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Dne 21. 6. 2011 zavítali čelní představitelé Zlínského kraje do našeho Mikroregionu 

Slušovicko. Členové Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem se 

setkali se starosty obcí mikroregionu v obci Neubuz. Na programu společného jednání 

byly představeny problémy, ale i úspěchy obcí vedení Zlínského kraje. Jako první byla 

na řadě doprava, aktuální situace rychlostní komunikace R49 (nyní je zmíněná výstav-

ba R49 pozastavena), zimní údržba či opravy komunikací. 

Další část diskuse byla věnována fi nancování a legislativě čištění odpadních vod. 

V odpoledním bloku se představili i zástupci fi rem podnikajíci v Mikroregionu Slušo-

vicko, a po ofi ciální části jednání jsme společně s představiteli Zlínského kraje navštívili 

tamní školu, sportovní areál a jednu z úspěšných fi rem tohoto regionu. 

Hejtmanský den

Z jednání 

zastupitelstva obce 

v roce 2011

• Zastupitelstvo obce schválilo realizaci 

kurzu „Senioři komunikují“ 23. 5. – 26. 5. 

2011.

• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí 

dotace z rozpočtu umění a knihoven na 

„Zahájení automatizace knihovny“ ve výši 

16 000 Kč.

• ZO schválilo možnost úpravy a nového 

vybavení sálu Veselanky – dotace na kul-

turní dění v obci (MAS).

• ZO schválilo zapojení obce do soutěže 

Vesnice roku 2012 – pověřen kulturní vý-

bor.

• ZO schválilo vyhlášení soutěže obce 

a Mikroregionu Slušovicko – „Namaluj 

svou obec“.

• ZO schválilo akci kulturního výboru – ne-

dělní odpoledne s hudbou v rámci pouťo-

vých oslav. Součástí akce bude pohoštění 

od myslivců – zvěřinový guláš.

• ZO schválilo návrh stavebních úprav 

1. patra Veselanky – přestavba na obecní 

úřad a knihovnu – varianta I.

• ZO schválilo bezplatné umístění na 

webové stránky obce Veřejně prospěšné 

podpory právní gramotnosti občanů.

• ZO schválilo spolupráci s Policií ČR na 

základě stížnosti o nedodržování rychlosti 

v obci.

Vážení spoluobčané, 

čas neúprosně běží a už zde máme 

druhou polovinu roku s významnou kul-

turně společenskou akcí v obci - „pouť 

sv. Anny“. Jako každoročně se snažím ve 

spoluprácí s kulturním výborem zastupi-

telstva připravit na tuto akci program pro 

všechny věkové kategorie. I v letošním 

roce to bude obdobné. 

Tímto Vás chci pozvat na páteční ta-

neční zábavu se skupinou Focus a neděl-

ní country odpoledne v prostorách par-

koviště u pizzerie. Pevně věřím, že letos 

vyjde krásné počasí a těším se na setkání 

s Vámi. 

Daniel Juřík, starosta

Investiční záměry – projekty 

V minulém zpravodaji jsem popisoval proces podávání žádostí – projektových záměrů 

ke zvelebení obce a o projektech, na které jsme žádali o dotace z evropských fondů 

a rozpočtů ministerstev. S radostí mohu konstatovat, že jsme byli při získávání fi nančních 

prostředků velmi úspěšní. Vyšly všechny podané projektové žádosti. 

Ve stručnosti připomenu: z Ministerstva pro místní rozvoj – jsme získali dotaci z pro-

gramu pro obnovu a rozvoj venkova na herní prvky a prostory pro děti (dotační titul 

2) „Veselá zahrada“ ve výši 381 tis. Kč a (dotační titul 4) na „Rekonstrukci kapličky“ 

částku 316 tis. Kč, na opravu havarijního stavu střechy kulturního zařízení Veselanka 

nám přispěl Zlínský kraj ze svého rozpočtu částkou 530 tis. Kč, dotaci na tvorbu nové-

ho Územního plánu Veselá z IOP (integrovaný operační program) ve výši 243 600 Kč, 

z Ministerstva kultury na zahájení automatizace knihovny 16 000 Kč, z rozpočtu Zlín-

ského Kraje jsme získali neinvestiční dotaci na nákup osobních ochranných zásaho-

vých prostředků pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Veselá ve výši 15 000 Kč.

U většiny investičních projektů jsme již absolvovali potřebná výběrová řízení na doda-

vatele a realizace probíhají dle plánu. Loňský projekt „Oprava krajnic místní komunikace 

v lokalitě Žleb“ se pomalu chýlí ke konci a v brzké době by měl tento úsek být plně 

průjezdný. 

Hejtmanský den
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 2. dubna jsme pořádali 

jarní očistu obce od starého a nepo-

třebného železného odpadu. 

Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za 

výpomoc našemu sboru formou pro Vás 

nejjednodušší, a to uschováváním starého 

železa pro hasiče. Jarním a podzimním 

sběrem čistíme obec a získané prostředky 

z této činnosti využíváme nejen na sou-

těžích, ale také na dovybavení zbrojnice 

a pro mladé hasiče. 

SV. HOSTÝN

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás 

zvali na společnou oslavu patrona hasičů 

sv. Floriána, na poutní místo sv. Hostýn. 

Počasí nám při této akci přálo a obsaze-

ní autobusu bylo na slušné úrovni. Volná 

místa v autobuse se nám podařila doplnit 

díky slušovickému sboru. 

Stále nás mrzí nezájem veselských ob-

čanů o tuto tak bohatou pouť.

Přesto všem zúčastněným děkujeme za 

podporu.

SOUTĚŽE

V letošním roce jsme se již zúčastnili 

povinné okrskové soutěže, pořádané v Tr-

navě, kde nás reprezentovali dvě družstva 

mužů, dále také pohárové soutěže na Kle-

čůvce a v Zádveřicích. 

V sobotu 25. června jsme pořádali vlast-

ní pohárovou soutěž „O pohár starosty 

obce“. Na tuto soutěž se sjelo celkem 20 

družstev. Soutěžilo se v kategoriích mladší 

žáci, ženy, muži a muži nad 35 let. 

Soutěž byla velmi zdařilá, počasí nám 

přálo a hlavně umístění domácích týmů 

na předních místech bylo velmi chvály-

hodné. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali 

sportovcům za zapůjčení hřiště a jejich 

hospodáři Josefu Večeřovi za ochotu. Po 

celé soutěžní léto nás čeká ještě několik 

klání, které jsou pro naše družstva hodně 

důležitá v nácviku.

HURÁ NA PRÁZDNINY

Prázdninové období nám nabízí spoustu 

volného času. Jsme na vesnici, která je ob-

klopená lesem a osázenou zemědělskou 

půdou, na které se nachází spousta hořla-

vého materiálu. Nápad vyjít si do přírody 

a opéci si špekáček je na světě a přímo 

láká. Následky však mohou být nedozír-

né. Pokud je Vám tato představa blízká, 

je nutné dodržovat alespoň základní pra-

vidla. Ohniště je možné založit s dospělou 

osobou nejméně 50 m od lesa, mimo su-

chou trávu a obložit jej kameny. Máte-li 

s sebou vodu na zapití lahůdky, nechejte 

si ji raději na uhašení žhavých uhlíků, po-

případě k uhašení použijte hlínu. Pokud 

uhašení nezvládáte sami, vyšlete kama-

rády pro pomoc nebo zavolejte mobilem 

hasiče sami na telefonní číslo 150 nebo 

120. Nikdy nezakládejte oheň, když fou-

ká vítr. Vřele doporučujeme raději si opéci 

voňavé špekáčky v domácím krbu někde 

na dvorku a na bezpečném místě.

POZVÁNKA

Blíží se jeden z nejvýznamnějších dnů 

naší obce, a to pouť oslavující patronku 

naší kaple, sv. Annu. Bohoslužba u kaple 

bude již tradičně v neděli v 11 hodin. 

Pouťovou oslavu zahájíme již v pátek 

22. července rockovou zábavou se skupi-

nou FOCUS na parkovišti u pizzerie. Začá-

tek akce je ve 20 hod.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Milovníky pohody a country hudby jis-

tě potěšíme v neděli připravenou kapelou 

„PĚŠÁCI“. Sbor dobrovolných hasičů Ve-

selá, obecní úřad a myslivci Vás tímto co 

nejsrdečněji zvou na pouťové odpoledne 

pořádané v neděli 24. července od 14 

hod. na parkovišti u Pizzerie. 

Díky myslivcům se můžete těšit na vý-

borný zvěřinový guláš. 

Všichni jste srdečně zváni.

Jaroslav Juřík

Zlatá mládež

„Náš svět dosáhl kritického stádia. Děti přestaly poslouchat své rodiče. Konec světa 

je už blízko.“ Staroegyptský text napsaný před čtyřmi tisíci lety

„Mládež je zkažena do hloubi duše. Mladí lidé jsou úskoční a líní. Nikdy se nebudou 

podobat mládeži dávných časů“ Nápis v Babylonu starý 3000 let

„Ztratil jsem veškeré naděje v budoucnost naší země, má-li vzít do svých rukou vlád-

covské otěže tato neukázněná, nesnesitelná, prostě strašná mládež.“

 Hesidos, řecký básník, 7 století př. n. l.

„Naše mládež si libuje v přepychu, je špatně vychovaná, vysmívá se nadřízeným 

a neváží si starců. Naše děti se staly tyrany, nepovstanou, když do místnosti vstoupí starý 

člověk, odmlouvají svým rodičům. Zkrátka jsou velice špatné.“

 Sokrates, řecký fi lozof, 5. století př. n. l.

„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“

 Konfucius, čínský fi lozof, 522 – 479 př. n. l.

„Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví.“

 Chesterfi eld, angl. státník, 1694 – 1773

I dnes nic nového pod Sluncem. My starší už často zapomínáme, že jsme byli také 

mladí. Budiž nám to prominuto.

S úctou k mládí vybral Jaromír Divilek
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PATRON FARNOSTI 

Svatý Jan Křtitel 
Svatý Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším křesťanským světcům. Je považován za 

posledního v řadě starozákonních proroků a patří ke světcům Nového zákona. 
Předpověděl příchod Mesiáše a poznal, že Mesiášem je Ježíš. Položil život za pravdu a 
neustoupil, ani když ho uvěznili…  

Všechno co o něm víme je obsaženo v evangeliích. Byl synem Zachariáše, kněze 
jeruzalémského chrámu a Alžběty, sestřenice Panny Marie. Jan byl o šest měsíců starší než 
Ježíš.  

Janovo narození předpověděl jeho otci Zachariášovi archanděl Gabriel. Zachariáše tím 
velmi překvapil: „Nebo já starý jsem, a manželka má zastarala se ve dnech svých.“  

Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil asketickým životem na Judské poušti, kde kolem 
sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil se jen sušenými kobylkami a medem divokých včel. 
Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým opaskem. Prohlašoval, že je poslem Božím a 
hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách Jordánu křtil na znamení očištění a znovuzrození všechny, 
kdo k němu přicházeli a chtěli změnit svůj dosavadní způsob života. Pokřtil i Ježíše a nazval ho 
beránkem božím.  

Jan také veřejně odsoudil, že král Herodes opustil svou první manželku a oženil se s ženou svého bratra Herodiadou. 
Uražená Herodiada navedla svou dceru Salome, která si měla od krále něco přát, aby si přála Janovu hlavu. Jan byl 
Herodem Antipou uvězněn a později sťat a jeho hlava byla Salome věnována na podnosu.  

K hlavním atributům sv. Jana Křtitele patří tenký rákosový kříž, křestní miska a beránek se svatozáří. Jeho svátek připadá 
na 24. června a s tímto datem bývá spojena pouť ve Slušovicích. 

INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI 

Sportovní odpoledne 
V sobotu 27. srpna od 15 hod. se uskuteční v areálu farní zahrady Sportovní odpoledne. Budou připraveny disciplíny, soutěže, 
hry, bohaté občerstvení a spousta zábavy. Zveme všechny, kteří si chtějí zpříjemnit konec prázdnin, zvláště mládež a děti. 

Přihlášky do výuky náboženství 
Přihlášky do výuky náboženství pro školní rok 2011/2012 jsou k dispozici v kostele u tiskovin nebo ke stažení na webových 
stránkách farnosti v sekci Vzdělávání. Vyplněné přihlášky odevzdávejte co nejdříve na faře. Povzbuďte své děti ke vzdělávání 
ve víře a náboženskému životu. 

P. Emil Matušů 

Prosba o zapůjčení starých fotografií 
Stále platí prosba o pomoc při shromažďování fotodokumentace o kostele Narození sv. Jana Křtitele. Pokud máte doma 
fotografie kostela ze starších dob, z nedávné minulosti (70., 80., 90. léta 20. století a novější), ale i jakékoliv fotografie z akcí 
naší farnosti a jste ochotni nám je zapůjčit, budeme Vám velmi vděčni. Tyto materiály jsou digitalizovány. Pokud máte 
nějaké materiály, prosím, předejte je osobně P. Emilovi Matušů. Pokud máte fotografie v digitální podobě, přineste je, prosím, 
na CD nebo posílejte na e-mail webmaster@farnostslusovice.cz. Vše samozřejmě v pořádku vrátíme. Pán Bůh zaplať všem! 

webmaster 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 

pondělí - pátek 18.30 (pokud je pohřeb, večerní mše sv. není) 
sobota 6.45 
neděle 7.35 a 9.30 

www.kostel.farnostslusovice.cz 
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Š K O L N Í   U D Á L O S T I

Veselá zahrada

Naše školní budova doznala v minulém 

roce velké změny. Jistě jste zaznamenali 

usilovné snažení v době loňských letních 

prázdnin. Řada občanů se do prací spo-

jených s přístavbou a přestavbou školní 

jídelny a kuchyně zapojila. Byli to přede-

vším rodiče či prarodiče našich součas-

ných i budoucích žáků či dětí z mateřské 

školy. Nové prostory již slouží k naší spo-

kojenosti. 

Všichni však víme, že nelze usnout na 

vavřínech a je třeba dále vylepšovat to, co 

již slouží svému účelu. Po roce nás opět 

oslovil pan starosta, tentokrát se žádostí 

o vytvoření návrhu na novou kompozici 

školní zahrady. Již vloni jsme byli úspěšní 

se žádostí o nové vybavení školní družiny 

(projekt Veselá škola). Do práce se tedy 

pustily děti z mateřské školy pod vede-

ním svých učitelek, návrhy nového vyba-

vení školní zahrady vytvářeli také školáci 

ve školní družině, kteří zahradu využívají 

v odpoledních hodinách. Výsledkem byly 

zajímavé nápady, děti zde promítly své 

představy o uspořádání venkovních pro-

stor. Návrhy jsme předali panu starostovi, 

který zařídil vše potřebné. Výsledkem na-

šeho společného snažení je radostná zprá-

va: Ministerstvo pro místní rozvoj České 

republiky rozhodlo, že náš projekt získá v 

rámci programu Podpora obnovy a rozvo-

je venkova, dotační titul č. 2 - podpora 

zapojení dětí a mládeže do komunitního 

života v obci, dotaci 381 746 Kč (celková 

cena projektu činí 545 352 Kč). I když je 

obec povinna se fi nančně spolupodílet, 

uvedenou částku velmi vítáme. Věřím, že 

při posuzování projektu hrálo velkou roli 

i aktivní zapojení maminek z Unie rodičů 

Součástí projektu je stavba přístřešku na školním dvorku

Děti z mateřské školy a jejich návrh

Návrh vytvořený ve školní družině

Montáž techniky pro interaktivní výuku
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do komunitního života obce. Z dosaženého výsledku mám upřímnou radost a děkuji 

všem, kteří se spolupodílejí, za jejich ochotu a aktivní přístup.

PaedDr. Ladislava Čočková

Práce s interaktivní tabulí a výukovými programy žáky velmi baví

TVORBA VZDĚLÁVACÍH MATERIÁLŮ PRO 21. STOLETÍ

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1. 3. 2011 do 31. 8. 2013)

Zdroje fi nancování projektu: PROGRAM EU PENÍZE ŠKOLÁM

Základní školu ve Veselé navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 celkem 32 žáků 

prvního až čtvrtého ročníku, z toho z obce Veselá 30 žáků, z obce Klečůvka 2 žáci. 

Přihlásili jsme se do projektu Evropské unie EU peníze školám, neboť v současné době 

máme dostatek žáků, kterým chceme nabídnout moderní výuku (jako je tomu na plně 

organizovaných školách). Učitelský sbor v naší škole je zkušený a s patřičným odborným 

vzděláním. Naší silnou stránkou je kvalifi kovaný přístup k žákům, umožnění rozvoje or-

ganizačních schopností žáků a rozvoj potřebné kreativity při školní práci.

Jistě vás zajímá, jak budou získané fi nanční prostředky využity. Za prioritu považujeme 

zlepšování čtenářské gramotnosti žáků. Je všeobecně známou skutečností, že se velmi 

snižuje schopnost a dovednost žáků rozumět čtenému textu a využívat poznatky získané 

vlastní četbou. Za tímto účelem byly v první fázi čerpání dotací pořízeny nové pylonové 

tabule švédské fi rmy Skantec. Současně jsme zakoupili do obou tříd zařízení e-Beam, 

které umožňuje využívat počítačové programy a výukové materiály pomocí projektoru 

a počítačové techniky k promítání učiva na tabuli, doplňování úkolů, dopisování řešení 

(interaktivní výuka). První dny využívání této moderní techniky jsou provázeny zájmem 

dětí, „počítačová generace“ je výukou nadšena.

V další fázi využití prostředků z evropských fondů se zaměříme na pořízení nových 

a atraktivnějších výukových materiálů, které budou žáky motivovat k využívání moder-

ních IT technologií.

I když již nyní vidíme velký přínos nového vybavení pro výuku, je získání dotace pod-

míněno značnou zátěží pro učitele. V následujících dvou letech budeme věnovat naši 

energii a čas právě „Tvorbě vzdělávacích materiálů pro 21. století“. Pro splnění podmínek 

jsou učitelky povinny vytvořit celkem 336 výukových materiálů pro žáky čtyř ročníků 

v oblasti čtenářské, matematické a informační gramotnosti. 

Přes náročnost práce, kterou máme před sebou, věříme, že výsledkem projektu bude 

vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky. Přínosem bude také vytvoření řady kva-

litních vzdělávacích materiálů, upravených „na míru“ žákům. 

Již dnes máme jistotu, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech reali-

zovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity 

budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.

PaedDr. Ladislava Čočková

Jak se nám žije 

na Veselé?

Je léto, doba prázdnin a dovolených 

a tak se všichni víc touláme po blízkém 

i vzdáleném okolí. Všímáme si, jak upra-

vené jsou jiné vesnice a porovnáváme 

s prostředím, ve kterém žijeme my. 

Každý se jistě rád podívá na pěknou 

zahrádku, uklizené okolí domu, čistou 

ulici a chodníky bez odpadků a psích 

exkrementů. Také se vám zdá, že tady 

máme ještě co dohánět? 

I když to zní jako otřepaná fráze, 

každý musí začít sám u sebe. Je to tak 

jednoduché! Obaly všeho druhu, krabič-

ky od cigaret i prázdné pet láhve patří 

do odpadkových košů. Pokud koš není 

tam, kde právě jsme, jistě ho máme 

doma. Psí exkrementy a volně pobíhající 

psi jsou problém, který patrně vyřeší jen 

přísnější postihy majitelů psích miláčků. 

I úklid okolí domu by měl být naprostou 

samozřejmostí, vždyť je to naše vizitka! 

Při průjezdu obcí jsou nejvíc na očích 

domy okolo hlavní silnice. Zvláště je-

jich majitelé by měli (samozřejmě podle 

svých fi nančních možností) opravit fasá-

dy, natřít ploty a udržovat pořádek na 

dvorcích i v předzahrádkách. Na vesnici 

přece vždycky platilo, že podle dvora se 

pozná hospodář. 

V minulém zpravodaji nás starosta 

informoval, že chce naši obec přihlá-

sit do soutěže Vesnice roku Zlínského 

kraje. A uklizená obec bude určitě jed-

ním z kritérií, které se bude hodnotit. 

Je nasnadě, že se obecnímu úřadu lépe 

pracuje, když mu občané pomáhají 

a neignorují jeho úsilí. 

A ještě něco mi na Veselé chybí. Srd-

cem obce bývala vždycky alespoň malá 

náves, místo, kde se na lavičkách pod 

lípami scházeli i naši předci. V kronice 

obce Veselá je zmínka o návsi, která byla 

u domu č. 1 (Válkovi-Kaprálovi). A tak 

si myslím, že by bylo pěkné tuto tradici 

obnovit. Možná by se tam začala schá-

zet i naše mládež, která zatím po veče-

rech posedává na autobusové zastávce, 

nebo na chodníku před ní. V mnohých 

okolních vesnicích už jsou vybudované 

parčíky s posezením, dětským hřištěm, 

někde je navíc malá cukrárna, pekárna, 

či jiné občerstvení. Kdyby se našemu 

obecnímu úřadu podařilo získat po-

třebnou lokalitu a nějakou dotaci (třeba 

když vyhrajeme Vesnici roku), moc by se 

mi taková náves líbila.

A jaký je váš názor? Nechcete se 

o něj také podělit ve zpravodaji nebo na 

obecním úřadě?

  DM
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Citáty

Na některé lidi je lepší

vzpomínat, než je ještě

pořád potkávat.

 Dušan Radovič, srbský spisovatel

Dnes je moderní, když

už člověk neměl odvahu

být disidentem – vydávat

se aspoň za oběť doby.

To mi připadá ještě šedivější,

než samotná normalizace.

 Peter Gregor

Idioti jsou jako láska,

dá se o nich mluvit donekonečna. 

 Gustav Flaubert, franc. spisovatel

Svědomí to je ten tichý hlásek, 

který nám šeptá, že se někdo dívá.

 Julian Tuwin

Vyčteno z knih – Marta Řiháková

• J U B I L A N T I
Květen 2011

Jarmila Lukešová

Marie Drábková

Milan Ševců

Dana Gerychová
Červen 2011

Alžběta Gerychová

Jiří Ševců

Vítězslav Večeřa 

Hedvika Dlabajová

Josef Škoda
Červenec 2011 

Alois Zapletal

Pavel Čurda
Srpen 2011

Jana Večeřová

Dušan Krejčí

Všem jubilantům blahopřejeme!

• N A R O Z E N Í 

Viktor Vágner
Dominik Divílek
Lukas Valk
Tereza Kocháňová

• Ú M R T Í 

Emilie Janků
Věra Malotová
Inocenc Polášek
Marie Juříková

• S Ň A T E K   U Z A V Ř E L I

Miroslav Čoček a Jana Chaloupková
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Společenská 

K R O N I K A

Jsem rozhodně pro její uzákonění – 

možnost ji provádět.

Důvody mého názoru. Život člověka 

je jeho existence, jehož organismus 

plní potřebné funkce a přináší mu us-

pokojení. Biologické a další defi nice 

života přenechávám odborníkům.

Co je to euthanasie? Je 

to usmrcení nevyléčitelně 

nemocné a trpící osoby 

na její žádost ze soucitu, 

za přispění jiné osoby. Podle českého 

„práva“ to prozatím není dovoleno a bude 

považováno i jako vražda. Samozřejmě 

se všemi důsledky za spáchání trestného 

činu. Je to neutěšený stav našeho myšlení, 

úvah mnoha politiků i části občanů, stále 

ještě kolektivistické společnosti. Je prav-

dou, že člověk má základní právo na život 

a z toho plynoucí ochranu života, ale ne 

na utrpení. Další nezbytné právo je právo 

na svobodu – svobodné jednání, svobod-

nou volbu rozhodnutí bez iniciace násilí 

vůči jinému člověku. Je jen na něm jaké 

rozhodnutí zvolí – život a utrpení nebo 

smrt. Kdokoliv jakýmkoliv způsobem 

změní svobodné rozhodnutí člověka, 

který neiniciuje násilí proti druhému 

člověku, dopouští se na 

něm násilí. 

Je naprosto nepřija-

telné, že stát si přivlast-

ňuje právo omezovat svobodné ro-

zhodování člověka. Výtka, že euthanasie 

může být zneužita – může být. Je prav-

dou, že většinu co člověk vymyslel a udělal 

k zlepšení žití, bylo i zneužito. Právě proto 

je tu stát, který musí zabránit zneužívání.

Jaký je Váš názor na svobodu 

a provádění euthanasie?

Jaromír Divilek

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás touto cestou seznámil 

s činností Mysliveckého sdružení Ve-

selá, Klečůvka. 

Naše sdružení hospodaří v katastru obcí 

Veselá a Klečůvka na 585 ha. Obhospoda-

řováno zvěří je převážně zvěř srnčí, černá 

(divoké prase) a v menší míře zvěř daňčí 

a drobná (zajíc, bažant). Zvěře drobné je 

bohužel velmi málo a může za to přede-

vším člověk se svými zásahy do přírody. 

Argument tzv. ochránců přírody, že pří-

roda si poradí sama je naprosto mylný. 

Vždyť se stačí rozhlédnout kolem sebe 

a uvidíme kolik jsme zastavili původního 

území, kde byly pole, louky, zrušili jsme 

meze a remízky. Také nárůst dopravy se 

znásobil a to vše přispívá k tomu, že zvě-

ři ubíráme životní prostor. Některé zvěři 

ovšem vytváříme ideální podmínky pěs-

továním monokultur, kukuřice, řepky. Je 

to především zvěř černá, které tyto pod-

mínky ideálně vyhovují a její stavy velkým 

tempem narůstají. Proto je nezastupitel-

ným úkolem myslivců držet stavy zvěře na 

přijatelné úrovni a v rovnováze. Neblahým 

činitelem rušení zvěře, a to především 

v době kladení mláďat a v době nouze, 

tedy v zimním období, je rušení volně po-

bíhajícími psy. Nic proti pejskům, vždyť 

jsou to nepostradatelní pomocníci mys-

livce, ale pokud nejsou pod kontrolou 

majitele, tak zvěř prohánějí a připravují ji 

o drahocennou energii, kterou v zimě tolik 

potřebuje. Mějte prosím proto své miláčky 

pod kontrolou a pokud možno na vodítku. 

Někteří lidé si také myslí, že chodíme do 

lesa jenom střílet. To je ovšem to posled-

ní, neboť každý kdo chce být myslivcem 

se učí, že má zvěř chránit, pečovat o ni, 

pomáhat jí v době nouze a teprve potom 

lovit její přebytky. Za to, kolik myslivec 

vloží fi nančních prostředků do myslivosti, 

by si doma vykrmil hezkých pár prasátek. 

Ale o tom to není. Je to především o lásce 

k přírodě. Vždyť není nic krásnějšího, než 

v tichu lesa pozorovat naši krásnou příro-

du se všemi jejími obyvateli.

Je tomu již více jak 30 let co si naše 

sdružení svépomoci vybudovalo myslivec-

kou chatu. Za tu dobu se zde uskutečni-

lo mnoho oslav a různých akcí pro naše 

spoluobčany. To se také projevilo na jejím 

vzhledu. Proto jsme byli nuceni přistou-

pit k její rekonstrukci. V tomto nám vel-

mi pomohla také obec svými fi nančními 

prostředky, za což jí patří velký dík. Naše 

sdružení se také snaží v rámci svých mož-

ností zúčastňovat kulturního dění v obci. 

Je ovšem smutné, když připravíte pro děti 

hezký den v přírodě s jejím poznáváním 

a dětí se zúčastní jenom hrstka. Člověka 

to zamrzí a přemýšlí zda má vůbec smysl 

nějaké akce pořádat. Věřme, že se to zlep-

ší. Také letos Vás rádi přivítáme v našem 

stánku, kde pro Vás budeme mít něco 

připraveného. Tímto Vás všechny srdečně 

zveme.

 Dušan Křížka

 Jednatel MS Veselá - Klečůvka

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Euthanasie...


