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Vážení spoluobčané, 
nadchází doba vánoční, doba po-

hodlí a spokojenosti. U rodinného 
krbu si jistě připomenete řadu tradic 
a zvyků a (nejen) proto bych chtěl 
starousedlíkům připomenout a nově 
přistěhované občany seznámit s tra-
dicemi, které se snažíme ctít a udr-
žovat v co nejpůvodnější podobě 
u nás v obci, a to během celého ro-
ku. 

Již mnozí z vás zažili před Veliko-
nocemi tzv. „klabání“, kdy děti s řeh-
tačkami a klabačkami prochází ce-
lou obcí a nahrazují zvuk kostelních 
zvonů, které „odlétly do Říma“. 
Začínají již v podvečer na Zelený 
čtvrtek. Velký pátek je pak pro klabá-
če nejnáročnější, kdy projdou všemi 
uličkami Veselé celkem čtyřikrát, a to 
již po páté hodině ranní, v poledne, 
v 15 a 17 hodin. Na Bílou sobotu 
probouzí občany zvuk řehtaček tak-
též po páté hodině a kolem osmé 
chodí klabáči buďto ve skupinách 
nebo jednotlivě po domech a „vykla-
bávají“ si koledu v podobě laskomin 
a drobných mincí. Ve třináct hodin je 
možno je vidět naposled, kdy zakla-
bávají (jako výraz poděkování za 
koledy). Tato tradice, stejně jako kla-
bačky a řehtačky, se předává z gene-
race na generaci. Účastní se jí děti 
od školky až po ukončení povinné 
školní docházky druhého stupně, 
kdy nejstarší z nich, tzv. obíhači ma-
jí povinnost starat se v průvodu o ty 
nejmladší. Poslední dva roky bývají 
tito obíhači označeni reflexními ves-
tami, a to z důvodu právě bezpeč-
nosti pohybu dětí po ulicích. 

V kalendáři následující tradicí je 
červencová pouť na sv. Annu, které 
je zasvěcena zdejší kaple. Při této 
příležitosti se sjíždí rodiny spoluob-
čanů a ve zmíněné kapli se od 11 h 
koná nedělní bohoslužba. Pro klidný 
průběh mše je silniční provoz na 
hlavní cestě obcí na nezbytnou dobu 
uzavřen a členové Sboru dobrovol-
ných hasičů obce Veselá pomáhají 

Spokojené pr ožití vánočnch svátků,
v novém roce mnoho štěstí, zdraví, 
osobních a pr acovních úspě chů

Vám př eje 
Zastupitelstvo obce Veselá 
a pr acovníci OÚ Veselá.
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při odklánění dopravy a navigaci řidičů 
na objízdné trasy. 

Podzimní atmosféra v obci je oživena 
ve čtvrtý říjnový víkend tradičními ho-
dy. V sobotu prochází obcí dobrovolní 
hasiči za doprovodu muzikantů a vodí 
mašlemi nazdobeného berana. Občané 
je občerstvují hodovými koláčky a va-
lašskými moky a přispívají jim na jejich 
činnost. Dříve hasiči zvali na hodovou 
zábavu, kterou pořádali, nyní se již ně-
kolik let pro nízký zájem spoluobčanů 
nekoná. K hodům také neoddělitelně 
patří nedělní bohoslužba, jako výraz 
poděkování Bohu za úrodu a zdraví 
zdejších občanů.

V době vánoční ctí tradice většinou 
každá rodina dle vlastních zvyklostí, ale 
v obci se (letos podruhé) snažím pod-
pořit konání „Živého betlému“, který 
s žáky místní základní školy svědomitě 
připravuje paní učitelka Květa Trtílková. 
Tato dáma navázala na skvělou práci 
vedení ZŠ a MŠ včetně Unie rodičů 
a přispívá k obohacení kulturního živo-
ta veselských dětí, rodičů i ostatních 
občanů v rámci besídek a jiných akcí, 
za což jí patří velký dík. „Betlém“, letos 
konaný v pátek 18. prosince od 17 h, by 
se měl stát místem pro zastavení se, 
zazpívání koled, připomenutí si tradic 
a popovídání si v předvánočním shonu. 
Vystoupení žáků základní školy bude 
poprvé doplněno drobnou prezentací 
produktů k Vánocům patřícím - zhruba 
od 16 do 18 h.

Poslední akcí organizovanou obec-
ním úřadem je Silvestrovský půlnoční 
ohňostroj a přípitek u obecního úřadu, 
který bude i letos posunut na 0:30 h 
Nového roku. Těším se na Vás.

Nakonec bych Vás chtěl vyzvat 
k účasti na uvedených akcích, či ales-
poň požádat o toleranci místních tradic 
a zvyků a popřát vám šťastné prožití 
svátků vánočních, bujarého Silvestra 
a spokojené žití v naší obci (nejen) 
v roce 2010.

 Daniel Juřík, starosta

Co nás čeká v příštím roce 
Jak jistě víte, celosvětová finanční krize dopadá mj. i na veřejné finance. 

Informace o předpokládaném snížení objemu příjmů naší obce na příští rok je 
možno porovnat v rozpočtové skladbě viz. níže.

Rozpočet r. 2009  Předpokládaný rozpočet r. 2010
PŘÍJMY 6.872.100 PŘÍJMY 4.943.000

VÝDAJE  VÝDAJE
Lesní hospodářství 87.000 Lesní hospodářství 62.000
Veřejné osvětlení 130.000 Veřejné osvětlení  130.000
Silnice, chodníky 1.166.100 Silnice, chodníky  444.250
Sběr komunál. odpadu 485.000 Sběr komunál. odpadu  500.000
Provoz kabelové televize 596.000 Provoz kabelové televize  295.000
Péče o vzhled obce 150.000 Péče o vzhled obce  120.000
Dopravní obslužnost 37.200 Dopravní obslužnost  52.000
Kultura 124.500 Kultura  105.000
Školství 717.000 Školství  965.250
Činnost místní správy 3.041.400 Činnost místní správy  2.204.500
Restaurace Veselanka 337.900 Restaurace Veselanka  65.000
Výdaje celkem 6.872.100 Výdaje celkem  4.943.000

(Údaje jsou uvedeny v Kč.)

O efektivním využití těchto zdrojů rozhoduje zastupitelstvo obce. Jak již bylo 
zmíněno v minulém zpravodaji v článku „Škola včera dnes a zítra“, je třeba priorit-
ně zajistit dětem adekvátní podmínky pro trávení jejich času v mateřské a základní 
škole, vytvořit vyhovující prostředí pro jejich vzdělávání, ale i stravování či volno-
časové aktivity. S tím souvisí příprava projektu (a vytváření finanční rezervy) na 
financování přístavby školy. 

Dlouhou dobu je již plánováno také dokončení rekonstrukce komunikace ve 
Žlebě. Dle programu obnovy venkova se jedná o prioritu. V současné době je 
navržen a schválen projekt, následuje majetkoprávní vyrovnání s majiteli pozemků, 
které sousedí v těsné blízkosti se stávající cestou. Pevně doufám, že bude možno 
získat finanční dotaci na zlepšení přístupnosti k jednotlivým nemovitostem při 
eventuelním zásahu integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Tento 
projekt je již předběžně vykalkulován a vyžádá si cca 3,7 mil Kč.

• ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

V poslední době jsem obdržel několik stížností na neinformovanost o dnech 
rozvozu a rozmístnění velkoobjemových kontejnerů na odpad po obci.

Rozpis rozmístnění a orientační termíny, které jsou v přiložené tabulce u termínu 
svozů se domlouvají s dopravcem vždy aktuálně, dle naplnění kontejnerů. Rád 
bych opětovně upozornil, že tyto kontejnery slouží na odpad, který nelze vytřídit 
a odevzdat do pravidelných sběrů jednotlivých komodit (plasty, sklo, nebezpečný 
odpad, kovy) k následné recyklaci. Nejsou určeny pro domácí rostlinný odpad 
(tráva, listí, větve ze stromů), který lze recyklovat humusováním, popřípadě spálit 
ve dnech, kdy je dle místní vyhlášky povoleno pálení (tj. ve středu a pátek od 10 
do 20 h). Prosím, dodržujte toto určení. Tyto kontejnery jsou značně finančně ná-
kladné a vynaložené prostředky by bylo možno efektivněji využít. 

Pevně doufám, že se v roce 2010 podaří zahájit také práce na projektu Sběrného 
dvora v obci, jehož realizace je závislá na dokončení změny Územního plánu č. 6, 
která je plánována na druhou polovinu roku 2010. Konkrétně je nutno provést 
změnu z ostatní plochy na plochu – technické vybavenosti (Sběrný dvůr). Umístnění 
Sběrného dvora je po konzultaci s odborníky směřováno mimo zastavěnou část 
obce, a to směrem na Hvozdnou. Bude zde nutné vypořádat také majetkoprávní 
vztahy, jelikož obec je vlastníkem pouze poloviny pozemku, určeného k danému 
účelu.

U p o z o r n ě n í :  Kontejnery umístěné v obecních částech Žleb a Drahy 
v zimním období, když je sníh, jsou určeny pouze na komunální odpad, jelikož se 
svozová firma nedostane k rodinným domům v daných lokalitách. Žádám občany, 
aby toto určení respektovali.

P O Z V Á N KA
Unie rodičů společně se žáky ZŠ 

ve Veselé vás srdečně zve na 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 

v prostoru mezi školou a obecním 
úřadem v pátek 18. prosince

od 15 hodin - ukázky navlékání 
korálků, výroba svíček

od 17 hodin - živý betlém
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• ZIMNÍ ÚDRŽBA A CHODNÍKY

V letošním roce vešla v platnost tzv. „chodníková“ novela zákona č. 97/2009, ze 
které obci vyvstává nová povinnost - udržovat v zimě schůdnost chodníků. Obecní 
úřad Veselá je na tuto situaci připraven. Zastupitelstvo schválilo plán zimní údržby 
a již vloni byla zakoupena radlice a sněžná fréza, kterými se obecní zaměstnanec 
p. Škoda snažil zodpovědně, řádně a včas vypomáhat spoluobčanům s odklízením 
sněhu (a to i nad rozsah jeho pracovních povinností). Doufejme, že letos bude zima 
mírnější, nicméně bych Vás rád tímto požádal o spolupráci při odklízení sněhu na 
chodnících před vašimi domy a tím zabránění zbytečným zraněním. Za vaši ocho-
tu a spolupráci předem děkuji. 

• PSI A JEJICH EXKREMENTY 

Opětovně žádám všechny vlastníky psích miláčků, aby si je hlídali a zamezili 
jejich samovolnému pobíhání po obci. Ti, kteří s nimi chodí na procházky, aby po 
nich uklízeli exkrementy omezující čistotu a hygienu naší obce. V příštím roce 
budou na tyto výkaly určeny cca 3 koše umístěné na nejfrekventovanějších místech 
obce včetně vybavení na úklid. Předem děkuji za jejich využívání a spolupráci při 
zlepšení vzhledu a čistoty obecních chodníků.

• HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Z důvodu ne vždy dobré slyšitelnosti místního rozhlasu ve všech částech obce 
jsme nově nainstalovali propojení hlášení místního rozhlasu do infokanálu v kabe-
lové televizi. Takže, jakmile uslyšíte z místního rozhlasu znělku, stačí zapnout info-
kanál a poslouchat sdělení v pohodlí domova. 

Zprávy, které nejsou aktuální ihned po vyhlášení budou navíc nově zveřejňová-
ny také na www stránkách obce v rubrice hlášení rozhlasu. Pro ještě vyšší informo-
vanost o hlášení bych rád v dohledné době zajistil ještě textovou podobu hlášení 
do info smyčky kabelové televize. 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
pokud máte náměty na články nebo chcete zveřejnit jisté informace, poznatky či 

podělit se o zážitky ze života v obci se svými spoluobčany prostřednictvím zpravo-
daje, uvítáme, když svůj příspěvek v jakékoliv formě dodáte na obecní úřad. 
Uzávěrka příštího čísla je plánována na polovinu března 2010, aby zpravodaj vyšel 
před Velikonocemi. 

Les je nedílnou součástí obce a tak je 
na místě,abych napsal pár řádků o čin-
nosti v lesním hospodaření.

I když obec vlastní les, jedná se 
o velmi malou plochu lesního porostu.
Tomu také odpovídá způsob hospoda-
ření, samozřejmě dle platného lesního 
zákona a hospodářské knihy. Místní les 
nemá zrovna ideální druhovou skladbu, 
jenž by odpovídala danému stanovišti. 
Mám tím na mysli především jehličnaté 
dřeviny /borovice, modřín, smrk/, které 
jsou zde sice bohatě zastoupeny, ale 
rostou zde na méně vhodném stanoviš-
ti. Tím jsou samozřejmě daleko náchyl-
nější nejenom k hmyzím škůdcům, se 
kterými každý rok bojujeme, ale také ke 
klimatickým vlivům. Neštěstí stejně jako 
hmyzí škůdci, tak i klimatické faktory se 
zatím výrazně na škodách neprojevují. 
A když už se někde objeví, daří se nám 
je udržet v normovaných hodnotách.

Každoročně probíhají výchovné zá-
sahy a pravidelně se v rámci možností 

z mýtních těžeb je zřejmě jedinou ces-
tou, aby na sebe les něco vydělal. Pro-
dej palivového dříví, který je každoroč-
ně v malé míře prováděn, nemůže být 
pro les výdělečně činný, kvůli ceně, za 
které se dříví prodává. Cenu dřeva jsme 
se rozhodli se zastupitelstvem nenavy-
šovat, protože se prodává hlavně míst-
ním občanům, i když v malé míře a ne 
na všechny se dostane.

Většinu prací v obecním lese provádí 
pan Hamšík, který si některé dřevo po 
dohodě se zastupitelstvem obce kupuje 
a následně prodává, převážně místním 
občanům. Výhodou je, že má možnost 
dopravy dřeva až do domu.

Obecní les je sice malý a ne příliš 
výdělečný, patří ale neodmyslitelně 
k obci, především jako jedno z míst, 
které slouží k relaxaci, proto jej tak vní-
mejme a chovejme se v něm tak, ať jej 
zachováme v původní podobě i příštím 
generacím.

Roman Divílek, lesní hospodář

odstraňují i stromy napadené hmyzem. 
Tím „v rámci možností“ myslím, že 
obecní les není také ideální na celoroč-
ní práce. Půdní podloží je značně jílovi-
té a proto je nutné práce načasovat tak, 
aby bylo v lese buďto hodně sucho ne-
bo zamrznuto.

Jak už jsem v úvodu poukazoval na 
nevhodnou skladbu dřevin, zejména 
borovice, měla by se zejména ta po-
stupně těžit a nahrazovat listnatými 
dřevinami /buk, dub, javor aj./. Už letos 
jsme chtěli zahájit u rybníka postupné 
mýtní těžby borovicových pásků smě-
rem k trafostanici, ale jelikož vlivem 
krize byl obrovský propad cen dřeva 
a usoudili jsme, že bychom na prodeji 
prodělali, tak jsme se po dohodě ze 
zastupitelstvem obce rozhodli, mýtní 
těžbu připravit, ale zatím neuskutečnit.

Obecní les je malý a tudíž minimálně 
výdělečně činný, proto je potřeba 
z minima vytěžit maximum, i když to 
není jednoduché. Právě prodej kulatiny 

OBECNÍ LES

Moravská vodárenská, a.s. 

cena vody platná od 1. 1. 2010:
(údaje v Kč/m3)

Okres Zlín 2010 bez DPH vč. DPH

vodné 33,87 37,26

stočné 30,82 33,90

vodné + stočné 64,69 71,16

Novoroční přání
Poslední dny roku 2009 se nezvratně 

blíží. Již brzy tu budou očekávané 
Vánoce. Každý z nás začíná hodnotit, 
co všechno ze svých předsevzetí udělal 
a co již bohužel nestihl. Naštěstí všech-
ny starosti přejdou do vánoční nálady. 
Smutek z toho, že jsme zase o jeden rok 
starší, utopíme v oslavách přicházející-
ho nového roku. Obdarujte své milé 
dárkem od srdce, byť by to byla jenom 
drobnost. 

Sbor dobrovolných hasičů Veselá 
přeje svým členům a Vám občanům 
hodně vánoční pohody, zdraví a štěstí 
v roce 2010.

Juřík Jaroslav
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Senioři...
Co přinese seniorům komunitní plánování sociálních služeb 

vizovicko-slušovického regionu?

I když nás čekají vánoční svátky, dny plné radosti a lásky je nutné Vám poskyt-
nout informace, které si nechci nechat jen pro sebe.

Hodně se užívá slovo senioři – je to označení osob důchodového věku. Podle 
definice OSN, která uznává ve svých materiálech věkovou hranici 65 let jako hra-
nici stáří. Ne každého ze seniorů je možné dělit podle životních sil a aktivit. 
Rozdělme je na mladší a starší – tedy rozmezí na 65 – 75 let. Stárnutí je celospo-
lečenským jevem. Stáří je třeba uznat a respektovat jako společenský vývoj. 

Je nutné se zamyslet a formulovat jejich požadavky a podílet se na jejich realiza-
ci. Každý z nás má své místo kde se cítí doma (svou komunitu). Pro občany mikro-
regionu Vizovicko – Slušovicko je 15 obcí, jehož střediskem je obec s rozšířenou 
působností, kterou jsou Vizovice. Každý občan má právo na plnohodnotný život 
ve své komunitě a prostředí, které si sám zvolil, kde se narodil, vyrostl, pracoval, 
ale také zestárnul.

V určitých životních situacích můžeme mít pocit, že se z této komunity vyčleňu-
jeme, důvod může být nemoc, zdravotní postižení, nebo prostě jen vyšší věk.

Sociální služby mají za úkol pomoci lidem, kteří to nejvíce potřebují. Každý 
z nás má právo volby, jak v této komunitě bude žít a bude sociální služby využívat. 
Proto, aby bylo možné zjistit tyto potřeby, slouží proces komunitního plánování 
sociálních služeb. Cílem je zajistit dostatek soc. služeb, které by sloužily pro obča-
ny mikroregionu Vizovicko – Slušovicko. Členové komunitního plánování, kterého 
jsem se zúčastnila, mají za úkol ve spolupráci s občany obcí, kteří o tyto služby 
budou mít zájem, s poskytovateli a zástupci obecních úřadů, zjistit současný stav 
poskytovaných soc. služeb – reálnou potřebu občanů. Udržitelnost současných 
služeb a rozvoj dalších služeb v souladu s ekonomickými možnostmi obcí, krajů 
a státu.

Občan bude mít právo se do této diskuse zapojit a svým názorem ovlivnit bu-
doucí rozvoj soc. služeb. Vzhledem k tomu, že vizovicko-slušovický region je 
členitý, cílem komunitního plánování bude organizovat besedy s občany v jednot-
livých obcích, zmapování a veřejné diskuse občanů.

Ve Vizovicích se pravidelně začala scházet řídící skupina KPSS (komunitní plá-
nování soc. služeb) složená ze zástupců měst a obcí regionu. Snahou je nalézt ře-
šení v oblasti sociálních služeb, tak aby bylo přijatelné pro všechny, co o ně budou 
žádat. I Vy vážení občané budete ovlivňovat směr, kterým se soc. služby budou 
ubírat. Protože jsem se jednání zúčastnila, chtěla jsem Vás informovat o jeho prů-
běhu.

Za sociální komisi při OÚ Veselá spolupracovala a Vás informuje M. Řiháková 
ve spolupráci se sociálními službami Vizovice – konsultant Ing. Eva Ludvíčková.

Přeji Vám i Vašim rodinám hezké Vánoce.
Marta Řiháková

Neplaťte víc, 
než je nutné !!!

Občanské sdružení sociálních 
a finančních poraden s krajskou 

radou Svazu důchodců

ZAHAJUJE BEZPLATNOU 
SOCIÁLNĚ - FINANČNÍ PORADNU

Kdo může poradnu využívat ?

• držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
• senioři, sociálně slabší rodiny
• rodiny s dětmi
• nezaměstnaní
• ostatní klienti 

Co nabízíme ?

• informace a pomoc při sjednává-
ní slev

• dodávku plynu a el. energie u 
vybraného dodavatele, sleva až 7 %

• služby vybraného mobil. operá-
tora a pevné linky, sleva 10-20 %

• pojištění domácnosti a nemovi-
tosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P 
u vybraných pojišťoven)

• pojištění za škodu způsobenou 
zaměstnavateli

• pohonné hmoty v síti vybraných 
čerpacích stanic

• zajištění financí na pohřebné – 
program Pieta

• prevenci před nebankovními 
úvěry, předlužení a exekuci s mož-
ným dopadem na slabší sociální sku-
piny

• vyřízení žádosti na zateplení do-
mu a její zprostředkování se slevou 
až 50 % od státu – ZELENÁ 
ÚSPORÁM

• nabídku pracovních příležitostí 
v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR

• kurzy finanční gramotnosti 
s osvědčením o odbornosti

KONTAKTNÍ MÍSTA:

ZLÍN: KR Svazu důchodců, 
Brandýskova 1800, Čtvrtek 13-16 h

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 
Palackého náměstí 293,
1. patro, pondělí 9-12 h

UHERSKÝ BROD: OS Luisa,
Bratří Lužů 116, úterý 9-12 h

KROMĚŘÍŽ: 
Riegrovo náměstí 180,

čtvrtek 9-12 h
tel.: 518 321 861, 733 677 165,

739 623 273, 739 113 115,
739 442 824

e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

Co dělat, když už vlastní síly nestačí?
Naše společnost nabízí laskavou a praktickou pomoc.

Dotek®, o.p.s. zajistí pečovatelskou službu. Jedná se o péči lidem, kteří si pro 
nemoc či stáří nemohou zajistit úkony běžného denního života. S pomocí však 
mohou žít samostatně ve své vlastní domácnosti. 

Zajistí úlevovou pobytovou péči v prostorách DPS. Jedná se o krátkodobý pobyt 
pro ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých 24 hodin denně. V domácím a útul-
ném prostředí.

Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek pro usnadnění ošetřování v do-
mácnosti svými blízkými.

Umí dát praktické rady všem, kteří chtějí své blízké těžce nemocné či umírající 
ošetřovat sami doma, ale neví jak na to.

Nabízí denní pobyt v prostorách Dotek®, o.p.s, těm, kteří nechtějí být celý den 
sami (školka pro velké).

Tel.: 737 024 823, 577 453 396

E-mail: r.dotek@seznam.cz • www.pecovatelstvi-dotek.cz
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Veselá 
Za rokem 2009 se nám veselským 

fotbalistům bude ohlížet docela pří-
jemně. V červnu končily soutěže sou-
těžního ročníku 2008-09 ve kterých 
„A“ družstvo mužů obsadilo 4. místo 
a naši žáci místo druhé. V rozehraném 
soutěžním ročníku po jeho podzimní 
části jsou ale obě družstva v čele svých 
soutěží. 

To se nečekalo především u žáčků, 
jelikož věkově v žákovské kategorii 
v létě skončilo hned 6 našich kluků 
a čekalo se, že bude chvíli trvat než je 
ti mladší plně nahradí. Podařilo se 
a žáci jsou první, i když jen o skóre 
před Lukovem a o bod před Provodo-
vem. Znovu se projevilo, že o mládež je 
v našem oddíle dobře postaráno jak 
v přípravce, kde se dětem věnuje Josef 
Škoda s Josefem Večeřou, tak i v žácích 
pod vedením Milana Čočka, kterému 
pomáhají František Ševčík a Martin 
Gajdošík. 

V létě jsme také řešili jak zajistit mož-
nost dalšího sportování pro těch šest 
kluků ročníku narození 1994, kteří vě-
kově povýšili do dorosteneckého věku. 
V dorosteneckém věku je nejvyšší úby-
tek hráčů, je to věk kdy často převlád-
nou jiné zájmy a lákadla a kluci s aktiv-
ním sportem často končí. Díky nedo-
statků dorostenců také v posledních 
dvou letech řada okolních oddílů tato 
družstva musela zrušit (Lužkovice, 
Březová, Hvozdná). Blížil se v červenci 
termín losování nových soutěží a my 
stáli před rozhodnutím, zda „posbírá-
me“ z okolí dost dorostenců na založení 
vlastního týmu a nebo kluky půjčit na 
hostování někam do okolí. „Sběr“ 
z okolí nedopadl dobře a tak jsme na 
poslední chvíli vstoupili do jednání 
s vedením FC Slušovice s tím, že kluci 
budou hostovat jako osmička jejich 

o dva a tři roky starších kamarádů 
v dorostu Slušovic. Ve Slušovicích tím 
ale bylo na dva dorostenecké celky až 
příliš mnoho hráčů a tak jsme trošku 
zariskovali a přemluvili Slušovice, aby 
přihlásili do okresní soutěže druhý 
mladší dorost o který jsme se my zavá-
zali postarat. Bylo v plánu, že bude 
složený převážně z veselských hráčů 
doplněných o ty slušovické, které nám 
dají operativně slušovičtí trenéři před 
každým zápasem k dispozici. 

Díky obětavosti Tomáše Gajdošíka, 
který si vedle družstev mužů vzal na 
starosti i dorostence, se celý projekt 
podařil. Dorostenci pod názvem FC 
Slušovice B podzimní část soutěže ode-
hráli na Veselé a co je nejdůležitější, ve 
všech zápasech doma i na hřištích sou-
peřů měli dostatek hráčů. Za to patří 
hlavně dík Tomášovi a také pochopení 
slušovických funkcionářů. Průběžné 3. 
místo jen o jeden bod za prvním je už 
jaksi navíc.

Pro sezónu 2009-2010 jsme si ne-
mohli dát jiný cíl, než „vykopat“ třetí 
třídu a s muži „A“ postoupit do okresní-
ho přeboru, kde veselský fotbal určitě 
svým zázemím, hráčskou základnou 
i péčí o mládež patří. Do kolektivu se 
nám podařilo získat k Ladislavovi 
Blažkovi dalšího kvalitního brankaře 
v Petru Červenkovi. Také se vrátil po 
letech strávených ve vyšších soutěžích 
na Veselou Martin Odstrčilík a na pod-
zimních výsledcích to bylo znát. Od 
prvního až po 14. kolo jsme byli stále 
na čele soutěže a nebýt zaváhání v po-
sledním zápase podzimu na Březové, 
tak jsme podzim zakončili i s výrazným 
bodovým náskokem. Po porážce 1 : 3 
jsme proto v čele jen díky lepšímu cel-
kovému rozdílu vstřelených a obdrže-
ných branek. Na prvním místě se podílí 
svým přístupem celý kolektiv. Střelecky 

TJ SOKOL Veselá 
- přípravka

Tak nám začala nová fotbalová sezo-
na 2009-2010. Po odchodu několika 
opor, se nám podařilo mužstvo doplnit 
novými hráči. Z Lípy k nám přišli 
Václavek Jarek, Sekula Milan a Matula 
Jarek, ze Slušovic Pavlík Michal a z 
místních Burian Adam, Slovák Pavel 
a taky jedna slečna Tkadlecová Kamila. 
Takže teď máme celkem 19 hráčů. 
Změnil se nám i počet mužstev ve sku-
pině, kde je nás teď 11. Některá druž-
stva jako Lužkovice, Mladcová, Zlín 
odešly do jiných soutěží, jiné (Jaroslavice, 
Luhačovice, Kostelec, Příluky) byly do-
plněny do naší skupiny. Po podzimní 
části jsme se umístili na 7. místě, z dese-
ti zápasů byly 3 vítězné, 2 remízy a 5 
proher, skóre máme 26 : 31 a 11 bodů.

Nejlepší střelci byli: Tkadlec Radim 
11 branek, Večeřa a Záhořák Mirek po 
5 brankách, Žákovský 3 a Václavek 2 
branky. Doufáme že jarní část bude lep-
ší. 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří 
nám pomohli ať finančně, materiálně 
nebo tím, že vozili hráče na zápasy.

  J. Škoda, J. Večeřa ml. 

se nejvíc prosadil Petr Dočkal 8x, dále 
se mezi střelce zapsal 7x Martin 
Odstrčilík, 6x Michal Machalíček, 5x 
Zdeněk Jurásek a 2x i trenér Tomáš 
Gajdošík. 

Příprava na jarní část soutěže začne 
navyšováním fyzické kondice opět pod 
vedením Tomáše Gajdošíka, a to už 
v prvním lednovém týdnu výběhy do 
okolí a později herní přípravou převáž-
ně ve Zlíně na hřištích s umělým povr-
chem. Všichni věříme, že se tým dobře 
připraví na jarní odvetné zápasy a po-
daří se mu první místo v soutěži udržet 
a vybojovat postup. Pokud zima skončí 
kdy skončit má, tak první mistrovský 
zápas budeme hrát ne Veselé s Poho-
řelicemi na velikonoční neděli, tedy 4. 
dubna. 

Všem příznivcům, sponzorům, hrá-
čům i funkcionářům našeho oddílu 
přejeme příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný vstup do nového 
roku. A už nyní Vás všechny zveme na 
jarní zápasy o jejichž programu Vás 
budeme včas informovat přes kabelo-
vou televizi i plakáty na obvyklém 
místě před Veselankou. 

Ing. Zdeněk Kučera, jednatel TJ 
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Vykouzlí mi advent 
také kouzelné Vánoce?
Kráčíme tímto adventním časem, který kouzlí na 

dětských tvářích něco, co na mne neskutečně dýchá. 
Podívejte se na dítě. Když mu položíte otázku, zda se 
těší na Vánoce, začne se na Vás usmívat tak bezpro-
středně, že Vás nakazí touto obyčejností, na kterou 
my, dospělí, tak často zapomínáme. Ale přesto: těšíme 
se na Vánoce? A na co vlastně se těšíme nejvíc? Ve své 

paměti mám nedávno prožitý víkendový pobyt na Horní Lhotě, kterého se účast-
nilo necelých 60 dětí se svými animátory a kuchařkami. Stále se mi vrací ty 
okamžiky lesklých očí dětí a mladých při otázkách týkajících se prožívání adven-
tu, kouzla rozžatých svíček, společného usínání, adventního nočního putování 
nocí. Stále mám před sebou všechny ty tváře, které mne mají co učit. Ta bezpro-
střední radost se nedá naučit. Ale je třeba k ní vést, vychovávat s trpělivostí 
a láskou, ukazovat světlo na cestičku... Světlo, které nám ukazuje, že „nebudeme- 
li jako děti, nic tak tajemného a kouzelného se nás nedotkne.“ A já věřím, že 
každý z nás touží po hřejivém lidském slově, obejmutí, úsměvu, pokoji, radosti, 
štěstí. Připravujeme se ne na něco, ale pro někoho. A ten někdo není jen kouzel-
ný a neobyčejný. To malé dítě, ano, to malé dítě v jeslích je král. Nemá zlatou 
korunu, drahý plášť, žezlo, meč, zlatý trůn. Přesto vládne každému z nás. Ale je 
to jiný král. Dost bylo králů, kteří vládli mocí, ale neprojevili zájem o nikoho 
z obyčejných lidí na vesnici. Tento král, Ježíš, bude mít narozeniny. Je jiným 
králem: je králem lidských srdcí. A touží se stát králem srdce mého i tvého. Přeje 
si vládnout ne mocí, ale láskou. I pro tebe se narodil, aby rozptýlil temnotu tvých 
myšlenek, starostí, zklamání, nemocí, úzkostí. On přišel pro tebe ne silou, ne 
mocí, ale z lásky, abys už nikdy nepocítil, že jsi sám. Prorok Izaiáš mluví o tom, 
že „on setře slzy z každé tváře.“Ano. Láska stírá smutek a vrací naději a radost.

Moji přátelé,
přeji Vám, aby tato adventní doba, jíž procházíte už jistě poněkolikáté, byla 

jinou adventní dobou, než doposud. Pojďme společně ve svých rodinách: já ve 
své, a Vy také. Vytvořme teplo domova také těm, kteří se cítí opuštěni a osamo-
ceni; kteří někoho blízkého v tomto roce ztratili, vytvořme teplo domova těm, se 
kterými se budeme potkávat třeba jen úsměvem, gestem. Ukažme my sami, že 
ze setkání s námi nikdo neodejde s prázdnou. A nebojme se být dětmi, které 
kouzlí úpřímný úsměv z těšení se na Vánoce. Učme se od nich a odložme spous-
ty hmotných starostí, a zapalme si svíčku. Tato adventní doba se nikdy už nevrá-
tí, protože jdeme dál. Vychutnejme si tyto sváteční chvíle a nebojme se být jeden 
pro druhého malým mihotajícím světýlkem. Vyjměme špunty z uší, abychom 
zaslechli ten jemný tichý hlas Krále: „Já jsem tvůj Král a ty jsi můj milovaný syn, 
milovaná dcera.“

Požehnanou adventní dobu ve Vašich rodinách a s těmi, které máte rádi, Vám 
všem přeje a Boží pomoc a požehnání vyprošuje 

Mgr. Marta Krajčová, katechetka

Elektroodpad - odpadní elektrická a elektronická zařízení
Elektrospotřebiče nás už dlouhá de-

setiletí obklopují na každém kroku a 
usnadňují práce v kuchyni, prádelně, v 
dílně, v kanceláři, starají se o zábavu, 
hygienu, komunikaci. Jsou zkrátka ne-
odmyslitelnou součástí našeho života 
ve stále větší míře. V platném zákoně o 
odpadech je zakotveno, že elektrozaří-
zení podléhá zpětnému odběru, který 
zajišťují výrobci (samostatně nebo pro-
střednictvím kolektivních systémů). 
Zpětný odběr elektrozařízení je odebí-
rání použitých elektrozařízení pocháze-
jících z domácností od spotřebitelů na 
místě k tomu výrobcem určeném. V 
rámci mobilního sběru nebezpečných 
odpadů jsou prostřednictvím Tech-
nických služeb Zlín v obcích taktéž 
sbírány elektrozařízení pocházející 
z domácností (ledničky, mrazáky, tele-
vizory, rádia, tiskárny apod.). 

Elektrozařízení jsou rozděleny 
do 10 skupin:
1. Velké domácí spotřebiče.
2. Malé domácí spotřebiče.
3. Zařízení informačních technologií 

a telekomunikační zařízení.
4. Spotřebitelská zařízení.
5. Osvětlovací zařízení.
6. Elektrické a elektronické nástroje.
7. Hračky, vyb. pro volný čas a sporty.
8. Lékařské přístroje.
9. Přístroje pro monitorování a kontro-

lu.
10. Výdejní automaty.

V obci Veselá bylo při mobilním sbě-
ru sesbíráno v r. 2009:

Skupina 1. - 1.853 kg
Skupina 3. - 1.123 kg
Skupina 4. - 710 kg
Skupina 5. - 1,2 kg

V Seznamu výrobců elektrozařízení 
bylo zapsáno šest provozovatelů kolek-
tivních systémů, kteří zajišťují nakládání 
s elektrozařízeními pocházejícími z do-
mácností takto:

Elektrowin - 1., 2. a 6.
Asekol - 4. a 7.
Ekolamp - 5.
REMA - 8.
Retela - 9.

V roce 2008 vznikla ČR povinnost 
zajistit splnění závazku zpětně odebrat 
ročně 4 kg vysloužilých elektrospotřebi-
čů na každého jejího obyvatele, zajistit 
míry využití a omezit používání někte-
rých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních. ČR jako 
jediná ze zemí, které vstoupily do 
Evropské unie dne 1. května 2004, spl-

nila v roce 2008 svůj závazek přijatý v 
rámci přístupových rozhovorů a ulože-
nou průměrnou roční míru sběru elek-
trozařízení z domácností překročila 
(4,22 kg/obyv.).

Z použitých elektrospotřebičů se stá-
le častěji získávají železné, neželezné a 
drahé kovy, sklo, plasty a další suroviny. 
Recyklace naplňuje myšlenky trvale 
udržitelného rozvoje, a to nejen z po-

hledu ekologického, ale také ekonomic-
kého.

Čím více elektrozařízení se do recyk-
lačního procesu dostane, tím méně pří-
rodních zdrojů je nutno vytěžit k výro-
bě nových. Zdraví nebezpečné materiá-
ly, které mnohé spotřebiče obsahují, se 
zase prostřednictvím recyklace podaří 
zachytit a ekologicky eliminovat.

L. Vašina, TS Zlín, s.r.o
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Pozor na komíny!

Člen zásahové jednotky slušovického sboru se s námi podělil o nemilou zkuše-
nost z výjezdu. Jednalo se o likvidaci požáru komína v nejmenované obci. 
Prvotním úkonem bylo zahasit hoření v topidle. Podle jeho slov při čištění sazí v 
komíně doslova řekl: “ při pátém vyneseném kbelíku plného sazí jsme je již pře-
stali počítat“. Průchodnost a tah komína se podařilo zajistit až při použití dlouhé 
železné tyče. To byl ve zkráceném podání zážitek z celé jeho noci strávené u to-
hoto zásahu, který naštěstí neskončil požárem rodinného domu.

V hasičských novinách byl otištěn článek, z kterého vybíráme pravidla pro 
majitele rodinných domů, kteří používají k trvalému a nebo občasnému ohřevu 
svých rodinných domů topidla na pevná paliva.

Vstup pro kouřovod do komína musí být opatřený zděří a nebo keramickou 
vložkou se stejným průměrem jako samostatný kouřovod. Samotný komín musí být 
omítnutý a bez prasklin, a to platí i pro půdní prostory. Viditelné praskliny by měly 
být bez prodlení opraveny. Každý komín musí být opatřen dle technických norem 
vybíracími a vymetacími otvory osazenými nepoškozenými a těsnícími dvířky. 
Horní část komínu by měla být ukončena tzv. hlavou, převážně z betonu. V dneš-
ní době by již snad nenapadlo žádného tesaře, či zedníka zazdít do komínu byť 
jenom malou část trámoví. Tato praxe byla nepochopitelně v minulosti velmi častá, 
zpravidla končící po nějakém čase požárem.

V péči o komíny patří i jejich pravidelné čištění, které má význam jak z důvodů 
požární bezpečnosti, tak pro lepší využití topného média. Tato péče by se měla 
přenechat kominickému mistru. Dle vyhlášky 111/81 Sb. se mají komíny u staveb s 
celoročním provozem (rodinné domy) připojených na topidlo s výkonem do 50 kW 
čistit nejméně 6x ročně. Ovšem kominických mistrů je míň a míň. Nezbývá nám 
tedy, než si komín čistit vlastními silami a doufat že to děláme stejně dobře jako 
mistr kominík.

Komíny pro plynová topidla si také zaslouží velkou pozornost, ovšem zpravidla 
již od odborníků.

Ani letos tomu nebylo jinak. 4. neděli 
v měsíci říjnu pořádal hasičský sbor 
tradiční hody s voděním berana, které 
z důvodu nedělní bohoslužby probíhají 
každoročně v sobotu. Beran byl již tra-
dičně zapůjčen z Klečůvky a ani letos to 
tedy pro něj nebyla premiéra. Trasu, 
kterou musí urazit v průvodu po naší 
obci ma již z předchozích let odzkouše-
nou. Po patřičném ozdobení berana se 
průvod mohl posouvat dle tradice 
a hasiči mohli začít roznášet hodové 
veselí po obci. A aby bylo na Veselé 
dostatečně veselo, neobešlo se naše 
počínaní bez úsměvné příhody. Jeden 
z nových občanů Veselé v domnění, že 
pácháme nezákonnou činnost, zavolal 
na tísňovou linku policie a upozornil je 
na tyto okolnosti.

Tuto úsměvnou příhodu bereme 
z pozitivní stránky. Jsme rádi, že si naši 
spoluobčané všímají okolí a po vyhod-
nocení situacie, byť v tomto případě 
nešťastně, upozorní orgány policie. 
Díky tomu se zvýší bezpečí v obci. 
Přivolaná policejní hlídka, která přijela 
na výzvu prošetřit danou situaci splnila 
na 100% své motto pomáhat a chránit. 

ZAJÍMAVÉ DOTAZY:

• Co se stane, když komín netěsní?

Blízko komínů jsou často trámy. Když 
zplodiny unikají, dřevo se vysušuje, 
žloutne, hnědne, až se stane samo-
vznětlivé.

• Můžou si komín čistit lidé sami?

Nejlepší je spolehnout se na odborní-
ky. Ti navíc majiteli komínu vydají do-
klad o čištění, který je v případě požáru 
nezbytný.

 
D E S A T E R O 
pro požární bezpečí komínů

• Komíny se musí pravidelně čistit 
a kontrolovat.

• Komíny a kouřovody i jejich okolí 
udržujte v bezvadném stavu.

• Komín, u nějž byla zjištěna závada, 
se nesmí používat.

• Dbejte na řádné zaústění kouřovo-
dů do komínového tělesa.

• Na půdě se nesmí v blízkosti komí-
nu skladovat hořlavé předměty a látky.

• Komínové těleso musí být uvnitř 
domu omítnuto a bez prasklin.

• Do komínového tělesa nesmí zasa-
hovat trámy.

• Vymetací i vybírací dvířka komínu 
důkladně zajistěte proti vypadnutí.

• Dodržujte návody a podmínky sta-
novené výrobcem tepelných spotřebi-
čů.

• Za nezávadný stav komínů nese 
odpovědnost uživatel nebo vlastník ob-
jektu.

Jaroslav Juřík

Po zjištění, že vše je v pořádku, nám 
přidali příspěvek v částce 50 Kč do po-
kladničky. Tímto bychom rádi poděko-
vali nejen jim ale i Vám občanům za 
příspěvek, který pomáhá udržet činnost 
našeho sboru.

 Juřík Jaroslav

Veselské hody
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• JUBILANTI 

 ŘÍJEN
Hedvika Tomanová
Helena Vágnerová

 LISTOPAD
Dagmar Kautská
Anna Juříková

 PROSINEC
Marie Čočková
František Jurák
Josef Slovák
Milan Koranda

 Všem jubilantům blahopřejeme!

• NAROZENÍ

Tomáš Kohn
Tomáš Machálek
Anita Kovářová

• ÚMRTÍ

František Hrbáček
Jaroslav Nedbálek
Vlasta Horsáková
Vladimír Juřík

• SŇATEK UZAVŘELI

Tomáš Dujka a Lenka Soldánová
Hana Horáková a Josef Jankůj

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 

Mikulášská besídka
I letos jsme se sešli v sále restaurace 

Veselanka ve čtvrtek 3. prosince v 17 
hodin, abychom společně přivítali 
Mikuláše, čerty a anděly. Balíčky pro 
děti tradičně zajišťovaly maminky 
z Unie rodičů s finančním přispěním 
Obecního úřadu Veselá. 

Na jevišti nejprve vystoupily děti 
z mateřské školy s Vánoční pohádkou. 
Děti v kostýmech zvířátek a andílků ví-
taly narození Ježíška. Po krátké přestáv-
ce nastoupili žáci základní školy s pás-
mem písní, básní a tanečků v Zimním 
království. Poté zhasla světla a do sálu 
vstoupil Mikuláš, dva andělé a čtyři 
čerti. Následovalo rozdávání balíčků se 
sladkostmi. 

Děkuji učitelkám mateřské školy 
a vychovatelce školní družiny za přípra-
vu vystoupení, dále všem zaměstnan-
cům za pomoc při nácviku, tvorbě 
kostýmů a výzdobu jeviště. Poděkování 
si zaslouží Unie rodičů za organizaci 
akce, firma AKC Production s. r. o. za 
občerstvení pro účinkující děti. Potěšila 
nás velká účast místních občanů.

PaedDr. Ladislava Čočková

Čertovské vyučování
V pátek 4. prosince jsme měli ve škole čertovské vyučování. Děti vypracová-

valy v českém jazyce i v matematice různé úkoly, které byly o čertech nebo 
o zimě. Letos se poprvé někteří z nás dostavili v kostýmech čertíků a andílků. 
Práce nás velmi bavila, celé dopoledne jsme měli o zábavu postaráno. 

Druháci a třeťáci se zamýšleli, zda se bojí nebo nebojí čertů. Zde jsou jejich 
úvahy:

- Čertů se nebojím, protože každý rok k nám nepřijdou. (Maruška)
- Já se čertů nebojím, já se bojím jenom luxferů. (Monička)
- Ano, bojím se čertů, protože nesou děti do pekla. (Magdalénka)
- Já se strašně bojím čertů. Protože jsou zlí. (Karolínka)
- Já se na Mikuláše těším, protože po Mikuláši už zbývají jen dva týdny do Vánoc. 

Čertů se nebojím, protože vím, že neexistujou. (Pavlík)
- Já se jich nebojím, ale na první okamžik se jich leknu. Protože někdy jsou hod-

ní. (Kamilka)
- Nebojím se čerta, protože už jsem velký a měl jsem už pytel na hlavě a s re-

spektem. (Marťa)
- Já se moc těším na Mikuláše, protože … , a líbí se mi, jak je krásně nazdobený. 

Čertů se nebojím, protože jsou to jenom masky. Sice, když jsem byla malá, tak jsem 
věřila, ale teď už ne. (Terka)

- Já se na Mikuláše těším, protože mi přinese kokina a uhlí na topení. Já se čerta 
nebojím, protože to bývá někdo převlečený. (Vládík)

- Já se čertů nebojím, protože vím, že někteří nejsou praví, nebo nejsou strašidel-
ní. (Terezka)

- Já se čertů bojím, protože vím, že jsem někdy zlobivá. (Kristýnka)
- Nebo se netěším na čerty. Ano, bojím, protože vždyť vypadají hrůzostrašně. 

(Mirek)

Čertovské vyučování


