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Vážení spoluobčané,

z rádia už se zase ozývá: „Vánoce, 
Vánoce přicházejí…..“ Všichni vědí, co 
to znamená.

Dospělí si uvědomují, kolik ještě sta-
rostí je čeká, aby ty letošní Vánoce 
proběhly v klidu a pohodě, zkrátka tak, 
jak to má být. Děti očekávají dárečky 
pod stromečkem a sněhovou nadílku. 
Snad se ale nebude opakovat historie ze 
zimy 1929, kdy dle kroniky obce Veselá: 
„…byla velmi krutá zima. Když projíž-
děl vlak sousední obcí Lípou na trati 
Gottwaldov – Vizovice, bylo slyšet skří-
pání zmrzlého železa až do naší obce. 
Vrány se sletovaly z dalekých polí až do 
obce a pro velkou zimu a hlad byly tak 
krotké, že pomalu mohly být do rukou 
chytány. Pro velké mrazy se jevil citelný 
nedostatek vody ve studnách. Stromy 
na polích i zahradách následkem mrazů 
úplně uschly, zejména švestky, které 
musely být pak vykáceny.“

Ať už bude počasí jakékoliv, v době 
adventu a Vánoc je dobré si připome-
nout zvyky, které jsou spojeny s jejich 
krásnou atmosférou: krájení jablka, 
půst, šupiny pod talířek či do peněže-
nek, pouštění svíček v ořechové skořáp-
ce či házení střevíce, abychom věděli, 
kdo dům v příštím roce opustí a spousta 
dalších. 

Jak vlastně vznikl název Vánoce? Toto 
slovo žije už od pradávna. Je vlastně 
zkomoleninou. Naši předkové slavívali 
slunovrat od 21. prosince do Nového 
roku – tedy 12 svátečních dnů – to byly 
kdysi symboly 12 příštích měsíců. 
Svátkům zimního slunovratu se říkalo 
„čas o 12 nocích“, později „dvanáctno-
ce“, „dvánnoce“ a nakonec „Vánoce“. 

Při této příležitosti Vám chci popřát 
jménem svým, zaměstnanců obce 
a zastupitelstva krásné prožití svátků 
vánočních, hodně zdraví, štěstí, lásky 
a životního optimismu v následujícím 
roce 2011. Úspěšný start nového roku 
bychom s vámi rádi oslavili přípitkem 
a ohňostrojem u obecního úřadu 1. 1. 
2011 v 0:30 h. Jste srdečně zváni!

 Daniel Juřík, starosta obce Veselá

VOLBY 2010 
Jak jste se již jistě dozvěděli z úřední desky, webových stránek obce či 

Českého statistického úřadu, v říjnových volbách byli zvoleni členové zastupitel-
stva pro volební období 2010 – 2014, a to (pořadí dle počtu hlasů): Daniel Juřík, 
Jarmila Lukešová, Vladimír Dlabaja, Petra Dlabajová, Jaroslav Juřík, Ing. Lenka 
Juříková, Ing. Pavel Křížka, Marta Říháková, František Bednařík.

Na prvním zasedání nového zastupitelstva dne 8. listopadu 2010 byl starostou 
obce zvolen Daniel Juřík a místostarostkou paní Jarmila Lukešová. Zastupitelstvo 
dále rozhodlo o předsednictví výborů a komisí, které (v jim svěřených oblastech) 
přispívají k příjemnému, aktivnímu a spořádanému životu a hospodaření obce. 
Jedná se o: finanční výbor – Ing. Lenka Juříková, kontrolní výbor – p. František 
Bednařík, sociální komisi pod vedením paní Marty Říhákové, školskou komisi – 
p. Petra Dlabajová, kulturní komisi pod vedením p. Jaroslava Juříka a nově zříze-
nou stavební komisi – p. Vladimír Dlabaja či komisi pro péči o vzhled obce – 
ing. Pavel Křížka. 

Předsedové v současné době sestavují své týmy spolupracovníků a náplně 
činnosti jednotlivých výborů a komisí tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám 
občanů. Jistě ocení, budete-li chtít se do činnosti výborů a komisí zapojit.

Krásné, pohodové a láskyplné Krásné, pohodové a láskyplné 
prožití svátků vánočních prožití svátků vánočních 
a mnoho zdraví, štěstí a mnoho zdraví, štěstí 
v novém roce 2011 v novém roce 2011 
Vám přeje zastupitelstvo Vám přeje zastupitelstvo 
a zaměstnanci a zaměstnanci 
obce Veselá.obce Veselá.
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Než začnu formulovat plány pro ná-
sledující rok, rád bych touto cestou po-
děkoval všem voličům za účast a vyjád-
řenou podporu v podzimních volbách. 
Velmi si vážím vaší důvěry. V následují-
cím volebním období se všemi silami 
vynasnažím (společně se členy zastupi-
telstva) naplnit body předvolebního 
programu.

V roce 2011 nás čeká již několik vý-
znamných investičních a řada běžných 
operativních akcí. Rozpočet obce na 
rok 2011 byl navržen na zastupitelstvu 
dne 29. 11. 2010 a vyvěšen na úřední 
desce dne 7. 12. 2010. Hlasování o jeho 
schválení proběhne v zákonných lhů-
tách na zasedání zastupitelstva dne 
27. 12. 2010. Každý občan má možnost 
nahlédnout do položkového rozpisu 
rozpočtu na obecním úřadu v době 
úředních hodin.

Pozn. „Nové“ úřední hodiny Obec-
ního úřadu ve Veselé od 1. 1. 2011: 
pondělí 8 – 19 h (od 16 do 19 h - paní 
místostarostka) a středa 8 – 17 h. 

Nejvýznamnější investiční akce, plá-
nované na rok 2011:

1) Roční úsilí věnované přípravě pro-
jektu na opravu místní komunikace 
Žleb se vyplatilo. Na podzim jsme po-
dali žádost o dotaci z Evropských struk-
turálních fondů. Velmi příjemné bylo 
sdělení zprostředkovatele dotace - 
Ministerstva pro místní rozvoj - v polo-
vině listopadu, že byla přidělena maxi-

málně možná finanční spoluúčast ve 
výši 2 173 000,- Kč z celkových pláno-
vaných nákladů 3 105 000,- Kč. Před 
plánovanou realizací bylo zapotřebí do-
řešit opravu zídky u Chmelových, kde 
se tímto podařilo rozšířit jízdní pruh 
a zajistit bezproblémový průjezd svozo-
vé firmy i všech složek integrovaného 
záchranného systému. Nyní se zpraco-
vává zadání výběrového řízení na doda-
vatele opravy. Stavební práce jsou na-
plánovány dle harmonogramu projektu.

2) Nedávno byly dokončeny a kon-
zultovány projektové práce na odkanali-
zování části obce lokality Drahy, nyní 
se dopracovává studie komplexního od-
kanalizování celkového úseku - Zá-
humení, Drahy včetně možností napo-
jení nové výstavby v dané lokalitě. 
V případě realizace je možno požádat 
o dotaci z Evropské unie, podmínkou je 
podat kompletně zpracovanou projek-
tovou dokumentaci včetně všech příloh 
a vyjádření do konce prosince 2011. 
Vlastníkem kanalizace je obec, ale pro-
vozovatelem je Moravská vodárenská, 
a.s. Budu dělat vše pro to, abychom 
mohli podat žádost o dotaci v daném 
termínu. Je však třeba dokončit také 
odkanalizování lokality Žleb, které by 
měl řešit vlastník kanalizace – v tomto 
případě Moravská vodárenská, a.s.

Obec se snaží být již několik let ná-
pomocna při odkanalizování dané loka-
lity.

Daniel Juřík

PLÁNY PRO ROK 2011 REKAPITULACE 
DŮLEŽITÝCH SDĚLENÍ OÚ
- POZVÁNKA na ohňostroj a novo-

roční přípitek u obecního úřadu, který 
se již tradičně koná 1. ledna 2011 
v 0:30 h. Všichni jste srdečně zváni!

- POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH 
HODIN na Obecním úřadu ve Veselé 
od 1. 1. 2011: Pondělí 8 – 19 hod. 
(16 – 19 hod. místostarostka) a středa 
8 – 17 hod.

- KNIHOVNA v budově OÚ Veselá 
bude mít od 1. 1. 2011 novou otevírací 
dobu i knihovnici. Pro čtenáře bude 
otevřena každou středu od 16 do 18 
hod. S výběrem vám poradí a postup-
nou elektronickou katalogizaci zajistí 
knihovnice - p. Kateřina Sobotíková.

- UPOZORNĚNÍ: Do konce ledna 
2011 je poslední možnost na dodání 
ŽÁDOSTÍ návrhu na ZAŘAZENÍ 
ZMĚNY POZEMKU DO NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU obce, který bude 
zpracován a schválen, dle zákonných 
lhůt, do konce roku 2012.

Tříkrálová sbírka 
na Veselé

V sobotu 8. ledna 2011 vaše do-
mácnosti navštíví koledníci Tříkrálové 
sbírky z řad žáků veselské školy. 
Pořadatelem sbírky je Charita České 
republiky.

Děkujeme Vám všem, kteří tuto 
charitativní akci podpoříte!

Letos se již potřetí, podruhé pod zá-
štitou Dobrovolného svazku obcí – 
Mikroregionu Slušovicko, v sobotu 27. 
listopadu 2010 konal Vánoční jarmark. 
Probíhal v prostorách Městského kultur-
ního střediska ve Slušovicích a v jeho 
bezprostředním okolí. Už v pátek od 
rána panoval všude čilý ruch. Stavily se 

prodejní stánky, připravovala místnost 
pro řemeslníky, zdobil stromeček.

Řemeslníci a prodejci se začali sjíždět 
v sobotu po sedmé hodině ranní. Venku 
začaly poletovat sněhové vločky, z re-

produktorů bylo slyšet koledy a před 
devátou se v dolní části, kde byly stánky 
s občerstvením, začaly mísit vůně sva-
řáku, vánočního punče, horké medovi-
ny a valašské slivovice s vůní smaže-
ných bramboráků a pravé domácí zabi-
jačky. 

V horní části areálu a uvnitř kulturní-

Vánoční jarmark
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ho střediska měli prodejci naplněné 
krásným vánočním zbožím svoje stánky 
a šikovní řemeslníci začali předvádět 
svá řemeslná díla. Celkem bylo na jar-
marku třicet různých stánků. Mohli jste 
vidět pletení slaměných ozdob, výrobu 
vizovického pečiva, brousků a křiváků, 
ozdob z kukuřičného šustí. Perníkářky 
s úžasně nazdobenými perníky nestači-
ly balit své výrobky. Kdo chtěl, nechal si 
nazdobit baňky se jmény svých blíz-
kých. Děti si mohly vybrat krásné dře-
věné hračky, maminky zase spoustu 
vánočních ozdob, věnců, tři druhy kera-
miky od místních výrobců nebo nád-
herné šperky, Babičkám učarovaly by-
linkové čaje, olivové oleje nebo třeba 
dřevěné vařečky či košíky. Tatínci zase 
neodolali chutným sýrům. Své výrobky 
tu prodávala i školička z Neubuze 
a občanské sdružení Hvězda z Maleno-
vic.

Celý den bylo možno shlédnout do-
provodný program, ve kterém vystoupi-
li: Schola ze Hvozdné a ze Slušovic 

s vánočně laděnými písničkami, ZŠ 
z Neubuze s podzimně-zimním pás-
mem, ZŠ z Veselé s babičkami z Do-
mova důchodců z Lukova, čertovská 
taneční skupina Kontrast Dance a slu-
šovské mažoretky. Celý den se mezi 
návštěvníky proplétal, zpíval a na gajdy 
hrál neubuzský gajdoš Petr Sovják. 
Štamprlku slivovice vám nabídli ostratští 
zastupitelé v nových krojích. Je potěšu-
jící, že celý program zajistili místní 
amatérští umělci, a to pouze za sladkou 
odměnu a velký aplaus.

Kolem poledne byl největší nával 
u občerstvení. Libé vůně vyvolaly u 
všech návštěvníků chuť na všechny 
dobroty, které se nabízely. Někdo si dal 
bramborák, jiný trdelník, ale nikdo neo-
dolal tradiční zabijačce – ovárku, tla-
čence, či pečenému masíčku (ještě teď 
si mi sbíhají sliny !!). Sladkou tečkou za 
obědem byly trnavské či veselské vdo-
lečky s horkým svařákem. 

Návštěvnost byla opravdu velká. Lidé 
si nakoupili vánoční dárky, pokochali se 

krásou lidové tvořivosti, potěšili se pěk-
ným programem a hlavně potkali spous-
tu svých kamarádů a známých, zastavili 
se, pozdravili, poklábosili. Potkali také 
své nové starosty, místostarosty a zastu-
pitele při nějaké činnosti – při přípravě 
zabijačky, u stánku, kde Vám uvařili čaj 
či kávu, nabídli koláček nebo slivovič-
ku. To byl také účel tohoto setkání. 
Zastavit se v každodenním shonu, za-
pomenout na problémy a starosti 
a pěkně v klidu a pohodě zahájit ad-
vent, nejkrásnější část roku, kdy se při-
pravujeme na oslavu vánoc, svátků ro-
diny a lásky.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kdo se podíleli na zdárném prů-
běhu celého jarmarku. Zástupcům obcí 
Mikroregionu Slušovicko, hasičům ze 
Slušovic, Neubuze a z Veselé, Službám 
města Slušovice a všem, kdo připravo-
vali doprovodný program a vystupovali 
v něm.

 Renata Zábojníková 
Mikroregion Slušovicko

Vážení spoluobčané, 

jak jistě víte, již delší dobu se společně se zastupiteli sna-
žíme najít správnou cestu pro řešení zkvalitnění nakládání s 
odpady v naší obci. Situace je stále složitější, odpadů přibý-
vá a za jejich svoz, popřípadě uložení na skládku musí obec 
vynakládat stále větší finanční prostředky. 

Našim dlouhodobým záměrem bylo vybudovat pro obča-
ny sběrný dvůr, kam bychom mohli jednotlivé odpady od-
kládat a třídit dle naší potřeby. Bohužel dotační program, 
který mohl být zdrojem prostředků na výstavbu takového 
zařízení pro naši obec zpřísnil podmínky, a když se nám 
konečně podařilo najít vhodnou lokalitu pro jeho výstavbu, 
došlo k rozhodnutí řídících orgánů, že podporovány budou 
pouze ty obce, které mají více než 2000 obyvatel. 

Jelikož se ale naskytla možnost, jak tyto dotační prostřed-
ky získat na zakoupení vhodné techniky, rozhodli jsme se 
realizovat projekt tzv. „Komunitní kompostárny Veselá“, 
v rámci kterého si obec zakoupí univerzální techniku pro 
nakládání se zeleným odpadem z obecních veřejných ploch 
(hlavně traktor a štěpkovač větví), ale poskytne možnost 
i Vám občanům zapojit se aktivně do třídění zeleného od-
padu. Budete mít možnost dostat od nás za symbolickou 
cenu 100,- Kč kompostéry o objemu 720 litrů, které si bu-
dete moci postavit na Vaši zahradu a ukládat do nich zelené 
odpady z Vašich zahrad. V případě přebytku trávy a listí, 
bude komunitní kompostárna předběžně dvakrát týdně ote-
vřena i pro Vás občany, aby jste na ni mohli dovážet trávu a 
zelený odpad. Těšíme se z možnosti, že se s námi do tohoto 
projektu aktivně zapojíte. Podrobnější informace o možnos-
ti pořízení kompostéru najdete v příloze tohoto zpravodaje. 

V případě, že se staneme úspěšným žadatelem o dotaci 
na zřízení Komunitní kompostárny, vyřešíme hned tři zásad-
ní věci, které jsou pro obec naší velikosti stále větším pro-
blémem. 

Pořídíme si za dotační peníze (předpokládaný poměr 
dotace je 90 % dotace, 10 % vlastní obecní zdroje) uni-
verzální techniku, snížíme narůstající náklady za ukládání 
odpadů na skládky, jelikož nebudete vhazovat zeleň do 
komunálního odpadu a připravíme se jako obec na chys-
tanou novelu Zákona o odpadech, která třídění zeleného 
odpadu ustanoví jako povinnost. Potom bychom museli 
stejně realizovat opatření obdobného charakteru, ale sa-
mozřejmě za vlastní prostředky. 

Komunitní kompostárna bude umístěna na obecním po-
zemku p.č. 864/2, který se nachází na výjezdu z obce po 
pravé straně směrem na Hvozdnou. Umožní ukládat zelené 
odpady i občanům obce Hvozdné a naši občané tak budou 
mít možnost recipročně ukládat objemné či problematické 
odpady na nově vybudovaný sběrný dvůr v obci Hvozdná. 

Obracím se tedy na Vás jako na naše občany, aby jste 
s námi k řešení problému zeleného odpadu přistoupili aktiv-
ně, a když už nám správce dotačních programů neumožní 
vybudovat sběrný dvůr, zbudujme komunitní kompostárnu 
a kompostujme aktivně v kompostérech, které pro Vás 
v rámci projektu pořídíme. 

SPECIFIKACE Kompostéru 720 litrů 

Objem: 720 litrů
Výška: 115 cm
Základna: 94 x 94 cm
Hmotnost: 17,5 kg
Balení: karton
Barvy: zelená, černá
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Náš příspěvek do minulého zpravo-

daje končil pozváním na naše oslavy 90 
let od založení našeho sboru.

• Oslavy 
- jsme se snažili naplánovat co nejlé-

pe, ale naši patroni sv. Anna a sv. 
Florián nás bohužel v plánech nepod-
pořili. 

Rocková zábava s kapelou FOCUS, 
od které jsme si slibovali přilepšení do 
pokladny na financování oslav, byla 
ukončena po půlnoci pro nepřízeň po-
časí. Celou sobotu, kdy probíhal úklid 
jsme tiše láteřili na své patrony. Bohužel 
o nic lépe se nám nevedlo v neděli. 
Vydařila se pouze dopolední bohosluž-
ba u místní kaple, kde nám byla du-
chovním otcem pokřtěna naše opravená 
AVIE. Poté jsme pokračovali slavnostní 
schůzí, která se nesla převážně v duchu 
ocenění aktivně pracujících členů sboru 
za zásluhy, které pro sbor vykonávají. 
Stužku za věrnost si zasloužil František 
Křížka za čtyřicetileté setrvání ve sboru 
ale také mnoho dalších členů. Ovšem to 
hlavní a nejvyšší ocenění bylo zasláno 
až z ústředního výboru sdružení hasičů 
našemu členu, bratru Janu Fenykovi, 
který se zasloužil velkou měrou o chod 
našeho sboru. A to nejen za práci 
s mládeží, ale také za dlouholeté člen-
ství a dřívější funkci starosty sboru. 
Pokud by mu zdraví sloužilo, jistě by šel 
svou aktivitou příkladem mnohým čle-
nům ještě nyní. 

Po schůzi proběhl přesun na odpo-
lední slavnostní program zaměřený na 
výstavu fotek, pohárů ze soutěží, staré 
techniky ve zbrojnici a kulturního dění 
u pizzerie. Zde byl pro děti nachystyný 
skákací hrad a pro dospělé posezení 

u country hudby. K pohoštění byl při-
praven srnčí guláš a výborná uzenina. 
Všechnu naši snahu opět pokazil drob-
ný a vytrvalý deštík. Za takového poča-
sí bylo největší atrakcí svezení v novém 
slušovickém zásahovém vozidle MAN. 
Tímto také děkujeme slušovickému sbo-
ru za podporu a ochotu povozit v tomto 
voze naše občany.

Součástí našich oslav byla také pohá-
rová soutěž pořádaná o měsíc dříve na 
fotbalovém hřišti. Přijelo nás podpořit 
6 družstev žáků, 5 družstev žen a 9 
družstev mužů. Soutěž byla úspěšná, 
pouze deštivé a větrné počasí nám opět 
kazilo akci.

• Sjezd Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska

Ve dnech 3. a 4. července proběhl IV. 
sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska v aule Vysoké školy báňské 

v Ostravě. Cílem sjezdu bylo zhodnoce-
ní činnosti za poslední období s násled-
nou diskusí, předání ocenění, schválení 
sjezdových dokumentů a večer v první 
den sjezdu byla z předložené kandidát-
ky provedena volba Výkonného výboru 
SH ČMS. Starostou SH ČMS byl s 93 % 
hlasy opět zvolen Ing. Karel Richter. 
Jeho projev na počátku sjezdu zhodno-
til pětileté období. Členská základna 
před pěti léty byla v počtu 323 499 
členů a dnes je to již 341 848 členů, 
včetně 45 235 dětí a mládeže ve věku 
od 6 let do 18 let. Počet sborů přibližně 
odpovídá počtu obcí, přesněji 7 903 
sborů. V zásahových jednotkách je evi-
dováno 74 205 členů. 

Kvůli vlivům stále silnějších klimatic-
kých změn podnebí jsou dobrovolní 
hasiči spolu s profesionály nuceni po-
máhat při jarních záplavách, přívalo-
vých lijácích, vichřicích, ale i velkých 
požárech, železničních a i jiných ne-
štěstích. Ocenění přišlo i od předsedy 
vlády České republiky za dlouholetou 
veřejně prospěšnou činnost při ochraně 
života, zdraví a majetku občanů. Bylo 
vyzvednuto, že naši členové nezachra-
ňují jen životy a majetek, ale v mnoha 
menších městech a vesnicích jsou orga-
nizátoři společenského a kulturního ži-
vota. Mnohde je to tak, že pouze dob-
rovolní hasiči pořádají soutěže, slavnos-
ti, plesy, masopusty, hody, uklízejí obce 
a jinak vypomáhají obcím. Nemalá je 
také práce s mládeží. 

Přejme nově zvolenému vedení 
správná rozhodnutí, aby byla vedena ve 
prospěch našich sborů.

Náš okrsek jako jediný v okrese 
a snad i v celé republice pořádá pro 
hasičskou mládež zábavnou formou 

Pojezdová soutěž mladých

Soutěž starých pánů
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soutěž, která je uvolněná a naše děti se 
na ni velmi těší. Přejíždí se požárními 
vozy mezi obcemi okrsku a účastníci 
plní nejrůznější zábavné a nenáročné 
úkoly. Doufáme, že tato aktivita bude 
i nadále pokračovat.

Letošního ročníku se zúčastnilo 6 
družstev mladších žáků a 4 družstva 
starších žáků. Pro legraci nechybělo ani 
družstvo složeno s vedoucím kolektivu. 

I když se to nezdá, naše činnost je 
náročná nejen na čas ale i finance. 
Proto rádi uvítáme jakékoliv sponzorské 
dary nám nabídnuté. Nečekáme ani tak 
finanční dary (i když ani ty neodmítá-
me), mnohem raději Vás uvítáme 
v hojném počtu na akcích, které pro 
Vás pořádáme. Rozdíl mezi nákladem 
a ziskem z těchto akcí je tak pro nás 
povzbudivým motorem a motivací pro 
Vás i nadále tyto akce připravovat. 

Startovné na soutěžích, občerstvení, 
drobné výdaje ale také nákladnější vý-
daje jako pracovní stejnokroje, hadice, 
stejnokroje pro mládež, oprava hadic, 
náhradní díly a další jsou jenom částí 
z finančních výdajů vydaných na chod 
sboru. Obecní rozpočet není pro nás 
tak přivětivý jak bychom si přáli a jen 
tiše závidíme sborům, které jsou daleko 
lépe podporovány obcemi. I z toho 
mála se snažíme obci pomáhat brigád-
nicky, vypomáhat kulturou a hlavně pl-
nit naše motto „Bohu ku cti, bližnímu 
ku pomoci“. 

• Hody
Každoročně se snažíme udržovat tra-

dici, která se koná v naši obci již od 
nepaměti. Nevýhodou této slávy je, že 
se koná v sobotu. Vodění berana v ne-
děli by bylo daleko vhodnější, důstoj-
nější a slavnostnější. Ovšem brání nám 
v tom nedělní bohoslužba, kterou ne-
chceme narušovat. Místo poslechu hud-
by jsou slyšet v sobotu cirkulárky a jiné 
jim podobné stroje. Většina občanů 
místo pečení hodové husy dohání za-
meškané podzimní práce. Naše hospo-
dyňky na hody naštěstí nikdy nezapo-
menou.

V loňském roce, kdy hasiči o hodo-
vém veselí obcházeli obec s hudbou, 
byla na tuto partu zavolaná policejní 
hlídka. Ta vše patřičně ohlašující osobě 
vysvětlila a ještě přispěla našim členům 
do pokladničky, kde vybíráme příspě-
vek na naši činnost. Tomuto incidentu 
jsme se zasmáli a ve zpravodaji znovu 
nastínili novým občanům průběh a dů-
vod této tradiční oslavy. Překvapením a 
tak trochu urážkou účastníků byla opě-
tovná reakce nových občanů ve stejné 
ulici se stížností na nadměrný hluk. 

Každým rokem se v našem sboru se-
jdou výjimečné události, které se týkají 
hlavně našich členů. V letošním roce se 
šedesáti let života dožili naši členové 
Antonín Křížka, František Křížka, 
Miloslav Juřík. Další velkou událostí byl 
sňatek naši členky Zuzany Kautské 
s Pavlem Spisarem. Všem jmenovaným 
přejeme hodně štěstí, zdraví, spokoje-
nosti a lásky.

• Valná hromada sboru
Upozorňujeme naše členy na Valnou 

hromadu sboru, která se uskuteční 
v sobotu 18. prosince v sále restaurace 
Veselanky. Začátek je v 18 hodin 
a účast je pro členy povinná. Schůze 
bude zakončena občerstvením a také 
vytvořením společného tabla za účasti 
profesionálního fotografa. 

Upozorňujeme, že se bude na schůzi 
vybírat členský příspěvek pro příští rok.

Všichni jste srdečně zvaní.

• Novoroční přání Sboru dobrovol-
ných Hasičů

Poslední dny roku 2010 se nezvratně 
blíží. Již brzy tu budou očekávané 
Vánoce. Každý z nás začíná hodnotit, 
co všechno ze svých předsevzetí udělal 
a co již nestihl. Naštěstí všechny staros-
ti přejdou do vánoční nálady. Smutek 
z toho, že jsme zase o jeden rok starší, 
utopíme v oslavách přicházejícího no-
vého roku. Obdarujte své milé dárkem 
od srdce, byť by to byla jenom drob-
nost. 

Děkujeme všem příznivcům, kteří nás 
podporovali v průběhu tohoto roku. 
Rodičům mládežníků, našim manžel-
kám, přítelkyním a Vám všem. Sbor 
dobrovolných hasičů Veselá přeje svým 
členům a Vám občanům vánoční poho-
du, zdraví a štěstí v roce 2011. 

 Jaroslav Juřík

Hody – vodění berana

Hody – křest Avie
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Š K O L N Í   U D Á L O S T I

Spolupráce školy 
s Domovem pro seniory Lukov

Jistě jste v letních měsících postřehli 
výzvy Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá 
ke sbírání účtů z nákupů čistících pro-
středků značky Cif a Domestos.

Maminky se s nadšením zapojily do 
soutěže „Péčí o svůj domov pomáhejte 
dětem“. Nakonec se v konkurenci asi 
4200 škol umístila naše mateřská škola 
na 13. místě. Velmi jsme organizátor-
kám akce přáli úspěch (téměř po celou 
dobu soutěže se naše mateřinka držela 
mezi prvními pěti). Získání 500 000 Kč 
nám uniklo o vlásek. 

Děkujeme především Markétě Vrlové 
a Kateřině Petruželkové (na fotografii), 
které akci organizovaly, ale i všem, kteří 
na nás při nákupech mysleli a účtenky 
nám poskytli. 

Děti a učitelky

Barvy života – vystoupení žáků 
a seniorů v Luhačovicích

Život školy se neodehrává pouze me-
zi školními zdmi. Naše málotřídní škola 
vyvíjí celou řadu dalších aktivit, které 
mají velký význam pro formování dět-
ské osobnosti. 

Za velmi významnou oblast výchov-
ného působení považuji spolupráci 
s Domovem pro seniory v Lukově. 
Zajímá vás, jak došlo k navázání této 
spolupráce? Kontakt na pracovnice, kte-
ré se seniorům v domově věnují, si ze 
svého předchozího působiště v ZŠ Lu-
kov přinesla paní vychovatelka Květo-
slava Trtílková. Ta se mimo jiné již tře-
tím rokem věnuje v zájmovém kroužku 
pohybové výchově dívek, které jsou 
nyní ve čtvrtém ročníku. A právě s nimi 

a babičkami z domova secvičila pohy-
bové vystoupení Duhová víla. 

Návštěvníci regionálního jarmarku ve 
Slušovicích v sobotu 27. listopadu byli 
vystoupením děvčátek s babičkami 
(a jedním dědečkem) nadšeni i dojati. 
V úterý 30. listopadu pak v tomto slože-
ní vystoupili na přehlídce zájmové čin-
nosti domovů pro seniory s názvem 
Barvy života v luhačovické Elektře. 

Věřím, že naši žáci, kteří se se starými 
lidmi setkávají při zájmové činnosti 
i mimoškolních akcích školy (babičky 
nás několikrát do roka navštěvují), mají 
položeny ty nejlepší základy k citupl-
ným a lidským vztahům mezi generace-
mi v dospělém životě.

 PaedDr. Ladislava Čočková

Péčí o svůj domov pomáhejte dětem MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Děti z MŠ předvedly pásmo písni-
ček a říkanek o ptáčcích. 

Žáci ZŠ zahráli pohádku.
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Vážení přátelé, 
- účastníci světového rekordu a spolu-

tvůrci největší Galerie znaků měst 
a obcí ČR vyrobených z odpadových 
materiálů, děkujeme Vám za Váš příspě-
vek do galerie, která k dnešnímu dni 
čítá nevídaných 975 znaků.

Ve Zlínském kraji se dosud do rekor-
du zapojilo 62 škol a jiných školských 
zařízení, bylo vytvořeno celkem 74 zna-
ků 47 různých měst a obcí. Vybrané er-
by budou vystaveny od 14. prosince 
2010 do 7. ledna 2011 na Krajském úřa-
dě Zlínského kraje (Třída Tomáše Bati 
21, Zlín).

Všechny erby, které se zúčastní kraj-
ské výstavy ve Zlíně, poputují v lednu 
na zakončení projektu do Brna. Galerie 
totiž bude mít své vyvrcholení ve dnech 
13. – 16. ledna 2011 na veletrhu GO 
a REGIONTOUR 2011 v Brně, kde bude 
téměř 500 znaků z celé České republiky 
vystaveno. Jako poděkování Vám bude 
na jaře 2011 předáno speciální vydání 
České knihy rekordů a také oficiální 
certifikát o vytvoření rekordu, a to 
v obou případech se jmenováním Vaší 
školy.

O účasti či neúčasti jednotlivých děl 
na nadcházejících výstavách rozhodo-
vala kromě výše uvedeného tato krité-
ria:

- celkový dojem – estetický vzhled
- výběr použitých materiálů a jejich 

použité množství
- náročnost zvolené techniky.
 

Váš znak byl vybrán pro výstavy ve 
Zlíně a v Brně. 

Blahopřejeme Vám!

Slavnostní vernisáž, na kterou Vás 
tímto srdečně zveme, se uskuteční 
v úterý 14. prosince ve 14 hodin v bu-
dově Krajského úřadu Zlínského kraje 
ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21. Rádi při-
vítáme zástupce tvůrců jednotlivých er-
bů (např. pedagog + 2 žáci/studenti). 
Autorské týmy nejlepších tří znaků ob-
drží věcné ceny. 

Mgr. Miroslav Grass
hlavní koordinátor projektu 

Pokus o světový rekord
Naše škola se letos na podzim zúčastnila pokusu o světový rekord, který vyhlá-

sila Agentura Dobrý den z Pelhřimova, a vytvořila znak naší obce z recyklovatel-
ných materiálů. Výroba znaku byla vyvrcholením školního projektu s názvem 
Místo, kde žijeme. Náš znak byl vybrán na výstavu do Zlína a do Brna. 

Na krajské výstavě byl náš obecní znak vyhodnocen mezi třemi nejlepšími. 
Z tohoto umístění máme přirozeně velkou radost. Jedná se o další pěknou vizitku 

výsledků promyšlené, systematické a pečlivé práce pedagogů místní základní školy.

V následujících úryvcích jsou po-
střehy starších žáků z tvorby obecní-
ho znaku. 
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Blížíme se k naplnění našich tužeb?

Pohádka o nejnejlepší kvalitě
aneb

ISO 9OO1
Imbecilní Soubor Opatření Devítiocasé Obrovské Obludy 

První klasifikační třídy
(ČSN EN ISO 9001 )

Bylo nebylo a přece bylo. Za devíti horami a řekami, za 
devíti skalami, za hlubokými lesy a mnoha přírodními útvary 
s mnoha hezkými vesnicemi a městy byla jedna maličká ze-
mička. Ta kdysi medem a mlékem oplývala a měla město 
veliké i s hradbami, jehož sláva hvězd se dotýkala. Vládci na 
hradním trůně se za ta dlouhá léta střídali. Dobří a méně 
dobří, špatní i ti nejhorší. Až jednou nastoupil na trůn hodný 
prezident, který byl až přehodný, že nechal každého, ať si 
dělá co se mu zachce. Všem se to líbilo. Prezident měl z hra-
du přehled a koukal až za hranice té zemičky, protože byla 
maličká. Nikdo nic nehlídal, žádné zákony nebyly a každý 
dělal, co se mu zachtělo. Zdálo se, že nastává ráj na zemi. Ale 
i v ráji se hřešilo.

Kdo chtěl vládnout, ten vládl, kdo chtěl loupit, ten loupil 
a bylo jedno jestli to byla banka, fabrika, pole, lesy, obchody 
nebo jen auta.

Zkrátka kdo chtěl podnikat tak podnikal. Bohužel byli i ta-
koví, kteří chtěli jen pracovat, protože také nic jiného neumě-
li. Celý život se to učili, ale neměli na to dekret a na zlodějinu 
náturu. I ty mimopracovní činnosti jsou profese. A jak to bylo 
dál?

Práce stále ubývalo, ale lupičů přibývalo. Nejlépe se měli ti, 
co dobře loupili. Jezdívali ve velkých autech, létali velkými 
letadly až na Bahamy a na jiné daňové ráje. Přesto však neby-
li spokojeni. Byli si jisti, že vyloupili vše, co vyloupit chtěli 
a mohli. Nejvyšší lupič rozhodl, že v loupení musí být pořá-
dek, loupení musí dosáhnout nejvyšší kvality. Protože loupili 
již jen to, co ti, co ještě pracovali, dokázali ještě vyrobit 
a služby umí poskytnout, včetně zdravotníků. Říká se, že 
zdraví je největší poklad, proto je třeba dosáhnout i zde nej-
vyšší kvality. 

Ale jak toho dosáhnout? V jednoduchosti je krása. Je nutné 
lidem vymýt mozky, a pak nalít lidem do hlavy „Systém nej-
vyšší kvality – ISO 9001 jako normu“. Tím budou překonány 
i zákony profesora Parkinsona, hlavně zákon první – Rostoucí 
pyramida (Zbytečný nárůst zaměstnanců a nárůst zbytečné 
činnosti). 

Základem této normy se stalo, že každý, kdo ještě pracuje, 
musí mít podrobný technologický postup t.j. písemný postup 
práce a každý pohyb zaznamenat.

Pohneš – li rukou doleva, musíš zapsat: „pohnul jsem rukou 
doleva“.

Pohneš – li rukou doprava, musíš zapsat: „pohnul jsem ru-
kou doprava“.

Na každého človíčka, co ještě pracoval, musel být zřízen 
kontrolor. Obdržel vznešený název „Auditor“. Ten kontrolo-
val, zda pracující človíček zaznamenal všechny pohyby, které 
při práci vykonal, ale že je i správně zaznamenal a všechno 
zdůvodnil auditorovi. Auditor také všechno zaznamenal 

Jak jistě dobře vnímáme, adventní 
čas nám klepe na dveře. To to uteklo, 
že? Ale co s adventem, když máme 
tolik starostí a práce? Raději na advent 
nemyslet. Můj pohled však směřuje 
k dětským projevům ve vyučování: 
když děti správně zaměstnáme (a to se 
učíme my pedagogové stále), s radostí 
říkáme, jak jsou děti hodné. 

V hodinách dovoluji starším menším 
pomáhat a jaký je výsledek ? Radost, 
že mohou být užitečnými. Úsměv 
z jejich tváří je pro mne nezapomenu-
telný. A tak si říkám, proč ten úsměv 
my, dospělí, tak složitě na tvářích 
kouzlíme? Proto mám velkou radost, 
že Vám mohu kousek té dětské radosti, 
kterou mám, poslat také.

Proč? Protože v těch nejustaraněj-
ších chvílích je prostý úsměv balzá-
mem na naši duši, ze které se ztrácí 
tato prostota dítěte. Proč si tak lacino 
nechávám ukradnout střípek radosti, 
která mne pozvedá k větší chuti žít? 

Adventní čas, do kterého tichými 
krůčky vstupujeme, nám chce toto 
dětské připomenout: zastav se na chví-
li. Přináší neopakovatelné kouzlo oče-
kávání a těšení se. My sami se máme 

připravit pro příchod někoho, bez kte-
rého by Vánoce vůbec nebyly. Kdo to 
je? Malá nápověda: přináší člověku jen 
radost, lásku a štěstí, protože nic jiné-
ho dát neumí. Ten neznámý přišel jako 
člověk mezi nás do obyčejného lidské-
ho života, aby ti rozuměl: věř mi, že on 
ví o každé chvíli, co v ní prožíváš. 
Přichází mezi nás navzdory tomu, že 
ho člověk odmítá. 

Ale protože člověka miluje, bude 
přicházet stále, dokud on jeho hlas 
neuslyší a nenechá se do jeho náruče 
plné lásky vzít. Touží po Vašem štěstí 
a přeje si Vás o tom i v této adventní 
době ujistit. Advent je dobou očekává-

ní a přípravy svého srdce pro něj, aby 
nám naše srdce, plné tužeb, pomohl 
vyplnit. 

Zapomněli jsme, jak chutná skuteč-
ná láska, radost, pokoj a štěstí ? Učme 
se to od dětí, které jsou nám příkla-
dem. A že stále nevíte, kdo to je? 
Napovím Vám: v supermarketu ho ale 
nehledejte ! Tam není. Ve Vašich rodi-
nách, mezi svými přáteli, v pomoci 
neznámým, v zastavení se svými dětmi 
a zapálené svíce u adventního věnce, 
v krásném kostele, kde na nás čeká...
Věřte, na jeho jméno jistě brzy přijde-
te.

„Někdy stačí jeden jediný přítel, 
který ti pomůže rozehnat mraky, aby 
zazářilo světlo, které hledáš.“

A on takovým přítelem je. Kéž je pro 
Vás adventní čas dobou hřejivého pře-
bývání ve Vašich rodinách a mezi 
Vámi navzájem. Kéž je dobou vzájem-
ného sbližování mezi námi všemi bez 
rozdílu. Kéž je pro nás adventní doba 
výzvou trochu zapomenout na sebe 
a podívat se kolem: třeba někdo na 
mne čeká. Na prostý úsměv, slovo, 
dotek, pár minut...

 Marta Krajčová
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Fotbalisté bilancovali 
Před rokem jsem tyto informační řád-

ky pro vás, pro občany Veselé a čtenáře 
tohoto zpravodaje začínal slovy, že za 
rokem 2009 se bude nám veselským 
fotbalistům ohlížet příjemně. Letošní 
rok by si ale z tohoto pohledu zasluho-
val ještě oslavnější řádky. 

Rok 2010 a konkrétně soutěžní ročník 
2009-10, který končil v červnu tohoto 
roku byl pro fotbal na Veselé jedním z 
nejúspěšnějších za posledních více než 
deset let. A nebojím se říct, že nejúspěš-
nější za celých 20 let, co jsem já osobně 
propojený s fotbalem na Veselé. Hmmm, 
fakt to bude už na jaře 20 let co mě 
Pavel Gajdošíků pozval ať si přijdu za-
kopat, no a už jste se mě nezbavili… 

V červenci každého roku Okresní 
fotbalový svaz ve Zlíně, který tyto 
okresní soutěže fotbalu organizuje a ří-
dí, pořádá losovací aktiv za účasti zá-
stupců všech 80-ti oddílů okresu a zde 
se jednak losuje následující ročník sou-
těží, ale hlavně hodnotí právě skončené 
soutěže. A na tomto aktivu jsem byl 
jednoznačně nejvytíženější účastník, 
protože jako zástupce TJ SOKOL Veselá 
jsem musel celkem 3x vystoupit na po-
dium v Domě kultury ve Zlíně, abych si 

vyslechl gratulaci předsedy svazu za 
první místa v soutěži dospělých, doros-
tenců i žáků. Byl to ale příjemný pocit 
a pro nás hráče i funkcionáře potvrzení, 
že péče o mládež v našem oddíle je 
dlouhodobě na dobré úrovni. 

Muži pod vedením Tomáše Gajdošíka 
a Oty Krajíčka vyhráli svou skupinu III. 
třídy a postoupili po 6 letech zpět do 
okresního přeboru (pamětníci si určitě 
vzpomenou, že z okresního přeboru 
jsme sestupovali v roce 2004 společně 
s Návojnou a Jaroslavicemi a poslední 
utkání soutěže jsme doma prohráli s 
Tečovicemi 9:1, no raděj nevzpomínat). 

V mužstvu nastala v létě radikální 
generační výměna. Řada zkušených 
hráčů už během jara avizovala, že „vy-
kopáním“ třetí třídy končí v A-mužstvu 
(Laďa Šarman, Ivan Macík, Zdeněk 
Jurásek, Laďa Červenka a další) a tak 
dostali šanci naši odchovanci, kteří hos-
tovali dosud v dorostu ve Slušovicích. 
Vrátili se na Veselou spolu i se svým 
trenérem, Romanem Polákem, který ty-
to kluky ročníku 1991 a 1992 vede a 
trénuje už od přípravky. Sedm kol nové-
mu mladému mužstvu trvalo než se 
adaptovalo na novou soutěž. Z těchto 

úvodních 7 utkání vyhráli jen jedno, 
doma s Bylnicí a klesli až na poslední 
místo. Famózní jízdu zbytkem podzimu 
kluci nastartovali vítězstvím ve Hvozdné 
a do konce podzimu už neztratili ani 
bod a s 8 vítězstvími a 6 porážkami se 
z posledního místa protlačili až na mís-
to 6. s odstupem jen 8 bodů na vedoucí 
čtveřici soutěže (Tečovice, Tlumačov, 
Jaroslavice a horkého favorita na postup 
– Štípu). V jarních odvetách ale kromě 
Tlumačova zbývající trojicí přivítáme na 
Veselé, takže věříme, že máme šanci 
ještě výrazně promluvit svými výkony 
a výsledky i pořadí na prvních místech 
v přeboru. 

Žáci pod vedením Milana Čočka su-
verénně vyhráli svou skupinu se skórem 
100 : 16, když nejlepšími střelci byli 
každý s 36 brankami Lukáš Klečka a Jan 
Žaludek. Na podzim si žáci také zkusili 
vyšší soutěž stejného názvu - okresní 
přebor a dále pokračují ve vynikajících 
výsledcích – 2. místo. Víc než výsledky 
je ale u žáků důležité, že je na nich vi-
dět pokrok v dovednosti a fotbalové ši-
kovnosti a že se nám daří jich stále zís-
kávat pro fotbal na Veselé tolik, že ne-
máme problém jako řada oddílu na 

B-muži, podzim 2010A-muži, podzim 2010

a musel zápisy předkládat dalšímu Auditorovi. Spotřeba papí-
ru rostla. Proto také byli zřízeni další auditoři vyšší a nejvyšší. 
Tak to pokračovala až k hlavnímu Nejvyššímu Auditorovi. 
Který má honosný, mezinárodně uznávaný titul „BLB“. Důvod 
názvu je praktický pro všechny národy světa, ať čtou zleva 
doprava nebo zprava do leva – stále se čte stejně. A ti, co čtou 
shora dolů si to dají do počítače

Systém „Nejvyšší kvality“ byl uplatňován všude, kde chtěli 
zvýšit konkurence schopnost vysokou kvalitou a pověšeným 
zarámovaným originálem „Certifikát ISO 9001“ a kopii ve 
všech nabídkách prodeje výrobků a služeb.

A teď to nejpodstatnější. Všechno stojí peníze.
Celá zemička byla zasypána papíry, které stály spoustu pe-

něz. Nejvíc peněz si odnesli vymývači mozků, programátoři 
systému, udělovači certifikace a obnovy certifikace.

Žádný podnik nezískal víc zisku z trhu než zaplatil za sys-
tém nejvyšší kvality a za „certifikát“ a potvrzení obnovy cer-

tifikace. Již nebylo co loupit a lupiči se pomalu začali vytrácet 
jak pára nad hrncem. Pak zmizel i Nejvyšší lupič a Hlavní 
Nejvyšší Auditor – BLB.

Kam zmizeli? Nikdo nic neví. Nikdo se také nikdy nic ne-
dozví, snad v Bruselu.

Z hromad papíru se najednou objevil nenápadný človíček, 
co uměl ještě pracovat a viděl tu papírovou spoušť, tak ji za-
pálil. Byl to veliký, převeliký oheň a z kouře se začali objevo-
vat nenápadní človíčci a začali pracovat a pracovali. Byli 
šťastní a přešťastní, že nemuseli vypisovat papíry a nebylo 
lupičů. Brzy bylo dobře všem a v té maličké zemičce zase 
bylo hojně medu i lásky.

Podle původní normy a návodu převyprávěl, bohužel jen 
jako pohádku

Jaromír Divilek
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Dva stromky – pověst

Před dávnými lety žil ve Štrasburku 
chudý sirotek Pavel. Bydlel se svou ba-
bičkou v domku na spadnutí.

Stará paní si leccos odříkala, jen aby 
je oba dokázala uživit. Když Pavlovi 
bylo deset a kvapem se blížily Vánoce 
rozhodl se, že babičce pomůže – půjde 
do lesa, vytáhne z hlíny dvě jedličky 
a prodá je Štrasburským.

To bude babička ráda, až přinese 
domů trochu peněz. Jak se rozhodl, tak 
udělal. Brzy ale poznal, jak těžké je 
prodat dvě malé jedličky před Vánocemi. 
Dva dny chodil od domu k domu a na-
bízel své stromy. Slyšel jen: „Stromeček 
už máme, táhni pryč žebráku!“ Když 
bylo 24. prosince stromky nikde nechtě-
li a začalo se stmívat. Pavel stál před 
kostelem svaté Aurelie a díval se na 
honosný dům stojící hned naproti chrá-
mu. Rozhodl se zeptat u těchto posled-
ních dveří. Když mě i tady odmítnou – 
vzdám to.

Pavel zazvonil na vycíděný zvonec 
a ve dveřích se objevil mohutný a za-
rostlý chlap. Vyjel na Pavla: „Co chceš 
ty skrčku.“ Polekané dítě zamumlalo: 
„Pane nechcete koupit jedličku?“ „Mně 
Heidelovi, ctěnému předsedovi spolku 
alsaských lesů? Pět stovek vánočních 
stromků jsem prodal největším bohá-
čům a sám jsem si ponechal ten nej-
krásnější z nich.“ V tom zaslechl varov-
ný hlas: „Kdyby ti Pán nedaroval zdraví, 
sílu a štěstí, možná bys teď také chodil 
a nabízel jedličky.“ Fousáči se chlapce 
zželelo a zvolal: „Chlapče vrať se, pojď 
na chvíli dál.“ Uvařil mu čaj a jedličky 
od něho koupil. Dal mu zářivě žlutý 
zlaťák a zabalil kus vánočky.

Když v chrámu skončila bohoslužba a 
věřící pomalu vycházeli, před kostelem 
náhle vyrostly dvě jedle rovné jak stěž-
ně lodi. Heidlova služba zakoupené 
jedličky o Štědrém večeru vynesla 
a postavila do hluboké závěje hned na-

proti chrámu. Lidé nemohli uvěřit vlast-
ním očím jak mohly vyrůst do rána, tak 
krásné jedličky.

Vyčteno z článku Pověsti od JIŘÍHO 
HOUDKA

Marta Řiháková

Mládežnický fotbal 
– přípravka

Dovolte mi, abych vás seznámil 
s novou sezonou 2010-2011, kterou 
jsme na podzim začali. 

Především došlo ke změně na místě 
druhého trenéra, kde p. Večeřu, který 
zastává funkci vedoucího mužstva na-
hradil p. Žůrek R. Jako každý rok nás 
opustilo několik hráčů, kteří přestoupili 
do kategorie žáků. Zvláště odchod 
Radima Tkadlece je citelný, protože 
nám chybí jeho 31 gólů, které dal minu-
lou sezonu. Ale máme i nové mladé 
hráče. Z domácích je to Gužík Šimon, 
ze Slušovic Vyvlečka Martin, z Lipy 
bratři Kořénkovi Michal a Matěj. K nim 
musíme přidat ještě Bartoše, Číže, Juříka 
Matyáše a Juříka Mirka, kteří začali 
s tréninkem. 

Po podzimní části jsme v tabulce za-
tím na 6. místě, když z devíti zápasů 
byly 3 výhry, 2 remízy a 4 prohry se 
skórem 19:30 a 11 bodů.

Nejlepšími střelci byli Záhořák M. 
- 6 golů a Záhořák D. - 5 golů. 

Nakonec chceme poděkovat všem 
sponzorům, divákům a rodičům, kteří 
nás finančně podporovali a fandili nám. 
Zvláště skupince, která s námi jezdila i 
na zápasy mimo domácí hřiště.

 J. Škoda a R. Žůrek

okolí, které letos žákovská družstva do 
soutěží nepřihlásila, protože jich neměli 
dost pro odehrání celé soutěže.

Proto je také tak důležitá a významná 
práce Josefů Škody a Večeři, kteří se 
starají o přípravku (žáčci mladší než 10 
let) a učí je prvním fotbalovým krůčkům 
na trénincích, v zápasech okresní soutě-
že i v letních i zimních turnajích.

Koncepčnost práce s mládeží ale nás 
nutí také postarat se kategorii 14-18 let, 
tedy o dorostence. V minulé sezóně 
2009-10 jsme se o to pokusili ve společ-
ném družstvu dorostu se Slušovicemi. 
Na příští rok se ukazuje, že 15-ti a 16-
tiletých hráčů budeme mít tolik, by-
chom si mohli dovolit postavit už 
i vlastní dorost a zajistit si do budoucna 
výchovu dalších vlastních hráčů do 
mužstev dospělých. 

Všem příznivcům, sponzorům, hrá-
čům i funkcionářům našeho oddílu 
přejeme příjemné prožití svátků vánoč-
ních a úspěšný vstup do nového roku. 
A už nyní Vás všechny zveme na naše 
jarní zápasy. První jarní zápas okresní-
ho přeboru bude se hrát na našem 
hřišti v sobotu 2. dubna s Jaroslavicemi. 
Ti co už jste si koupili u Bednaříků ka-
lendář, tak si to hned poznačte, ostatní 
to včas najdete v kabelové televizi a na 
plakátech na obvyklém místě před 
Veselankou. 

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol 


