
1

1
2 0 0 8

Nejvíce diskutovanou otázkou byla 
rychlostní komunikace R49, jejíž vý-
stavba zasahuje také do katastru obce 
Veselá. Hejtman zdůraznil význam pro 
region, který skýtá napojení R49 na slo-
venskou dopravní síť evropského vý-
znamu. Konstatoval, že v současné do-
bě činí patřičné kroky pro urychlení 
realizace dané stavby. Dle aktuálních 
informací je vybrán projektant na tech-
nickou studii, se kterým je nutno kon-
zultovat možnost prostupu přes ochran-
né pásmo(stavební uzávěra) koridoru 
R49. Na základě souhlasu projektanta 
bude možno objednat projektovou stu-
dii na vedení kanalizace v lokalitě 
Drahy a následně požádat o vydání 
územního rozhodnutí. Po vydání 
územního rozhodnutí je možno vyhlá-
sit výběrové řízení na stavbu dané trasy 
kanalizace. Do plánované výstavby 
R49 se snaží aktivně zasahovat i vedení 
obce Veselá. Zastupitelstvo obce ini-
ciuje zrušení plánované mimoúrovňo-

HLAVNÍ TÉMATA MIKROREGIONU SLUŠOVICKO
V kulturním středisku ve Slušovicích 

proběhlo dne 28. února 2008 setkání 
hejtmana Zlínského kraje Libora 
Lukáše a členů Rady Zlínského kraje se 
starosty obcí a podnikateli Mikrore-
gionu Slušovicko.

vé křižovatky pod Veselou nebo vytvo-
ření technického provedení, kterým 
vznikne nepřímý nájezd do obce 
Veselá. 

Dalším tématem Hejtmanského dne 
byla také revitalizace dostihové dráhy 
ve Slušovicích, nad kterou přebralo 
patronát město Slušovice a snahou je ji 
pozvednout v rámci celého regionu i 
Zlínského kraje. Jak uvedl náměstek 
hejtmana Stanislav Mišák „..dostihový 
areál může znamenat pro Zlínský kraj 
stejný potenciál, jako představuje 
Barum rallye.“ Hejtman dodal, že by 

bylo škoda nevyužít zázemí, které zde 
bylo v minulých letech vybudováno. 

V rámci programu dne pak všichni 
měli možnost zúčastnit se exkurze do 
Základní školy ve Slušovicích a vý-
znamných firem regionu - TNS a Oxalis. 
Na závěr vyjádřil starosta Slušovic – 
pan František Pavelka přesvědčení o 
přínosnosti Hejtmanského dne spočí-
vající v tom, že je nejen příležitostí 
hovořit o problémech v našem regionu, 
ale zejména hledat jejich řešení a nové 
možnosti společně s reprezentanty 
Zlínského kraje. D.J.

Velikonoce 2008...Velikonoce 2008...

Žáci ZŠ Veselá píší o Velikonocích na str. 7-8 
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Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, 
tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat 
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Cílem projektu Czech POINT je poskytnout občanům 
ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na 
jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik růz-
ných úřadů státní správy.

V současné době je možné zažádat o výpisy z katastru 
nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejst-
říku a o výpis z rejstříku trestů.

Terminál Czech POINT je v provozu na Městském úřadu 
ve Vizovicích a ve Slušovicích, na Obecním úřadě Hvozd-
ná, Všemina, Trnava. 

Terminál je k dispozici na jednotlivých úřadech v době 
úředních hodin.

Služba Czech POINT není určena k nahlížení do registrů, 
ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databá-
ze.

Výpisy jsou zpoplatněny:
- za první stránku poplatek 100 Kč
- každá další  50 Kč
- rejstřík trestů 50 Kč
Pro vystavení dokumentu je nutné, aby žadatel znal:
- u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku IČO 

organizace,
- u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a par-

celní číslo, případně číslo popisné nebo číslo listu vlastnic-
tví,

- u výpisu z rejstříku trestů je nutné předložit platný ob-
čanský průkaz nebo cestovní pas žadatele.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Na základě četných upozornění a mnohých stížností občanů, ale i mých čas-

tých pochůzek po obci, bych rád opětovně vyzval všechny majitele psích mi-
láčků, aby zamezili jejich volnému pohybu po obci. Psi totiž nejen obtěžují, 
příp. ohrožují místní obyvatele, ale dochází i ke škodám na majetku. Kritickým 
místem je přitom oblast kolem obchodu s potravinami a hřiště u pizzerie. Jelikož 
právě uvedené prostory jsou často místem pro trávení volného času dětí, dbejte 
také prosím důsledně o úklid psích exkrementů. Svým případným nedbalým 
jednáním totiž můžete způsobit nejen znečištění veřejného prostranství, ale 
i porušit obecní vyhlášku. 

Volně pobíhající pes může být následně odchycen a vy, jakožto jeho majitel, 
se dopustíte přestupku a zaplatíte nemalou finanční částku.

 D. J.

ROZPOČET OBCE VESELÁ NA ROK 2008
•  P Ř Í J M Y

Daňové příjmy 5.904.700 Kč
- daň z příjmu fyzických osob ze zá-
vislé činnosti
-  daň z příjmu fyzických osob z pod-
nikání
- daň z příjmu právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- správní poplatky
- daň z nemovitosti
- poplatek za vypouštění škodlivých 
látek
- poplatek ze psa
- poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu
- poplatek za VHP
- daň z příjmu za obec

Nedaňové příjmy  424.000 Kč
- příjmy z lesního hospodářství
- pronájem nemovitostí
- úroky
- poplatek kabelové televize

Dotace na vnitřní správu 98.000 Kč

CELKEM PŘÍJMY 6.426.700 Kč

•  V Ý D A J E

Lesní hospodářství 57.000 Kč
Veřejné osvětlení 140.000 Kč
Silnice, chodníky, 
zimní údržba  1.101.500 Kč
Sběr komunálního odpadu 477.000 Kč
Provoz kabelové televize  400.000 Kč
Péče o vzhled obce 150.000 Kč
Neinvestiční transfery 
– autobus HOUSACAR 36.000 Kč
Kultura  93.500 Kč

- knihovna
- kronika
- tisk novin

- posezení s důchodci, vítání občánků
Školství  499.000 Kč

- mateřská škola
- základní škola
- školní jídelna
- školní družina
- neinvestiční platby jiným školám 

Činnost místní správy 
a zastupitelský orgán 2.887.500 Kč

- elektrická energie, plyn
- poštovné, telefony, spotř. materiál
- poj. majetku, mzdy, školení, cest.
- příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH
- opravy budovy OÚ
- příspěvky mikroregionu

Restaurace „Veselanka“  500.500 Kč
- úroky, zařízení
Daň obce  84.700 Kč

CELKEM VÝDAJE 6.426.700 Kč

NOVÉ PROGRAMY KabTV
Dne 2. 4. 2008 byly přidány do vysí-

lání kabelové televize obce Veselá dva 
nové programy Galaxie Sport a Nova 
Cinema, které byly vybrány na základě 
Vámi vyplněné ankety. Pořadí prefero-
vaných stanic dle výsledků ankety bylo 
následující: 1. Galaxie Sport - 58 hla-
sů, 2. Nova Cinema – 57 hlasů, 3. 
Markýza, 4. Film +. Společnost provo-
zující KbTV v naší obci nám poskytla 
„na zkoušku“ na místo programu pro 
děti Jetix, vysílací stanici Minimax. 
Oceníme vaše náměty a připomínky 
k volbě dětských programů.

Roční přehled provozu KabTV
Rok 2007 – 133 účast. přípojek
Náklady na provoz 217.039 Kč
Průběžné opravy 8.558 Kč
Uhrazené poplatky 123.070 Kč
Celkové náklady 
na 1 účastníka za rok 1696 Kč
Roční poplatek činí 800 Kč
Doplatek obce za r. 2007  119.168 Kč

Rok 2008 – dosud 133 úč. přípojek
Pořízení 2 progr. stanic 49.170 Kč
Navýšení nákladů měsíčně 3.245 Kč

Czech POINT

UPOZORNĚNÍ
Od dubna 2008 platí nové známky 

na popelnice. V měsíci květnu neo-
značené nádoby bílou známkou ne-
budou vyvezeny!

Majitele kabelové televize upozor-
ňujeme, pokud neuhradí  poplatek za 
KabTV do konce dubna 2008, bude 
jim kabelové televize odpojena!
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FINANČNÍ PORADNA SVAZU DŮCHODCŮ 
i n f o r m u j e

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáváme slevy

- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty finanční poradny sjednáváme slevy

- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele (od dubna 2008)
- na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
- na služby vybraného mobilního operátora,pevné linky a internetu
- na pojištění domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Finanční poradnu mohou využívat  držitelé průkazů ZTP, ZTP-P, TP, senioři, 
sociálně slabší rodiny, rodiny s dětmi. 

• BLIŽŠÍ INFORMACE
Kancelář Svazu důchodců, Randáškova 1800, Zlín 760 01

Tel.: 577 432 914 , 739 446 788
Trolejbus č. 4, 4. zastávka od podchodu Svit

Autem proti INTERSPARU – Benzinka AGIP – Randáškové
Úřední den – čtvrtek 14.00 – 16.00

• Kontaktní místo
MÚ VIZOVICE – přízemí „HOTELU – LIDOVÝ DŮM“

Kancelář č.125, Masarykovo nám. 1007, Úřední den – čtvrtek 9.00 – 11.00

ODPADY 2007

Náklady: popelnice 250.099 Kč

 plasty 34.546 Kč

 sklo  2.511 Kč

 velkoobjemové kontejnery 92.604 Kč

 nebezpečný odpad  26.353 Kč

Celkem 406.113 Kč

Uhrazené poplatky od občanů 254.623 Kč

Vážení spoluobčané,
dovolte abych Vám připomněl, že na 

konci března 2008 skončila platnost 
známek na svoz domovního odpadu 
na rok 2007. Od dubna tedy nebudou 
vyvezeny popelnice, které nejsou opat-
řeny novou (bílou) známkou na rok 
2008. Nadále bude svoz komunálního 
odpadu realizován 2x měsíčně.

Dále bych Vás rád upozornil, že vel-
koobjemové kontejnery, které jsou 
rozváženy po obci, nejsou určeny na 
odpad, jež je možno třídit: tzn. nejsou 
určeny na sběr:

- papíru – 4x ročně sběr pořádá míst-
ní základní škola 

- železo – 2x ročně (jaro a podzim) 
organizuje SDH Veselá 

OBECNÍ KNIHOVNA 
– hodnocení za rok 2007

Obecní knihovny patří pod Krajskou 
knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně.

Již několik let mají možnost občané 
sledovat díky internetu dostupnost 
k veřejné správě a komunikaci s ní, in-
formace o obci, knížkách, ale hlavně o 
knihovně. Na internetu je možné zjis-
tit, která knihovna má katalogizaci 
knih, zda je kniha vypůjčena, zobrazit 
dostupnost dokumentu.

Na internet chodí většinou děti, které 
využívají internet k získání informací 
o spisovatelích, o městech, historii stá-
tu i kontakt se spolužáky.

Je to relativně snadné a hlavně za-
darmo. Krajská knihovna nám pomoh-
la získat v roce 2002 zavedení interne-
tu do knihovny. Pomocí fondu Mini-
sterstva kultury získala naše obec počí-
tač pro knihovnu. Ten využíváme do-
dnes. Snažím se děti usměrnit při počí-
tači na 30 minut. Sleduji, aby nevyhle-
dávaly násilí a pornografické stránky.

V knihovně jsou nejmilejší čtenářské 
návštěvy dětí. Je dobré, aby věděly, že 
čtení je základ vzdělanosti a taky slov-
ní zásoba se znásobí.

Obdivuji holky Valeriánovy, Marušku 
Slováčkovou nebo Terezku Knirschovou. 
Vědí co četly. Vybírají knihy podle to-
ho, co je zaujme a při otázce na obsah 
knihy vždy žasnu, jakou mají slovní 
zásobu.

Za návštěvu čtenářům poděkuji a 
malým nabídnu sladkosti. Děkuji všem 
za návštěvu knihovny a těším se opět 
na další návštěvy.

 Marta Řiháková, knihovnice

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE VESELÉ

- plastů -1x měsíčně zajišťují 
Technické služby Zlín

- nebezpečného odpadu (pneuma-
tiky, mikrovlnné trouby, TV, lednice 

apod.), tento je prováděn 2x ročně 
specializovanou firmou.

Shromažďováním „tříditelného“ od-
padu ve velkoobjemových kontejne-
rech způsobujete jednak že nedostaču-
je jejich kapacita, ale také děti z naší 
školy, hasiči a také obec přichází o 
značnou finanční částku, díky které by 
mohli např. rozvíjet společensko-kul-
turní život v obci (pořádat „dětské dny“ 
s hrami o ceny, zaplatit populární ka-
pelu na místní zábavu apod.). 

Pokud se tedy budeme snažit třídit 
veškerý náš odpad, obec nebude nuce-
na navyšovat roční poplatky za svoz, a 
to je myslím argument, který je třeba 
zvážit.  
 DJ
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Co dělá Dotek, o.p.s.
V současné době jsme svědky změn 

ve zdravotně – sociálním systému. 
Některým se zdají chystané změny 
správné, jiní by chtěli nechat vše při 
starém. Více, či méně se tato situace 
dotýká každého z nás. A se stárnutím 
populace bude, také více těch, kteří se 
setkají se skutečností tváří v tvář. Pokud 
bychom vše nechali jaksi plynout, asi 
bychom se divili, že není žádná po-
mocná ruka, která by pomohla, když 
náhle a z ničeho nic přijde nemoc, ne-
bo situace, kterou sami a ani za pomoci 
rodiny nedokážeme řešit. Najednou 
zjistíme, že místo v nemocnici není na 
neomezeně dlouhou dobu, na umístění 
v zařízení sociálních služeb pro trvalý 
pobyt se čeká až několik let, a zařízení 
pro přechodný pobyt téměř neexistují 
nebo jsou také obsazena. Do doby, než 
nás život postaví do této situace, nás 
ani nenapadne se něčím podobným 
zabývat. Vždyť doba, ve které žijeme 
po nás žádá abychom byli mladí, krás-
ní, dynamičtí a úspěšní. Jeden mladý 
muž, splňující tato kritéria, byl upřímně 
zděšen, když navštívil místní vizovic-
kou nemocnici a zjistil, že existují i 
„jiní lidé“. Lidé, kteří jsou závislí na 
pomoci nás „mocných“ (opak nemoc-
ných). Máme velké štěstí mít tuto ne-
mocnici v našem mikroregionu. Její 
kapacita také však není neomezena. 

Jakákoliv ústavní péče je drahá pro 
společnost. A ruku na srdce, chceme 
pobývat v ústavním zařízení, ať jsme 
mladí nebo staří, když už akutní důvo-
dy pominuly? Chceme v ústavním zaří-
zení strávit poslední okamžiky života? 
Téměř většina z nás chce domů, mezi 
své blízké. A v tomto okamžiku nastu-
puje tzv. terénní služba. Služba, o které 
se dost mluví, ale zatím se pro ni málo 
dělalo.

Dotek, o.p.s. tuto službu poskytuje. 
Přes všechny těžkosti můžeme po roce 
a půl říct, že se nám podařilo vybudo-
vat něco, co by nám mohli ostatní 
města závidět. Poskytujme kompletní 
zdravotně sociální péči. Jsme schopni 
pomoci všem, kteří se chtějí o své blíz-
ké starat doma. Jsme Obecně prospěš-
ná společnost, tedy nezisková organi-
zace, zaměřující se na péči o seniory a 
všechny potřebné. Zázemí máme v DPS 
(Dům s pečovatelskou službou). 
Přebudováním technických prostor 
jsme za relativně velice nízké finanční 
prostředky vybudovali moderně vyba-
vené ošetřovatelské lůžka a využíváme 
tak DPS 100% ke svému účelu. To zna-
mená, že DPS slouží ne jenom pro ty, 

kteří tam mají své trvalé bydliště, ale je 
otevřen široké veřejnosti, tak jak bylo 
záměrem při budování takovýchto do-
mů.

Jenom díky podpoře města Vizovice, 
některých obcí mikroregionu a obrov-
skému nasazení a nadšení všech pra-
covníků, se můžeme pyšnit tímto vý-
sledkem.

Krátkodobou pobytovou respitní (úle-
vovu) péči poskytuje Dotek, o.p.s. také 
specializovanou na klienty nemocné 
Alzheimerovou chorobou či jiným ty-
pem demence. Klienti mohou využít 
celkem 15 lůžek. Vzhledem k tomu, že 
je Dotek, o.p.s. jediným poskytovate-
lem této služby ve Zlínském kraji, kapa-
cita zařízení nedokáže uspokojit po-
ptávku ze strany klientů. Vedle úlevové 
péče poskytujeme pečovatelskou služ-
bu, denní stacionář - pro ty kteří ne-
chtějí nebo nemohou být doma sami 
v denní době (rodina je v práci), půj-
čovnu kompenzačních pomůcek a po-
radenskou činnost. 

S ohledem na potřeby klientů se sna-
žíme rozšířit kapacitu zařízení přede-
vším pro terénní služby, nabídnout co 
nejvíce volnočasových aktivit a také 
rozšířit počet kompenzačních pomů-
cek. V rámci projektu, který řeší oblast 
rozšíření kapacity respitní péče, jsme 
získali finanční podporu ze Zdravotního 
a sociálního grantu nadace Děti-
kultura-sport, která sídlí v Uherském 
Hradišti. K rozvoji našich služeb usilu-
jeme o získání financí i z dalších na-
dačních fondů. Podpořena byla k naší 
velké radosti i žádost u nadace Vize 
Dagmar a Václava Havlových, a máme 
podanou žádost u nadace společnosti 
Siemens. Získané prostředky budou po-
užity na nákup elektrických polohova-
cích postelí a dalšího potřebného vyba-
vení. I když jsou naše služby placené, 
tak bychom nic nezmohli bez finanční 
podpory státu, našeho města a okolních 
obcí. 

Získávání finančních prostředků je 
tou nejnáročnější oblastí, protože jsme 
v závěru každého roku postavení před 
otázku jestli budeme moci pokračovat i 
v příštím roce, či nikoliv. Jakákoliv po-
moc je pro naši práci cenná a nesmírně 
si ji vážíme. Jsme moc rádi, že existují 
lidé, kteří naši snahu ocení. Děkujeme 
všem, kteří nás jakkoliv podpořili. 
Kontinuálně nám pomáhají díky po-
chopení pana ing. Ivo Jurygáčka firma 
SSŽ,a.s., závod Zlín a díky pochopení 
pana Jana Špaňhela firma Zlinux, s.r.o. 
Pokud by se našel někdo další, kdo umí 
být ve svém oboru úspěšný a chtěl by 
podpořit naše snažení, rádi mu dáme 
prostor na našich webových stránkách, 
kde najdete podrobnější informace 
www.pecovatelstvi-dotek.cz. Na veške-
ré finanční dary vystavíme darovací 
smlouvu.

Určitě se najdou i takoví lidé, kteří 
v životě už všeho po čem toužili dosáh-
li, ale k pocitu plného uspokojení a 
naplnění jim stále něco schází. Hledáme 
právě takové jako dobrovolníky.

Mohou se uplatnit ve všech oblas-
tech, které souvisí s naší činností a na-
šim provozem. Mohou dát svůj čas 
k vyplnění času druhých za odměnu 
hřejivého pocitu z vykonaného dobra.

Nadále v našich prostorách, probíhá 
cvičení Taiji vedené paní Danou 
Vítkovou, specializovanou lektorkou.
Toto cvičení mimo jiné pomáhá i proti 
stresu, který je také jednou z příčin 
obávané Alzheimerovi choroby. 

Jako doplňkové činnosti nabízíme 
pedikúru, masáže, praní prádla i pro 
veřejnost. Budujeme obchůdek, kde 
bychom chtěli nabízet vše potřebné pro 
ošetřování. Paní kadeřnice je ochotna 
navštívit nemocné i v jejich domovech. 
Věděli bychom o dalších užitečných 
věcech, ale jsme limitováni prostorem.

Velice nás těší slova uznání a chvály, 
jichž se nám dostává od příbuzných 
našich klientů, kteří naše služby vyhle-
dávají často i z větší dálky. Pokud bude-
te potřebovat naši pomoc, nebo Vás 
povede jenom zvědavost, rádi Vás u nás 
přivítáme a podáme Vám potřebné in-
formace.

Že snad naši práci děláme dobře, 
může svědčit také ocenění, kterého se 
nám dostalo, a kterého si velice váží-
me. Titul Sestra roku 20007 v kategorii 
sestra v sociálních službách náleží prá-
vě zakladatelce a statutární zástupkyni 
Dotek, o.p.s. Více na www.sestra.cz.

za Dotek, o.p.s., Radomíra Pečeňová
radpe@seznam.cz
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Likvidační práce nebudou zadarmo

Hasičské sbory byly vždy ochotny 
vypomáhat občanům při činnostech, 
které měly od založení v náplni práce. 
Ovšem jsou stále více zneužívány hlav-
ně profesní sbory k pracím, které přímo 
nesouvisí s odstraňováním stavů a ne-
podléhají jevům, při kterých hrozí akut-
ní nebezpečí ohrožení života, zdraví, či 
ekologických škod. Občané si zvykli na 
tyto služby a začali je v hojné míře vy-
užívat ba i zneužívat a počítat tak 
s bezplatnou prací příslušící jiným fir-
mám, ovšem již za úplatu. Nutnost ta-
kového zásahu byla mnohdy smyšlená, 
aby byla vyvolána domněnka akutního 
nebezpečí a hasiči byli nuceni zasáh-
nout. Chci upozornit, že v budoucnu 
již tomu tak nemusí být. Na některé 
požadavky již hasiči nebudou vyjíždět 
a v některých případech budou poža-
dovat zaplacení výjezdu volající oso-
bou. Zákon o integrovaném záchran-
ném systému umožňuje určit jaké úko-
ny mohou být zpoplatněny a na které 
se tato možnost nevztahuje. 

Podrobný postup pro určení náhrad 
při neadekvátním zásahu vydal gene-
rální ředitel HZS ČR již před dvěmi ro-
ky. Protože se prakticky žádná výpo-
moc od hasičů nefakturovala, byla tato 
veškerá činnost od lidí brána jako sa-
mozřejmost. HZS Zlínského kraje již 
takto nechce pokračovat a je kategori-
zován soupis sloužící k rozlišení, který 
úkon bude placený a který je bezplatný. 
V první kategorii jsou veškeré úkony 
bezplatné. Jedná se o výjezdy k požá-
rům, k událostem ohrožujícím životy, a 
vlastně ke všem úkonům, které naplňu-
jí poslání záchranných sborů. V druhé 
kolonce jsou např. likvidační práce po 

SDH Veselá informuje
haváriích u nichž bude možno vyžado-
vat úhradu od právnických nebo podni-
kajících fyzických osob. V poslední ko-
lonce lze požadovat finanční náhradu i 
od běžných občanů za obnovovací 
práce, úklid sorbenů, odtah vozidel, 
odstraňování odpadů, čerpací práce 
bez nebezpečí z prodlení, dezinfekce 
objektů, odchyt volně se pohybujících 
zvířat. V sazebníku se objevují položky: 
hodinová práce hasiče 270 Kč, jeden 
kilometr jízdy cisterny 148 Kč a jeřábu 
720 Kč. Tak například planý výjezd 
cisterny do naší obce s dvouhodinovou 
prací čtyřčlenné posádky může přijít až 
na pět tisíc korun. 

Tímto výtažkem z Hasičských novin 
nechci zastrašit občany před nutnou 
potřebou využit Integrovaný záchranný 
systém k účelům naléhavým pro obča-
na a bezpečnost při haváriích. Vždyť při 
takové autonehodě můžou zůstat uvěz-
něni cestující v dopravním prostředku, 
může dojít k úniku ropných látek atp. 
Ovšem musíme již počítat s tím, že 
odtažení havarovaného auta, úklid sor-
benů (látek pohlcujících ropné produk-
ty), úklid vozovky a jiné si budeme 
muset zajistit sami. Od nás dobrovol-
ných hasičů můžete však stále ještě 
počítat s podanou rukou. Naše činnost 
je ode dávna zaměřená na pomoc bliž-
nímu svému. Vždy záleží jenom na 
technice a vybavení sboru, jak kterou 
situaci je schopen zvládnout. 

Záchranné sbory prozatím nepřistu-
pují k výše zmiňovaným razantním kro-
kům, ale bude-li přibývat zbytečně vy-
volaných zásahů nad rámec možností 
těchto sborů, kdo ví, čeho se budeme 
moci v budoucnu dočkat.

Sběr starého železa

Upozorňujeme občany na každoroč-
ní úklid obce od železného odpadu 
z vašich domácností. V letošním roce 
proběhne jarní úklid v sobotu 19. dub-
na. Prosíme, aby byl odpad nachystán 
včas a nemuseli jsme obec několikrát 
objíždět. Nevhodné položky jsou: led-
nice s chladícím médiem, televizory, 
výpočetní technika, plechové nádoby 
od barev. Takovýto odpad již patří do 
složky nebezpečné odpady, který je 
obcí pořádán ve zvláštním termínu a je 
provozován firmou certifikovanou k li-
kvidaci takového odpadu. Je vidět, že 
neustále někteří z vás, zapomínají na 
tuto pravidelnou činnost hasičů a žele-
zo se objevuje v obecních kontejne-
rech, které jsou určeny na jiný typ od-
padu z domácnosti. Apelujeme na vás 
aby tento zbytečný aspekt nezatěžoval 
obecní pokladnu v položce odpady a 
tím vlastně i vaši kapsu. Děkujeme za 
pochopení.

Sv. Hostýn

I v tomto roce pořádá naše organiza-
ce k oslavě hasičského patrona sv. 
Floriána autobusový zájezd na poutní 
místo sv. Hostýn v sobotu 3. května. 
Přihlásit se můžete jak již tomu bývá 
zvykem od 21. dubna v prodejně potra-
vin DAFOS. Cena zájezdu: dospělý 80 
Kč a děti do 15 let 40 Kč. Kdo se roz-
hodne absolvovat tento zájezd na po-
slední chvíli, je možné zaplatit i před 
odjezdem(dle kapacity míst). Odjezd 
na pouť je 3. 5. 2008 v 7 hodin od re-
staurace Veselanka. Slibovaná je i účast 
politických špiček. Všichni jste srdečně 
zváni. Jar. Juřík
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Poděkování
 
Vážený pane starosto, Vážená paní starostko, 
velice si vážíme Vaší spolupráce, a proto přijměte poděkování za uspořádání 

humanitární sbírky ve Vaší obci/městě.
Posláním naší organizace je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli 

v krizové životní situaci, kterou nejsou schopni sami řešit. Naším cílem je jejich 
osamostatnění tak, aby mohli zpět najít své místo a uplatnění ve společnosti.

Všechny naše sociální služby se nemohou obejít bez pomoci druhých. Jsme 
nesmírně potěšeni, že můžeme spolupracovat s lidmi, kteří jsou ochotni něco ze 
svého darovat. Zorganizováním sbírky jste pomohli poskytnout nejen bezprostřed-
ní materiální pomoc, ale také vytvořit nové šance těm, kteří se snaží o znovuna-
lezení důstojného místa ve společnosti. Abychom mohli tento darovaný materiál 
zpracovávat a dopravovat tam, kde je třeba, a aby sociální pomoc služby potřeb-
ným mohly plynule pokračovat, budeme vděčni i  za případnou finanční pomoc. 
Víme, že ne všichni mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami, ale 
chceme, abyste věděli, že jakýkoli finanční dar nám velmi pomůže. Pokud bude 
v možnostech Vaší obce/města, dovolujeme si v příloze přiložit žádost o příspě-
vek. 

Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo ošacení a další věci darovali, ale 
i Vám, kdo sbírky pro Diakonii Broumov organizujete a darované věci shromaž-
ďujete. 

Velice si vážíme Vašeho zájmu a snahy jakkoli podpořit naši činnost a těšíme se 
na spolupráci na podzim 2008. 

Mgr. Lenka Wienerová, Oblastní ředitelka Diakonie Broumov

Vážení spoluobčané obce Veselá,

Dovolte mi, abych se na Vás obrátil 
s prosbou a zároveň upozorněním. 
Jelikož neustále přibývá případů, volně 
pobíhajících a toulajících se psů a to 
nejenom ve všech částech naší obce, 
což jistě není příjemné jiným lidem, 
kteří třeba psa nevlastní, ale psi volně 
pobíhají po celém veselském katastru. 
Mám tím na mysli především les. 
Starosta na to již několikrát upozorňo-
val a to nejenom prostřednictvím obec-
ního zpravodaje, ale i rozhlasem. Je 
smutné, že se po těchto výzvách prak-
ticky nic nezměnilo.Volně pobíhající 
pes může být a také je nebezpečný, 
nejen pro nás občany, zejména děti, 
ale i pro všechnu zvěř v době kdy vy-
vádí mláďata. Pokud je pobíhajících 
psů víc a dají se dohromady je to pro 
zvěř doslova pohroma. 

I když obec nevlastní rozsáhlý les, 
při troše klidného chování je možné 
spatřit i na takovém malém lesním úze-
mí větší skupinky zvěře. Díky tomu, že 
je les co do rozlohy malý, nemá, zvěř 
tolik klidu, kolik by potřebovala a po-
kud ji budou prohánět i nadále psi, 
může se stát, 

že prostě zvěř přeběhne do klidněj-
ších lokalit a nám bude v lese chybět 
to, co tam odjakživa patří.

Chtěl bych tímto všechny majitele 
psů důrazně upozornit, že podle záko-
na, musí být pes evidentně pod majite-
lovým vlivem /tím je myšleno, že pes je 
buďto na vodítku, nebo má náhubek 
nebo je pod úzkým vlivem majitele, 
tedy velmi blízko něho, dále se pes 
může volně pohybovat bez dozoru do 
200 m od nejbližšího trvale obydlené-
ho objektu/. Pokud tomu tak není a pes 
bez dozoru překročí hranici vzdále-
nosti 200 m od trvale obydleného ob-
jektu, zákon v tomto případě umožňu-

je, zejména pokud pes zvěř nahání 
myslivecké stráži a mysliveckému hos-
podáři takového psa odstřelit.

Zamyslete se prosím nad tímto upo-
zorněním, uvědomte si, kde svého psa 
máte a pokud s ním chcete do lesa, 
pamatujte co ukládá zákon. Netvrdím, 
že všichni majitelé psů se chovají stej-
ně, někteří tyto věci považují za samo-
zřejmost a psy bez dozoru toulat nene-
chají. Bohužel většina o pohybu svého 
psa nemá ani tušení. Zkusme to změnit 
a snížit počet volně pobíhajících psů 
jak v obci, tak po lese. 

Děkuji za pochopení!!
Roman Divílek, 
Lesní hospodář 

a hospodář MS Veselá-Klečůvka

Výměna 
občanských průkazů
Platnost občanských průkazů bez 

strojově čitelných údajů vydaných do 
31. 12. 2003 končí nejpozději 31. 
12. 2008.

Pro občany narozené před 1. 1. 
1936 platí výjimka – občanské průka-
zy, ve kterých mají vyznačenou dobu 
platnosti „bez omezení“ nebo „plat-
nost prodloužena bez omezení“, zů-
stávají nadále platné.

Tato výměna občanských průkazů 
nepodléhá správnímu poplatku.

Občanské průkazy se strojově čitel-
nými údaji platí po dobu v nich uve-
denou. Ministerstvo vnitra, 

odbor spr. činností, leden 2008

Moudrá slova
Nejlepším důkazem lásky je důvěra.

Americká psycholožka

Kdo se raduje z dítěte, raduje se ze ži-
vota.  V. Dyk

Sex a golf jsou dvě věci, ze kterých se 
radujete, i když v nich nejste dobří.

Kevin Costner

Lidské je mýliti se, ale bláznovství 
v omylu setrvávat.  Cicero

Nikdy nepřemýšlej, kde ušetřit. Vždycky 
přemýšlej, kde vydělat. 
 Miroslav Macek
 Připravila M. Řiháková



7

Na Velikonoce jsme si zavzpomínali 
v jazyce českém – slohu. 

Žáci procvičovali slohový útvar „do-
pis“:

• Dopis Vojty Knirsche kamarádovi:
Ahoj Davide,
chtěl bych Ti napsat něco o našem 

velikonočním klabání.
Začali jsme ve čtvrtek v sedmnáct 

hodin. Pak v pátek v pět, třináct, patnáct 
a sedmnáct. Klabat se chodí, protože se 
nepouští na kapličce zvony. Scházíme 
se pod Veselou. Dávají na nás pozor 
obíhači, protože někteří si dávají do 
klabaček kamínky nebo jim utíkají. Já to 
nedělám. Obíhači jsou ti, kteří už chodí 
do osmé třídy. Když jich je málo, tak si 
vezmou na výpomoc kluky ze sedmé 
třídy. Klabačky jsou malé i velké. Ale 
spíš velké než malé. Já mám jednu ma-
lou a dvě velké. Nejlíp se mi klabe s tou 
malou. Protože je malá a lehká. Moc se 
mi nelíbí, že ti starší dělají skoro v kaž-
dé přestávce oheň. Vždycky, když skon-
číme s klabáním, sundáme čepice a 
modlíme se. Až se pomodlíme, obíhači 
nám radši řeknou ještě jednou, kdy je 
další klabání. Můžeme vynechat (sedmý 
a šestý ročník jedenkrát, pátý a čtvrtý 
ročník dvakrát, třetí, druhý a první roč-
ník třikrát). Já jsem nevynechal ani jed-
nou. Úplně až skončíme klabat, jdeme 
klabat o peníze. To probíhá tak, že si 
uděláme skupinky a jdeme. Čas máme 
do třinácti a pak musíme jít klabat na 
poděkování. Klabání je skvělé. A má u 
nás na Veselé velkou tradici.

Už se všichni těšíme na další klabání. 
Měj se moc hezky.

Tvůj kámoš Vojta

• Dopis Adama Tkadlece babičce
Milá babičko,
dnes Ti chci napsat o tradici, která 

probíhá na Veselé o Velikonocích. Každý 
rok o velikonočních prázdninách chodí-
me  s klukama klabat. Nejstarší kluci 
chodí do osmé třídy, říká se jim „obíha-
či“. Musí hlídat ty ostatní. Chodíme po 
celé vesnici, každý kluk má svoji klabač-
ku. Je to pro nás veliká zábava, a i když 
jsme velmi unavení, přesto nás to moc 

Velikonoční pro kluky 
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky 
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Letošní Velikonoce jsou již za ná-
mi. Po Vánocích je to pro děti, přede-
vším však pro chlapce, druhý nejoblí-
benější svátek v roce. Obzvlášť v naší 
obci se hoši nemůžou dočkat, až bu-
dou chodit klabat. Za námahu, kterou 
vynaloží při obcházení obce s kla-
bačkami na Zelený čtvrtek, Velký pá-
tek a Bílou sobotu, jsou v každém 
domě odměněni drobnými penězi… 

Ž Á C I  Z Š  V E S E L Á  P Í Š Í  O  V E L I K O N O C Í C H
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JUBILANTI LEDEN
Alois Krajča 70 let
Jaroslav Krajíček 55 let
Ludmila Krejčí 50 let

ÚNOR
Božena Lukaštíková 85 let
Jan Fenyk 80 let
Milada Sáblová 80 let

BŘEZEN
Jarmila Pavlíková 75 let
Marie Gerychová 70 let
Jiří Kotek 60 let
Eva Krajčová 60 let
Josefa Patáková 55 let
Jan Oškera 50 let

DUBEN
Ludmila Bělohlávková 85 let
Stanislav Janků 80 let
Bohuslava Krajčíková 55 let
 Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Karolína Válková
Kryštof Martinec
Tomáš Gregořík
Veronika Žáková
Natálie Bravencová

ÚMRTÍ
Milan Tomšů
Kateřina Kocháňová
Helena Ševců
Rudolf Krajíček
Hedvika Řiháková

SŇATEK UZAVŘELI
Michaela Gerychová a Zdeněk Mikel

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

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 

PŘEHLED MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL obce Veselá v roce 2007

Počet obyvatel k 31. 12. 2006  736
Přistěhovalo se 27
Odstěhovalo se 15
Zemřelo  11
 - mužů  5
 - žen 6

Narození  12
 - chlapců  7
 - děvčat  5
Počet sňatků 4 

Počet obyvatel k 31. 12. 2007 749

baví. Začínáme na Zelený čtvrtek, na 
Velký pátek chodíme čtyřikrát a na Bílou 
sobotu vyklabáváme peníze. Brzy Tě 
navštívím a budu Ti všechno vyprávět.

Měj se hezky. Tvůj Adam

• Dopis Andriye Nemeshe kamarádovi
Ahoj Kubo,
jak se máš? Já dobře, když můžu utra-

tit pět set korun. Samozřejmě to není jen 
tak, musel jsem tři dny chodit po celé 
Veselé a musel jsem klabat. Taky jsem 
dělal devět set dřepů. Ale za ty peníze to 
stálo. A za mrskání jsem zase měl dvě 
tašky kokin. Andrej

A jak prožívají svátky jara dívky? Ty 
především pomáhají maminkám s jarní 
výzdobou domů a barvením vajíček. A 
pak už jenom čekají, kdo je přijde „vy-
šlahat“:
• Dopis Lenky Červenkové babičce

Milá babičko!
Chtěla bych Ti napsat, jak u nás doma 

proběhly Velikonoce.
Ráno mě probudilo zvonění a už byl 

u nás první šlahač. Byl to Ladík Dlabaja 
a dala jsem mu balíček a mašli. Pak jsem 
posnídala a oblékla se. Pomáhala jsem 
mamince chystat chlebíčky. A pak nás 
přišel vyšlahat děda. Dala jsem mu va-
jíčko a za chvíli přišel strýc Martin 
s Davidem. Od nich to bolelo nejvíc. Po 
nich nás vymrskali Žaludci, strýc Leoš 
s malým Leoškem a taky Mojmírek s ta-
tínkem. Nakonec přišli moji spolužáci a 
pak už jsme šli obědvat. Odpoledne už 
nikdo nepřišel, tak jsme jeli na návštěvu 
k tetě.

Měj se krásně a pozdravuj dědečka. 
 Ahoj Lenka

• Dopis Sabiny Holeňákové babičce
Ahoj babičko!
Píši, jak jsem se měla o Velikonocích. 

Ve čtvrtek začali chodit klabači, i když 
počasí jim moc nepřálo. V pátek jsme 
s Katkou uklízely a dělaly velikonoční 
výzdobu. V sobotu kluci vyklabávali, tak 
se jim dávaly peníze. V neděli jsme 
s maminkou barvily vajíčka a chystaly 
balíčky. Potom jsme jeli na návštěvu ke 
kmotřence. V pondělí nás taťka ráno 
vymrskal, že jsme měly červené zadky. 

Pak na nás dojeli kluci ze Slušovic. A 
bylo po Velikonocích.

Už se těším za rok. Ahoj Sabča

• Dopis Veroniky Zmeškalové kamarádce
Ahoj Eričko!
Předem mého dopisu Tě chci pozdra-

vovat. Chtěla jsem se zeptat, jak ses 
měla o velikonočních prázdninách. Já 
jsem je prožila pěkně. V sobotu dopo-
ledne jsem rozdávala peníze klabáčům, 
přišlo jich k nám hodně, a mezi nimi i 
kluci ze školy. Hrozně mě to bavilo. 
V neděli jsme s maminkou barvily vajíč-
ka a pekly velikonočního beránka. Už 
jsem se nemohla dočkat Velikonočního 
pondělí. A co Ty, přišli Tě vymrskat ka-
marádi? Mě ano, někteří měli tatary a 
jiní zase jalovcové větvičky. Těmi mě to 
bolelo. Za odměnu jsem jim rozdala 
pomlázku. Tak jsem prožila Velikonoce. 
Budu se těšit, až mi taky napíšeš.

Měj se hezky a ahoj. Veronika

• Dopis Adély Krajíčkové babičce
Milá babičko!
Co jsi dělala o Velikonocích? Já jsem 

s maminkou týden před Velikonocemi 
vyzdobila dům. Natrhaly jsme do vázy 
zlatý déšť a ozdobily malovanými vajíč-
ky. Na dveře jsme pověsily velikonoční 
věneček. Uklízely jsme a maminka na-
pekla cukroví. V sobotu dopoledne jsem 
rozdávala peníze klabáčům. V neděli 
jsme byli na návštěvě u tety na Vítové a 
večer jsem chystala vajíčka pro mrskáče. 
V pondělí nás přišli bratranci a kluci ze 
školy vymrskat. Příští týden přijedeme 
na návštěvu. Už se na Tebe těším.

Adéla

• Dopis Jakuba Macíka tetě
Ahoj teto Blanko!
Rád bych Ti napsal, jak jsem prožil 

Velikonoce. Po probuzení začal mít ta-
tar hody, první přišla na řadu Kamila, 
pak mamka a nakonec babička. Potom 
jsem šel ke kamarádovi Vaškovi. A přišly 
na řadu spolužačky. Taťka mě čekal na 
konci Veselé. Společně jsme jeli k ba-
bičce do Želechovic, tam naše koledo-
vání skončilo. Byl to pěkně strávený den 
a s velkou výslužkou.

Tvůj Kuba


