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Nový školní rok 2009/2010 byl slavnostně zahájen 1. září v I. třídě. Nejvíce 
byl tento den očekáván novými prváčky, kteří přišli svátečně naladěni v do-
provodu rodičů. Ve škole je kromě učitelek a vychovatelky školní družiny 
přivítal také pan starosta a předal jim dárek. 

Prváčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby je škola bavila a aby tu 
našli skvělé kamarády. 

V roce 2009 obec Veselá za při-
spění neinvestičních dotací z roz-
počtu Zlínského kraje provedla tyto 
akce:

1. Výměna zářivkových svítidel 
a podlahových krytin v ZŠ a MŠ 
Veselá (vynaložené prostředky cel-
kem – 252.182,00 Kč, neinvestiční 
dotace – 122.000,00 Kč).

2. Oprava požární stříkačky 
PS 12 (vynaložené prostředky cel-
kem – 83.533,90 Kč, neinvestiční 
dotace – 38.000,00 Kč).
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Prázdninové opravy ve škole

Škola včera, dnes a zítra
Současný babyboom přináší s sebou 

tlak na kapacity a vybavení školek 
a škol, který se úzce dotýká také míst-
ních školských zařízení. Již v loňském 
školním roce vyvstala akutní potřeba 
obměny osvětlení v učebnách. Jelikož 
se jednalo o finančně náročnou investi-
ci, starosta obce zažádal a v květnu le-
tošního roku obdržel dotaci od Zlínského 
kraje na částečnou úhradu. Ta byla ur-
čena nejen na výměnu osvětlení, ale 
i podlah v budově základní a mateřské 
školy. V průběhu jarních prázdnin byla 
poté vyměněna svítidla a v letní prázd-
niny byly (za pomoci místních občanů 
při stěhování a strhávání podlahových 
krytin) obměněny také podlahy ve tří-
dách ZŠ a MŠ.

Tím však investice do školy a školky 
zdaleka nekončí. Paní ředitelce a vede-
ní obce se sice před časem podařilo 

Období hlavních prázdnin, kdy si žáci užívají skvělé dva 
měsíce volna, je ve školách obvykle vyhrazeno k provádění 
různých oprav. Ani v naší škole tomu není jinak. Letos jsme 
přistoupili k výměně podlahových krytin ve třídách. Čekala 
nás mnohem náročnější práce, než jsme předpokládali. 

Nejprve bylo nutné vystěhovat veškerý nábytek, vybavení 
a pomůcky, pak strhnout staré podlahoviny. Současně jsme 
přistoupili k výměně obkladaček kolem umyvadel a instalaci 
průtokových ohřívačů, čímž došlo k výraznému zlepšení hy-
gienických podmínek. Pokrytí novou podlahovou krytinou 
a elektrikářské práce provedly odborné firmy. 

Velmi nám pomohli tatínci i mladí muži, kteří se shodou 
okolností pohybovali v okolí školy.

Děkujeme za vydatnou pomoc při odstraňování starých 
podlahovin a při stěhování nábytku v pondělí 29. 6. a v pátek 
3. 7. těmto ochotným mužům: Vladimíru Červenkovi, Vladi-
míru Dlabajovi, Markovi Tkadlecovi, Jaroslavu Juříkovi, Karlu 
Michálkovi, Miroslavu Záhořákovi, Josefu Večeřovi, Kamilu 

Kohnovi, Miroslavu Juříkovi, Tomáši Jarcovjákovi, Marku 
Gerychovi, Milanu Škodovi, Zdeňku Jurčovi, Danielu Vrlovi, 
Václavu Večeřovi.

Děkujeme také těm, kteří nám v úterý 11. 8. opět pomohli 
se stěhováním nábytku nazpět. Byli to: Vašek Čelůstka, Vladi-
mír Červenka, Jaroslav Čoček, Mirda a Ladik Čočkovi, Zde-
něk Jurča, Milan Škoda, Marek Tkadlec, Honza Jarcovják 
a Josef Večeřa. 

Nemalé poděkování patří i panu starostovi Danielu Juříkovi, 
jehož zásluhou obec získala finanční dotaci na opravy ve 
škole a který se veškerých prací osobně zúčastnil, panu 
Josefu Škodovi a Františkovi Ševců, dále Petru Martincovi za 
provedení instalatérských prací a Tomáši Kohnovi za prove-
dení obkladů ve třídách. Poděkování patří též firmě Jiří 
Hamšík, Stolařství, která vyrobila hrací prvky do mateřské 
školy.

Poděkování si zaslouží i zaměstnanci školy, kteří provedli 
úklid.

vyjednat výjimku u Krajské hygienické 
stanice Zlín na provoz kuchyně a pro-
stor mateřské školky, ta však vyprší 

příští rok, a proto je třeba získat finanč-
ní prostředky na splnění jejích podmí-
nek. Konkrétně se jedná o přístavbu 
prostor MŠ pro popolední odpočinek 
dětí a rekonstrukci kuchyně tak, aby 
vyhovovala hygienickým a aktuálním 
kapacitním požadavkům. Projektové 
práce již byly zahájeny v jarním období, 
kdy byl zaměřen a zakreslen stávající 
stav budovy a interiérů. V současnosti 
projekt zpracovává architekt, který bu-
de dispoziční řešení prostor konzultovat 
s Krajskou hygienickou stanicí a násled-
ně jej předloží zastupitelstvu. Na zákla-
dě schváleného projektu bude možno 
zažádat o dotaci na jeho financování 
z fondů Zlínského kraje, příp. EU.

Zajištění kvalitních prostor pro výuku 
a pobyt dětí bylo, je a bude prioritou 
vedení školy, ale i obce, jakožto zřizo-
vatele ZŠ a MŠ, a proto se bude snažit 
získat dostatečný objem financí na jeho 
realizaci. 

Daniel Juřík
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Loučení 
se čtvrťáky

Dne 26. června 2009 končil pro 
žáky naší školy o dva dny dříve školní 
rok. Důvodem byly technické úpravy, 
které ve škole proběhly.

Čtvrťáci, kteří se s místní základní 
školou loučí, si už tradičně připravují 
prázdninové tablo. Ti letošní absol-
venti se znázornili jako Veselská su-
perstar s hudebními nástroji. Neofi-
ciálně a netradičně jsme se rozloučili 
při posezení v místní pizzerii. Až 
nám to bylo líto, že odchází parta 
veselých dětí, které umí pobavit sebe 
i dospělé vyprávěním vtipů nebo 

Přípravu na jarní sezónu jsme začali 
zimním soustředěním v Roštíně. Ubyto-
vání i podmínky pro trénink byly dobré. 
Druhou polovinu sezóny 2008/09 jsme 
nezačali nejlépe, ale zlepšeným závě-
rem jsme nakonec obsadili v tabulce 4. 
místo. Nejlepším střelcem byl Šarman 
Daniel, který dal 7 gólů. 13. června byl 
turnaj ve Slušovicích, kde jsme z 12 
mužstev obsadili 4. místo. Další turnaj 
byl u nás na Veselé za účasti pěti muž-
stev, kde domácí skončili na 3. místě. 

Zároveň jsme se rozloučili s hráči 
Šarmanem D., Nemeshem A., Bartošem 
M., kteří budou hrát za žáky. 

Na závěr bych chtěl poděkovat obci 
Veselá, dále Gajdošíkovi F., Gajdošíkovi 
T., Burianovi P., kteří nám pomáhali 
finančně uspořádat zimní soustředění 
a turnaj. Nesmíme zapomenout ani na 
Žůrka R., který koupil mladým fotba-
listům tréninkové dresy.

UPOZORNĚNÍ!

Upozorňujeme občany na platnost 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008, 
která nabyla účinnost 1. 1. 2009 
a kterou se stanovují podmínky pro 
spalování suchých rostlinných materi-
álů v obci Veselá.

Dle článku 2 lze spalovat suché 
rostlinné materiály ve dnech středa, 
pátek od 10 – 20 hodin.

Přípravka TJ SOKOL Veselá

Děkujeme všem rodičům a příznivcům, kteří nás povzbuzují při zápasech.
J. Škoda, J. Večeřa ml.

vlastních zážitků. Teď nám nezbývá, 
než si vychovat další šikovné žáky. 

A těm odcházejícím přejeme hod-
ně úspěchů v dalším vzdělávání!
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Nahlédnutí do kroniky obce Veselá /rok 1978/ 2. část
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR,
SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR 

 I N F O R M U J E 

Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace 

o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace „ZELENÁ ÚSPORÁM“ 
– zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.

 Info na www: socfinporadnycr.cz 

Kontaktní místa pro Zlínský kraj:  

• ZLÍN Randýskova 1800, kontaktní osoba: Tomáš Zetík - ředitel,

 telefon: 518 321 861, mobil: 739 446 788, e-mail: financniporadna.ZL@seznam.cz

 Úřední den- čtvrtek – 9.00- 14.00 hod, Call centrum po – pá 9.00 – 14.00 hod.,

Uherské Hradiště mob. 739 446 788, Uh. Brod – mob. 777 865 596

Kroměříž – mob. 606 660 339, Valašské Klobouky, Val. Meziříčí – mob 739 446 788

KDO MŮŽE PORADNU PŘEDEVŠÍM VYUŽÍVAT:
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P,TP, senioři, sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi

Klientům SaFPoradny poskytujeme pomoc a informace o slevách:
• pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva

• pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10 – 20 %

• zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva 10- 15 %

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

• služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10- 20%

• prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí 

• zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA 

• nabízíme i nabídku pracovní příležitosti - spolupráce v poradnách OS SaFP ČR

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE TŘEBA

POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ SENIORŮ

I v letošním roce se uskuteční 
již tradiční „Setkání seniorů“. 

Zastupitelstvo obce Veselá 
srdečně zve občany 
důchodového věku 

v pátek 9. října 2009 
v 17.00 hod 

do sálu Restaurace Veselanka.
K tanci a poslechu zahraje 

Ivan a Danka. 

POPLATKY V ROCE 2009

Připomínáme občanům, že II. 
splátka poplatku za svoz domovního 
odpadu na rok 2009, II. splátka po-
platku za kabelovou televizi za rok 
2009 a poplatek ze psa za rok 2009 
je splatný do 30. 9. 2009!

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA 
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Potřebujete pomoc? Nevíte si rady?

ZAVOLEJTE NA BEZPLATNOU LINKU

800 246 642
Narodilo se vám postižené dítě? 

Nevíte na jakou dávku máte nárok? 
Potřebujete vhodnou kompenzační pomůcku?

Potřebujete osobní asistenci? Ztratili jste práci?

Provozuje:
PROSAZ - Společnost pro sociální rehabilitaci občanů 

se zdravotním postižením
Kodymova 2526, Praha 6, E-mail: prosaz@prosaz.cz, IČ: 43005853
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V minulém čísle zpravodaje jsem tak 
trochu nastínil, že jaro a léto je pro nás 
hasiče něco jako fotbalová sezóna. Ta 
nám začala začátkem dubna sběrem 
železa. Jelikož hasičská organizace ne-
přitahuje tolik sponzorů, na její činnost 
se snažíme přispívat sami různými akti-
vitami, jako je právě zmíněný sběr žele-
za. Díky starému železu, které nalezne-
te ve svých domácnostech a při této 
příležitosti nám je nabídnete a přene-
cháte. Ovšem v době krize, kdy není 
poptávka po odpadním železe a jeho 
cena klesá, je toto naše úsilí finančně 
značně omezeno. Tímto se pro nás kro-
mě obce stáváte našimi jedinými spon-
zory. Hasičská výbava okolních družtev 
se často jen hemží sponzorskými nášiv-
kami na úborech, či nálepkami sponzo-
rů na hasičských autech. I my jsme letos 
museli investovat do 11ti pracovních 
stejnokrojů pro muže a několika dalších 
pro mládež, za které jsme byli nuceni 
z pokladny vynaložit častku nad 18 tis.
Kč. Proto bychom rádi uvítali sponzor-
ský dar některého z veselských podni-
katelů a s jeho logem si zpestřili nejen 
naše cvičební úbory, ale třeba i hasič-
ské auto. 

Zájezd na sv. Hostýn nedopadl dle 
očekávání. Autobus se nám naplnil pou-
ze z poloviny. Přestože je pro nás orga-
nizování zájezdu ztrátové, nechceme 
od této tradice upustit. Vždyť našim 
mottem je „Bohu ke cti, bližnímu ku 
pomoci“. 

Díky obětavosti Míry Juříka, Kamila 
Kohna a Rosti Juříka se podařilo založit 
družstvo mladých hasičů v kategorii 
mladších žáků, kteří po náročném vý-
cviku začali navštěvovat soutěže pořá-
dané pro jejich kategorii. Výsledky se 
rovnají jejich začátkům, ale zápal s ja-

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

kým soutěží je obdivuhodný. Toto druž-
stvo jsme museli vybavit ochrannými 
prostředky a vkusnými, soutěžím přede-
psanými, kombinézami. Velký dík patří 
hlavně rodičům a příbuzným těchto 
dětí, kteří jim fandí a na soutěžích pod-
porují.

V letošním roce se náš soutěžní tým 
rozrostl opět o družstvo žen, dvě druž-
stva mužů a družstvo starých pánů nad 
35 let. Ti se opět zúčastnili soutěže na 
Březové, pořádané pouze pro tuto vě-
kovou kategorii. Své loňské první místo 
se jim bohužel nepodařilo obhájit kvůli 
ztrátě 1,33 setin sekundy za letos vítěz-
ným družstvem z Neubuze. Moc nás to 
mrzelo, ale druhé místo jim bylo přesto 
útěchou. Rádi bychom do budoucna 
založili i družstvo žen odpovídající vě-
kovým podmínkám soutěže. Doufejme, 
že se nám to někdy podaří. Také naše 
družstvo mužů se může pochlubit krás-
ným pohárem. Na naši poslední soutěži 
konané v Neubuzi se jim podařilo vy-

bojovat krásné třetí místo se ztrátou 
pouhých 0,22 setin sekund za vítězným 
družstvem z Neubuzi. Úkol to byl znač-
ně nelehký, vezmeme-li v potaz 14 
soupeřů v této kategorii.

Po vyčerpání financí určených nám 
obcí, jsme letos byli nuceni si z hasičské 
pokladny zakoupit kompletní hadicové 
útočné proudy v částce 12 000 Kč 
a také upravit starší hadice pro naše 
nejmenší. Chtěli jsme, aby jejich soutěž-
ní start byl co nejsnazší. Přestože jsou 
hadice vyrobeny z kvalitního materiálu, 
vlivem stáří, tlaku a používání se jejich 
životnost snižuje. Často je nám vytýká-
no používání tohoto materiálu na soutě-
žích, ale nepoužíváním hadic se jejich 
životnost zkracuje taktéž.

Z radostnějších událostí sboru: Po 
mnoha letech se uskutečniliy v našem 
sboru a hlavně v jednom roce dvě ha-
sičské svatby. Do svazku manželského 
vstoupil Roman Krajíček s Mirkou 
Juříkovou a Kamil Kohn s Bohumilou 
Masařovou. Oběma manželským pá-
rům přejeme hodně štěstí, úspěchů, 
lásky a hlavně výdrž v našem sboru. 

Letošní pouťové oslavy se nesly 
v duchu obecních oslav a byly rozlože-
ny do tří dnů. Páteční taneční zábava, 
sobotní pohárová soutěž, nad kterou 
převzal záštitu starosta obce a nedělní 
bohoslužba s odpoledním odpočinko-
vým programem. Vše proběhlo pod ši-
rým nebem, a tak byly tyto akce odká-
zány na rozmary počasí. Letos nám ne-
bylo přáno. Smůlou je, že počasí se 
vůbec nepodrobuje tradicím a kazí na-
še pořadatelské úsilí.

V období května až září jsme se zú-
častnili pěti soutěží, které neslouží jen 
ke sportovním účelům, ale také k nácvi-
ku hasičské dovednosti. Je pravdou, že 
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• JUBILANTI 

KVĚTEN
Jana Bodláková

ČERVEN
Alžběta Gerychová
Vlasta Jurásková
Marie Stopová

ČERVENEC
Ludmila Ševců
Božena Zapletalová
Františka Julinová

SRPEN
Jaromír Divilek

ZÁŘÍ
Jaroslav Válek
Jarmila Juříková

 Všem jubilantům blahopřejeme!

• NAROZENÍ

Michal Vráblík
Šimon Mika
Daniela Juříková
Šarlota Ševců
Tomáš Kohn

• ÚMRTÍ

Marie Bednaříková
Marie Gerychová
Miloslav Horák
František Hrbáček
Marie Čočková

• SŇATEK UZAVŘELI

Miroslava Juříková a Roman Krajíček
Kamil Kohn a Bohumila Masařová

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 

nácvik požárního útoku na soutěžích 
není dostačující pro opravdový požár 
a jakékoliv pouhé zahoření v naši obci 
nás může důkladně překvapit. Naštěstí 
díky opatrnosti našich občanů, dodržu-
jících preventivní zásady v naši obci, již 
dlouho nehořelo, a to je velmi dobře. 

Do budoucna nás hodně láká myš-
lenka navštívit pohárovou soutěž v Tu-
čapech u Holešova, kam v roce 1929 
odešel na své nové působiště František 
Frantík, řídící učitel naší veselské školy 
a historicky v pořadí druhý starosta na-
šeho sboru, který v této funkci působil 
sedm let. Rádi bychom navázali spolu-
práci s tímto sborem. Bohužel náš ha-
sičský dopravní prostředek by již tuto 
vzdálenost asi nevydržel. Možná příště, 
a snad i s novou přepravní technikou. 

A co nás čeká na podzim? Každoroční 
podzimní úklid železa a hody s již tra-
dičním voděním berana. 

Těšíme se na Vás Juřík Jaroslav

Tímto nadpisem začíná článek v Ha-
sičských novinách PhDr. Petra Kopáč-
ka. 

Každý z nás řidičů ale i chodců se 
občas dostane do blízkosti železničního 
přejezdu, nebo jej přechází či přejíždí. 
V novinách se bohužel velmi často ob-
jevují obrázky dopravních nehod s po-
ničenými automobily, které se střetly 
s právě projíždějící vlakovou soupravou 
a zprávy o zmařených životech chodců, 
kteří při své nepozornosti vstoupili na 
koleje při průjezdu vlaku. Ovšem může 
se jednat i o jinou překážku bránící 
v průjezdu vlaku jako je například padlý 
strom, spadený těžký náklad z automo-

Identifikovat místo nehody bude snadnějšíIdentifikovat místo nehody bude snadnější

bilu nebo nepojízdný automobil. Pokud 
na železničním přejezdu nastane taková 
nešťastná událost a svědek nebo náhod-
ný občan či přijíždějící řidič chce nahlá-
sit tuto událost na tísňovou linku 112, 
nebo i jiné tísňové číslo a není si jistý, 
kde přesně se nachází, může pro přes-
nou identifikaci železničního přejezdu 
nahlásit jeho číslo. Toto číslo je zařaze-
no v databázi Hasičského záchranného 
sboru. Operační důstojník na základě 
vytvořené databáze dokáže přesně ur-
čit, o který železniční přejezd se jedná 
a kde přesně se na území ČR nachází. 
U přejezdu se semafory je toto číslo na 
zadní straně světelné skříně a u přejez-
du s výstražným křížem je číslo umístě-
no na jeho zadní straně. Číslo začíná 
vždy písmenem - P – přejezd a číslicemi 
o velikosti 5 cm.

Náš nejbližší přejezd v Želechovicích 
u školy je označen číslem P8252. Je 
užitečné vědět o tomto značení, ale 
přejme si, abychom jej nikdy nemuseli 
použít. Juřík Jaroslav


