodá-
váte sebedůvěru… (N.O.)

…tento rok jsem se moc od vás nau-
čil… A děkuji vám za učení. (V.Ř.)

…Já jsem se tento rok od vás hodně 
naučil. Naučil jsem se všechny rody, pod-
statná jména, slovesa, všechno možné. 
(M.V.) 

…Líbilo se mi na Vás, že jste nám říka-
la, co bude v prověrce. A taky že jste 
vydržela naše srandičky a někdy se jim 
dokázala i zasmát. (P.K.)

…Jsem ráda, že jste mě učila vy, děku-
ji, že jste mě toho tolik naučila… (A.V.)

…ve škole s Vámi mě to moc bavilo. 
Myslela jsem si, že ten poslední rok tady 
ve škole na Veselé bude hodně krutý, 
ale ani nebyl. Pro mě jsou dobré zážit-
ky, když jsme jeli na výlety nebo když 
jsme spali ve škole. (T.K.)

Milá Nikolko, Vašíku, Míšo, Pavlínko, 
Andrejko a Terezko, přeju Vám, aby se 
Vám v budoucnu podařilo všechno, co 
si budete přát. Hodně štěstí! 

Vaše třídní učitelka 
Ladislava Čočková. 

Třeťáci se svou prací Pod dubem za 
dubem obsadili 3. místo, čtvrťáci s pro-
jektem Veselé stromy 4. místo.

...ve fotbalové soutěži McDonald ś 
Cup dne 30. dubna ve Fryštáku obsadi-

lo naše smíšené družstvo 2. místo? 
...jsme se zúčastnili soutěže Náš ča-

sopis 2010? 
...ve Scio testech pro třetí ročníky 

s názvem Stonožka jsou celkové výsled-

Vítězové školního kola soutěže PO očima dětí, 1. a 2. ročník
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Přístavba 
školní kuchyně

Ve Zpravodaji obce Veselá 1/2010 
jste byli starostou obce informováni 
o získání dotace na realizaci přístavby 
školní kuchyně a jídelny pro potřeby 
dětí a žáků místní mateřské a základní 
školy. Přípravné práce byly zahájeny již 
na začátku června 2010. Nejprve bylo 
nutno demontovat přístřešek před škol-
ní kuchyní, na jehož místě již nyní té-
měř stojí hrubá stavba. Z tohoto důvodu 
svolal starosta obce na pátek 2. června 
a sobotu 3. června brigádu k odstranění 
kovové konstrukce a dlážděné podlahy 
přístřešku a přestěhování pískoviště.

Brigády se zúčastnili Jaroslav Juřík, 
Roman Krajíček, Jakub Křížka, Milan 
Škoda, Pavel Oškera starší, Marek Ge-
rych, Martin Pavlovský, Václav Čelůstka 
mladší. 

Provoz školského zařízení byl z časo-
vých důvodů ukončen již 25. června 
vyhlášením ředitelského volna. Následně 
byly zahájeny stavební práce a všichni 
občané mohou sledovat rychlé tempo 
stavby. Ani zde jsme se neobešli bez 
pomoci místních odborníků: Vladimír 
Dlabaja odpojil elektřinu, Karel Michá-
lek ml. bojlery a vodovodní řád.

Děkujeme také pracovníkům obecní-
ho úřadu Josefu Škodovi, Františku 
Ševců, ale zejména starostovi obce 
Danielu Juříkovi, který denně řeší řadu 
technických detailů stavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že je tato 
akce finančně velmi náročná, vítáme 
vstřícný přístup místních občanů k ne-
zištné pomoci. Vašeho přístupu si velmi 
vážíme.

PaedDr. Ladislava Čočková

Přestěhování pískoviště

Odstranění přístřešku před školní kuchyní

ky naší školy nadprůměrné (dosáhli 
jsme lepších výsledků než 80 % zúčast-
něných škol)? 

...v soutěži pro třetí ročníky v plavání 
Stříbrný věnec dne 10. června obsadila 
Tereza Sobotíková 2. místo v kraulu? 
(Monika Čuříková skončila na 4. místě.)

...v téže soutěži obsadila štafeta dívek 
ze třetího ročníku (Monika Čuříková, 
Tereza Sobotíková a Kamila Tkadlecová)
také druhé místo?

...ve sportovní soutěži mezi ZŠ Veselá 
a ZŠ Neubuz dne 18. června jsme pora-
zili Neubuz ve fotbale? Neubuzští žáci 
nás naopak překonali ve vybíjené.

Pokud Vás činnost naší školy zajímá 
podrobněji, navštivte webové stránky 
http://skola.vesela.sweb.cz.

PaedDr. Ladislava Čočková
ředitelka školy

Štafeta dívek se v soutěži Stříbrný věnec umístila na druhém místě
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Kouzelné putování  / 22. 6. 2010 /
Dnes 22. 6. 2010 jsme se vydali na 

kouzelné putování po místech krásných, 
známých či neznámých. Společně 
s dětmi ze ZŠ Veselá jsme krásné chvíle 
prožili s dětmi z Březnice, Bohuslavic 
a Salaše. První zastávkou našeho - jak 
jsme náš autobus nazvali - „leteckého 
speciálu“ bylo překrásné místo v Raj-
nochovicích, které je centrem mládeže 
olomoucké arcidiecéze a jmenuje se 
Přístav. 

A proč přístav? Každý z nás potřebuje 
někde zakotvit, načerpat sílu. A právě 
toto místo je takovým přístavem, kde si 
děti i mladí mohou přijet prožít jak ví-
kendy, tak různé akce z nabídky tohoto 
centra mládeže, kterému velmi záleží 
na tom, aby mladí lidé užitečně a správ-
ně trávili volný čas. Což je, jak dobře 
víme, v dnešní době diskutabilní téma. 
V místním kostele nám paní průvodky-
ně pěkně povyprávěla historii. Pak jsme 
se přesunuli zpět do centra mládeže, 
kde nás čekala netradiční mše v malé 
jeskyni. Tak jsme totiž nazvali kapli, 
která je úplně ve sklepě tohoto domu. 
Děkovali jsme za rodiče, učitele, za 
všechno, co se nám podařilo během 
školního roku, anebo co ne. Po mši pro 
nás Lenka – týmačka, která spoluvytváří 
programy na Přístavu, připravila dobrou 
šťávu a spoustu talířů sladkostí. 

A protože čas neúprosně letěl, bylo 
třeba se zase odrazit a pokračovat dál. 
Tlačil nás čas, protože jsme na 11.45 
hodin měli domluvenu rezervaci ve 
Zbrašovských jeskyních v Teplicích nad 
Bečvou. Prohlídka spolu s paní průvod-
kyní byla velmi krásná a děti z Veselé 
zvlášť projevily vědomosti, týkající se 
jeskyní. Po prohlídce jsme měli ve sku-
pinkách asi hodinový rozchod, aby děti 

mohly obdarovat své blízké a moc se mi 
líbilo, jak myslely na sebe až naposled. 
Protože v autobuse byl zákaz jídla, po-
volila jsem jen sladkosti s tím, že pokud 
se s druhými nerozdělí, papkat je prostě 
nebudou. A první, který vystartoval 
zrovna za mnou, byl Míša z 1. třídy 
z Veselé, který dal příklad všem, aby to 
dělali stejně. A tak jsem zavalena bon-
bony, kinder čokoládkami a lízátky slí-
bila, že až to všechno sním, budu držet 
dietu. 

Počasí nám velmi přálo také díky 
učitelkám základní školy, které na nás 
myslely, ale také díky rodičům a všem, 
kteří věděli, že výlet je vždy náročnou 
záležitostí a že učitelé jsou tak trochu 
v nebezpečí do té doby, než svěřené 
děti celé vrátí rodičům. Zde bych velmi 
ráda poděkovala dětem ze Základní 
školy Veselá za příkladné chování, zna-
losti a ohleduplnost. Byli to: Kristýnka 
Červenková, Maruška Slováčková, Ka-

milka Tkadlecová, Terezka Čočková, 
Míša Christo Slavov. Janička Krajčová 
nám nečekaně onemocněla, tak jsme 
na ni mysleli, moc nám chyběla. 

Zvláštní poděkování pak bych ráda 
vyslovila paní ředitelce Čočkové, paní 
učitelce Urbanové a paní vychovatelce. 
Myslím, že jejich snahy a nesmírná lás-
ka k dětem se do dětí podepsaly velmi 
krásným způsobem a že děti tímto způ-
sobem také vzorně reprezentovaly zá-
kladní školu, takže paní učitelky, nemá-
te se za co stydět! Děti určitě tímto 
udělaly radost. 

A Vám rodiče vzkazuji: važte si místní 
vesnické základní školy. Vždyť tyto ško-
ly do Vašich dětí vloží mnohem více 
než školy městské. Dobrý učitel neučí 
jen kvůli penězům a aby už měl splně-
no. Učitel není jen, aby dával známky. 
Ale je nápomocen rodičům v rozvíjení 
darů, které každému dítěti Bůh vložil; 
pomáhají dětem výchovně tak, aby se 
v kolektivu uměly ovládat a rostly 
z dětí osobnosti, které naše země potře-
buje. Děkuji pedagogickému sboru za 
příkladnou lásku, péči a nasazení, které 
Vy, čtenáři, nemůžete zcela vidět. Ale já 
pod pokličku pedagogické práce vidím 
a spolupracovala jsem velmi ráda na 
chodu zdejší školy. Přeji všem, aby no-
vý start do nového školního roku byl 
skutečným startem a aby každý peda-
gog zdejší školy byl jak pro děti, tak pro 
rodiče, přístavem, kde se vždy bude 
jednat jen a jen o dobro Vašich dětí.

Po celý školní rok přeji Vám všem 
nikdy nevyčerpající Boží požehnání 
a sílu prožívat denní momenty společně 
s dětmi a ve svých rodinách, aby se ni-
kdo necítil sám.

Mgr. Marta Krajčová

Michalovi se výlet z náboženství moc líbil

Děvčata nezapomněla nakoupit dárky
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Zmatek v pojmech a významu slov

Výzva k povinné výměně 
řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 
2010.

Rozhodující pro výměnu řidičského 
průkazu je datum jeho vydání, nikoli 
typ řidičského průkazu (viz § 134 záko-
na č. 361/2000 Sb.).

Jste držitelem některého ze zde uve-
dených řidičských průkazů? Podejte žá-
dost o výměnu co nejdříve!

Co musím mít s sebou?
Platný doklad totožnosti (občanský 

průkaz, pas), jednu fotografii o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm, řidičský průkaz, kte-
rému končí platnost.

Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu 

je osvobozena od správního poplatku.
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Na příslušném pracovišti obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností 
(podle místa trvalého pobytu držitele 
řidičského průkazu).

Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Nejpozději do 20 dnů ode dne podá-

ní žádosti (popř. do 5 pracovních dnů 
po úhradě správního poplatku 500 Kč).

Další informace získáte na interneto-
vých stránkách

http://www.vymentesiridicak.cz
http://www.mdcr.cz.
 Ministerstvo dopravy

V současné době nejenže přežívá, ale 
dobře se daří a velmi rychle se rozmno-
žuje Homo kolektivismus – člověk pod-
řizující se různým kolektivům. Znaky 
tohoto jsou, že užívá pojmů, které ne-
jsou pravdivé a jsou škodlivé. Jejich 
častým užíváním jsou přenášeny (infi-
kovány) do mozku a myšlení člověka 
rozumného, který vlivem kolektivu ne-
má odolnost (imunitu) proti takové ná-
kaze. Viry a bakteriemi jsou nepravdivé 
a rozporuplné pojmy vyjádřeny slovy. 
Dovoluji si tvrdit, že tato nákaza (epide-
mie) není jen v ohraničeném prostoru 
(v ČR), ale je bez prostorového omeze-
ní, nákazou (pandemie) celého světa. 
To znamená, že sužuje všechny státy 

a národy všech kontinentů, včetně 
Ameriky, snad mimo přírodní národy. 
I současná ekonomická krize je varová-
ním před katastrofou, a to víc jak před 
návratem bídy. Příčiny současného sta-
vu lze pojmenovat jednoduše – neprav-
divost pojmů a jejich bezmyšlenkovité 
užívání. Náprava bude velmi obtížná 
a v brzké době téměř nemožná. Defi-
novat pojem a vytváření z pohledu 
psychologie nebo filozofie je mimo rá-
mec rozsahu tohoto článku. Jeho objas-
nění by si zasloužilo samostatné pojed-
nání. Zkráceně: pojem je základ pozná-
ní a nástroj k přežití. Ve vzájemném 
dorozumívání je vyjadřován slovy.

Pojmový zmatek byl také prapříčinou 
dvou světových válek v minulém století 
a je podstatou ekonomických, politic-
kých i bezpečnostních problémů. 
Nechce to nic víc a nic míň, než věci, 
děje i mezilidské vztahy nazývat správ-
ným pojmem – slova s pravdivým obsa-
hem a podle toho utvářet morálku 
a jednat. I užívání mnoha pojmů i po 
staletí neznamená, že jsou správné 
a pravdivé.

Začneme pojmem právo člověka. 
Člověk má právo na život, na ochranu 
života, svobodu a majetek (samozřejmě 
poctivě nabytý). To jsou základní práva 
člověka. Právem člověka nemůže být 
právo na něco, co nemá a druhý to je-
mu musí poskytnout nebo zaplatit (např. 
vzdělání). Mnohá tzv. sociální práva – 
to jsou jen možnosti. 

Dalším velmi často užívaným po-
jmem je slovo svoboda. Obvyklým ře-
šením je – tvoje svoboda končí tam, kde 
začíná moje svoboda. Již při menším 
zamyšlení zjistíme, jaký je to nesmysl. 
Svoboda je možnost projevu vůle pro 
rozhodnutí (volbu) bez vlastní iniciace 
násilí proti druhému člověku. Rozhodnutí 
může být správné nebo nesprávné tj. 
dobré nebo špatné. I když je špatné, je 
proti vlastnímu životu, tím moje svobo-
da nekončí.

Dalšími velmi zajímavými, bohužel 
ne úplně pravdivými pojmy jsou např. 
stát, morálka, solidarita, egoismus, spo-
lečenský prospěch, veřejný zájem, trh, 
vzdělání, zdravotnictví, EU, korupce 
a mnoho dalších.

Hodně vážně je zdeformován pojem 
stát. Stát je legální forma násilí a má 
zajišťovat vymahatelnost práv člověka 
tj. jeho bezpečnost. V současném světě 
si přivlastňuje funkce a činnosti, které 
mu nepřísluší.

Na závěr hádanka: „Jaký je rozdíl 
mezi úplatkem a sponzorským darem 
pro státní správu, např. obecní úřad?“.

Použitá literatura: 
Jiří Kinkor – Trh a stát

Jaromír Divilek

Dobře už bylo a bude lépe? Naděje umírá poslední. Druhový vývoj je někdy 
až krutý tím, že některý druh musí vyhynout, aby se mohl vyvinout a být objeven 
nový druh. Ne všechno je jednoduché a přímočaré. A to ani ve vývoji Homo 
sapiens – člověka rozumného.


