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V pondělí třetího září jsme zaháji-
li nový školní rok. V první třídě naší
školy se tradičně shromáždili žáci 
a učitelky, prváčci samozřejmě v do-
provodu svých rodičů. 

Za Obecní úřad Veselá jim tento-
krát hodně štěstí a radosti ze školní
práce popřál místostarosta obce,
pan ing. Pavel Křížka, který každé-
mu žákovi prvního ročníku také pře-
dal dárek – kufřík na školní potřeby.

Začal nový školní rok
2007-2008

České školství prochází změnami,
se kterými je veřejnost seznamová-
na zejména prostřednictvím médií.
Nejvýznamnější změnou je výuka v
prvním ročníku. Děti jsou od září
vzdělávány podle školního vzdělá-
vacího programu, což jsou v podsta-
tě učební osnovy upravené podle
místních podmínek a priorit, které si
škola stanoví. 

Naší prioritou je vychovat z dětí
samostatné a sebevědomé jedince,
kteří dokáží úspěšně zvládat pro-
blémy. 

Ve výuce by se měli žáci umět 
orientovat a prakticky vyhledávat 
v encyklopediích, na internetu, 
v Pravidlech českého pravopisu, 
v naučných knihách a samostatně se
orientovat. Usilujeme o spojení výu-
ky s praxí, učíme žáky formou hry,
snažíme se skloubit činnostní učení
se vzděláváním, chceme, aby si děti
uvědomovaly své povinnosti, mož-
nosti sportu a zábavy, uměly smys-
luplně využívat svůj volný čas. Od
první třídy se žáci seznamují s počí-
tačem a ve vyšších ročnících využí-

vají počítače při výuce. Od třetího
ročníku se povinně učí anglicky.
Projektové a skupinové vyučování
není pro nás novinkou. Učíme se na
základě praktických poznatků, ex-
kurzí a výletů. Pořádáme dny otev-
řených dveří pro veřejnost. K dobré
atmosféře ve škole přispívá i spolu-
práce s rodiči, s obcí i okolními ško-
lami. 

Děláme vše pro to, aby děti cho-
dily do školy s radostí, aby se těšily
na své kamarády i učitele a po le-
tech na svou školu rády vzpomínaly.

Začal nový školní rok
2007-2008

V současné době navštěvuje naši školu třicet šest žáků prvního až čtvrtého ročníku.
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Vážení spoluobčané,

oslavy máme (troufám si říci úspěš-
ně) za sebou a nastal čas poděkovat
všem zainteresovaným, což bych rád
nyní učinil. Na úvod bych chtěl podě-
kovat Vám, všem spoluobčanům, kte-
ří jste pozvali své příbuzné a známé
na oslavy obce a společně tak vytvo-
řili výbornou atmosféru po celé tři
dny. Program oslav byl sestavován
pro všechny věkové kategorie a pev-
ně věřím, že nikdo nelitoval své účas-
ti, ale naopak mu v paměti zůstanou
příjemné vzpomínky.

Ale vraťme se na začátek – do do-
by příprav. K informovanosti o pořá-
daných akcích jistě přispěly billboar-
dy, jejichž rozmístění i grafickou úpra-
vu sponzorsky zajistil pan Jiří Korčák
(FALCON media). Pro realizaci oslav
bylo snahou vytvořit příjemné prostředí, což znamenalo
nejen úklid obce, ale i rekonstrukci příjezdové komuni-
kace ke hřišti, vybudování zpevněné plochy na fotbalo-
vém hřišti, opravu a nátěr oplocení školy, přístupový
chodník na dětské hřiště atd. V této souvislosti se proje-
vila ochota zaměstnanců obce a členů zastupitelstva ře-
šit aktuální, postupně vznikající problémy. Díky.

S nedostatkem času a velkým množstvím materiálů
se potýkal jistě také Jaroslav Juřík při přípravě knihy
„Veselá – Procházka časem“. Jemu, týmu spolupracov-
níků (jmenovitě: PaedDr. Ladislavě Čočkové, Mgr. Soně
Urbanové, Jitce Gregoříkové, Petře Dlabajové, JUDr.

Ladislavu Čočkovi, PhDr. Zdeňku
Pokludovi, Pavlu Oškerovi a Romanu
Divílkovi) a sponzorům patří velký
dík, a to jistě nejen ode mne, ale i za
Vás - čtenáře.
K celkovému dojmu z programu jistě
přispěly i výborné vdolečky, které na-
pekly místní ženy .
Samotný termín oslav byl zvolen na
konec července - pouť sv. Anny, což
není samo o sobě zárukou hezkého
počasí, ale nám se naštěstí vydařilo –
Bohu díky.
V rámci doprovodného programu byly
uspořádány v hasičské zbrojnici, sále
obecního úřadu a v budově školy 
a školky výstavy, dokumentující histo-
rii těchto míst. Příprava materiálů i sa-
motná produkce byla rozhodně ná-
ročná, ale satisfakcí organizátorům
byl velmi pozitivní ohlas veřejnosti.

Jednotlivé akce programu byly průběžně zaznamená-
vány mj. manžely Janíkovými, kteří zpracovali skvělý do-
kument v podobě DVD, za což jim patří rovněž díky.

Doufám že se budeme setkávat častěji.
Na závěr tedy patří mé díky všem členům zastupitel-

stva, zaměstnancům obce, Základní školy a Mateřské
školy Veselá, Unii rodičů , členům SDH, Mysliveckého
sdružení a TJ SOKOL Veselá, brigádníkům, provozova-
telům občerstvení a všem dalším, kteří se podíleli a po-
máhali při prezentaci obce při tak náročné akci, která se
nekoná každý rok.

Daniel Juřík, starosta obce
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***
Jménem rodiny Večeřové z Těmic a z Buchlovic Vám

srdečně děkujeme za vřelé a přátelské přijetí do rodné
obce na oslavě šestistého výročí založení obce a oslav
svěcení praporu sboru dobrovolných hasičů. 

Bylo nám mezi Vámi dobře a cítili jsme se jako do-
ma. 

Byli jsme mile překvapeni jak krásně jste to všechno
organizačně zvládli. Kniha, která byla k tomuto výročí
vydána, je jedním slovem fantastická.

S pozdravem Miroslav a Jaroslava Večeřovi z Těmic

Děkujeme 

***
Vážení přátelé, 
chci Vám poděkovat za krásné dny při slavnostech

Veselé. Ještě dnes rádi vzpomínáme a hřeje nás pocit, že
patříme k bezvadnému společenství Veselé. Práce, 
úsilí, a posléze únava až do vyčerpání všech organizáto-
rů i účinkujících se vyplatila a výsledek a dojmy jsou
moc moc fajn. Díky. 

Do veškerého Vašeho dalšího konání Vám přeji „rovné
a suché cesty“ a mnoho úspěchů. 

Za celou naši rodinu, která se slavností účastnila, Vám
děkuje rodačka Jana Rozsypálková, roz. Machalíčková 
v č.p. 113, tohoto času z Bílovic u Uherského Hradiště.
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Svoz 
nebezpeãného odpadu
Dne 10. října 2007 v době od

14.30 do 17.00 hod. budou
Technické služby Zlín, s. r. o. pro-
vádět svoz nebezpečných odpadů.
Odpad bude odebrán systémem
dům od domu. 

Do nebezpečného odpadu patří:
barvy, motorové, převodové a ma-
zací oleje, rozpouštědla, obaly ob-
sahující zbytky nebezpečných lá-
tek, olověné akumulátory, asfaltové
směsi obsahující dehet, chemikálie,
které jsou nebo obsahují nebezpeč-
né látky, nepoužitelná cytostatika
(léky), kyseliny, zásady, baterie, mo-
nočlánky, zářivky, lednice, vyřaze-
né elektrické a elektronické zaříze-
ní obsahující nebezpečné látky.

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
SDH Veselá pořádá v sobotu 

13. října 2007 sběr starého železa.

Setkání seniorů
Zastupitelstvo obce Veselá, ko-

mise kulturní a komise sociální 
srdečně zvou na tradiční setkání 
s občany důchodového věku.

Setkání se uskuteční v pátek
19. října 2007 v Restauraci Vese-
lanka, začátek v 17.00 hodin.

K tanci a poslechu bude hrát
DUHA – hudební duet.

Těšíme se na vaši účast!

Víte to?
• že ve Veselé stojí ještě poslední klasická sušírna ovoce, kde se sušilo ovoce

pálením dřeva – mají ji Drábkovi na Záhumení,
• že Veselané si mohli zajet do Ameriky bez pasu a doložky již dávno před re-

volucí? Mohli tam zajít pěšky nebo si zajet s kravským nebo koňským povozem 
a do tmy byli zpátky. Stačilo navštívit les a sady mezi Veselou, Lužkovskem 
a Hvozdenskem. V Americe měli dokonce Veselané chaty (Slávkovi a Holíkovi),

• že pokud vás lákala „jenom“ Vídeň, stačilo zajít pod Chatařovo,
• že asi před 40 lety bylo na Veselsku asi 10 studánek, kde jste se mohli v létě

občerstvit třeba při práci na poli,
• že v 30. letech minulého století se měla pod Veselou budovat přehrada na za-

držení přívalových vod, případně jako zásobárna pitné vody o rozloze až 127 ha.
Po tomto záměru zůstal již jen domek správce nádrže před Lípou „Na přehradě“,

• že k Veselé patřily až 3 hospody – Na Lešetíně, U Ševčíků a jedna pod Veselou
směrem na Lípu,

• co mají společného jména – Fuksa, Princ, Zora, Valach a strýčci Fojt, Skaška,
Machovský, Stopa – byli to jedni z posledních koní veselského JZD a jejich koňáci

• u koho jste to vlastně byli, když jste navštívili:
- Jožinkovy, Tuňovy, Mordyjákovy, Karlíkovy, Kadlbkovy, Elinovy, Kaprálovy,

Ovčákovy, Penězovy, Jancovy – u Válků
- Korábovy, Leonovy, Fojtovy – u Machalíčků
- Pavlovy, Filuškovy, Řezníkovy, Gajdošovy – u Křížků
- Cagalovy, Kolářovy, Šincovy, Jemelkovy – u Juříků
- Staníkovy, Srandíkovy, Chatařovy, Lojzovy – u Večeřů
(a to je jen část veselských přezdívek)

Vzpomínáte si?
• na Veselé se ještě asi před 20 lety promítalo kino v sále na obecním úřadě,

před cca 40 lety to bylo až 3x týdně s přestávkami při výměně filmu na sodovku,
slámky nebo cukroví,

• v sále hospody „U Ševčíků“ probíhala pravidelná cvičení mužů, žen a mla-
dých pod hlavičkou Sokola,

• na „Babiččinu krabičku“ populární estrádu veselských občanů – umělců, se
kterou cestovali i po okolí,

• na každoroční plesy myslivců, hasičů, Sokolů, Červeného kříže, později
SRPŠ, mladých, na oblíbené čaje o páté, pořádané mladými Veselany (ČSM, SSM,)

• jak se jezdívalo na jednodenní autobusové zájezdy na hory (Tesák, Troják),
• jak se hrávaly pravidelné turnaje o přeborníka Veselé ve stolním tenise nebo

nohejbalu,
• jak se chodívalo ze školy na podzim „na lízačku“ (ke Slováčkom u Holíků na

čerstvě vařené trnky),
• když se pod Veselou začínal hrát fotbal, chodívalo se nejen umývat, ale někdy

i pít do Ostrátku. To ale byli ještě v tomto potoku raci a pstruzi. O tom by mohli
zase vyprávět místní pytláci, když chodili chytat do ruky, na vidličku nebo dokon-
ce do záclony.

• že nejlepší a nejvíc třešní bývalo ve Vrchovině,
• jak se v zimě dalo na bruslích buď po lůkách nebo po Dřevnici dojet 

z Podveselé až k Lipě, kde se pak u splavů hrával hokej. V létě tam pak bylo oblí-
bené koupání.

• na hojně navštěvované lyžařské a sáňkařské závody „Na dolině“, „U drůbe-
žárny“ nebo „U chatařového“,

• jak se v zimě jezdívalo na saních a bobech od Daňkového nebo „od kravína“
až pod Veselou, když jsme si často museli nejdřív odmést posypovou škváru,

• kde byla na Veselé kovárna, obecní váha, obchod s potravinami u Leonů, prů-
myslovka s vedoucí tetinkou Kochanovou u Machalíčků nebo masna „U řezníků“
– Křížků,

• jak bývaly populární turecký med, pendrek, klátek, kačení mýdlo, vojenské
kafé?

Pokud jsou vám už, hlavně asi mladým, některé vzpomínané věci nebo pojmy
neznámé, zeptejte se svých rodičů nebo dědečků.

Malý test 
JAK ZNÁTE SVOJI OBEC

1) Veselský katastr má rozlohu:
a) 333 ha;  b) 444 ha;  c) 555 ha

2) Obec Veselá má … sousedů:
a) 5;  b) 4;  c) 6

3) Nejvyšší místo veselského katast-
ru má nadmořskou výšku:

a) 320 m n.m.; b) 368 m n.m.
c) 405 m n.m.

4) Než se dostane voda z Veselé do
moře proteče … potoky a řekami:

a) 7;  b) 6;  c) 4

(Správné odpovědi na str. 5)

PAMĚTI RODÁKA
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Co v nás zanechaly oslavy 
u pfiíleÏitosti 600 let od první písemné zmínky o obci Veselá

Na přelomu měsíce června a července proběhla ve škole výměna oken.
Školní budova tím získala nejen na vzhledu, ale nová okna nám umožňují
snadnější manipulaci při větrání, okna jsou zabezpečena síťkami proti hmy-
zu, výměnou se zlepšil i estetický vzhled a snížila se hlučnost veškerých
místností v budově. 

Dotaci na realizaci projektu z Podprogramu na podporu obnovy venkova
poskytl Zlínský kraj ve výši 115 000,- Kč. Náklady na výměnu oken činily
298 761,- Kč. 

Ředitelství školy děkuje Obci Veselá za realizaci výměny oken.

Začalo to přípravou oslav, vyčleně-
ní rozpočtu pro průběh oslav, oslove-
ní rodáků, hostů a sponzorů. Aby 
oslavy probíhaly dle řádu, bylo nut-
né, aby zastupitelstvo obce spolu se
starostou vypracovalo program a ur-
čilo termíny a čas programů.

I když jsem osobně neměla mož-
nost zúčastnit se všech programů 
oslav, vůbec nelituji. U presence ná-
vštěvy občanů, rodáků a hostů při
prohlídce kronik, archiválií, fotografií
z dob 50 – 80 let, jsem byla moc spo-
kojená.

Hosté byli vděční, že jsme na ně
nezapomněli, každý se chtěl podělit
co nového viděl, jak se jim líbí pro-
gram oslav. Ptali se co nového v ob-
ci, ocenili, jak se důkladně obec při-
pravila na oslavy.

Ptali se: „Marto, kdo má postavený
ten hezký domeček pod Bednaříka-
ma pod Veselou?“. S radostí jsem od-
pověděla: „To je rodinný dům naší
rodačky Jarmilky Horníkové.“ „Proč
ty 2 domky stojí na pozemku pana
Františka Válka pod RANem?“. 

Procházka a projížďka vláčkem
„Žlebem“ překvapila rodáky a hosty,
chválili pěkně udržované uličky, ro-
dinné domky a upravené okolí v celé
obci. Že máme v obci vybudovaný
plyn, kabelovou televizi, opravené
fasády školy a obecního úřadu. 

Ráda jsem odpovídala na dotazy,
nabídla knížku „Veselá – Procházka
časem“, slivovici a vdolečky, které
napekly zdejší ženy s hlavní cukrář-
kou paní Marií Čočkovou, rozenou
Gerychovou.

Hodně rodáků chtělo v hospodě
posedět podle řečí delší dobu. Chtěli
se přivítat s občany, známými i býva-
lými sousedy. To ovšem nešlo, pře-
krásné melodie dechového souboru
„Vlčnovjanka“ lákaly každého ven 
z restaurace.

Hodně návštěvníků navštívilo na-
před základní školu a pak si přišli
prohlédnout kroniky na obecní úřad.
První dojmy ze školy: jak hezky 
a pečlivě byla vyzdobená škola, udr-
žované třídy částečně zařízené mo-
derním nábytkem. To všechno do-

vedli lidi ocenit a poděkovat obci za
pěkně prožité tři dny v rodné obci,
mezi svými občany a rodinou.

Někteří poslali i děkovný dopis.
Snažili jsme se vám představit 

a nabídnou nejstarší dochované záz-
namy obce, přiblížit historii jak star-
ším, tak mladým lidem.

Děkujeme arcibiskupovi Janu
Graubnerovi, který sloužil mši sva-
tou. Jsme rádi že nám vyšlo i krásné
počasí.

Marta Řiháková

Máte platný OP?
Občanské průkazy bez strojově

čitelných údajů končí platnost podle
doby vydání dokladu, a to v násle-
dujících termínech:

OP vydané do 31. 12. 1998 konec
platnosti nejpozději 31. 12. 2007

OP vydané do 31. 12. 2003 konec
platnosti nejpozději 31. 12. 2008.

Pro občany narozené před 1. 1.
1936 platí výjimka – občanské
průkazy, ve kterých je vyznačena
doba platnosti „bez omezení“ ne-
bo „platnost prodloužena bez 
omezení“ zůstávají nadále platné.

MOUDRÁ SLOVA

TWAIN: Toho kdo má štěstí, můžete
třeba hodit do vody a vyplave s rybou
v zubech.

MONTAIGNE: Naše osobní přednos-
ti se podobají řece. Ta čím je hlubší,
tím méně hučí.

BYRON: Nic nás nepřibližuje víc 
k nebi, než láska.

EPIKUROS: Nekažme si to co máme,
touhou po tom co nemáme.

Vyčteno z knih – M. Řiháková

DVD – Oslavy
DVD – Oslavy 600 let obce

Veselá, 27. – 29. 7. 2007
Na Obecním úřadě Veselá máte

možnost objednat si DVD z čer-
vencových oslav. DVD jste mohli
shlédnout ve vysílání kabelové tele-
vize obce.  Cena 150,00 Kč.

Objednávky telefonicky na tele-
fonním čísle: 577 983 285, e-mai-
lem: ou@veselauzlina.cz, osobně
na OÚ.
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Správné odpovědi - test:

1 b), 2 a) - (Slušovice, Zádveřice,
Klečůvka, Lůžkovice, Hvozdná) , 3 b), 
4 c) - (Ostratek, Dřevnice, Morava,
Dunaj)

Na základě § 25 odst. 4h) zá-
kona č. 458/2000 Sb., požádala
firma E.ON ČR vlastníky či uživa-
tele nemovitostí o odstranění či
okleštění stromoví a jiných po-
rostů ohrožujících bezpečný 
a spolehlivý provoz elektrického
distribučního zařízení.

U vedení nízkého napětí (400
/230 V) je předepsaná nejmenší
vzdálenost porostu od vedení 1 m.

U vedení vysokého napětí (22
kV) je předepsaná nejmenší vzdále-
nost porostu od vedení 2 m a dále
je nutno respektovat ochranné pás-
mo, které je vymezeno vzdáleností
7 m kolmo od svislé roviny krajního
vodiče na obě strany a kde je dovo-
leno pěstovat porosty pouze do vý-
še 3 m.

U vedení velmi vysokého napětí
(110 kV) je předepsaná nejmenší
vzdálenost porostu od vedení 3 m a
dále je nutno respektovat ochranné
pásmo, které je vymezeno vzdále-

Stromy ãi kefie nesmí bránit elektrickému vedení

ností 12 m kolmo od svislé roviny
krajního vodiče na obě strany a kde
je dovoleno pěstovat porosty pouze
do výše 3 m.

V lesních průsecích jsou vlastníci
či uživatelé dotčených nemovitostí
povinni umožnit E.ON ČR udržování
volného pruhu pozemků o šířce 4 m

po jedné straně základů podpěr-
ných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být
ohrožena bezpečnost osob, tech-
nický stav vedení nebo jeho pro-
voz, může být prováděna pouze se
souhlasem E.ON ČR a za dozoru 
osoby jí ustanovené.

Odstranění či okleštění dřevin by mělo být dokončeno v termínu do 15. 11. 2007.

V návaznosti na jarní zpravodaj by-
chom Vás opět rádi informovali 
o činnosti sboru, a to nejen Vás ob-
čany, ale i členy, kteří již nejsou tolik
aktivní. Naší první jarní činností byla
návštěva sv. Hostýna. Jako každým
rokem je snaha plně obsadit autobus
na tuto nádhernou hasičskou pouť.
Letošní obsazení autobusu bylo nad-
standardní. Děkujeme všem účastní-
kům. 

Další z pravidelných aktivit je jarní
očista obce od kovového odpadu.
Díky počasí i tato akce proběhla
zdárně, a proto upozorňuji na další
podzimní sběr, který proběhne 13.
října. 

Oslavy pořádané v naší obci zved-
ly činnost našeho sboru do slušných
obrátek. Na tuto akci jsme se připra-
vovali již delší dobu, která započala
návrhem a vyšitím nového znaku pro
naši organizaci „spolkového prapo-
ru“. V návrhu je zakomponován znak
naší obce a sv. Florián jak bdí nad 
obecním duchovním symbolem, naší
kapličkou. Díky obecnímu zastupi-
telstvu jsme si mohli dovolit tuto vý-
znamnou akci uskutečnit. 

Podíleli jsme se na odstranění pře-
rostlého chrastí pod Veselou.

Prvního kola soutěže v požárním
sportu 11. okrsku v Trnavě 2. června
jsme se zúčastnili se dvěma družstvy
mužů. Družstvo mužů se účastnilo 
i několika pohárových soutěží v okol-
ních obcích.

Nastává čas příprav na oslavy obce
a náš velký svátek, svěcení našeho
praporu. Součástí oslav byla fotoga-
lerie naší dlouholeté činnosti a výsta-
va techniky, obě pořádané v prosto-
rách hasičské zbrojnice. Perlou vý-
stavy byla zapůjčená dvoukolová
stříkačka od sboru z Březové. Stejný
typ byl zakoupen naším sborem v ro-
ce 1924, ale po přechodu na moder-
ní techniku a z nedostatku skladova-
cích prostor byl tento stroj zubem ča-
su zničen. Další akcí oslav byla so-
botní ukázka zásahu na hořící objekt
a pořádání páteční taneční zábavy
pro mladou generaci s rockovou ka-
pelou FOCUS na hřišti za školou,
která se hlavně zásluhou počasí vy-
dařila ke spokojenosti všech. Ovšem
hlavním dnem byl nedělní program,
a to hlavně 11. hodina, kdy nám byl

vysvěcen spolkový prapor. Že nám
jej posvětí arcibiskup Jan Graubner
přímo v naší obci bylo pro nás velké
a příjemné překvapení. 

Hasiči z Březové nás v rámci svých
oslav 600 let obce pozvali 11. srpna
na soutěž starých pánů ve věku nad
35 let. V konkurenci sedmi družstev
mužů, se naše družstvo umístilo 
v náročné soutěži na druhém místě
se ztrátou 74 setin minuty za prvním
družstvem z Neubuzi. Dále byl náš
sbor zařazen do zábavné pojezdové
soutěže „GRAND PRIX MLÁDEŽE
11. OKRSKU“. Dne 22. září se mlá-
dežnická družstva utkala v soutěžích
i na hřišti TJ Sokol Veselá. Závěrem
bych Vás chtěl upozornit na sobotu
27. října, kdy se chystáme na tradič-
ní vodění berana před hodovou ne-
dělí.

Za SDH Veselá – Jaroslav Juřík

SDH Veselá – informuje
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JUBILANTI
K V Ě T E N

Marie Drábková 80 let
Vojtěška Večeřová 60 let
Josef Tomšů 50 let

Č E R V E N
Alžběta Gerychová 90 let
Věra Divílková 55 let
Josef Lukeš 55 let

Č E R V E N E C
Anna Machalíčková 70 let
Ladislav Valášek 55 let
František Ševců 50 let

S R P E N 
Karel Vágner 80 let
Marie Juříková 80 let
Zdeněk Řihák 65 let
Marie Gregoříková 65 let
Věra Krčmová 60 let
JUDr. Ladislav Čoček 55 let
Anna Juříková 55 let
Josef Geryk 50 let

Z Á Ř Í
František Gajdošík 50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
David Slováček
Karolína Javorová
Gabriela Juříková
Lucie Hradilová

ÚMRTÍ
Josef Stopa
Štěpánka Kamenčáková
Marie Kuželová
Marie Válková
Helena Machalíčková
Stanislav Gajdošík

SŇATEK UZAVŘELI
Marcela Valášková 

a Zdeněk Jakuba
Karel Vágner a Iveta Žáčková
Tomáš Gregořík 

a Barbora Bednaříková

UPOZORNĚNÍ - Kdo nechce být
zveřejněn ve společenské kronice,
nahlaste svůj nesouhlas na OÚ.

Spoleãenská
kronika 

Spoleãenská 
kronika 

Policejní zprávy
Vážení čtenáři,
když jsem byl požádán panem starostou Juříkem o napsání článku do va-

šeho zpravodaje, nevěděl jsem zprvu, jak bych měl začít, nakonec jsem na to
však přece přišel...

Nejzávažnější a tolik diskutovanou změnou, zejména mezi motoristickou
veřejností byla úprava zákona o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
číslo 361/2000 Sb. Ta od 1. 7. 2006 nastolila dlouho očekávaný bodový
systém, přitvrdila na pokutách a postizích a zavedla některá nová pravidla. Po
prvních euforických výkřicích o úžasnosti a funkčnosti tohoto zákona došlo
však k opaku a skoro až negativnímu trendu.

Navzdory vysokým pokutám a postihům se řidiči dopouštějí velkého množ-
ství přestupků - překročení rychlosti, jízda pod vlivem alkoholu, porušování
zákazových nebo příkazových značek, jízda bez použití bezpečnostního pá-
su, jízda bez světel, apod. A kolikrát to přijde, že řidiče vůbec nezajímá, že
taková ustanovení zákona existují a mají se dodržovat.

Policie bude i nadále tvrdě postupovat proti přestupcům a jen připomínám,
že při udělování blokové pokuty pachateli přestupku policista přihlíží mimo
jiné k závažnosti přestupku, okolnostem jeho spáchání, míře zavinění, způso-
bené škodě a také osobě přestupce. Bývalý policejní prezident Jiří Kolář pro-
hlásil, že dopravní nehodovost je největším zločinem v zemi - a měl pravdu.
Tomuto výroku dávají statistiky za pravdu!!!

Kdybychom se zamysleli nad jen banálními přestupky a pokračovali by-
chom až přestupkům závažným a nebo trestným činům v dopravě, přišli by-
chom k tomu závěru, že spousta řidičů spoléhá na to, že je policejní hlídka
nezastaví a když ano, tak, že se přestupek nějak vyřeší a snaží se policisty u-
mluvit. Kolikrát to vyvolává dojem, že řidiči se omlouvají hlídce ne proto, že
se dopustili protiprávního jednání, ale jen proto, aby dostali pokutu co nej-
nižší. Což, jak sami jistě uznáte, je jednání pokrytecké.

V souvislosti s tímto zákonem byly kriminalizovány i některé dřívější pře-
stupky, a to zejména řízení motorového vozidla bez příslušné skupiny nebo
podskupiny řidičského oprávnění - § 180d trestního zákona.

Neboť se zvýšil počet přestupků a trestných činů, je pravdou to, že narostl
tzv. „nápad“ trestné a přestupkové činnosti, avšak až podrobné rozbory by u-
kázaly, nakolik je to způsobeno vznikem nových skutkových podstat a nako-
lik je to způsobeno tím, že se zhoršila situace ve společnosti.

Avšak policie tu není jen proto, aby rozdávala pokuty a trestala. Policie je
tu také od toho, aby pomáhala a chránila. V této souvislosti je od policejního
prezidia nastolován nový trend práce, tzv. community policing, což je činnost
policie zaměřená hlavně na práci v přidělených okrscích a územích. Jak jistě
všichni víte, vaše obec Veselá spadá do místní působnosti obvodního odděle-
ní PČR ve Vizovicích. Vaší obci jsou přiděleni dva policisté, kteří jsou v kon-
taktu s vedením obce a snaží se řešit problémy, které se dotýkají obce a poli-
cie. Tato práce po několika letech jen represe je nesnadná a chce vůli, prostor
a určitý čas, aby se zažila. 

Proto bylo dohodnuto s panem starostou, že návštěvy pověřených policistů
v obci budou častější a policisté, v případě zájmu, budou k dispozici v urče-
ných hodinách přímo občanům, kteří budou potřebovat radu či pomoc. Cílem
této práce je kriminalitě raději preventivně předcházet, než ji potom represiv-
ně potírat. 

Chtěli bychom vás požádat o to, abyste zahodili ostych a pokud potřebuje-
te poradit nebo se domníváte, že máte policii co říci, obraťte se na starostu ob-
ce nebo přímo na nás a my se vám budeme snažit vyjít vstříc v rámci svých
služebních kompetencí. O dalších novinkách budete i nadále informováni.
Přeji vám všem hezký podzim.

pprap. Tomáš Kubů

Policie České republiky, obvodní oddělení, Slušovská 425, 763 12 Vizovice
tel.: 57745333, 974662604, fax.: 577453333
tísňová bezplatná linka: 158

Upozorňujeme občany, že druhé
splátky poplatku:

- za svoz domovního odpadu 
- za kabelovou televizi 
- poplatek ze psa za rok 2007 
jsou splatné do 30. září 2007!
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