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Vážení spoluobčané,

jaro je tady a s ním i svátky jara – Ve-

likonoce, které letos připadají až na třetí 

víkend v dubnu. Možná si řada z vás kla-

de, stejně jako já, otázku: Od čeho se od-

víjí datum Velikonoc? Proč jsou jednou v 

březnu, jindy v dubnu? 

Termín křesťanského svátku se drží 

tradice židovského svátku Pesach. Jde 

o jakýsi předobraz pozdějšího Kristova 

obětování se, spasení a vzkříšení. Židov-

ský liturgický kalendář je lunární, a proto 

je datum křesťanského svátku pohyblivé. 

Boží hod velikonoční se slaví v neděli po 

prvním jarním úplňku (po 21. březnu). Je-

nom pro zajímavost uvádím, kdy se budou 

slavit Velikonoce v následujících letech: 5. 

dubna 2012, 28. března 2013, 17. dubna 

2014. 

Velikonocům předchází čtyřicetidenní 

půst. Ve velikonočním jídelníčku by proto 

neměly chybět základní pokrmy symboli-

zující příběh křesťanské víry, smrt a znovu-

zrození Ježíše Krista. Zelený čtvrtek připo-

míná poslední večeři Páně, ale současně 

i skutečnost, že začalo jaro a příroda se 

zelená. A tak se hodí jíst zelenou stravu – 

špenát, bylinky, zelí apod. Na Velký pátek 

byl Ježíš ukřižován, což značí smutek, a tu-

díž se hodí chlebová polévka, bramboro-

vá kaše, ryba. Nezaškodí, když si žaludek 

před hodováním trochu odpočine. Bílou 

sobotou totiž končí zmíněné postní obdo-

bí - věřící rozjímají a těší se na Kristovo 

vzkříšení. Nyní je čas pojíst maso, hodí se 

hovězí polévka i vařené maso, připravová-

ny jsou též pekařské dobroty symbolizující 

čistotu a obětování (velikonoční beránek, 

mazanec). Velikonoční neděle - Boží hod 

velikonoční - kdy Kristus vstal z mrtvých, 

je vyhrazena sváteční hostině v rodinném 

kruhu s nejlepšími pochoutkami z jehně-

čího či skopového, dříve byla oblíbena 

také holoubata. Pondělí velikonoční je 

den oslav a bohatého hodování, příchodu 

jara a naděje na dobrou úrodu, zdravý a 

šťastný život. Tradice doporučuje jíst bí-

lou zeleninovou polévku nebo vydatnou 

masovou a k tomu vepřo-knedlo-zelo, no 

prostě hody se vším všudy. 

Přeji Vám všem krásné a pohodové pro-

žití velikonočních svátků a dětem boha-

tou pomlázku.

  Daniel Juřík, starosta

Investiční záměry obce na tento rok

Již koncem minulého roku jsme začali s přípravami projektového výhledu na rok 

2011, abychom byli připraveni na podávání žádostí a možné získání fi nančních dotací 

z fondů EU a jiných zdrojů. 

Začátkem roku 2011 byly vyhlášeny projektové výzvy na dotace investičního i nein-

vestičního charakteru, přičemž lhůty pro přijímání žádostí byly časově dosti omezené. 

Ocenili jsme proto včasnou přípravu (alespoň struktury) záměrů a potřebných doku-

mentů. Kompletace žádosti včetně příloh a včasné podání kompletní dokumentace k 

projektu je totiž zásadní. K dnešnímu dni se podařilo podat celkem šest žádostí, které 

napomohou ke zvelebení obce a zlepšení podmínek života v obci. Mezi podané pro-

jektové záměry patří: Pořádání kurzů pro zvýšení počítačové gramotnosti seniorů pod 

názvem „Senioři komunikují 2011“, Modernizace knihovního systému, Rekonstrukce 

kapličky, Oprava havarijního stavu střechy kulturního zařízení (sálu) Veselanka, Veselá 

zahrada (projekt obnovy školní zahrady), Integrovaný operační program: Územní plán 

obce Veselá. 

Snad bude naše připravenost po zásluze odměněna pozitivními zprávami o získání 

fi nančních prostředků. 

V letošním roce se budou otevírat výzvy iniciované Místní akční skupinou Vizovicko 

a Slušovicko, kde bychom také rádi zažádali o podporu regionálních projektů.

Zda ve výběrových řízeních uspějeme a dotace získáme, se dozvíte na internetových 

stránkách obce, v kabelové televizi či v obecním zpravodaji.

Samozřejmě, že se budu nadále snažit získávat informace o možnostech získání fi -

nančních prostředků z evropských i jiných zdrojů, ale vše je odvozeno od podmínek 

Příjemné prožití svátků velikonočních 

přeje všem občanům Veselé 

 zastupitelstvo obce. 

Pokračování na str. 2

Jaro je probouzení přírody...
Na snímku pan Petruželka ukazuje dětem včelí matku. Více v článku na str. 7

Jaro je probouzení přírody...  
Na snímku pan Petruželka ukazuje dětem včelí matku. Více v článku na str. 7
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vyhlášených výzev, kdy určité projekty 

obsahově odpovídají tomu, co bychom v 

obci potřebovali, ale jsou nyní vyhlášeny 

pro města, nikoliv obce do 1000 obyvatel 

apod. 

Rád bych také přihlásil obec do soutěže 

Vesnice roku Zlínského kraje, což je velmi 

časově náročná práce a je zapotřebí i za-

pojení občanů a složek v obci.

Domnívám se, že se již dnes máme čím 

pochlubit. 

Máme zde: fungující spolky (hasiče, 

fotbalisty, seniory), folklorní soubor Laš-

tověnka, Unii rodičů pořádající řadu spo-

lečensko-kulturních akcí, tradice, které se 

snažíme udržovat, jako: velikonoční klabá-

ní, pouťouvá bohoslužba s doprovodným 

programem, hodové vodění berana. 

Zda bychom se umístili na nějakém mís-

tě, určuje výběrová komise, ale i účast je, 

dle mého názoru, velmi dobrá zkušenost 

a svědčí o ochotě občanů spolupodílet se 

na aktivním životu obce.

Daniel Juřík, starosta

O b e c   V e s e l á

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
obce VESELÁ č. 3 / 2008

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 

v obci Veselá

Zastupitelstvo obce Veselá se na svém zasedání dne 8. 12. 2008 usnesením č. 

08c/13/08 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec 

podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených 

ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

Článek 2

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat ve dnech středa, pátek od 10 

hodin do 20 hodin. 

(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v neděli 

a státem uznaných svátcích. 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2009.

Ing. Pavel Křížka Daniel Juřík

místostarosta starosta

PŘÍJMY

Daňové příjmy  5,698.000 Kč

- daň z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti

- daň z příjmu fyzických osob z podni-

kání

- daň z příjmu právnických osob

- daň z přidané hodnoty

- správní poplatky

- daň z nemovitosti

- popl. za vypouštění škodlivých látek

- poplatek ze psa

- poplatek za likvidaci komunálního od-

padu

- poplatek za VHP

- dotace na vnitřní správu

Nedaňové příjmy 549.000 Kč

- příjmy z lesního hospodářství

- pronájem nemovitostí

- úroky

- poplatek kabelové televize

CELKEM PŘÍJMY 6,247.000 Kč

VÝDAJE

Lesní hospodářství 62.000 Kč

Veřejné osvětlení 130.000 Kč

Silnice, chodníky, 

zimní údržba 1,541.000 Kč

Sběr komunálního odpadu 495.000 Kč

Provoz kabelové televize 310.000 Kč

Péče o vzhled obce 120.000 Kč

Neinvestiční transfery 

- autobus HOUSACAR 54.000 Kč

Kultura 105.000 Kč

- knihovna

- kronika

- tisk novin

- posezení s důchodci, vítání občánků

Školství 655.600 Kč

- mateřská škola

- základní škola

- školní jídelna

- školní družina

- neinvestiční platby jiným školám 

Činnost místní správy a zastupitelský 

orgán 2,325.400 Kč

- elektrická energie, plyn

- poštovné, telefony, spotřební materiál

- pojištění majetku, mzdy, školení, ces-

tovné

- příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH,mys-

livci

- opravy budovy OÚ, územní plán

- příspěvky mikroregionu

- Restaurace „Veselanka“ 49.000 Kč

- úroky, úvěr

- splátka úvěru 400.000 Kč

CELKEM VÝDAJE 6.247.000 Kč

Rozpočet na rok 2011 pro obec Veselou

Z jednání 

zastupitelstva obce 

v roce 2011

• ZO schválilo žádosti o dotace z Minister-

stva pro místní rozvoj na 

- sakrální stavby - kaplička – výměna oken, 

fasáda, oprava izolace

- zapojení dětí a mládeže do komunitního 

života v obci - úpravy prostor u školy 

- veselá zahrada

• ZO schválilo rozpočet obce Veselá na 

rok 2011.

• ZO schválilo těžbu v obecním lese:

- surové kmeny na skládce pro drobný 

prodej - jehličnaté 550 Kč/m³, listnaté 

700 Kč /m³.

- palivové dříví - jehličnaté 650 Kč/m³, list-

naté 850 Kč /m³.

- samovýroba - jehličnaté 150 Kč/m³, list-

naté 250 Kč /m³.

• ZO schválilo žádost o dotace na hava-

rijní stav budov z Krajského úřadu Zlín – 

oprava kulturního zařízení sál Veselanky – 

celk. náklad 1 104 664 Kč dotace ve výši 

530 000 Kč.

• ZO schválilo žádost mateřské školy o 

zvýšení kapacity z 24 na 28 míst.

• ZO schválilo činnost klubu maminek ve 

Veselé.

• ZO schválilo návrh na vybudování bio-

plynové stanice na zpracování suchého 

zemědělského odpadu fi rmy FYTOS na 

vlastním pozemku fi rmy.

• ZO schválilo návrh na vyřazení knih z 

obecní knihovny.

• ZO schválilo určení veřejně prospěšných 

účelů – zisk z výherních hracích přístrojů -

48 661 Kč na úpravu parčíku na točně a 

dosazení stromků u vjezdu do obce.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE:

Páteční podvečer na začátku dubna. Babička Nováková sedí 

na lavičce u zápraží chalupy na samotě nad vesnicí a dívá se 

na západ sluníčka a vzpomíná. Vzpomíná na to, jak kaštan 

uprostřed dvorku byl ještě malý a jak na něj s bratry 

lozila, jak šla v 15 letech do učení, ve 21 letech se 

vdala za o něco staršího „ogaru“ z dolního konce, 

se kterým prožila nádherných 55 let společného 

života, během kterého spolu vychovali čtyři děti 

– tři kluky a jedno děvče. Ach Jane, jak je to dlou-

ho… Přivře oči a najednou vidí veselku a krátce 

se jí před očima mihnou vzpomínky na dny dobré 

i ty zlé…

„Ehm, haló paní, neměla byste prosím trochu vody, 

víte, potřebujeme dolít do chladiče“ vyruší ji hlas přichá-

zející odněkud z pravé strany.

Babička Nováková se podívá do směru, dokud přichází hlas a 

vidí člověka ve věku asi 40 let, přívětivého obličeje, oblečeného 

docela normálně. Jediné čeho si všimne, je černá bunda s bílými 

ornamenty na hrudníku.

„Ale samozřejmě, mám, počkejte, dojdu pro plecháček“. A ba-

bička Nováková zmizí uprostřed stavení, aby donesla to, co slíbi-

la. Z ničeho nic se neznámý otočí, tiše dvakrát hvízdne – vzduch 

je volný, babka je tu sama!!! A skoro jakoby odnikud se na dvorku 

objevují další dva muži – jeden jako záloha a hlídač – co kdyby 

se na dvorku někdo znenadání objevil a druhý jako odborník na 

prohlídku místností, skříní a šuplat uvnitř stavení.

Z ničeho nic se však babička Nováková objeví na zápraží s ple-

cháčkem v ruce: „Tož tu to máte“. Je příliš rychlá. „No, víte, já 

bych potřeboval teplou vodu“, dostane se babičce výmluvy. „No, 

dobře, však aj teplú vodu mám“, zmizí babička zase v kuchyni. To 

je signál pro „experta“, aby rychle vběhl do světnice a začal hle-

dat. A co? Peníze, kreditní karty s PIN kódem, cennosti a vůbec 

věci, které se dají snadno a nenápadně odnést a zpeněžit.

Jenže babička je zase rychlejší… „Neměla byste té vody trochu 

víc?“ Babička, ačkoli o francouzské holi, se otočí a jde zpět do 

kuchyně, aby pomohla bližnímu v nouzi. Vždyť co ji to v mládí 

učili? Host do domu, bůh do domu. Ke každému , kdo přichází 

v nouzi, se chovejme, jak to nejlépe jde… Ale času není stále 

dostatek. Následuje žádost, jestli by jim to nemohla babička No-

váková přelít do nějaké starší lahve, kterou si budou moci vzít s 

sebou, v plecháčku je to nepohodlné…

Času už je dostatek a u tří mužů, kteří zatím bez skrupulí setr-

vávají na dvorku a v chalupě babičky Novákové, roste nervozita. 

Přichází tichý signál ze světnice – prohledal jsem vše, ale nic tu 

není. Babička vychází z kuchyně na zápraží a najednou vidí uvnitř 

domu muže dva. Neví sice proč, ale asi ten druhý přišel tomu 

prvnímu pomoci, napadne babičku. Předá jim plastovou láhev s 

vodou, vyvede je na zápraží a během loučení – jaký to úžas – vidí 

na dvorku třetího muže. Babička se s nimi rozloučí a muži svorně 

odcházejí, děkují za ochotu a mezi řečí se ptají, jestli ještě ba-

bička nemá někde schované peníze, aby o ně náhodou nepřišla. 

„Víte paní, podvodníků je všude moc a nikdy nevíte, komu byste 

mohla naletět“, když ani na tohle babička nereaguje, tak smutně 

odcházejí pryč. „To byli ale divní lidé“, shrne si celou záležitost 

pro sebe babička Nováková a jde do kuchyně. Venku je již chlad-

no a to jí na její bolavé klouby nedělá dobře.

Výpis z protokolu policie: „ pod smyšlenou legendou odve-

dl pozornost poškozené, zatímco druhý prohledal obytnou část 

stavení… k popisu pachatelů poškozená uvádí: první muž, který 

s ní komunikoval byl ve věku cca 40 let, výšky asi 180 cm , silnější 

postavy, oblečen do černé bundy s bílým motivem na prsou... 

druhý podezřelý byl mladší, cca ve věku 25 let, štíhlý, měl na sobě 

khaki nebo podobně barevné kalhoty a bundu … třetí podezřelý, 

který hlídal na dvorku, byl ve věku asi 40 let, přívětivá tvář, 

snědší pleť… nikdy před tím je tu neviděla“. Dodatek 

ve spise k případu: „šetřením bylo prokázáno, že 

se podobné skupina podezřelých osob v lokalitě 

pohybovala již po dobu tří týdnů předcházejících 

tomuto skutku“.

Připadá Vám to známé? Ano, tohle je skutečný 

příběh z teritoria OOP Vizovice a jak můžete vidět 

sehrálo v něm úlohu několik faktorů, zejména: ne-

všímavost sousedů, neochota spolupracovat s PČR a 

vyrozumět ji přes linku 158 o pohybu podezřelých osob, 

dobrota a laskavost babičky Novákové, která se snažila pomoci, 

ale sama se stala obětí trestné činnosti podvodníků a zlodějů, 

ponechávání cenných věcí a peněz doma na snadno předvídatel-

ném místě, které určit, je pro sběhlého pachatele hračkou, …

 Neboť k podobným skutkům stále dochází a spolupráce 

občanů s Policií je více než žádoucí a vítaná, znovu připomínáme, 

abyste nebyli lhostejní k osudům, soukromí a ochraně majetku 

svých sousedů a jakýkoli podezřelý výskyt osob nahlásili přes lin-

ku 158, 112 nebo na služebnu PČR ve Vizovicích na telefonním 

čísle 974662604 a pomohli tak účinně v boji s těmito nekalými 

živly a podvodníky. Vždyť co vy víte? Dnes pomůžete vy souse-

dům a zítra mohou pomoci oni vám. Kriminologické rozbory té 

samé a podobné trestné činnosti ukazují, že k mnohým činům by 

nedošlo,kdyby jen byli sousedi všímavější na oznámil své poznat-

ky na tísňovou linku…

Pro lepší přehled a zopakování uvádíme bezplatná telefonní 

čísla tísňových linek a také pravděpodobné skutečnosti, které je 

možno hlásit na tyto linky:

112 Integrovaný záchranný systém (zejména vše, co se 

dotýká bezpečnosti osob, zdraví a majetku obyvatel – jedná se 

o centrální linku, odkud jsou jednotlivá oznámení přeposílána 

kompetentním složkám IZS).

150 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (zejména 

požáry, zahoření, úniky nebezpečných látek, ekologické kata-

strofy, znečištění vodních toků, atp…).

155 Rychlá záchranná služba (zejména stavy ohrožující ži-

vot a zdraví obyvatel – akutní změny zdravotního stavu, které 

by mohly vést k úmrtí pacienta, či jeho dočasné nebo trvalé 

změně zdravotního stavu, dopravní nehody a vůbec takové sta-

vy, kde je záchrana života a zdraví na prvním místě).

158 Policie České republiky (zejména oznámení související 

s podezřením na spáchaný trestný čin nebo přestupek, dopravní 

nehody, mimořádné události, skutečnosti narušující vnitřní bez-

pečnost a veřejný pořádek).

Před voláním na tísňovou linku si rozmyslete co přesně ozna-

mujete, tzn. kdy, kde a co se stalo, počet ohrožených osob, jak 

vypadá situace na místě (možnosti ohrožení, počet mrtvých a 

raněných, druhy poranění, úniky jedovatých látek, další ohrožení 

života, zdraví a majetku osob, atp.), vaše jméno a příjmení jako 

oznamovatele a vaše telefonní číslo.

Děkujeme Vám za pozornost, s kterou jste přečetli tyto řád-

ky a přejeme vám krásné prožití svátků Velikonoc a příště zase 

nashledanou.

 Policie ČR Vizovice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Ročenka HZS ČR

Jednotky požární ochrany (JPO) v loň-

ském roce zasahovaly u nejvyššího počtu 

událostí za deset let existence Hasičského 

záchranného sboru ČR v novém uspo-

řádání. Celkový počet událostí se vyšpl-

hal na 135 563. Z toho JPO zasahovaly 

u 23 911 událostí spojených s živelnou 

pohromou.

Hasiči bezprostředně zachránili nebo 

evakuovali z ohrožených prostor v roce 

2010 celkem 37 895 osob. Přitom bylo 

zraněno 171 hasičů dobrovolných a 287 

profesionálních. Počet požárů se vyšplhal 

na 17 937. Při těchto požárech v roce 

2010 zemřelo 131 osob a 1061 osob bylo 

zraněno. Škody se vyšplhaly na téměř dvě 

miliardy korun.

Nejvíce požárů vzniklo v domácnostech 

– 2 507, následovaly požáry v dopravě – 

2 025. 

Z celkového počtu 131 usmrcených 

u požárů byly 3 děti do15 let, 104 osob 

ve věku do 60 let a 24 osob ve věku nad 

60 let.

Nejčastější loňskou příčinou vzniku 

požárů byly technické závady s počtem 

2 908 požárů. 

Druhou nejčastější příčinou byla nedba-

lost dospělých – 2554 požárů. Třetí místo 

patří úmyslně založeným požárům. V roce 

2010 jich bylo do statistik zapsáno celkem 

1 638.

Došlo také k navýšení požárů, které 

vznikly hrou dětí s ohněm. V roce 2010 

jich hasiči zaznamenali 221.

Nejsou to až příliš vysoká čísla k zamyš-

lení?

Sv. Hostýn

Letos opět pořádáme zájezd na pout-

ní místo sv. HOSTÝN k oslavě našeho 

patrona sv. Floriána. Plánovaná již 18. 

hasičská pouť se koná v sobotu 30. dub-

Upozornění

Jaro je již v plném proudu a proto by jsme Vás rádi upozorňili na nebezpečí 

spojená s jarním úklidem. 

Každoročně v tomto období varujeme před vypalováním starých, suchých tra-

vin. Podle zákona je tato činnost výslovně zakázána. Přeto se mezi námi najdou 

lidé, kteří zákaz porušují. Z médií se dozvídáme, že hasičské sbory vyjíždějí až dvakrát 

denně k takovým požárům. Pokud i vy patříte do této skupiny lidí, kteří tuto nebez-

pečnou činnost provozují, nepodceňujte „hlavního soupeře“, kterým je vítr. Pokud se 

stane, že se oheň začne šířit, může vám být neocenitelným pomocníkem lopata, písek 

a nebo větve. Poté již přicházejí na řadu hasiči. Výjezd profesionálních hasičů není 

v těchto případech levnou záležitostí a pravděpodobně si jej budete muset zaplatit 

sami. Nespolehejte na pojišťovnu!

Například planý výjezd cisterny do naši obce s dvouhodinovou prací čtyř-

členné posádky může přijít až na pět tisíc korun.

Dále Vás upozorňujeme na Vámi vyžádanou obecní vyhlášku platnou od 1. 1. 2009, 

která stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spa-

lovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zaříze-

ních. 

Spalování lze uskutečnit v daných dnech, a to ve středu a v pátek od 10 

hodin do 20 hodin. Jiné dny jsou touto vyhláškou zapovězeny.

na. Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit 

si rezervaci míst v autobuse od 21. dubna 

v prodejně potravin na Veselé. 

Cena zájezdu za dospělou osobu je 80 

Kč, děti do 15 let 40 Kč. Odjezd autobusu 

na hasičskou pouť je v 7 hodin z Veselé od 

restaurace Veselanka. 

Všichni jste srdečně zváni.

Spolupráce s Veselou

V sále restaurace Veselanka jsme 18. 

prosince 2010 pořádali Valnou hromadu 

pro naše členy. Na tuto akci byl pozván 

také fotograf. Na otištěné fotografi i členů 

našeho sboru dobrý pozorovatel najde i 

neznámé tváře. Můžu ale potvrdit, že to 

jsou také Veselané. Podařilo se nám na-

vázat družbu se sborem dobrovolných 

hasičů z nedaleké Veselé u Valašského 

Meziříčí. Zástupci sboru nás již několikrát 

navštívili a my jsme jim jejich návštěvu 

již také oplatili. Doufejme, že tato slibná 

družba vydrží co nejdéle a bude se stále 

více rozvíjet.

 Jaroslav Juřík
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Vítání občánků

První společenskou událostí veřejného života obce v letošním roce bylo již deváté vítá-

ní občánků. Od roku 2006, kdy se obnovila tradice „vítání občánků“, jsme na Obecním 

úřadu Veselá přivítali celkem 46 narozených dětí. Jsem nesmírně rád, že obyvatel Veselé 

oproti obecnému trendu přibývá, zároveň si však uvědomuji dopad přílivu dětí na kapa-

citu mateřské školy. K dnešnímu dni může školku navštěvovat (dle rozhodnutí Krajské 

hygienické stanice) 24 dětí, ale po technických úpravách sociálního zařízení, které byly 

schváleny zastupitelstvem, se navýší kapacita na maximální možnou hranici 28 dětí. Ny-

nější převis žádostí o umístění dětí do školek nejen u nás, ale i v okolních obcích, je ob-

rovský. Všichni zřizovatelé předškolních zařízení se potýkají s nedostatkem volných míst 

a striktními hygienickými normami – např. na 5 dětí jedno umyvadlo a WC, 4 m² prostor 

na 1 dítě apod. Každé školské zařízení má stanovena svá kritéria pro přijímání dětí do 

školky, takže rodiče, kteří neuspějí u zápisu, musí vozit své děti i do vzdálenějších obcí. 

Jak jsem již zmínil v úvodu, počet narozených dětí je vysoký, ale školka bohužel není 

nafukovací. Všechny kroky ke zvýšení kapacity se již udělaly tak, abychom docílili maxi-

mum pro děti a spokojenost rodičů. Toto období je přechodné a investice do rozšíření se 

jeví v dlouhodobém horizontu jako neekonomická, přestože to pro mnoho rodičů není 

akceptovatelný argument.

Na závěr bych rád poděkoval všem rodičům, kteří přispěli a přispívají ke zlepšení okolí 

a vybavení školy, a tím snížení fi nančních nákladů obce. Děkuji také všem, kteří se zapo-

jují do spolupráce se školou při pořádaných akcích a brigádách, při kterých se těším na 

shledanou.

 Daniel Juřík, starosta

Stát a moc

Co když základní práva na život, ochranu 

života, majetku a svobodu jsou v ohrožení 

a na člověka – občana je vyvíjeno násilí? 

Někdo si vynucuje, fyzicky nebo psychic-

ky, splnění nějakého přání či rozkazu proti 

vůli jedince a násilnou formou uplatňuje 

moc. Může ji praktikovat jedinec, skupi-

na, instituce i orgán státu vůči občanovi. 

Dojde-li k omezení základních práv (ne so-

ciálních) a svobody jednotlivce, musí být 

někdo, kdo zajistí vymahatelnost práva a 

svobody. Ten někdo by měl být STÁT. Stát 

je instituce politického sjednocení, orga-

nizace a řízení společnosti. Vyznačuje se 

teritoriálním a personálním prvkem, státní 

moci a suverenitou. Je to nástroj objekti-

vizace použití násilí v obraně proti zaháje-

ní násilí. Funkce státu spočívá v zajištění 

vnitřní bezpečnosti, justici, obrany proti 

vnějšímu ohrožení, provádění zahraniční 

politiky a k tomu potřebných fi nancí. Pro 

zajištění a vymahatelnost práv, svobody a 

bezpečnosti jednotlivce, jedině stát je le-

gální formou násilí a měl by být ochrán-

cem. Jakékoliv rozšíření funkce a moci 

státu je vždy na úkor základních práv a 

svobody jednotlivce. To také znamená, že 

musí být možnost omezit zneužití moci a 

násilí státu k neomezené diktatuře. Záru-

kou musí být ústava. Samozřejmě ne ústa-

va v současném rozsahu a podobě. Ústa-

va musí defi novat strukturu státu, vztahy 

a dělbu moci mezi jednotlivými instituce-

mi tzv. pilíři státní moci. Hlavním prvkem 

nové ústavy musí být vymezení vztahu 

státu směrem k jednotlivci – občanu t. j. 

vymezení těch záležitostí života lidí o kte-

rých se bude prostřednictvím politického 

systému kolektivně rozhodovat. I obecní 

úřad je součástí státu. Dalším nezbytným 

požadavkem budoucí funkce státu je úpl-

ná odluka státní moci od bankovnictví, 

průmyslu, obchodu, zemědělství, školství, 

zdravotnictví, církví, kultury a pod. 

Současná organizace státu se stále zvět-

šuje – velká nadbytečnost činností, nad-

bytečnost státních zaměstnanců a funk-

cionářů i omezování základních práv a 

svobody občanů. Dalším velkým nešvarem 

státu jsou příjmy a výdaje. Příklad. Od 1. 

ledna do 20. června r. 2010 t. j. téměř půl 

roku veškeré výdělky šly státu. Výdaje jsou 

vždy proti plánu překročeny. To je svědec-

tví o tom, že stát je špatným hospodářem. 

( Z cizího krev neteče). To, že to jinde dě-

lají podobně a někde ještě hůř, nemůže 

být omluvou. Bohužel, téměř ve všech 

státech světa je situace obdobná. Součas-

ná morálka, t. j. kolektivistická morálka 

je v celém světě, včetně Ameriky. A to je 

velmi vážné až nebezpečné. Změna naše-

ho myšlení i změna státní moci je nutná a 

je nejvyšší čas, chceme-li být svobodnými 

občany ve svobodné společnosti.

 Jaromír Divilek 
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ŠKOLNÍ UDÁLOSTI

Tereza Mikulová:

Chodím do počítačového kroužku. Baví 

mě to. Učíme se různé kapitoly. Učí nás to 

paní učitelka Urbanová. Já cvičím doma 

a je to sranda. Chodím do něho ráda, as-

poň se něco naučím (rychle psát). A je to 

nejlepší počítačový kroužek. 

Tereza Čočková: 

...chodím do třech kroužků. Nejvíc mě 

baví počítačový, je to super kroužek. Paní 

učitelka nás hodně naučí... Dále cho-

dím do pohybového kroužku, který mne 

taky baví. Hodně i vystupujeme. Umíme 

spoustu tanečků... na zobcovou fl étnu,... 

Nic se tam nenaučím, protože už dávno 

na fl étnu hrát umím, ale hrávám s holka-

mi i na besídkách. Kroužky ve škole se mi 

Zájmová činnost v ZŠ Veselá

Ve školní družině

Na začátku školního roku na naše ško-

láky čekalo velké překvapení v podobě 

nově vybavené školní družiny. Rekon-

strukce proběhla v době letních prázdnin. 

Inspirací byly návrhy dětí obsažené v pro-

jektu „Veselá škola z Veselé“. Velké díky 

patří obecnímu úřadu, zejména starostovi 

obce, a maminkám z Unie rodičů za po-

moc při konečných úpravách. Jejich záslu-

hou se 1. září rozzářily oči všech žáků.

Školní družina je místem, kde probíhá 

mimoškolní výchova a vzdělávání. Vol-

nočasové aktivity navazují na znalosti a 

dovednosti získané během školní výuky, 

účastníme se školních projektů. Jsme sou-

částí dění jak ve škole, tak i v obci. 

Zpíváme a tancujeme. Vystoupeními 

pro veselské seniory, při Vítání občánků, 

vánočním betlému se snažíme ukázat, jak 

moc lidové tradice a historie našeho kraje 

pro nás znamenají. Pořádáme výlety do 

Zlína za poznáním, navštěvujeme lidové 

jarmarky zaměřené na období, která nás 

během roku provázejí (Podzimní jarmark, 

Jarmark sv. Martina, Jízda sv. Martina).

Pracujeme, tvoříme a vyrábíme. Velkou 

událostí se stala účast na pokusu o světo-

vý rekord, který vyhlásila agentura Dobrý 

den z Pelhřimova. Znak naší obce, vytvo-

řený z recyklovatelných materiálů, patří 

mezi čtrnáct nejlepších v republice. Byli 

jsme na slavnostním vyhodnocení v Brně, 

moc jsme si to užili.

Předvánoční čas trávíme nácvikem pás-

ma Živý betlém. Pro mlsné jazýčky peče-

me perníčky, vánoční cukroví, vyrábíme 

dárečky pro své blízké, koledujeme, spo-

lečně se radujeme u stromečku. V tvoři-

vosti nás podporují i některé maminky. 

Například paní Katka Sobotíková zaslala 

fotografi e z Tříkrálové sbírky do soutěže 

se stejným názvem a umístila se na třetím 

místě. Odměnou dětem bylo pozvání Rá-

dia Zlín do jejich studia na Mladcové. Bylo 

to pro nás zajímavě strávené odpoledne, 

dozvěděli jsme se mnoho nového o tom, 

jak pracují média regionálního typu.

Hrajeme si, sportujeme nejraději na 

fotbalovém hřišti. Na vycházkách pozná-

váme obec, její okolí i život v ní. V zimě 

sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se, sta-

víme sněhuláky, a když nám počasí nepře-

je, dovádíme v naší nové herně.

Poznáváme, jsme zvídaví. Jaro je čas 

mláďat, probouzení přírody, každý den 

nacházíme a dovídáme se něco nového. 

Přijali jsme pozvání rodiny Petruželkovy 

podívat se, co znamená jaro pro včely, 

jak o ně pečovat a jak je chránit. Povídání 

pana Petruželky se nám moc líbilo, med, 

který jsme dostali, nám osladí a provoní 

velikonoční perníčky. 

A takových a podobných aktivit má 

školní družina u nás ve škole více.

K. Trtílková, vychovatelka ŠD

V naší škole pracují pravidelně tři zájmové kroužky. Oproti dřívějšku ubyl kroužek ang-

ličtiny, neboť ta se stala součástí povinné výuky od prvního ročníku. 

V úterý se pravidelně koná kroužek hry na zobcovou fl étnu, do kterého jsou přihlášeni 

žáci od prvního do čtvrtého ročníku. Odpoledne se pak scházejí dívky ze čtvrtého ročníku 

v pohybovém kroužku. V pátek ráno mají čtvrťáci kroužek počítačový. Tyto kroužky slouží 

k rozvoji specifi ckých dovedností dětí. 

V následujícím textu můžete posoudit, jak zájmové aktivity hodnotí čtvrťáci.

Pohybový kroužek

Ilustrace Marie Slováčková

Žáci si při návštěvě Radia Zlín prohlédli technické vybavení studia • Pro děti velmi zajímavá byla návštěva obecní knihovny, kde 

se jim věnovala paní Kateřina Sobotíková
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moc líbí, do všech kroužků cvičím. Píšu na 

počítači naslepo diktát, tancuji, na fl étnu 

moc ne, ta mi jde.

Kamila Tkadlecová:

Chodím do pohybového kroužku. Moc 

mne to tam baví, nacvičujeme různé tan-

ce. Tančíme i s babičkami z Lukova na 

různých akcích. Za odměnu jedeme do 

cukrárny. Nejvíce se mi líbí tanec se stu-

hami. V počítačovém kroužku mě to baví, 

protože ráda něco (nebo si s někým) píšu. 

Naučím se pořádně psát v programu All 

ten fi ngers. Taky se učíme pracovat ve 

wordu a excelu. Na počítačové klávesnici 

už umíme skoro všechna písmena. Tento 

kroužek je super.

Mirek Záhořák:

Nechodím do žádného kroužku, proto-

že mne to nebaví. A protože budu hrát na 

jiný nástroj. Tancování mne nebaví hlav-

ně proto, že mě baví fotbal.

Pavel Slovák:

Ve škole máme počítačový kroužek. 

Chodím tam moc rád... Trénuju i doma.

Vládík Dlabaja:

Chodím do počítačového kroužku pra-

videlně každý pátek, ale trénovat musím 

doma minimálně deset minut každý den. 

Moc mne to baví.

Monika Čuříková:

Každé úterý chodím do kroužku hrát na 

zobcovou fl étnu. Moc mě to baví! Cho-

dím tam ráda, ale myslím, že nemám už 

skoro co hrát, protože tam chodím už 

dva roky. Chodíme tam všichni, kteří se 

to chtějí naučit (samozřejmě dobrovol-

ně). Po kroužku fl étny máme i pohybový 

kroužek. Baví mě to, protože mám ráda 

tanec a taky proto, že vystupujeme. Za-

čali jsme tam chodit ve druhém ročníku. 

V pátek chodíme do počítačového krouž-

ku všichni čtvrťáci (kromě jednoho). Baví 

mě to hodně! Učíme se totiž psát všemi 

deseti. 

Kristýna Červenková:

Chodím do pohybového kroužku, který 

vede paní učitelka Květa Trtílková. Někdy 

potřebujeme, aby paní učitelka na nás 

zakřičela, abychom se uklidnili. Baví mě 

to. Za každé vystoupení nás paní učitelka 

vezme do cukrárny. Nejlepší na tom je, že 

si můžeme vzít tolik kopečků, kolik chce-

me. Paní učitelka nás má ráda, i já ji mám 

ráda. Vždy nás pochválí za vystoupení. 

Děkuji paní učitelce, že nám šije kostý-

my a že nám půjčuje stuhy... Myslím, že 

počítačový kroužek je do života užitečný, 

protože se učíme psát všemi deseti prsty 

a nedíváme se na klávesnici. Paní učitelka 

nám všechno pečlivě vysvětlí. Učí nás ve 

wordu skoro všechno, co se dá. V excelu 

třeba tabulku. Paní učitelka nám někdy 

dá i domácí úkol. Je na nás hodná.

Martin Michálek:

Chodím do počítačového kroužku. Už 

píšu všemi deseti. Naučil jsem se vkládat 

obrázky a mnoho dalších věcí. Pokud to 

jde, cvičím doma každý den.

Počítačový kroužek

Ilustrace Vladimír Dlabaja

Hra na zobcovou fl étnu Počítačový kroužek

Pohybový kroužek

Pohybový kroužek

Ilustrace Tereza Čočková
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• J U B I L A N T I

Leden 2011

Stanislav Pekař

Marie Tomšová

Marie Korandová

Vlastislava Tomšová

Únor 2011

Marie Divilková

Magda Gregarová

František Bednařík

Vladimír Žůrek

Jaroslav Juřík

Duben 2011 

Libuše Julinová

Helena Válková

Anna Vinařová

Všem jubilantům blahopřejeme!

• N A R O Z E N Í 

Eliška Holeňáková

Sofi e Zetíková

Johanka Černíková

Veronika Jankůjová
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Z MATRIKY

Počet obyvatel k 31. 12. 2009 773

Přistěhovalo se 12

Odstěhovalo se 14

Zemřelo  1

 - mužů 0

 - žen 1

Narození 7

 - chlapců 3

 - děvčat  4

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 777

Počet sňatků 2

Jitka Gregoříková

Společenská 

K R O N I K A

Příprava na jarní sezonu začala v lednu. Trénovali jsme 2x týdně, v pondělí byly kon-

diční běhy, kdy jsme využívali les a jeho okolí. V pátek bylo na pořadu hřiště s umělou 

trávou ve Hvozdné, kde jsme se zaměřili na práci s míčem. V únoru od 24. do 27. jsme 

měli soustředění v Horním Lidči, kterého se zúčastnilo 12 hráčů. Podmínky byly výborné, 

k dispozici jsme měli umělý ovál pro běhání, hřiště s umělou trávou a ještě jedno hřiště 

pro tenis. Na regeneraci byla přichystána sauna s bazénkem a vana s vířivkou. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, zvlášť obci Veselá, kteří nám přispěli  

fi nančním obnosem. Sezonu začínáme 20. 4. zápasem na Pasekách, Chtěl bych pozvat 

diváky na naše zápasy, aby nás chodili povzbuzovat hlavně na domácí zápasy.

S pozdravem  Škoda a Žůrek, trenéři

Mládežnický fotbal – přípravkaMládežnický fotbal – přípravka

Daniel Švub:

Chodím do počítačového kroužku, pro-

tože se tam naučím psát deseti prsty na 

klávesnici... Líbí se mi tam, protože se na-

učím psát rychleji. 

Tereza Sobotíková:

Já chodím do tanečního kroužku. Cho-

dím tam už skoro tři roky a pořád mě 

to baví. Také chodím do kroužku hry na 

fl étničku k paní učitelce Čočkové. Flétnič-

ka mě moc baví, každý den hraju aspoň 

půl hodiny. Chodím do ní teprve první rok 

a už umím zahrát celou stupnici C dur. 

Počítačový kroužek je také hodně zábav-

ný, cvičím asi tak jednou denně, jak dlou-

ho, to nevím.

Marie Slováčková:

Už od třetího ročníku chodím do krouž-

ku Hra na zobcovou fl étnu. Doma na fl ét-

nu cvičím ráda. Když je úterý, jdu do po-

hybového kroužku. Baví mě to, protože 

různě vystupujeme... V pátek chodím do 

počítačového kroužku. Naučíme se psát 

na počítači.

Počítačový kroužek

Ilustrace Tereza Sobotíková


