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Vážení spoluobčané,

nastává čas vánoční pohody a kli-
du. Rád bych Vás v těchto chvílích 
seznámil s rekapitulací toho, co se 
v letošním roce podařilo v obci zrea-
lizovat a jaké činnosti a akce jsou 
naplánovány na rok 2008.

O oslavách obce již bylo napsáno 
dosti, a proto se k nim již nebudu 
vracet. Začal bych tím, že již delší 
dobu se jevilo za nutné řešit situaci 
obecní restaurace „Veselanka“. 
V dubnu tohoto roku byla proto zahá-
jena rekonstrukce kuchyně (tak, aby 
její dispoziční řešení vyhovovalo 
přísným hygienickým a provozním 
podmínkám) a přístavba samostatné-
ho vchodu do vyšších pater budovy. 
V současné době je kuchyně plně 
vybavena a zbývá pouze schválení 
krajskou hygienickou stanicí, aby 
mohl být provoz obnoven. Jsem pře-
svědčen, že bude poté možno zajít si 
do restaurace nejen na chutný oběd 
či večeři, ale že bude možno zajistit 
vaření a distribuci obědů pro seniory, 
příp. firmy či ostatní zájemce.

Řešení obytných prostor ve 2. a 3. 
patře budovy je momentálně před-
mětem studie, která bude obsahovat 
možné varianty využití prostor ke 
krátkodobému či dlouhodobému 
ubytování osob, stejně jako možnosti 
financování rekonstrukce. V současné 
době se jeví jako optimální financo-
vání z fondů Evropské unie. Upřes-
ňující podmínky pro získávání dotací 
(tzv. výzvy) však budou vydány v 1. 
třetině příštího roku, takže není pro-
zatím jasné, zda bude možno využít 
fondy tzv. „přeshraniční spolupráce“ 
či např. na podporu cestovního ruchu 
v regionu.

Hygienické podmínky a provozu-
schopnost nás však trápí i v dalším 
obecním objektu – v budově školy. 
Zde nejsou vyhovující prostory školní 
kuchyně, stejně jako zázemí pro per-
sonál. Budeme samozřejmě hledat 
řešení, které by efektivně (tzn. za co 
nejnižší náklady) odstranilo všechny 

V pátek 7. prosince 2007 proběhla 
v restauraci Veselanka tradiční 
Mikulášská besídka s nadílkou, kte-
rou pořádala ZŠ a MŠ Veselá ve spo-
lupráci s Unií rodičů. Obec Veselá 
podporuje akce, které jsou zaměřeny 
především pro děti a přispěla na na-
dílku částkou 3000 Kč. Jako vždycky 
byl sál zaplněn dospělými i dětmi do 
posledního místa…
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nedostatky a zpříjemnilo prostředí dě-
tem i zaměstnancům školy. Prvním 
signálem změny k lepšímu byla výmě-
na podlahové krytiny v jídelně, kterou 
sponzorsky věnoval p. Číž. Děkujeme.

Další významnou akcí, na jejíž reali-
zaci se obec podílí, je výstavba infra-
struktury k devíti rodinným domům 
v lokalitě „Mezi cestami“. Zde jsme fi-
nančně podpořili zokruhování vodo-
vodního řádu, rozšíření místní komuni-
kace a rozvodů kabelové televize. 

Obecní zastupitelstvo vnímá jako 
důležitý krok vytváření potenciálu pro 
výstavbu nových a údržbu stávajících 
domů i okolí, a proto na příští rok v ná-
vrhu rozpočtu zohlední rekonstrukci 
místní komunikace „Ve Žlebě“ či při-
pravovanou výstavbu kanalizace v lo-
kalitě „Drahy“.

Na základě žádostí občanů připravu-
jeme počátkem příštího roku také zpro-
voznění dalších TV stanic na kabelové 
televizi. Zájem občané projevili zejmé-
na o program určený pro křesťanskou 
veřejnost – Noe, ale i o nově vznikající 
kanál Nova Cinema. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti této akce (cca 70 tis. 
Kč) bude ještě výběr kanálu předmě-
tem jednání.

Počátek nového roku by měl být také 
obdobím předsevzetí, a proto bych rád 
na vás, občany, apeloval, abyste se 
pokusili důsledněji třídit odpad. Byl 
bych osobně velmi potěšen, kdyby se 
pak již neopakovala situace, jíž jsem 
byl svědkem, kdy pár dnů po sběru 
železa jsem viděl v obecních velkoob-
jemových kontejnerech větší množství 
železného šrotu či plastových lahví, 
které sváží Technické služby Zlín každý 
měsíc. Na odvoz a likvidaci odpadů 
vynakládá obec, potažmo také vy – ob-
čané v poplatcích za odpady, nemalé 
finanční prostředky a v dnešní době 
chystaných zdražování by bylo jistě ve 
Vašem zájmu, aby se tyto poplatky ne-
zvyšovaly.

Velmi nerad bych skončil pesimistic-
ky, a proto mi dovolte, abych Vám – 
všem spoluobčanům, poděkoval za 
spolupráci v roce 2007 a popřál jmé-
nem svým i jménem obecního zastupi-
telstva a zaměstnanců obce krásné, 
poklidné prožití svátků vánočních 
a v roce 2008 hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a rodinné pohody. Daniel Juřík

Vítání občánků v roce 2007
V letošním roce jsme uspořádali dvě slavnostní vítání občánků do života. V so-

botu 14. dubna jsme uvítali Terezii Kohnovou, Jakuba Číže a Ondřeje Žůrka, 
v sobotu 10. listopadu dvě děvčátka Gabrielu Juříkovou, Lucii Hradilovou a jed-
noho chlapečka Davida Slováčka.

Slavnostní projev starosty, milé vystoupení dětí ze základní školy, předání pa-
mětních listů, malých dárků a kytiček maminkám, následné focení do rodinných 
alb. Takový byl průběh slavnostních vítání. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní ředitelce ZŠ a MŠ Veselá za přípra-
vu kulturního vystoupení dětí. Uznání patří i zastupitelstvu obce za uvolnění fi-
nanční částky k zajištění dárků, kytiček a fotoalb.

Už nyní se těšíme na další setkání s novými veselskými občánky, které bychom 
chtěli přivítat v měsíci lednu 2008.

 J. Gregoříková 

Pobíhající psi
V poslední době se množí stížnosti 

od občanů na volně pobíhají psy, kteří 
znečišťují nejen chodníky, ale i soukro-
mý majetek občanů. Upozorňujeme 
majitele psů, aby své psí miláčky ne-
pouštěli volně po obci a zabezpečili je 
proti svévolnému opuštění ze svých 
pozemků.

Pokud se situace nezlepší, budeme 
nuceni zajistit odchyt volně pobíhají-
cích psů. Pro majitele to znamená, že 
veškeré náklady s odchytem budou 
muset uhradit.

Ničení 
obecního majetku

Chtěli bychom požádat rodiče, 
aby se zajímali, co dělají jejich děti 
ve volném čase a zejména v pozd-
ních odpoledních a večerních hodi-
nách. Dochází totiž k poškozování 
obecního majetku (čekárna u školy, 
označení obce u vjezdu od Hvozdné 
a Klečůvky). Pokud bude některé 
z dětí přistiženo, bude náhrada ško-
dy spojená s opravou předepsána 
rodičům.

Zlínská vodárenská, a.s., provozova-
tel vodovodu a kanalizace v obci sdě-
luje cenu vodného a stočného pro rok 
2008:

Cena vodného a stočného v roce 2008
Vodné  30,57 Kč
Stočné  26,73 Kč
Celkem  57,30 Kč

Dne 5. ledna 2008 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, 
kterou pořádá Sdružení Česká katolická charita. Mladí ko-
ledníci z řad veselských dětí budou doprovázeni vždy do-
spělou osobou, jež je řádně zaregistrována a zodpovědná za 
pokladničky, zapečetěné proti zneužití.

Výtěžek sbírky podporuje stovky nejrůznějších projektů: 
domovy pokojného stáří, dětské stacionáře, jednotlivé hen-
dikepované či sociálně slabé rodiny a mnoho charitních 
zařízení podle určení místních Charit.

Děkujeme Vám za odvahu podpořit charitní dílo.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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VÝUKA PLAVÁNÍ

Výuka plavání 

– ze slohových sešitů
• T ř e ť á c i

Jakub Macík
V plavání mě nejvíc baví plavání 

prsama a znakem. Na plavání mě 
všechno baví.

Petra Mládková
Ráda chodím do plavání, protože mi 

to jde. Myslím, že je dobře, že si mů-
žeme zaplavat všichni. Nejvíce mě tam 
baví, jak skáčeme do vody. Myslím, že 
mě tam všechno baví.

Každý čtvrtek jezdíme do plavání. 
Ráno jdeme do školy s učením i s pla-
váním. Ihned, jak přijdeme do školy, 
máme po přezutí první vyučovací ho-
dinu (hudební výchovu). V té se někdy 
učíme noty nebo písničky (ani jedno 
mne vůbec nebaví). Po skončení hodi-
ny posvačíme a potom jdeme na auto-
bus. Jedeme do Zlína do Plavecké 
školy. Máme deset dvoulekcí. Cestou 
nabereme školu ze Zlína a pak jedeme 
přímo do lázní. Akorát nemáme rádi 
styl jízdy pana řidiče. Vystoupíme 
a jdeme do areálu. Vyšlapeme schody 
a přezujeme se. Pak jdeme do šaten. 
My máme vlastní šatnu a druhá škola 
má svou. Svlékneme se a dáme si plav-
ky, čepici a bereme si tašky, kde máme 

ručníky a mýdlo. Jdeme pod sprchy. První si dáváme tep-
lou a potom proběhneme pod studenou sprchou. Seřadíme 
se do družstev a potom si učitelé a učitelky berou svá 
družstva na docházku. Máme čtyři družstva, první nejlep-
ší, druhé je dobré, třetí se potřebuje dost učit a čtvrté ne-
umí skoro vůbec plavat. Po docházce jdeme plavat. Vždy 
se na začátku rozplaveme libovolným stylem, potom se 
učíme znak, prsa a kraul. Po 45 minutách máme přestáv-
ku, jdeme na záchod, pod teplou vodu, vysmrkáme se 
a odpočíváme. Po přestávce zahájíme druhou hodinu 
a jdeme znovu do družstev. Po druhé hodině se seřadíme, 
řekneme ZDAR a jdeme si pro tašky, kde máme věci. 
Jdeme do sprch, namydlíme se a v sušárně se usušíme. 
Jdeme do šaten. Převlečeme se a jdeme do bufetu, tam si 
kupujeme sladkosti. Potom se seřadíme, spočítáme se 
a jdeme na autobus. Starší z naší školy většinou sedí vza-
du, mladší před námi a škola ze Zlína sedí vepředu. 
Odjedeme do školy, bereme si učení a ti, co jdou po vyu-
čování, jdou domů. Ostatní jdou na oběd a jdou po obědě 
nebo jdou do družiny. Ten den se mi vždycky moc líbí.

Adam Tkadlec, Mikoláš Bartoš 
(žáci 4. ročníku ZŠ Veselá)

Ředitelství základní školy děkuje firmě PAVER s.r.o 
za sponzorský příspěvek na výuku plavání.
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Adam Kohn
Nejvíce mě baví to, že můžeme plavat na zádech a skákat 

šipky a nebaví mě to, že musíme plavat tak daleko.
Do plavání chodím rád, protože se tam naučíme plavat.

Veronika Zmeškalová
Chodím ráda, protože ráda plavu a baví mě to.
Myslím, že je dobře, že chodíme celá škola, protože by-

chom se to naučili rychleji.

Sabina Holeňáková
Chodím ráda do plavání, jsou tam hodní trenéři a naučíme 

se plavat. Mně baví plavat na břichu a na zádech, skákat a 
dělat závody. Nebaví mě skákat šipku.

Daniel Šarman
V plavání mě nejvíce baví, jak skáčeme do vody.

Adéla Krajíčková
Chodím ráda do plavání, protože mě tam můžou naučit 

plavat. Nejvíc mě baví znak, nebaví mě tam prsa.

Andriy Nemesh
Chodím rád do plavání hlavně kvůli tomu, že nám odpad-

ne vyučování a můžeme si zaplavat. Je dobře, že tam jezdí-
me už od první třídy, protože čím víc, tím líp. Aspoň je s kým 
si pokecat.

Nejvíce mě baví, že si můžeme zaplavat a zároveň se učit 
plavat. To mě fakt baví. Upřímně mě nebaví poslouchat uči-
tele.

Štěpánka Rafajová
Chodím ráda do plavání, protože tam děláme dobré cviky. 

Je to super, jezdit od první třídy, nevadí mi to. Nejvíce mě 
tam baví skoky do vody. Nebaví mě tam skákat šipku.

Martin Čelůstka
Chodím rád do plavání, protože jsou tam hodní učitelé. 

Protože se naučíme plavat a také je tam zábava. A v bufetě 
si kupujeme kokina. Nejvíce mě tam baví, když se sprchuje-
me a taky když plaveme. Nebaví mě plavat dálku a že musí-
me čekat.

Patrik Žákovský
Chodím do plavání rád, protože se chci naučit plavat a 

potápět. Nebaví mě tam, že musíme čekat na Zlíňáky.

• Č t v r ť á c i

David Bednařík
Nejvíc mě v plavání baví plavat a skákat. Nejvíc mě neba-

ví chodit pod studenou vodu.

Lenka Červenková
Chodím tam ráda, protože se naučím plavat, chodíme do 

bufetu. Plavání má být povinné jen ve 2. a 3. ročníku. 
Myslím, že kdo chodí do 1. a 4. ročníku, by si měl vybrat, 
jestli chce chodit do plavání. Nejvíce mě baví, když plaveme 
na zádech s deskou pod hlavou. Nebaví mě kraul.

Lukáš Klečka
Chodím rád, protože se učíme plavat prsa, kraul a znak a 

pořád je opakujeme. Je dobré, že chodíme už od 1. třídy, 
protože se naučíme plavat a ve 4. roč. se budeme pořád 
zdokonalovat. Baví mě, když hrajeme hry a skáčeme do vo-
dy. Nebaví mě, když jsme ve sprše a umýváme se studenou 
vodou.

Neoblečeme si ponožky a boty, protože jdeme přes bazén. 
Jdeme totiž do bufetu. V bufetu si nakoupíme, co chceme, 
a pak jedeme zpátky do školy. Potom jdeme na oběd.

Václav Večeřa
Nejvíce mě baví plavání a když jdeme do bufetu. Nebaví 

mě, když plaveme kraul.

Adam Tkadlec
Chodím rád do plavání, protože rád sportuji a plavání mě 

baví. Nejvíce mne baví splývání a po výuce bufet. Ale neba-
ví mě kraul.

Vojtěch Knirsch
Chodím rád do plavání, protože mě to baví a je tam bezva 

učitel. Je dobře, že jezdíme od 1. ročníku, protože plavání je 
zdravé. Nejvíce mě baví plavání s ploutvemi. Nebaví mě 
vůbec kraul a prsa.

Mikoláš Bartoš
Do plavání chodím rád, baví mne a odpočinu si. Je dobře, 

že jezdíme už od 1. ročníku, více se naučíme.
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Náboženství na Veselé
Ve školním roce 2007/08 probíhá 

v naší škole výuka nepovinného předmě-
tu náboženství opět v pondělí od 11:45 
hod. 1. a 2. třída, a od 12:30 hod. 3. a 4. 
třída.

Výuka náboženství nespočívá jen 
v předávání nauky církve, ale v budování 
společenství, kde uprostřed nás je celá 
Trojice s Marií. U něj se máme cítit dob-
ře. V každé třídě vytváříme společně ta-
kové prostředí, kde se máme cítit dobře. 
Není to věc jen pana faráře nebo paní 
katechetky. Každý by měl vnášet do kaž-
dého společenství sám sebe: svůj zájem, 
chuť, nápady...

Ale takový způsob komunikace by měl 
vyústit z prvního společenství, kde se 
děti mají setkat s živým Pánem a tím 
nejdůležitějším je rodina.

Ve své rodině se děti učí naslouchat 
rodičům, babičkám a dědečkům, souro-
zencům. Ve své rodině se mají děti učit 
ohleduplnosti, odpuštění, přijímání je-
den druhého, aby, až přijde čas školní 
docházky, mohli ve škole pokračovat 
budovat toto společenství lásky, vztahů, 
tolerance a pomoci.

Obávám se, že tomu tak ale ne vždy 
u všech dětí je.

Rodiče mají tendenci děti posílat do 
náboženství jen proto, aby měly splně-
no, aby jim pan farář nebo paní kate-
chetka z jejich ratolesti vychovali dobré-
ho člověka, aby děti udělaly radost ba-
bičce a dědečkovi a za odměnu dostali 
nějakou tu korunu nebo zlatý řetízek.

Ale není čas se pořádně zastydět a říct 
si, kam jsme to až dospěli?

Vychovávat děti dostali rodiče jako 
největší úkol od Boha. Ve křtu se zaváza-
li, že své děti povedou k Bohu, budou je 
učit milovat Boha a bližního. Ale jsme si 
toho vědomi?

Milí rodiče a vy, kteří se snažíte s dět-
mi mluvit o Bohu, neříkejte nikdy dětem, 
co musí ve vztahu k Bohu. Bůh nám dal 
svobodu, abychom se pro něj zcela roz-
hodli a přáli si prožít krásný život ve 
spojení s ním. Vyprávějte svým dětem 
o velké lásce Boží. Vyprávějte jim 
o Ježíši. Vyprávějte jim o tom, jak jednal, 
jak miloval, jak naslouchal. Ukažte jim, 
že Ježíš skutečně žije a že je ve Vašem 
životě přítomný, že s ním počítáte!

Dětem nejvíce předáte ne tím, že jim 
budete něco nakazovat, ale že před nimi 
vydáte svědectví. Svědectví o tom, jak se 
můžete na pomoc Boží spolehnout, jak 
je krásné mít víru a z ní žít, jak je krásné 
každý den kráčet s Bohem a držet se jej 
za ruku.

Dostali jsme společníka na cestu. Ale 
není to společník jen do té doby, až se 
nám omrzí.

My se Ježíši neomrzíme nikdy. Přál by 
si neomrzet se on i nám.

V tomto školním roce pokračujeme v 
pravidelných víkendech pro děti. Nestačí 
jen s dětmi být ve škole při hodinách, ale 
je třeba rozvíjet v dětech dál to, co je 
v nich. Učit se společně, něco hezkého 
prožít, zakusit sílu modlitby společně, 
učit se vytvářet různé věci při kreativní 
činnosti, vítat nové přátele, dát vzrůstat 
novým přátelstvím, společně stolovat, 
společně usínat, společně si hrát, učit se 
navzájem si pomáhat a vážit si svým ro-
dičů a těch, které máme kolem sebe.

K tomu slouží pravidelné víkendy dětí.
V době od 7. do 9. prosince proběhl 

tradiční „Adventní pobyt dětí „ v Horní 
Lhotě. Zúčastnilo se ho na 40 dětí a mla-
dých jak z Trnavy, tak z okolních škol 
a farností, kde vyučuji, tedy i z Veselé. 
Byly to: Kristýnka Červenková, Terezka 
Čočková a Monička Čuříková. Maruška 
Slováčková nám těsně před odjezdem 
onemocněla, ale všichni jsme tam na ni 
mysleli. Nezapomněl na ni ani svatý Mi-
kuláš, který mezi nás v pátek večer zaví-
tal. Pověděl nám o své daleké cestě 
z Myry (Turecko až na Horní Lhotu. Děti 
jej příjemně překvapily, když o jeho ži-
votě mnoho věděly. Štědrý Mikuláš se 
svými asistenty anděly pak dětem předal 
krásné balíčky, aby děti potěšil. A na rok? 
Slíbil, že si to zapíše, aby za dětmi opět 
zavítal. V sobotu byl na programu krea-
tivní den: děti si vyráběly adventní věnce 
pod vedením zkušených animátorů, kteří 
v tomto nejsou žádní nováčci. Dále jsme 
pak s dětmi vykrajovali různé vánoční 
ozdoby z barevných voskových plátů, 
vytvářeli přáníčka pro rodiče a jedno 
přání navíc: to poputuje společně se 

všemi do sdružení Hvězda ve Zlíně, kde 
leží na 60 těžce nemocných pacientů 
a které děti jistě svými přáníčky potěší. 

Zahajujeme zapojení dětí v misijním 
klubku, ale o tom Vám povím někdy 
příště.

Kromě jiného bude spousta her, proži-
tých společných chvil. A přijela mezi nás 
návštěva, aby nám požehnala tyto krásné 
adventní věnce a abychom společně ve 
mši svaté prožili jako děti Boží to nej-
krásnější setkání s Ježíšem a Marií. Byl to 
P. Karel Hořák, který s námi prožil krásný 
večer, zakončený překrásnou adventní 
mší svatou za zpěvu dětí, které si připra-
vily písničky.

V tomto školním roce dále připravuji 
víkendový pobyt v postní době a o veli-
konocích. Na konci školního roku tra-
dičně „Putování....“. Letos to bude pře-
kvapení.

Milí rodiče a vy všichni, kteří budete 
zpravodaj číst. To je jen střípek činnosti, 
které se pro vaše děti připravují. Ale to 
všechno by bylo zbytečné, kdybychom 
na prvním místě nehledali Boha, jemu 
dělali radost a naslouchali jeho přáním.

Bůh poslal na svět svého jediného Sy-
na, Ježíše Krista, aby žádným, kdo v ně-
ho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Adventní doba je dobou ztišení a hle-
dání. Je dobou, kdy bychom měli odho-
dit stydlivost, a ptát se: na co se chci 
připravit? Snažím se o něco vůbec? Na 
koho vlastně čekám? Kým je pro mne 
Ježíš?

Matka Boží řekla při andělově zvěsto-
vání své životní „FIAT“. Rozhodla nejen 
za sebe, ale za nás všechny. Rozhodla, 
že se Ježíš narodí, protože si to Bůh přeje.

Je v našem životě všechno tak, jak si 
Bůh přeje? Necháváme ho promluvit 
k našemu životu, anebo jsme to ještě 
nikdy neudělali? Že ne? Pak je ten správ-
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ný čas se ho zeptat: „Pane, jakou radost 
ti mohu udělat? Co by sis přál? Vstup do 
mého života, prosím, odstraň všechno, 
co mi brání přijít za tebou. Zastav mne 
na chvíli, ať mohu v tichu naslouchat 
tvému hlasu, který mne touží vést. Změň 
mne, prosím, ať se ti více podobám!“

Chodit do náboženství není jen o cho-
zení. Je třeba z víry žít. Žít znamená 
Ježíše poznávat, s ním se také setkávat. 
Nejen sami, ale ve společenství: v rodi-
ně, ve farnosti, v místní církvi.

Apeluji na Vás, milí rodiče. Chrám je 
náš druhý domov, kde se máme cítit 
Bohem milování a kde na nás Ježíš čeká. 
Vyhlíží nás, očekává, kdy za ním přijde-
me, aby nás obejmul a daroval se nám 
ve svém Slově a v Eucharistii. Aby nám 
dal sám sebe! Vždyť to největší a nejkrás-
nější setkání s Ježíšem je právě v tajem-
ství eucharistie: v přijetí Ježíše do svého 
života, aby on byl v nás a my více 
v něm.

Máme ve farnosti skvělé kněze: o. 
Emila a o. Jana.

Jednou sv. Farář arský řekl: „Kdyby 
člověk dobře pochopil, kým je kněz na 
zemi, nezemřel by hrůzou, ale láskou. 
Neboť kněžství je láska Ježíšova srdce.“

Dopřejte, prosím, svým dětem toto 
radostné setkání s někým, bez koho by 
Vánoce ale vůbec nebyly. Kdyby Ježíš 
nepřišel na svět, kdyby Maria svým 
„Fiat“ toto nedovolila, na Vánoce by-
chom se nepřipravovali, Vánoce by ne-
byly, protože by nebylo co oslavovat.

Ježíš přišel na svět jako ten největší dar 
svého Otce, aby nás vedl a dovedl k ně-
mu. Podle tohoto příkladu se máme ob-
darovávat i my navzájem a dělat si ra-
dost, jako ji Bůh skrze svého Syna přine-
sl na naši zem i nám.

Přeji nám všem, aby adventní doba 
byla pro nás novým startem do našeho 
života. Abychom ve svých rodinách a se 
svými dětmi odkryli kouzlo a tajemství 
adventu. Kouzlo a tajemství očekávání 
toho, co přijde.

A dospělí, nebojme se být dětmi! 
Nebojme se s dětmi očekávat: Vždyť 
„nebudeme-li jako děti, jistě do nebeské-
ho království nedojdeme“.

Přeji Vám i Vašim rodinám, všem oby-
vatelům farnosti i obce, všem současným 
žákům, bývalým i budoucím žákům ško-
ly, přeji nám všem, abychom vykročili na 
cestu hledání a ztišení, očekávaje to nej-
větší tajemství Boha, který vzal na sebe 
lidskou podobu, aby se nám ve všem 
podobal.

Požehnané vánoční svátky a radost 
z narození tohoto nejkrásnějšího daru, 
který přišel pro nás.

 Marta Krajčová, katechetka

SDH Veselá informuje
Již po třetí v tomto roce se scházíme na stránkách obecního zpravodaje. Rádi Vás 

informujeme o činnosti v našem asi padesáti členném kolektivu. V minulosti se 
dělila základna na dva typy členů, a to na činovníky a přispívající, tzn. již pasivní 
členy. Rozdělení platí i nadále a ani v současné době se situace nijak významně 
nezměnila. Aktivní část sboru se snaží udržet předanou tradici otců na patřičné 
úrovni a v rámci dnešních možností. Jednou z řady akcí sboru od oslav byla očista 
obce formou úklidu starého železa. Naše mladší družstvo mužů se účastnilo dvou 
pohárových soutěží, a to v Liptále a ve Veselé u Valašského Meziříčí, kde se naši 
muži seznámili a navázali kontakt při pohárové soutěži. Část soutěží nabízených 
v našem okrsku se bohužel plně nevyužilo. Další aktivitou bylo tradiční hodové 
vodění berana. Byli jsme na vážkách, zda pořádat v minulosti tak oblíbenou „tra-
diční“ hodovou zábavu. Ti z Vás, kteří přišli podpořit místní hasiče se velmi dobře 
bavili a nadchla je i bohatá tombola. Ovšem podle očekávání nás naši občané opět 
„nezklamali“. I když jsme je různou formou zvali pobavit se, nepodařilo se nám je 
odlepit od televizních přijímačů. Účast byla velmi slabá. Velkým překvapením pro 
sbor, ale i pro občany, byl v obci po dlouhé době rozsáhlý požár stolařské firmy 
pana Hamšíka. Chci Vás ujistit, že vyhlášený požární poplach a svolávání hasičů, 
které jste slyšeli prostřednictvím místního rozhlasu, nebyl žádný rozmar našeho 
starosty, ale spuštění výstražného a poplašného vyrozumívání občanů a svolání 
místních hasičů je řízeno centrálně z Ha-sičského záchranného systému ČR. Na 
daný systém je obec Veselá napojena. Spouštění je z velícího střediska ze Zlína a 
dále šířeno místním rozhlasem, napojeným na tento centrální varovný systém. 
Dovolte mi do budoucna poprosit Vás, kteří tento signál uslyšíte, upozornit na něj 
nejblíže Vám bydlícího člena hasičského sboru. Může se stát, že spuštěnou výstra-
hu dotyčný neslyší. Důvodem může být porucha tlampače v jeho okolí, plastová 
okna, která brání pronikání zvuku z venčí, ale i jiné důvody. Pomůžete sboru 
k rychlejšímu nástupu a také hlavně postiženému spoluobčanu. Tato prosba se 
netýká při spuštění systému v povinných pravidelných zkouškách první středu 
v měsíci ve 12 hodin. 

Když se vrátím k datumu 18. listopadu, musím poděkovat touto cestou jednot-
ce HZS Zlín, sborům dobrovolných hasičů ze Slušovic, Vizovic, Klečůvky, Zádveřic, 
Želechovic, Lípy, Lužkovic za pomoc při zdolávání požáru. Pozoroval jsem pohyb 
osob kolem tohoto nešťastného ohně. Přišli občané z rukou pomocnou, ale i tací, 
které přitahovala zvědavost. Bohužel možnost úrazu padajícím hořícím materiá-
lem, popálením a jiným možným nebezpečím, zakazuje bez patřičných ochran-
ných pomůcek povolit přístup k hořícímu objektu jakékoliv osobě. Po likvidaci 
požáru přebral dohled místní veselský sbor. Dost mě mrzelo, že po odjezdu zasa-
hujících jednotek, odešli i ostatní spoluobčané, právě ve chvíli, kdy již mohli při-
ložit ruku k dílu a pomoci postižené osobě! Jistě potěšila majitele objektu pomoc 
veselských hasičů při úklidu, ale daleko více mě překvapila pomoc několika sou-
sedů, kteří si ukrojili ze svého osobního volna a v týdnu přispěchali na výpomoc. 
Nevhodným zásahem legislativy přestaly fungovat preventivní prohlídky, které 
mohly leckdy varovat majitele domů. Z nejvážnějších zapsaných nedostatků býva-
lo nadměrné uskladnění pohonných hmot v garážích, nevyhovující povrchová 
elektroinstalace. Nejčastěji se ovšem kontrolovaly komíny a vše kolem nich. 
Zazděný trám v komíně již novým stavbám nehrozí, ale upozorňovalo se na nepo-
řádek v blízkosti komína, nedodržení bezpečné vzdálenosti uskladněného hořlavé-
ho materiálu mnohdy uloženého až na komínovém tělese, poškozené nebo nedo-
vřené komínové vymetací dvířka. To vše se týká nejen komínů kde se topí pevnými 
palivy, ale některé nedostatky se vztahují i ke komínům, kterými vedou zplodiny 
od plynových kotlů. Proto se nebojte pouštět k údržbě a prohlídce komínů alespoň 
mistra kominického, který provede kontrolu a jistě upozorní i na nedostatky.

 Z našich plánovaných akcí je navázat spolupráci s místní školou a školkou ve 
vyhlášené soutěži Požární ochrana očima dětí, kdy soutěžící na základě odborného 
výběru, může končit až v celostátním kole. Jedná se o grafickou a literární sou-
těž.

Chci končit pozvánkou pro všechny naše členy na valnou hromadu sboru, která 
se uskuteční 6. ledna 2008 v sále Restaurace Veselanka ve 14 hodin.

Vážení členové, vážení spoluobčané. Dovolte mi v závěru jménem celého výbo-
ru našeho sboru popřát Vám všem hodně sváteční pohody, mnoho štěstí a zdraví 
v nastávajícím novém roce a děkujeme za přízeň a spolupráci.

 Za SDH Veselá – Jaroslav Juřík
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Úspěchy Teamu Veselá „A“
Team veselského áčka byl na začát-

ku této fotbalové sezóny posílen z řad 
dorostenců ze Slušovic a omlazení to-
hoto mužstva bylo znát. Hráči chodí 
poctivě na tréninky a výsledkem tohoto 
velkolepého snažení je výborné umís-
tění v tabulce této soutěže. Ačkoli to 
bylo na začátku fotbalové sezóny 
2007/2008 jako pouhé přání, nyní 
v půli sezóny je to už skutečnost. 
Veselá „A“ se umístila na prvním místě 
tabulky. Celá skupina B je ovšem velmi 
vyrovnaná a pouze o skóre jí těsně 
šlape na paty Štípa, Kašava a 
Pozlovice.

FOTBAL

Obrovskou zásluhu na tomto úspě-
chu má trenér Tomáš Gajdošík. I když 
neoplývá žádnými velkými zkušenost-
mi z vyšších soutěží či trenérskými 
zkušenostmi danými léty praxe, dává 
do své trenérské záliby převeliké úsilí, 
neskutečné množství nadšení a kus 
srdce. Dokáže své svěřence dobře po-
chválit a vyhecovat až k neuvěřitelným 
výkonům. Ale také naopak, při špatné 
hře jim v emocích umí i pěkně vyna-
dat. 

Nejlepším kanonýrem je Petr Dočkal 
s deseti góly a celkově je na třetím 
místě této skupiny, co se týče vstřele-
ných branek. Všichni hráči Veselé si 
zaslouží od nás fanoušků pochvalu za 
skvělý fotbal a hezké umístění. Tady 

Vážení fotbaloví fanoušci Veselé, možná jste si v dnešní uspěchané době ani 
nestačili povšimnout nemalého úspěchu veselského fotbalu. A to úspěchu přede-
vším v tom, že naše hřiště opět ožilo velkou návštěvností hráčů všech věkových 
skupin. Počínaje těmi nejmenšími předškolního věku přes žákovský team, muž-
stva „A“, mužstva „B“ a neměli bychom ani opomenout tréninky dorostenců či 
„starou gardu“, která se pravidelně každý týden schází na oblíbený středeční fot-
bálek. Ano, je tomu skutečně tak, naše hřiště je využíváno prakticky denně, ať už 
o víkendech při mistrovských utkáních či ve všední dny při trénincích nebo jen 
tak, když si někdo přijde zahrát fotbal.

Tabulka III. třída, skupina B

1. Veselá „A“ 13 8 2 3 40:23 26
2. Štípa 13 8 2 3 29:16 26
3. Kašava 13 7 5 1 27:16 26
4. Pozlovice 13 8 2 3 23:17 26
5. Zádveřice 13 7 3 3 29:18 24
6. Biskupice 13 6 4 3 29:18 22
7. Lukov „B“ 13 5 5 3 29:22 20
8. Bratřejov 13 6 2 5 31:31 20
9. Lípa 13 5 1 7 22:28 16
10. Neubuz 13 5 0 8 31:37 15
11. Hř. Újezd 13 4 2 7 25:31 14
12. Příluky „B“ 13 4 2 7 23:33 14
13. Jasenná 13 2 2 9 23:37 8
14. Lužkovice „B“ 13 0 0 13 16:50 0

jsou ti, co se o to zasloužili: Blažek- 
Železník, Šarman, Červenka V., Škoda, 
Tuna, Šimeček, Bednařík, Čoček M.(K), 
Holík, Jurásek, Janeta, Dočkal, Mikšík, 
Vrla, Prusenovský Mich.

Úspěchy Teamu Veselá „B“
Protože byl team „A“ posílen z řad 

dorostenců a na Veselé by bylo spousta 
hráčů, kteří by si fotbal nezahráli, při-
hlásilo se letos do soutěže i mužstvo 
„B“. Hrají sice nejnižší soutěž, ale o to 
je snad ten fotbal ještě zajímavější. 
Nezúčastněný divák by snad ani neu-
věřil, kolik gólových příležitostí si lze 

za jeden zápas vypracovat a kolik se 
jich dá taky za jeden zápas spálit.   
Celkově se ve skupině teamu „B“ daří, 

Tabulka IV. třída, skupina A

1. Všemina 11 8 0 3 39:13 24
2. Neslyšící 11 6 5 0 37:13 23
3. Veselá „B“ 11 6 5 0 33:11 23
4. Doubravy 11 6 2 3 32:22 20
5. Kudlov 11 6 2 3 26:25 20
6. Trnava 11 5 4 2 33:23 19
7. Lhota u Mal. 11 4 5 2 25:27 17
8. Louky „B“ 11 5 1 5 29:32 16
9. Spytihněv „B“ 11 3 0 8 20:29 9
10. Mysločovice „B“ 11 2 3 6 17:29 9
11. Hvozdná „B“ 11 1 1 9 14:34 4
12. Vlčková 11 0 0 11 12:59 0

o čemž svědčí opět hezké umístění na 
třetím místě v tabulce v půli této fotba-
lové sezóny.

Nejlepším střelcem je Jiří Julina se 
sedmi góly a celkově je na čtvrtém 
místě této soutěže vstřelených branek. 
Pro pořádek ještě uvádíme jména těch 
co se zasloužili o hezké umístění muž-
stva Veselé „B“:

Ručka – Barcuch, Juřena (K), Čer-
venka, Žůrek, Divilek, Čoček L., Julina, 
Macík, Prusenovský Mart., Nemech, 
Vrla.

Děkujeme všem zúčastněným, a to 
jak hráčům za krásné fotbalové zážitky, 
tak i všem fanouškům, kteří fandí 
a budou i nadále fandit našim hráčům 
a dobrému fotbalu.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
 Vlastik

MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL 
- dorost, přípravka a žáci

Rádi bychom připomněli i úspěchy 
mládežnického fotbalu, a to jak pří-
pravky a žáků tak i dorostu. Velké am-
bice vkládáme právě do mládežníků 
ročníku 1991 a 1992, kteří pod vede-
ním trenéra Romana Poláka velmi 
úspěšně hostují za FC Slušovice v sou-
těži krajského přeboru dorostu. Těšíme 
se, že už brzy budou svým zapálením 
a kvalitou hřát nejedno srdce veselské-
ho fanouška.

 Jedná se o tyto hráče: Zmeškal R., 
Večeřa T., Večeřa M., Divoký T., Bodlák 
M., Polák J., Polák R., Dlabaja D. a 
Hubáček M.

Žáci ročníků 1993 – 96 pod vedením 
trenérů Milana Čočka a Karla Juráska 
skončili po půlce sezóny na krásném 4. 
místě z celkových 12 účastníků soutě-

že. Prohráli jediný zápas se suverénně 
vedoucí Všeminou, a to po velkém 
boji. V těchto mládežnických soutěžích 
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JUBILANTI Ř Í J E N
Hedvika Tomanová 93 let
Marie Čočková 80 let
František Machalíček 70 let
Marie Škodová 65 let
František Divílek 60 let
Jaroslav Křížka 60 let

L I S T O P A D
Miloslav Horák 80 let
Zdenka Krajíčková 60 let
Jaroslav Rychta 55 let
Eduard Julina 50 let
Zdeněk Gerych 50 let
Marie Čočková 50 let

P R O S I N E C
Marie Fenyková 75 let
Štěpánka Sedláčková 75 let
Jiří Horák 65 let
Josef Horák 65 let
Eduard Čoček 65 let
Marie Válková 60 let
Vlasta Valová 55 let
Miloš Pekař 50 let
Ludmila Oškerová 50 let
 Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Adam Kolařík
Marek Machálek
Dalibor Juřík
Lukáš Zetík

ÚMRTÍ
Karel Gerych
Ludmila Krajíčková

SŇATEK UZAVŘELI
Tomáš Křížka a Dana Drštková

Upozornění: 
Kdo nechce být zveřejněn ve spole-
čenské kronice, nahlaste svůj ne-
souhlas na obecním úřadě.

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 

Citáty a postřehy 
z knihovny

Ten, kdo si hraje s kočkami, musí 
počítat se škrábanci. španělský básník

Mít dvouleté dítě je jako mít mixér, 
kterému chybí víčko. Jery Seinfeld

Příbuzní jsou jako horská krajina. 
Nejlepší dojem dělají z dálky.

 Jean Gabin

Schůze je vítězství zadků nad moz-
kem. Wilibald Alexis

 Připravila M. Řiháková

rozhoduje hlavně věkové složení hráčů 
a v tomto směru jsme na tom zatím 
dobře. Velmi úspěšně doplňujeme žá-
kovské družstvo mladšími hráči z pří-
pravky (ročník 1997), ale abychom 
mohli i nadále pokračovat v úspěšné 
práci s mládeží, musíme pravidelně 
doplňovat i přípravku.

Rádi jmenujeme všechny hráče druž-
stva žáků, kteří se na této úspěšné se-
zóně podílejí:

Bodlák M., Divoký L., Kotara J., Gaj-
došík R., Žaludek L., Juřík D., Gajdošík 
J., Bednařík V., Dlabaja M., Tkadlec A., 
Klečka L., Ševčík M., Čoček M., Žalu-
dek J., Dorničák O., Vajda T.

Nejlepším střelcem družstva žáků je 
Milan Čoček s dvaceti góly, s kterými 
vede tabulku střelců celé soutěže.

Velký dík patří panu Karlu Juráskovi, 
který pracuje ve funkci asistenta trené-
ra a v domácích zápasech se úspěšně 
zhostil funkce hlavního rozhodčího.

Přípravka se pod vedením nové tre-
nérské dvojice Josef Škoda a Josef 
Večeřa ml. umístila po podzimní části 

soutěže na pěkném pátém místě. Škoda 
těsných proher ve Vizovicích a na 
Zlínských Pasekách, protože bylo i na 
medaili. 

Nejmenší reprezentují: Bartoš M., 
Knirsch V., Šarman D., Večeřa M., 
Macík J., Mikuš T., Tkadlec R., Žaludek 
J., Večeřa V., Nemésh A., Klečka L., 
Žůrek A.

Nejlepším kanonýrem se stal Lukáš 
Klečka se 17 vstřelenými góly, kterému 
na paty šlape Jan Žaludek.

Na závěr bych chtěl za družstva mlá-
deže poděkovat obecnímu zastupitel-
stvu za vstřícný přístup k žádostem na 
příspěvky na zimní soustředění mla-
dých hráčů, pravidelné letní turnaje 
i možnost využití obecního vozidla 
k přepravě hráčů.

Doufám, že se našim žákům i pří-
pravce bude i nadále dařit nejméně 
tak, jako dosud. Těšíme se na další 
krásné fotbalové zážitky i na hojnou 
účast fanoušků našich mladých fotba-
listů. Přijďte nás povzbudit i v novém 
roce. Milan Čoček


