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Vážení spoluobčané, 

prosincová pranostika říká: „Svatý Mikuláš – ze sněhu hned vodu máš“.

Letošní Mikuláš nepřinesl ani sníh, ani déšť, příroda se tedy podle pranostiky moc 

neřídí. Doufejme, že se co nejdříve příroda umoudří, krajina přikryje sněhovou peřinou 

a v poklidu uloží do zimního spánku.

Do nadcházejících vánočních dnů Vám přeji jménem svým, jménem zastupitelstva 

a zaměstnanců obce Veselá hodně pohody, klidu, lásky a duševního porozumění.

Daniel Juřík, starosta

Jeden z projektů, kterému jsem vě-

noval v poslední době velmi mnoho 

času a energie, se nazývá – „Rekon-

strukce Kapličky“. 

Projekt vznikl mj. proto, že v roce 2013 

tato stavba oslaví 100 let a bylo důleži-

té tento svatostánek připravit a zvele-

bit k dané příležitosti. Podání žádosti 

o fi nanční dotaci jsem řešil již v loňském 

roce, projekt jsem se snažil velmi dobře 

připravit (jako všechny, které připravuji). 

Úspěšnost jsem odhadoval na zhruba 

30% a to z důvodu, že jsme již dříve žá-

dali a obdrželi fi nanční podporu z daného 

programu. Jak se říká, za pokus to stojí. 

A ono to vyšlo. Po obdržení rozhodnu-

tí o přidělení dotace se řešilo, kdy a co 

se bude všechno opravovat, uskutečnilo 

se výběrové řízení na dodavatele. Firma 

pana Fojtů, která vyhrála výběrové řízení, 

byla velmi přizpůsobivá, vycházela vstříc 

a byla schopna dodržet dohodnutý ter-

mín předání, což se v dnešní době vel-

mi cení. Při zahájení stavebních prací se 

zjistilo, že objekt je z velké části (přední 

a boční části objektu) promáčen. Zde vzni-

kl problém, se kterým se nepočítalo při 

sestavování předběžného rozpočtu. Na 

základě konzultace s odborníky vyplynu-

lo jediné východisko, a to kompletní od-

izolování objektu (podřezání), které bylo 

nevyhnutelné. S tím vznikly více náklady, 

které byly projednány na zastupitelstvu 

obce společně s provedením opravy také 

vnitřní elektroinstalace, včetně kompletní 

nové přípojky elektrické energie a nasví-

cení objektu. Veškeré kroky byly konzul-

továny s architektem p. Michaelem Hof-

manem, kterému patří velké poděkování. 

Podařilo se také dokončit terénní úpravy 

kolem kaple a nově potáhnout lavice. 

Křížovou cestu a pannu Marii si nechaly 

restaurovat křesťanské ženy. Celková re-

konstrukce se vyšplhala na 604 242 Kč. 

dotace z Ministerstva pro Místní Rozvoj 

byla ve výši 316 250 Kč. 

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli 

jakoukoliv měrou na přípravě, realizaci či 

závěrečném úklidu po rekonstrukci. 

 starosta obce

Kaplička v novém
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Z jednání zastupitelstva obce

• Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo doporučení výběrové komise na zakázku Rekon-

strukce kapličky – zhotovitel fi rma Vojtěch Fojtů.

• ZO schválilo nového nájemce Veselanky.

• ZO schválilo OZV o místních poplatcích za výherní hrací přístroje.

• ZO schválilo rozšíření sítě obecního rozhlasu.

• ZO schválilo návrh na zapůjčení drtiče k vyčištění lesa.

• ZO schválilo návrh na obnovu částí obecního lesa, konkrétně borovicového porostu, 

který je přestárlý. Návrh zalesnění obecních pozemků podél plánované komunikace R49, 

nabídka majitelům pozemků na zalesnění – možnost dotace.

• ZO schválilo návrh obecně závazné vyhlášky – Pouliční, podomní prodej a služby

• ZO schválilo podání žádosti o dotace na opravu komunikace Drahy, poškozenou 

živelní událostí.

• ZO schválilo doplnění programu obnovy venkova – přestavba 2. a 3. NP Veselanky 

na knihovnu a OÚ.

• ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2012.

Co se letos zrealizovalo?

Na konci roku bych Vás rád seznámil s projekty a akcemi, které se v letošním 

roce zrealizovaly. 

Ve stručnosti připomenu dotované projekty: 

Oprava krajnic Místní Komunikace Žleb po živelné události 5/2010: celkové náklady 

činily 3.110 000,- Kč. Kč z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 

2.173 000,- Kč. 

Oprava havarijního stavu střechy na kulturním zařízení Veselanka, celkové náklady 

1.104 664,- Kč z toho dotace od Krajského úřadu Zlínského kraje byla 530 000,- Kč.

Tvorba nového Územního plánu obce Veselá s fi nanční podporou z Ministerstva pro 

místní rozvoj ve výši 243.600,- Kč. 

Projekt, na jehož návrhu se podílely děti z místní školy - Veselá Zahrada: celko-

vé náklady 463 508,- Kč z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 

324 455,- Kč. 

„Automatizace knihovny“ – dotace od Ministerstva kultury ve výši 16 000,- Kč nám 

pomohla k zakoupení počítače a stolu pod PC a ke zlepšení výpůjčního systému pro 

čtenáře místní knihovny.

Každý rok se snažím podporovat i spolky v obci, ale vyhlašované dotační programy 

jsou vesměs určeny pro specifi cké oblasti a není vždy možné na ně dosáhnout zámě-

rem, natož projektem. Podařilo se alespoň pro Sbor dobrovolných hasičů Veselá získat 

od Krajského úřadu Zlínského kraje fi nanční podporu na projekt „Pořízení věcných pro-

středků pro jednotku SDH Veselá“- zakoupení 5 ks ochranných přileb k doplnění výbavy 

zásahových obleků (pozn. pro potenciální sponzory: ještě chybí rukavice, aby byla výstroj 

kompletní) v hodnotě 22. 500,- Kč z toho dotace 15 000,- Kč. 

Celkem jsme v letošním roce získali na podpořených projektech (dotacích) příjem pro 

obec ve výši 3. 618 305,- Kč.

Projekty dotované a/či podporované obcí v roce 2011 

Začátkem roku byl podpořen projekt „Senioři komunikují“ bezplatným poskytnutím 

prostor a zázemí pro realizaci vzdělávacího kurzu základů počítačové gramotnosti. Dále 

byl fi nančně dotován zájezd Klubu seniorů do Mikulova, předsilvestrovský výšlap a nadá-

le byly vypláceny příspěvky na obědy seniorům. 

Ani místní myslivecké sdružení „nepřišlo zkrátka“. Myslivci obdrželi fi nanční podporu 

na opravu myslivecké chaty ve výši 30 000,- Kč. Také místní TJ Sokol Veselá přispěla obec 

na jeho činnost částkou 30 000,- Kč. 

Investiční akcí obce v roce 2011 byly rovněž stavební úpravy místní komunikace Bzovík 

v hodnotě 571 709,- Kč. 

Na rok 2012 máme přislíbeny projekty: 

Zavedení separace odpadů – viz. samostatný článek.

Obnova kulturního zařízení Veselanka III. etapa.

Podané projekty:

- pprava, rozšíření a zlepšení vyrozumění a varování občanů obce Veselá prostřednic-

tvím místního rozhlasu, 

- oprava místní komunikace „Do Drahů“po živelné pohromě v 8/2011.

Stačí už jen doufat, že budeme při získávání dotace opět úspěšní. 

Vážení spoluobčané, 

v letošním roce 2011 jsme ve spolu-

práci s externí fi rmou připravili projekt 

s názvem „Zavedení separace bioodpadů 

v obcích Veselá a Hvozdná“. S velkou ra-

dostí si Vám dovoluji oznámit, že se nám 

pro projekt podařilo získat dotační pod-

poru z Operačního programu životní pro-

středí, a to v celkové výši 90 % připravo-

vané investice. 

Cílem tohoto projektu je zavedení 

separace bioodpadů v naší obci. 

Do spolurealizace projektu máte mož-

nost se zapojit aktivně i Vy, občané naší 

obce. V rámci tohoto projektu pořídí obec 

do svého vlastnictví celkem 150 kusů 

kompostérů o objemu 720 litrů, které 

budou na jaře pro zájemce o jejich umís-

tění v rámci vlastních pozemků a zahrad 

připraveny zdarma k distribuci. Součástí 

zpravodaje je i závazná přihláška pro zá-

jemce o tyto kompostéry, kterou prosím 

odevzdejte do konce měsíce února 2012 

na OÚ. Podmínkou je, aby občané v kom-

postérech kompostovali výhradně odpady 

rostlinného původu a s kompostéry šetrně 

zacházeli. Po 5 letech povinného monito-

rovacího období projektu se stane kom-

postér majetkem občanů, kteří si o něj na 

úřadě požádají a bude jim přidělen. 

Za dotační peníze (poměr dotace je 

90 % dotace, 10 % vlastní obecní zdroje) 

si naše obec pořídí během prvního čtvrtletí 

kompostéry pro občany. Realizací projektu 

v praxi snížíme narůstající náklady za uklá-

dání odpadů na skládky, jelikož nebudete 

vhazovat zeleň do komunálního odpadu 

a připravíme se jako obec na chystanou 

novelu Zákona o odpadech, která třídění 

zeleného odpadu ustanoví jako povin-

nost. Potom bychom museli stejně rea-

lizovat opatření obdobného charakteru, 

ale samozřejmě za vlastní prostředky. 

Jedině ve spolupráci s Vámi, občany 

naší obce lze dosáhnout účinného, efek-

tivního a bezproblémového fungování 

celého projektu, jehož investiční náklady 

dosáhnou 1.228.500 Kč, přičemž spo-

lupodíl obce Veselá bude 46 tisíc korun 

a spolupodíl obce Hvozdná je 76 tis. Kč. 

Jsem rád, že se nám podařilo tuto dota-

ci v roce 2011 získat a že se naše obec 

stala úspěšným žadatelem o dotace také 

v rámci Operačního programu životní pro-

středí. 
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Nová služba veřejnosti 

ve Slušovicích.

Pohřební služba 
ABACUS

Od měsíce ledna vám nabízíme 

komplexní pohřební a kremační 
služby dle vašich potřeb.

Navštivte naši provozovnu na ulici 

Osvoboditelů (40 m od náměstí), 

kde vám osobně poskytneme 

všechny potřebné informace.

 Tel. 776 111 888 
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Obecní les

Vážení spoluobčané,

přiblížil se konec letošního roku 

a s ním končí i desetiletý plán hospo-

daření v obecním lese. Rokem 2012 

zahajujeme novou etapu hospodaře-

ní, kdy bude vyhotoven nový plán pro 

další desetiletou dekádu. Rád bych 

vás / a myslím, že je to i mou povin-

ností / seznámil s obecními vizemi bu-

doucího hospodaření.

Chtěl bych vám připomenout to, co 

jsem psal již v minulých příspěvcích do 

zpravodaje. I když obecní les není svou 

rozlohou velký, hospodaření v něm není 

zcela jednoduché. Hlavní problém je 

s volbou dřevin, které se zde nacházejí. 

Z velké části (60 %) je zde z hospodářské-

ho hlediska zastoupena borovice, která 

zde byla vysazena našimi předky. Bohužel 

nadmořská výška a půdní podmínky jsou 

zde pro borovici nevhodné a i proto při 

pochůzce a pohledu na tyto stromy těžko 

někdo uvěří, že se jedná o stromy kolem 

100 let staré, které dorostly do fáze mýt-

ního věku, tedy těžby. Z toho vyplývá, že 

tyto porosty by se měly postupně obno-

vovat a vysazovat dřevinami vhodnými 

a hlavně předepsanými v lesním hospo-

dářském plánu, jimiž jsou buk, dub apod. 

Samozřejmě to neznamená nevysazovat 

jehličnany jako jsou např. smrk, borovici 

apod., samozřejmě ano, ale jen v omeze-

né míře či v příměsi.

Již dříve jsem se potýkal s částečným 

nepochopením ze strany zastupitelstva 

i některých občanů, z důvodu provádění 

mýtní těžby, kdy byly zastávány názory, že 

les je malý a přece si jej nebudeme kácet 

a to i přes to, že mýtní těžby v minulém 

plánu byly zahrnuty. Při příležitosti tvorby 

nového hospodářského plánu pro hospo-

daření v obecním lese, který zpracovává 

specializovaná fi rma pro tvorbu LHP (les-

ní hospodářský plán) jsem navrhl místní-

mu zastupitelstvu a starostovi obce zcela 

nezávislou konzultaci formou pochůzky 

v obecním lese. Na této pochůzce byl 

přítomen odborný pracovník pro tvorbu 

LHP pan Kadlec, starosta obce pan Ju-

řík, odborný lesní hospodář pan Divílek 

a pracovník provádějící těžební práce pan 

Hamšík . Cílem této pochůzky bylo získat 

odborný názor a návrh postupu dalšího 

hospodaření v obecním lese, nezávis-

lou osobou, která má bohaté zkušenosti 

v oboru studie výchovy porostů a pláno-

vání. Výsledek a závěr z této pochůzky 

prokázal dle pana Kadlece nutnost pro-

vádění postupné obnovy nejstarších po-

rostů obecního lesa. V praxi to znamená 

provádění každoroční částečné mýtní těž-

by a následnou obnovu, tedy vysazování 

nových vhodnějších dřevin dle plánu. Na 

základě tohoto zjištění jsme společně se 

starostou požádali pana Kadlece o návrh 

postupu těchto částečných mýtních těžeb 

a postupných obnov lesa. Dle pana Kadle-

ce je toto opatření v hospodaření nutné 

z důvodu věku porostů. Jak jsem psal již 

výše, stromy v tomto věku již nepřirůstají 

a stávají se naopak náchylné k napadení 

škůdci a postupně ztrácejí odolnost vůči 

povětrnostním vlivům.

Tímto vysvětlením jsem vás chtěl je-

nom upozornit na změny v hospodaření 

v obecním lese. Samozřejmě tyto změny 

budete vnímat, jelikož se dříve provádě-

lo minimum mýtních těžeb. Nyní se bude 

provádět částečná mýtní těžba každý rok.

Dále bych zde rád objasnil problemati-

ku úklidu v lese. Setkal jsem se z názo-

ry, že je v lese nepořádek, nedá se tam 

chodit a hledat hřiby. Prosím vás takové 

názory jsou přinejmenším velmi nepřesné. 

Přál bych Vám vidět jiné obecní lesy. Tím 

samozřejmě nechci říct, že se stav nedá 

zlepšit, vždy je co zlepšovat. Když se tro-

chu zamyslíte nad tím, jaká je dnes doba, 

lidé zpohodlněli, jít si udělat dřevo do lesa 

se nikomu nechce. Za mých mladých let 

se chodilo do lesa na dřevo každoročně, 

udělalo se dřevo a přispělo se tím i k úkli-

du lesa. Starší občané to jistě pamatu-

jí. Pár z Vás se mi ozvalo a nějaké dřevo 

se v rámci samovýroby a úklidu udělalo. 

Hodně se toho také namluvilo o zbytcích 

větví, které jsou uloženy na hromádkách 

v lese. Běžně se toto v lese ponechává, 

avšak po připomínkování občanů, jsem 

přemýšlel, zda by nebylo možné i s tímto 

něco dělat. Napadla mě jedna věc, která 

se poměrně úspěšně daří provádět i v ji-

ných obecních a soukromých lesích. Tento 

záměr jsem konzultoval se starostou a za-

stupitelstvem. Výsledkem byl prozatímní 

návrh na eventuální možnost do budouc-

na k zakoupení štěpkovače, který by tyto 

větve podrtil a takto vyrobená štěpka by 

buďto zůstala v lese nebo by mohla po-

sloužit obci či občanům. Případné zakou-

pení štěpkovače by pomohlo nejenom 

lesu, ale našlo by využití i pro potřeby 

obce, konkrétně k podrcení větví, kterých 

jsou každoročně plné kontejnery a zabírají 

tím místo pro uložení jiného odpadu, kte-

rý patří právě do kontejneru.

Mohu vám upřímně říci, že hospodaření 

v obecním lese není jednoduché, když po-

minu nevhodně zvolené původní dřeviny, 

které mají tendenci se vyvracet a lámat, 

tak dle pana Kadlece tu doslova bojuje-

me s habrem, který výsledné hospodaření 

velmi ztěžuje. Chce to jen trpělivost, vý-

sledek nebude znát hned, ale zvolením 

vhodných dřevin a způsobem hospodaře-

ní dostane les novou tvář, která se bude 

dále vyvíjet pro další generace.

Naším společným cílem, který před námi 

nyní je bude napravit chyby v pěstování, 

které tady zanechali předchozí generace. 

Věřím, že i vy se budete částečně podílet 

na vzhledu lesa, ať už případně nějakým 

úklidem nebo samovýrobou dřeva, jak 

jsem o ní mluvil výše.

Blíží se Vánoce a tak bych chtěl spolu 

s tímto příchozím obdobím vám všem 

popřát, aby jste období svátků vánočních 

prožili klidně a příjemně v kruhu svých 

nejbližších a do nového roku vám přeji 

hodně zdraví, pevné nervy a úspěchy jak 

v soukromém tak profesním životě.

Roman Divílek

odborný lesní hospodář
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V sobotu 26. listopadu se konal v prostorách Městského kulturního střediska 

ve Slušovicích již 4. ročník tradičního Vánočního jarmarku, který pořádalo sdru-

žení obcí – Mikroregion Slušovicko. 

Už v pátek před jarmarkem měla větši-

na starostů plné ruce práce při přípravě 

jarmarku. V sobotu se pořadatelé sešli 

ještě za tmy, aby doladili vše potřebné 

a navigovali přijíždějící řemeslníky a pro-

dejce. V devět hodin se všude šířilo plno 

vůní. Vůně vánočních františků a jehličí 

se mísila s vůní pražených oříšků, pravé 

valašské zabijačky, skořicových trdelní-

ků, slivovice, svařeného vína a vánočního 

punče. Ve vnitřních prostorách měli svá 

místa řemeslníci a drobní prodejci vánoč-

ního zboží. Nejvíce návštěvníků vždy bylo 

u stolů, kde řemeslníci přímo předváděli 

výrobu svých výtvorů. Ať už to byla výroba 

slaměných ozdob na stromeček, postavi-

ček z kukuřičného šustí, či vizovického 

pečiva. Na dračku šly úžasně nazdobené 

perníčky, nádherné svíčky, dřevěné hrač-

ky a hlavolamy i krásné šperky a kera-

mika. Mohli jste si vybrat také ze široké 

nabídky vánočních ozdob. Ve venkovních 

stáncích jste si mohli nakoupit nádherné 

adventní věnce – menší i větší, na zavě-

šení i se svíčkami. Chráněná dílna Hvěz-

da z Malenovic a ZŠ z Neubuze zase 

nabídly vánoční výtvory svých svěřenců.

V dolní části střediska bylo, jako každý 

rok, úplně plno. Kdo by odolal takovému 

množství dobrot? A že bylo z čeho vybírat. 

Tradiční zabijačka z dílny starostů neměla 

konkurenci. Už v poledne nebylo co pro-

dávat. A kdo neměl chuť na maso, mohl si 

dát langoše na deset způsobů, slaďoučké 

trdelníky, grilované sýry, frgály nebo sva-

tební koláčky. K tomu hřejivý svařák nebo 

horkou medovinu či vánoční punč. Každý 

měl možnost ochutnat 11 druhů slivovice 

– právě tolik obcí je sdruženo v Mikrore-

gionu Slušovicko. A která byla nejlepší? 

Každý starosta si hájil právě tu svoji, ale 

protože nezbyla ani kapka, tak byly výbor-

né asi všechny. Krojovaní ostratští zastupi-

telé rozdávali štaprlky slivovice a koláčky 

z Trnavy, Veselé i z Hrobic. Vánoční písně 

a koledy zněly nejen z reproduktorů, ale 

hlavně od nejznámějšího gajdoše Petra So-

vjáka z Neubuze. Svým vystoupením obo-

hatily program malé mažoretky a taneční 

skupina Kontrast ze Slušovic a žáci ZŠ Neu-

buz. Všichni účinkující sklidili velký aplaus.

Velká návštěvnost potěšila nejen 35 ře-

meslníků a prodejců, kteří zúročili svoje 

umění, ale hlavně pořadatele, jedenáct 

obcí Mikroregionu Slušovicko. Jsme rádi, 

že vánoční jarmark ve Slušovicích má 

už takové jméno, že se na něho těší rok 

od roku více spoluobčanů. Vědí, že si 

na jarmarku nejen dobře nakoupí kupu 

vánočních dárků, uspokojí své chuťové 

buňky, ale potkají zde i spoustu přátel 

a kamarádů. A to je hlavní důvod pořá-

dání takové akce – sejít se, poklábosit si 

a zastavit se v tom věčném shonu. Zklidnit 

se a načerpat energii na poslední měsíc 

v roce. Měsíc, ve kterém slavíme vánoce, 

svátky klidu a míru, svátky rodiny a lásky.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kte-

ří se na zdárném konání celé akce podíleli. 

Zástupcům obcí MRS, hasičům ze Slušo-

vic, Neubuze a z Veselé, Službám města 

Slušovice a městu Slušovice za poskytnutí 

prostor k pořádání jarmarku. Za rok se na 

Vás zase těšíme!!!

 Renata Zábojníková, 

Mikroregion Slušovicko

Vánoční jarmarkVánoční jarmarkHASIČI

Vánoční číslo zpravodaje bych rád vyu-

žil k souhrnnému přehledu aktivit našeho 

hasičského sboru.

Jarním a podzimním sběrem železa po-

máháme obci a občanům uklízet staré že-

lezo. Nezřídka se stává, že tento již nepo-

třebný odpad zabírá místo v kontejnerech 

na komunální odpad. Všem, kdo staré že-

lezo již nepotřebují jej rádi odvezeme, ne-

boť výtěžek z prodeje pomáhá fi nancovat 

účast na soutěžích dospělých i mládeže. 

Všem těm, kdo jste nám věnovali alespoň 

kousek starého železa děkujeme. 

V průběhu letošního roku jsme se zú-

častnili osmi soutěží, z nichž jedna soutěž 

byla pořádaná u nás v obci. Soutěžila dvě 

družstva mužů, družstvo mužů nad 35 

let a družstvo žáků. Mateřské povinnosti 

v průběhu roku nedovolily ženám vystu-

povat na žádné soutěži. Zato se ale může-

me těšit na nové budoucí hasiče. Při vzpo-

mínce na mladé hasiče bych rád oslovil 

rodiče dětí, které mají zájem doplnit náš 

mládežnický kolektiv, aby je přihlásili na 

obecním úřadě u pana starosty. Zájemci 

mohou být z řad dívek i hochů od šesti do 

patnácti let. Pomozte nám doplnit mlá-

dežnické družstvo! 

Pouť a hody proběhly letos díky počasí 

skoro na jedničku. Poprvé po delší době 

jsme opět uspořádali hodovou zábavu. 

Účast nebyla podle přání stoprocentní, 

přesto se podařilo ze tří čtvrtin naplnit sál 

a pobavit se u dobré muziky. 

Naše aktivity končí závěrem roku na val-

ných hromadách sborů. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 

příznivcům, kteří nás podporovali v průbě-

hu tohoto roku. Obecnímu úřadu Veselá, 

rodičům mládežníků, našim manželkám, 

přítelkyním a Vám všem. 

Sbor dobrovolných hasičů Veselá přeje 

svým členům a Vám občanům vánoční 

pohodu, zdraví a štěstí v roce 2012. 

Jaroslav Juřík,  jednatel sboru
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Vážení čtenáři,

po nějaké době se opět setkáváte s 

článkem informujícím vás o bezpečnost-

ním dění ve vaší obci a jejím okolí. Musím 

konstatovat, že statisticky kriminalita na 

Veselé za uplynulé období - tj. od začát-

ku letošního roku k 30. 11. 2011 v po-

rovnání s loňským rokem zůstala stejná: 4 

trestné činy spáchané loni a 4 trestné činy 

spáchané letos. Z těchto 4 spáchaných 

trestných činů jsou přesně dva případy 

zanedbání povinné výživy v obou dvou le-

tech a letos jsou to dva případy krádeže 

vloupáním,které však zůstaly neobjasněny 

a jeden případ podvodu. Objasněných je 

přesně 50%. Porovnáním statistik z celého 

územního obvodu OOP Vizovice je Veselá 

klidnou lokalitou, třeba již jen v porovnání 

se sousedními Slušovicemi, kde se častým 

hmotným předmětem útoků se stávají ne-

zabezpečené věci a objekty (odemčená vo-

zidla a předměty v nich, odstavená kola), 

objekty mimo dosah pouličního osvětlení 

(staveniště na okrajích Slušovic, ulice Do-

stihová) nebo objekty dlouho neobývané. 

Zvláštním fenoménem v poslední době, 

kterým se chci v dnešním článku věno-

vat, jsou podvody páchané přes internet 

na aukčních webech Aukro.cz, Bazos.cz, 

Hyperinzerce.cz. Scénář bývá téměř to-

tožný: pachatel vyvěsí nabídku, budoucí 

poškozený na ni reaguje, pachatel žádá 

zaslání peněz předem a slíbí, že ihned po 

jejich připsání na jeho účet bude zboží za-

sláno. Potom se však všemožně omlouvá 

a vymlouvá, proč nemůže zboží zaslat (ne-

moc, pobyt mimo území ČR, zboží není 

momentálně na skladě, není k dispozici 

slíbená velikost/barva, apod.) a slibuje, že 

chybu ihned napraví. Po několika urgen-

cích však vypíná telefon a neodpovídá na 

e-maily. Pak po několika neúspěšných po-

kusech kontaktovat pachatele se poško-

zený vzdává naděje, že peníze nebo zboží 

vůbec kdy uvidí. V některých případech se 

poškozený obrátí na orgány činné v trest-

ním řízení, v některých případech ne. Věci 

takto „prodávané“ jsou vskutku různé – 

koberce, kosmetika, sportovní oblečení 

a vybavení, elektronika, autodoplňky, atp. 

Jejich cena bývá obvykle pod 5.000,- Kč, 

protože toto je hraniční hodnota při po-

suzování materiální stránky nebezpečnosti 

činu pro společnosti – hranice mezi pře-

stupkem a trestným činem. Pachatel ne-

zřídka spoléhá, že z obecného povědomí 

poškozený ví, že pod 5.000,- Kč se jedná 

o přestupek a takovou věc ani nehlásí. Již 

několikrát bylo naše policejní oddělení 

požádáno vyšetřujícími orgány z různých 

koutů republiky k provedení spolupátrání 

a šetření v takových kauzách a rekordma-

nem je pachatel, který takto napálil 150 

poškozených a škody jím způsobené jdou-

cí do statisíců. 

Co tedy dělat, pokud máte zájem kou-

pit něco na aukčním nebo slevovém inter-

netovém portálu:

Nevěřit příliš nízkým a fantastickým ce-

nám za nabízené zboží (může se jednat 

i o padělky).

Spoléhat na inzerát, kde je věc podrob-

ně popsána a pokud by na závadu byla 

její nefunkčnost, i kde je dobře vyfocena 

z detailu.

Spoléhat na inzerát, kde je prodávající 

spolehlivě identifi kován a má dobrý „ra-

ting“ u nakupujících jako spolehlivý zdroj.

Spoléhat na inzerát, kde jsou transpa-

rentně uvedeny podmínky sjednávané 

transakce.

Vyvarovat se zasílání peněz předem, ať 

již celé částky nebo jen zálohy.

Spoléhat na inzerát, kde se objednává 

zboží na dobírku.

Pamatovat na to, že je dobré si záloho-

vat SMS nebo e-mailovou korespondenci 

s prodávajícím.

Uschovat doklady od platby a od zboží, 

pamatovat na to, že i v tomto případě ob-

chodu platí ustanovení občanského a ob-

chodního zákoníku (kvalita zboží, záruka, 

ochranné známky a plagiáty).

V případě podvodného jednání prodá-

vajícího se obrátit na orgány činné v trest-

ním řízení.

Mějte prosím na paměti i další naše 

předchozí doporučení týkající se zabez-

pečení bezpečnosti vašich domovů, vo-

zidel a vás samých. Prosím nepodceňujte 

nic a „nenabízejte“ pachatelům nic, co by 

vám mohli odcizit, nebuďte také lhostej-

ní k majetku a situaci druhých a pokud se 

stanete svědky páchaného trestného činu 

nebo jiného protiprávního jednání, vyro-

zumíte prosím linku tísňového volání 158 

nebo 112 a věc nahlásíte. Z této oblasti 

si dovolím vyzvednout příklad, kdy ob-

čan-oznamovatel z Vizovic po celou dobu 

telefonického oznámení na bezplatnou 

tísňovou linku, pachatele sledoval, jak se 

pokouší odcizit jízdní kolo, popisoval hlíd-

ce, co pachatelé právě dělají a nasměroval 

hlídku po stopách pachatelů.

Před tím, než se s vámi rozloučím, 

vám chci oznámit nové telefonní číslo 

na služebnu OOP Vizovice, které po-

stupně nahradí číslo stávající. Tímto 

novým číslem je 974 666 741 a nové 

faxové číslo 974 666 748. Tel. číslo na 

výjezdovou hlídku 725 282 342 zůstá-

vá stejné.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem 

popřál klidné prožití svátků Vánoc a ten 

nejlepší vstup do roku 2012 a poděkoval 

těm z Vás, se kterými jsme letos spolupra-

covali, především pracovníkům obecního 

úřadu za bezvadnou spolupráci při řešení 

společných problémů. 

Tomáš Kubů

Vánoční dárek

Vánoční spěch, přípravy, shánění dár-

ků, to je předzvěst radostných Vánoc. 

A přece není zlato všechno co se třpytí. 

U dveří drnčí zvonek a na schodech muž 

a žena. „Občane jsme exekutoři tohoto 

státu – České republiky. Loni v květnu, 

jste do 28. 5. nezaplatil dlužnou část-

ku 121.000 Kč a za Vaši manželku také 

stejnou částku. Tento dluh do dnešního 

dne narostl za osobu na 140.000 Kč. 

Vy dohromady již dlužíte státu 280.000 

Kč. Tak zaplaťte!“ Nebyl jsem schopen 

slova, přesto jsem vykoktal – nezapla-

tím a jděte pryč! Jejich odpověď zněla 

jako výhružka: „My se určitě vrátíme 

i s daňovými výběrčími!“ Hezký vánoční 

dárek.

Jak je možné, že máme jako občané 

tohoto státu dluh, když jsme si nikdy nic 

nevypůjčili? Dluh nemáme my, ale stát. 

Samozřejmě na splácení dluhu ve výši 

1,5 bilionu Kč se budeme všichni podí-

let. Co se to děje v tom našem státě? 

Jak dopadnou naše děti, naši vnuci? 

Je možná náprava? Otázek víc jak dost 

a každá rada dobrá. Hledejme odpově-

di. Co je stát? V současném pojetí je to 

nejuniverzálnější instituce politické inte-

grace, organizace a řízení společnosti. 

Bohužel, a to je ten základní problém. 

Stát si přisvojil práva a funkce, které 

jemu nepatří. Stát se stará o všechno 

možné i nemožné, chce všechno řídit 

o všem rozhodovat. Základní povinností 

a funkcí státu je zajištění vnitřní a vnější 

bezpečnosti, je to nástroj objektivizace 

použití násilí v obraně proti zahájení ná-

silí. Státe jen se zbav všech funkcí, které 

jsou navíc. Že to nejde ze dne na den? 

Jistě, ale jen to zkus! Stát je legální for-

ma násilí a z toho plyne – kdo za násilí 

netrestá nebo pozdě trestá, rozhazuje 

a rozkrádá majetek národa, špatně 

vládne. Ještě dvě vážné, velice vážné 

věci, křesťané mají přikázání „Nepokra-

deš“ a muslimové v Koránu sůru 5, verš 

42 Zloději a zlodějce utněte ruce jejich 

v odplatu za to, co provedli… Užití to-

hoto trestu, že by u nás bylo prospěš-

né? Žádný strach, i jim bude odpuštěno, 

neboť se vykoupí.

Začal jsem Vánocemi a dárkem. Tak 

co si přát?

Hlavně zdraví, úsměv pro druhé 

a úsměv pro sebe od nejbližších a přá-

tel. Vám ostatním přeji splnění Vašich 

přání.

Již žádné vymahače u našich dveří.

JD
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Š K O L N Í   U D Á L O S T I

V pátek 2. prosince jsme se po roce 

opět sešli v sále Restaurace Veselan-

ka, abychom předvedli našim rodinám 

Mikulášskou besídku. 

Děti z mateřské školy byly převlečeny 

za třpytivé vločky a nosaté sněhuláčky. 

Vystoupily na jevišti, zazpívaly, zatanco-

valy, zarecitovaly. Samozřejmě také skli-

dily velký potlesk za téměř profesionální 

výkon. Po krátké přestávce následovalo 

vystoupení školáků s názvem U všech čer-

tů. Jeviště se hemžilo čertíky a čerticemi, 

v půlhodinovém vystoupení plynul čertov-

ský příběh s divokým tancováním. Podle 

reakcí publika, které doprovázelo účinku-

jící potleskem, usuzujeme, že se i druhá 

část besídky líbila.

Po vystoupení přišli rozvážný Mikuláš, 

rozverní čerti a laskaví andělé. Maminky 

z Unie rodičů připravily nadílku a s pomocí 

návštěvy z nebe i pekla obdarovaly všech-

ny přítomné děti.

Děkuji paním učitelkám i paní vycho-

vatelce za přípravu vystoupení. Poděko-

vání patří také maminkám z Unie rodičů, 

zaměstnancům školy i obecního úřadu 

a panu starostovi za perfektní spolupráci. 

PaedDr. Ladislava Čočková

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2011MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2011

Školní časopis roku
5. ročník soutěže školních časopisů a novin

V naší škole již řadu let vydáváme časo-

pis, určený žákům školy, s názvem Školní 

občasník. Vychází třikrát do roka, v podti-

tulu jsou Vánoce, Velikonoce a Prázdniny. 

V letošním roce jsme se rozhodli přihlásit 

tento časopis do soutěže školních časo-

pisů a novin. Chtěli jsme získat nové po-

znatky i inspiraci v této oblasti. Ukázalo 

se, že náš školní časopis má výbornou 

úroveň, neboť jsme se v soutěži časopisů 

v rámci Zlínského kraje umístili na druhém 

místě a postoupili jsme do celorepubliko-

vého kola. Slavnostního předávání oceně-

ní, které proběhlo ve čtvrtek 1. prosince 

na Střední škole polytechnické v Brně, se 

zúčastnila paní učitelka Soňa Urbanová, 

která časopis tvoří, navrhuje koncepci, 

dává mu grafi ckou podobu. Ani zde se 

časopis „neztratil“, ve velké konkurenci 

z celé republiky získal náš Školní občasník 

Cenu poroty a 2. místo za obsah.

Velmi si vážím tohoto úspěchu. Za jed-

ním číslem Školního občasníku je skryto 

velké množství úsilí a práce, neboť tvo-

řit časopis s dětmi šesti až desetiletými, 

z nichž většina se teprve učí formulovat 

 Paní učitelka Urbanová převzala oce-
nění poroty na vyhodnocení soutěže škol-
ních časopisů.

Přehlídka nejlepších školních novin 

a časopisů. ▼

své myšlenky a přenášet je do písemné 

podoby, je velmi náročné. Je zde bezpod-

mínečně nutný aktivní a zainteresovaný 

přístup učitelky - redaktorky. Naše malá 

škola se ve velké konkurenci prosadila 

a výborně se prezentovala na této celore-

publikové akci.

PaedDr. Ladislava Čočková

▼
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• J U B I L A N T I
Září 2011

František Vrchovský

Alois Křížka
Říjen 2011

Bohumila Odložilíková

Petr Pavlovský

Hedvika Tomanová
Listopad 2011 

Marie Kučerová
Prosinec 2011

Karel Vágner

Jitka Juříková

Všem jubilantům blahopřejeme!

• N A R O Z E N Í 

Tereza Kocháňová

Matouš Spisar

Markéta Čočková

Lukáš Kučera

• Ú M R T Í 

Božena Lukaštíková

Hedvika Tomanová

• S Ň A T E K   U Z A V Ř E L I

František Janků a Martina Saňáková

Petr Kovář a Alice Chudárková

Společenská 

K R O N I K A

Když se řekne Charita Česká republi-

ka, vybaví si mnozí Tříkrálovou sbírku. Ta 

navázala na počátku nového tisíciletí na 

starou lidovou kolednickou tradici a od 

té doby každoročně koledují králové do 

zapečetěných pokladniček - nikoliv pro 

sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali 

do těžké životní situace.

Obecným účelem sbírky, kterou pořádá 

Charita ČR se sídlem v Praze, je „pomoc 

rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí 

a podpora charitního díla“

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 

2011 v regionu Zlínsko

I v lednu 2011 vyšli do ulic Tři králové, 

aby přinášeli lidem radost a koledovali pro 

potřebné. Pracovníci zlínské Charity spolu 

se zástupci více jak tří desítek měst a obcí 

rozpečetili 269 tříkrálových pokladniček, 

s nimiž se koledníci putovali. Díky nim 

a díky Vám všem, kteří jste se do sbírky 

zapojili, byl vykoledován 1.347.555 Kč!

Do zlínské Charity se vrátilo 781.581,90! 

A kde Vaše peníze pomáhaly? Přímá so-

ciální pomoc potřebným 400.000 Kč – 

zakoupen byl např. elektrický invalidní 

vozík, zdravotní postele, školní pomůcky, 

lednice, potraviny, drogerie, obuv, pali-

vového dříví, brikety, dále byly zakoupe-

ny kompenzační pomůcky pro oddělení 

LDN v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně 

a spolufi nancován byl speciální kočárek, 

vodovodní přípojka či léky; 100.000 Kč 

- Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice 

- příspěvek na nákup invalidních vozíků 

a židlí pro krevní odběry; 100.000 Kč pro-

jekt Nově zřízená Církevní mateřská škola 

Zlín přijímá i zdravotně znevýhodněné děti 

(zařízení provozního charakteru, rehabi-

litační a kompenzační pomůcky); 80.000 

Kč projekt Podporujeme soběstačnost se-

niorů (kuchyňka v Domovincecentru den-

ních služeb Charity Zlín nabízí uživatelům 

služby podílet se na přípravě drobných 

pokrmů); 61.581,90 Kč projekt Vaše ne-

mohoucnost-naše podaná ruka (kompen-

zační pomůcky k zapůjčení uživatelům); 

40.000 Kč projekt Podporujeme začle-

ňování matek z azylového ubytování do 

běžného života (revize vybavení bytových 

jednotek-matrace, ložní prádlo, pračka).

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost, díky 

níž můžeme pomáhat potřebným!

Za Charitu Zlín

Ing. Pavla Romaňáková

www.zlin.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2012 pomalu klepe na dveře

Dobrovolnictví v Dotek o.p.s.

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Stejně jako 

mnoho jiných organizací se i Dotek rozhodl obnovit spolupráci 

s dobrovolníky a vytvořit nový dobrovolnický program, ve kterém 

připravil dobrovolníkům více možností, jak se mohou zapojit do 

činnosti organizace. 

V minulém čísle Vizovských novin jste mohli získat informace 

o přípravě nového dobročinného obchůdku, který vznikne ve Vi-

zovicích. Dobročinné, neboli nadační obchůdky (charity shops) 

jsou budovány především v zahraničí. V České republice je v sou-

časné době provozuje pět organizací. Tyto obchůdky fungují na 

principu dobrovolnictví. Lidé do nich mohou darovat hezké věci 

(oblečení, knihu, cd), které již nepotřebují, aby je obchůdek prodal 

a získal fi nanční prostředky, kterými fi nancuje činnosti organiza-

ce, pod kterou spadá. Obchůdky pomáhají také sociálně slabším 

lidem, kteří si za pár korun mohou zakoupit například oblečení, 

které by si jinak nemohli dovolit. 

Osoby, které v obchůdku prodávají a pomáhají s jeho provo-

zem, jsou také dobrovolníci. Většinou se jedná o studenty, ženy 

na mateřské dovolené či seniory. Zapojují se však všichni lidé, kteří 

chtějí pomáhat, věnovat svůj čas a um jiným, ale nechtějí pracovat 

přímo s klienty organizací. 

Dobrovolníci v našem dobročinném obchůdku budou mít mož-

nost pomáhat se sběrem, tříděním, doplňováním a prodejem zbo-

ží a mnoha dalšími činnostmi okolo obchůdku. 

V rámci projektu dobročinného obchůdku plánujeme pořádat 

také výtvarná setkání, kde budou mít návštěvníci možnost naučit 

se něco nového, příjemně využít volný čas a zároveň pomáhat. 

V budoucnu bychom rádi uskutečnili program fi remního dob-

rovolnictví.

Nabízíme také dobrovolnickou činnost přímo s klienty v Dote-

ku. Při organizování této formy dobrovolnictví spolupracujeme 

s organizací Adra. Lidé, kteří se rozhodnout pomáhat při práci 

s uživateli odlehčovací péče se mohou zapojit do aktivizační čin-

nosti uživatelů, asistovat při cvičení, povídat si s uživateli, číst jim 

a trávit s nimi volný čas.

Děkujeme a velmi si vážíme činnosti všech dobrovolníků, kteří 

s námi spolupracovali či spolupracují. Těšíme se na budoucí spo-

lupráci se všemi, kdo v dobrovolnictví najdou svého koníčka či 

životní poslání.

V případě zájmu o dobrovolnictví nás můžete kontaktovat na: 

dobrovolnictvi.dotek@seznam.cz.

Bc. Veronika Olejníková




