
3
2 0 0 8

Vážení spoluobčané, nastává čas vánoční pohody a klidu. 
Jaké budou letošní Vánoce na Veselé? Na sněhu či na blátě? To ovlivnit nedo-

vedeme, ale určitě se na ně v obci řádně připravíme.
Advent začal již poslední neděli v listopadu, kdy byl (jako každoročně) insta-

lován vánoční strom před školu, za což vděčíme p. Milanovi Ševců ml. (zajiš-
ťoval techniku) a p. Františku Ševčíkovi za darování stromu. Dík však patří 
i všem ostatním, kteří se na této akci podíleli.

K předvánoční době patří také poohlédnutí za osobními či pracovními úspě-
chy, (ne)využitými možnostmi či polemika nad plány do příštího roku. Rád 
bych Vás proto seznámil s tím, co se v letošním roce podařilo v obci zrealizovat 
a jaké činnosti a akce jsou naplánovány na rok 2009.

Obecní budovy a prostory
Jedním ze zásadních úspěchů činnos-

ti obecního zastupitelstva bylo, že se 
koncem roku podařilo naplnit vizi 
obecní restaurace „Veselanka“. Již nyní 
je možno si dopřát příjemné posezení 
v restauraci a dát si denní menu či míst-
ní specialitu k jídlu a pití. Od ledna 
2009 zde bude zahájeno také stravová-
ní pro seniory (viz příloha dále ve zpra-
vodaji). V příštím roce budeme zájem 
soustředit na zprovoznění obytných 
prostor ve 2. a 3. patře budovy, jež je 

nyní ve fázi předložení projektové do-
kumetace na Stavební úřad. Jako opti-
mální se jeví financování zprovoznění 
těchto prostor z fondů Evropské unie. 
Upřesňující podmínky pro získávání 
dotací však budou vydány v 1. třetině 
příštího roku, takže není prozatím jas-
né, zda bude možno využít fondy tzv. 
„přeshraniční spolupráce“ či např. na 
podporu cestovního ruchu v regionu.

Významnou investiční akcí v druhé 
polovině roku byla dále výměna oken 
v budově obecního úřadu. Rekonstrukce 

trvala přibližně tři týdny a vypomáhali 
při ní i občané, za což jim patří upřím-
ný dík. Poděkovat je třeba také zaměst-
nancům firmy Hamšík stolařství, kteří 
velmi pružně reagovali a upravili dřevě-
né obložení v sále obeního úřadu, a to 
vše jako sponzorský dar obci.

Co se týče dalších obecních budov, 
byla v roce 2008 udělena výjimka z hy-
gienických norem pro budovu ZŠ a MŠ 
s platností do konce roku 2010. K řeše-
ní této situace bylo zahájeno jednání 
ohledně projektové dokumentace na 
přístavbu školy, jež by vyřešila zejména 
hygienické zázemí a provozuschopnost 
jídelny a kuchyně, ale také místo pro 
relaxaci dětí.

Pilně pracovali také dobrovolní hasi-
či, kteří vybudovali v požárni věži již 
dlouhodobě plánované sociální zaříze-
ní, které bude využíváno nejenom pro 
hasiče, ale i při školních a obecních 
akcích pořádaných v prostorách zahra-
dy. Všem, kteří se na realizaci podíleli 
patří vřelý dík.

Jaké budou letošní Vánoce?Jaké budou letošní Vánoce?
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Ne všichni však přispívají k zušlech-
ťování nebo alespoň údržbě obecních 
prostor. Např. z důvodů neustálého ne-
pořádku a ničení průlezek a jiného za-
řízení, musel být oplocen a pro veřej-
nost uzavřen areál větší části hřiště za 
školou. Aby nedošlo k dalšímu ničení 
obecního majetku, připravujeme také 
zavedení kamerového systému na ně-
kolika místech obce (např. v prostorách 
autobusové zastávky). 

R49
V průběhu roku probíhala jednání 

ohledně obávané plánované trasy R49. 
Na základě podnětů z veřejné schůze 
s občany a po jednání s projektanty 
i Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Brno se 
podařilo prosadit zrušení mimoúrovňo-
vé křižovatky pod Veselou, což nás 
všechny jistě těší. Na posledním veřej-
ném projednávání, kde občané Veselé 
projevili svou hojnou účastí zájem 
o danou problematiku, byla ze strany 
paní Valachové objasněna situace 
ohledně vymezení plochy pro dopravu 
a podány aktuální informace od projek-
tantů, přínosné pro všechny ůčastníky 
jednání. Diskuse a veřejná projednává-
ní sice nemohou zvrátit rozhodnutí 
o výstavbě, ale jistě přispějí k eliminaci 
rizik hlučnosti a hrozby R49 pro životní 
prostředí v obci.

Nabídka stravování 
pro seniory obce 

V restauraci Veselanka je možno si 
objednat seniorské menu za zvýhod-
něných podmínek již začátkem ledna 
2009. Denní menu je sestaveno z vý-
běru tří hlavních jídel a polévky. 

Cena jedné porce zkonzumované 
v restauraci je 65 Kč; cena do jídlo 
nosičů je 58 Kč. Pravidelný odběratel 
(každý pracovní den) má stanovenou 
cenu na 55 Kč. V měsíci lednu se bu-
de obec Veselá finančně podílet na 
ceně jídla pouze pro pravidelné odbě-
ratele.

Bližší informace o registraci, výde-
jích a objednávkách Vám poskytnou 
v restauraci. 

Tříkrálová sbírka na 
Veselé

V sobotu 10. ledna 2009 Vaše do-
mácnosti navštíví koledníci 

Tříkrálové sbírky z řad žáků vesel-
ské školy. Pořadatelem sbírky je 

Charita Česká republika.

Děkujeme Vám všem, kteří tuto 
charitativní akci podpoříte!

Projekty a služby pro občany
Projekt Czech POINT bude spuštěn 

od 1. 1. 2009 (více v článku).
Projekt rukodělné práce – pletení ze 

slámy, jehož podporu jsme získali od 
Ministerstva kultury ČR, byl naplněn 
a účastnice kurzu byly s jeho náplní 
velmi spokojeny.

Plány na rok 2009 
Počátek nového roku by měl být také 

obdobím předsevzetí, a proto bych rád 
na vás, občany, apeloval, abyste se po-
kusili důsledněji třídit odpad, který 
sváží Technické služby Zlín každý mě-
síc. Na odvoz a likvidaci odpadů vyna-
kládá obec, potažmo také vy – občané 
v poplatcích za odpady, nemalé finanč-
ní prostředky a to se začalo projevovat 
v dnešní době zdražováním, kdy se od 
ledna 2009 zvyšují poplatky jednak ze 
zákona (za uložení na skládce), ale 

Cena vodného a stočného 

v roce 2009
Moravská vodárenská, a.s., provozo-

vatel vodovodu a kanalizace v obci 
sděluje cenu vodného a stočného pro 
rok 2009:

Vodné  33,59 Kč

Stočné  29,38 Kč

CELKEM  62,97 Kč

CZECH POINT na Veselé
Milí občané, s  nástupem nového ro-

ku 2009 se Vám otevírá nová možnost 
využívání služby, kterou jsme pro Vás 
zřídili. Jedná se o nový projekt, který 
výrazně ulehčí Vaši práci. Czech POINT, 
jak se projekt nazývá, znamená Český 
Podací Ověřovací Informační Národní 
Terminál. Na Obecním úřadě si v úřed-
ních hodinách můžete nechat vystavit 
výpis z Rejstříku trestů, výpis z Živnos-
tenského rejstříku, Obchodního rejstří-
ku, Katastru nemovitostí a ověřovat stav 
svého řidičského bodového konta. 
Poskytování výpisů je zpoplatněno část-
kou 100 Kč za první stranu výpisu 
a částkou 50 Kč za každou další. 
Veškeré výpisy jsou poskytovány na 
jednom místě, a to na Obecním úřadě. 
Ten s radostí uvítá Vaši návštěvu a ob-
sluha terminálu Czech POINT Vám rá-
da poskytne pomoc při Vaši práci. 

Nejpodstatnějším přínosem tohoto 
projektu je to, že zajišťuje, aby obíhala 
data a ne občan!

i svozové firmy zdražují za jednotlivé 
úkony. 

Velmi nerad bych skončil pesimistic-
ky, a proto mi dovolte, abych Vám – 
všem spoluobčanům, poděkoval za 
spolupráci v roce 2008 a popřál jmé-
nem svým i jménem obecního zastupi-
telstva a zaměstnanců obce krásné, 
poklidné prožití svátků vánočních 
a v roce 2009 hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a rodinné pohody. 

Doufejme, že budou alespoň trochu 
bílé... Daniel Juřík
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ODPAD JE DÍLO ČLOVĚKA

V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, 
se každoročně vydávají skupinky koledníků do ulic českých 
měst a obcí, aby žádali o dary pro Charitu. Pořadatelem 
Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Ve Zlíně a okol-
ních obcích, respektive ve Vizovickém děkanátu, organizuje 
sbírku Charita Zlín. Tříkrálová sbírka je asi největší sbírko-
vou akcí neziskových organizací v celé České republice.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regi-
onech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky 
je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírku v regionu odstartuje Tříkrálové setkání koledníků, 
všech ostatních spolupracovníků a široké veřejnosti z celé 
Střední Moravy v pátek 2. ledna 2009 v 10:30hodin v koste-
le sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Zahájí jej slavnostní mše ce-
lebrovaná otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, při níž 
dostanou koledníci jeho požehnání. Také zde budou posvě-
ceny křídy, s nimiž budou králové psát nade dveře historicky 
známé C+M+B LP 2009 (C+M+B - Christus mansionem be-
nedikat – Kristus ať žehná tomuto příbytku) a kadidlo. Poté 
proběhne přímo v kostele krátká beseda s otcem Janem, ko-
lem poledne vystoupí před kostelem Chrámový sbor působí-
cí při farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně s Tříkrálovým zpí-
váním, s nímž jistě pomohou všichni přítomní!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 V ČÍSLECH: 

- vykoledováno: 1.077.629,50 Kč

- přiděleno na projekty Charity Zlín: 625025,11Kč 

- rozdělení výtěžku: 100000,- Kč Nemocnice Milosrdných 
bratří Vizovice (nákup EKG přístroje), 95025,11 Kč 
Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín 
(celková rekonstrukce sociálního zařízení), 80000,- Kč 
Fakultativní aktivity pro uživatele – seniory Charity Zlín (zá-
zemí pro volnočasové aktivity), 20000,- Kč Haiti (podpora 
humanitární pomoci), 330000,- Kč přímá pomoc potřebným 
v regionu (citace z děkovného dopisu: „...děkuji Vám za 
pomoc, kterou jste poskytli rodině žijící u nás ve Slušovicích. 
Vaše pomoc poskytnutá této rodině pomáhá dětem i matce 
znovu nabývat ztracené sebevědomí a životní jistotu. Ještě 
jednou Vám děkuji a přeji hodně síly...“ )

Děkujeme Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do 
sbírky zapojíte!

Více informací o doprovodném programu, vlastní sbírce 
a její historii na www.zlin.charita.cz.

Ing. Pavla Romaňáková,
koordinátor sbírky v regionu, Charita Zlín
www.zlin.charita.cz
e-mail: zlin@charita.cz

Již deset let organizuje Tříkrálovou sbírku v regionu Charita Zlín

Existuje prostředí vytvořené příro-
dou, prostředí vytvořené člověkem 
a předměty vyrobené k užití a spotře-
bě, je to tak zvané zboží. 

Bohužel, právě zboží se stalo zna-
kem společenského postavení lidí. 
A nejen reklamou, ale i vzájemnými 
občanskými vztahy, jsme směrováni až 
k neomezenému růstu množství zboží 
a zvyšování spotřeby, která mnohoná-
sobně překračuje rozumnou spotřebu. 
Tak vznikají nadměrné hromady odpa-
du, kterým plníme popelnice, kontejne-
ry mnohdy jsou i „ozdobou“ přírody. 
Samozřejmě za odvoz i likvidaci platí-
me. Ve zpravodaji uvedený přehled 
o odpadovém hospodářství za r. 2007 
je vykřičníkem nutícím k zamyšlení 
o produkci odpadu a podílu úhrady za 
likvidaci odpadu. Téměř všechno co se 
jednou vyrobí, snad mimo přímou ener-
gii, bude dříve nebo později odpadem. 
Chybí odpovědnost a konkrétní činnost 
výrobců a prodejců za sběr a likvidaci 
odpadu, i když mnozí mají v nákladech 
položku na likvidaci nebo recyklaci 
odpadu.

Odpadové hospodářství organizova-
né OÚ Veselá je členěno na odvoz po-
pelnic, plastů, velkoobjemových kon-
tejnerů a nebezpečného odpadu opráv-
něnými firmami. Mimoto SDH provádí 
sběr kovů a ZŠ organizuje sběr papíru. 

Za sběr kovů a papíru občané neplatí. 
Zajišťující organizace mají příjem 
a z toho určitý zisk, což je v naprostém 
pořádku. Největší položka nákladů OÚ 
je za odvoz popelnic 2krát za měsíc, 
bez ohledu zda je popelnice plná, po-
loprázdná nebo jen velmi málo naplně-
ná a proto nevyprázdněna. Obdobná 
situace je s plasty.

Proč mají občané platit za odvoz 
nenaplněné, tak jak naplněné popelni-
ce a ještě s pytlem, který je přiložen. 
Mnoho dvoučlenných rodin a hlavně 
osamělých občanů nenaplní popelnici 
ani za měsíc.

Další větší položka je za velkoobje-
mové kontejnery. Komu a na co slouží 
tyto kontejnery?

Vzhledem k energetické situaci a bu-
doucí, ne zrovna vynikající, ekonomic-
ké situaci, musíme hledat řešení k sní-

žení potřeby odvozu odpadu využitím 
skladovacích a dopravních prostředků 
a zejména celkovým snížením odpadu. 
Další nutností je zlepšení třídění odpa-
du, který bude vhodný k recyklaci, pří-
padně k dalšímu využití jako surovina. 
Jaké je alespoň hrubé rozdělení odpadu 
podle kategorií – co k recyklaci, co do 
spalovny, co do země?

Závěrem: Situace s odpadem (i se 
spotřebou) je velmi vážná. Je nejvyšší 
čas k řešení dříve než se nedoplatíme 
nebo v odpadu udusíme. Také nechci 
platit za služby, které mně nebyly po-
skytnuty v přiměřeném rozsahu a kvali-
tě. Rovnostářská platební politika nemá 
nic společného se solidaritou. Solidarita 
je moje dobrovolná pomoc a ne okrá-
dání i když za podpory zákona.

Bohužel kolektivistická politika není 
minulostí! Jaromír Divilek
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Činnost členů zásahového družstva 
i ostatních aktivních členů bývá udržo-
vána hlavně praktickým nácvikem ha-
sičských dovedností, nezbytné je však 
také osvojování teorie, která s těmito 
dovednostmi souvisí. Praktickou část si 
nacvičujeme a opakujeme při časově 
limitovaných soutěžích, z nichž některé 
jsou povinné, některé nepovinné. 

V květnu jsme se zúčastnili hned 
dvou akcí, a to oslav 70. výročí založe-
ní sboru v Neubuzi, kde den před hlav-
ními oslavami proběhlo námětové cvi-
čení s dálkovou dopravou vody za po-
moci všech sborů okrsku. Účast na 
tomto cvičení našemu družstvu velmi 
prospěla. Následující den v Neubuzi 
jsme byli přítomni na mši svaté, kde 
proběhla slavnost svěcení sborového 
praporu místních hasičů. 

Za čtrnáct dnů po tomto cvičení 
(v červnu) jsme na Hrobicích bojovali 
s jedním družstvem mužů v hlavní – 
pro sbory povinné – pohárové okrskové 
soutěži v požárním sportu. V měsíci 
červenci, den před poutí v naší obci, 
jsme i my uspořádali pohárovou soutěž 
na místním fotbalovém hřišti. O měsíc 
později pak nastoupilo naše družstvo 
na Březové k soutěži družstev mužů 
i žen nad 35 let, kde jsme ve velké kon-
kurenci vybojovali 1. místo. V září pak 
proběhla pohárová soutěž v Neubuzi. 

Účastnili jsme se také soutěží mimo 
okrsek, z nichž bych jmenoval soutěž 
na Klečůvce, Veselé u Valašského 
Meziříčí a Liptálu. 

Mrzí nás, že se nám nedaří sestavit 
a vyslat do těchto soutěží i družstvo 
žen. V minulosti bývaly veselské hasič-
ky velmi úspěšné. Rád bych proto oslo-
vil děvčata, která by chtěla utvořit 
dobrou partu, a přizval je mezi hasiče. 
Ve výcviku v požární dovednosti by-
chom jim pomohli. V budoucnu by-
chom také chtěli obnovit činnost druž-
stva žáků. V základní škole již proběhl 
nábor do kroužku dobrovolných hasi-
čů. Věříme, že i práce s dětmi se nám 
po několikaleté přestávce bude dařit.

Rád bych se ve své zprávě o činnosti 
hasičského sboru vrátil k pouťovým 
oslavám. V červenci jsme začali budo-
vat sociální zařízení v nevyužitých pro-
storách věže určené k sušení hadic. 
V souvislosti s touto akcí bych chtěl 
poděkovat našemu tehdejšímu členu 
Luďovi Oškerovi, který si celou přestav-

Zprávy SDH Veselá

bu vzal pod záštitu a odpracoval na ní 
nejednu volnou chvíli s Tomášem 
Kohnovým. Poděkování patří i nečle-
nům, kteří nezištně prováděli odborné 
práce a napomohli tak ke zdárnému 
dokončení. 

Veselští hasiči se také významně po-
dílejí na organizaci místních slavností. 
Jistě jste postřehli, že při pouťové a ho-
dové bohoslužbě neprojíždějí kolem 
kaple vozidla. Je velkou zásluhou sbo-
ru, že nejsou tyto bohoslužby rušeny 
dopravou, a tím je zachována jejich 
důstojnost. Byli byste překvapeni, kolik 
řidičů nedokáže pochopit, proč musí 
projíždět oklikami po úzkých cestách, 
aby nebyli ohrožování účastníci mší 
u kaple. 

Podzimní sběr starého železa
Omlouváme se Vám všem, kteří jste 

počítali s tím, že v měsíci říjnu proběh-
ne sběr železného šrotu, který pravidel-
ně zajišťujeme. Momentální finanční 
situace na trhu s touto surovinou by 
stěží pokryla náklady na jeho svoz. 
Předpokládáme, že na jaře bychom 
sběr znovu uskutečnili. Pokud máte 
nějaké staré železo na vyhození, uscho-
vejte je prosím někde v koutku zahrady. 
Nevyhazujte železo do kontejnerů, 
kam skutečně nepatří. Uvědomte si, že 
tím zvyšujete náklady na vývoz kontej-

nerů, které jsou hrazeny z poplatků 
obci. Nikdo z nás jistě nechce, aby 
obec byla nucena přikročit k tolik ne-
populárnímu zvedání platby za odvoz 
odpadu.

Děkuji za pochopení.

Hody
Hodová tradice „Vodění barana“ pro-

běhla na výbornou, počasí nám přálo, 
doprovázející muzika zpříjemnila ob-
čanům sobotní hodový den hezkými 
lidovými písničkami. Opět jsme se pře-
svědčili, že na Veselé mají hospodyně 
vynikající cukroví a hospodáři dobrou 
slivovici. Věříme, že i noví spoluobča-
né, kteří hodovou tradici doposud ne-
znali, zvláště pak ti, kteří žili ve městě, 
ocení úsilí hasičů, kteří se každoročně 
na zachování této hezké tradice podíle-
jí. Při této příležitosti bývalo i zvykem 
zvát občany na hodovou zábavu, ale 
účast občanů byla bohužel v posled-
ních letech tak malá, že se nevyplatilo 
zábavu pořádat. I tak srdečně děkujeme 
všem, kdo jste finančně přispěli na čin-
nost veselského sboru.

Všem členům
Pravidelná Výroční valná hromada 

našeho sboru se uskuteční 11. 1. 2009 
ve 14 hodin v sále restaurace Veselanka. 
Všichni členové jsou srdečně zváni.

Novoroční přání
Poslední dny roku 2008 se blíží. Již 

brzy tu budou Vánoce. Každý z nás 
začíná hodnotit, co všechno udělal 
a co již bohužel nestihl. Naštěstí vše 
přejde do vánoční nálady. Smutek z to-
ho, 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. Sbor dobrovolných hasičů Veselá 
Vám přeje hodně vánoční pohody, 
zdraví a štěstí v roce 2009.

Dovolte mi, abych Vás v letošním závěrečném zpravodaji informoval o činnos-
ti Sboru dobrovolných hasičů Veselá, která se uskutečnila za období, které uply-
nulo od minulého vydání. 
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TJ SOKOL VESELÁ
Z činnosti fotbalového oddílu

Mládežnický fotbal 
– přípravka

Přípravka se po podzimní části umís-
tila na 3. místě, což po odchodu něko-
lika opor nikdo nečekal. Nejlepšími 
střelci byli D. Šarman – 7 gólů, P. 
Žákovský – 4 góly, A. Nemesch – 3 gó-
ly, J. Macík a M. Záhořák – 2 góly. 
Družstvo jsme doplnili novými hráči, 
takže nyní máme 16 hráčů a jsou to: M. 
Bartoš, A. Nemesch, D. Šarman, M. 
Záhořák, D. Julina, A. Žůrek, M. Večeřa, 
R. Tkadlec, P. Žákovský, D. Záhořák, O. 
Ševčík, T. Vaculík, M. Ch. Slavov, O. 
Tkadlec, V. Řehák, J. Macík. 

Na závěr bych chtěl poděkovat zastu-
pitelstvu obce za vstřícný přístup k žá-
dostem na příspěvky na zimní soustře-
dění mladých hráčů a pravidelné letní 
turnaje. 

Dále děkujeme všem sponzorům 
a rodičům, kteří nás taky finančně nebo 
svými hlasivkami podporovali na hřišti. 
Těšíme se na Vás i v novém roce.

J. Škoda a J. Večeřa ml.

Od srpna do konce října jste mohli 
na vlastní oči sledovat snažení našich 
čtyř družstev na našem hřišti jak v pří-
pravě tak v samotných zápasech v pod-
zimních soutěžích. Jak se vedlo mlá-
dežnickým družstvům žáků a přípravky 
a jak jejich počínání hodnotí jejich tre-
néři si můžete zde, v tomto zpravodaji, 
přečíst v samostatných článcích. 

Já Vám připomenu to ostatní. Určitě 
si ještě vzpomínáte, že přesně před ro-
kem naše „A“ mužstvo po podzimu 
skončilo dokonce první ve své třídě 
a na jaře se ale tuto pozici nepodařilo 
udržet a do okresního přeboru postou-
pila Štípa, druhá byla Kašava a my třetí 
s pětibodovou ztrátou. V létě došlo k re-
organizaci v rámci okresních soutěží 
a místo tří skupin ve III. třídách jsou už 
jen dvě a tím se nám soupeři zkvalitnili. 
Věděli jsme dopředu, že soutěž bude 
náročnější a zopakovat jarní třetí místo 
bude úspěchem, i když se kádr hráčů 
pro podzimní zápasy příliš nezměnil.

Start do soutěže byl ale horší než 
jsme si byli ochotni připustit, z prvních 
4 zápasů jsme hráli 3x venku a to se 
také podepsalo na skutečnosti, že po 

6-ti kolech jsme měli jen pět bodů 
a krčili se až u dna tabulky. Ale očeká-
vaný obrat přeci jen přišel a šňůra ná-
sledujících 5-ti vítězství v řadě nás vy-
nesla v tabulce tam, kam jsme se řadili 
před startem soutěže – na 5. místo s 20 
body. Čtvrá Lípa je před námi jen díky 
lepšímu skóre a na třetí Tečovice B ztrá-
címe jen 2 body. O první místo v soutě-
ži a postup do okresního přeboru se 
s největší pravděpodobností zdravě po-
perou Kašava s Mladcovou B, oba oddí-
ly mají svorně 29 bodů a tím 7 bodů 
náskok před pronásledovateli. 

Záložnímu B mužstvu se ve IV. třídě 
již tolik nedařilo jako loni a skončili po 
podzimu až třetí od konce. Dali jsme 
zde přednost mladším klukům, kteří 
projevili zájem aktivně se zapojit do 
činnosti oddílu. V kombinaci se staršími 
zkušenými fotbalisty jsme věřili,že pře-
ci jen se prosadí víc a v tabulce budou 
výš. Mají v zimě o čem přemýšlet 
a mohou na jaře jen překvapit a stoupat 
výše tabulkou. I tato třída má své dva 
jasné favority. S velkým náskokem 9-ti, 
resp. 8-i bodů před třetí Neubuzí, ve-
dou Příluky B před Bratřejovem.

Z mimosportovní činnosti je třeba 
vzpomenout a vyzvednout, že se poda-
řilo udržet trávník v dobré kvalitě, a to 
díky obětavé starosti o něj od správce 
Josefa Večeři. Letošní „vydrnování“ ex-
ponovaných míst v obou pokutových 
územích se osvědčilo a i díky příznivé-
mu počasí je trávník opravdu v dobrém 
stavu. 

Po loňském zpevnění vjezdu a plo-
chy vpravo od kabin, které za pomoci 
obce dalo areálu hřiště líbivější vzhled 
se podařilo nyní před zimou pokročit 
o další krůček ve vybavenosti a na plo-
chu vedle udírny se podařilo umístit 
buňku, neboli prodejní stánek, který 
přes zimu zrenovujeme a vybavíme tak, 
aby Vám návštěvníkům na jaře zkultur-
nil návštěvu na našich utkáních při 
konzumaci našich oblíbených klobá-
sek...

Fotbalisté všem občanům obce přejí 
klidné a příjemné vánoční svátky, hod-
ně zdraví a pohody v novém roce a tě-
šíme se na jaře na setkání na hřišti, vě-
říme, že si Vás za námi najde cestu více 
než letos. Pokusíme se o to nejen „dob-
rými klobáskami“, ale hlavně dobrým 
fotbalem!!! 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Ing. Zdeněk Kučera,
jednatel TJ Sokol
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JAK JSME PLETLI ZE SLÁMY...

Citáty o knihách
• Carlo Golooni: 
„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“

• Gerhard Hauptmann: 
„Lidská kultura nemá kromě knihy ničeho, co by bylo hodno větší úcty, ničeho 

podivuhodnějšího a závažnějšího.“

• Karel Havlíček Borovský: 
„Knihovna je také školou, a to pro mládež i dorost, školou všestrannou, v níž učí 

mnoho moudrých učitelů.“

• Josef Václav Sládek: 
„Vyber si autora, jako si vybíráš přátele.“

• John Ruskin: 
„Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.“

Jestlipak to víš?
Ljuba Štíplová (z časopisu Sluníčko)

Když si domů za deště zalezeš jak myška,
 kdo tě nejlíp pobaví? Nevíš? Přece .... knížka.
Kdyby kroupy padaly, každá jako šiška,
 kdy ti bude veselo? Když je s tebou ..... knížka.
Nepoznáš-li jestřába, datla nebo čížka,
 kdo ti nejlíp poradí? Samozřejmě ..... knížka.
Co se dává na rány, na bolení bříška?
 Jak se to máš dovědět? Řekne ti to ...... knížka.
Nevíš jak se uvaří knedlík nebo jíška?
 Ochotně ti poradí...... Kdo? No přece ...... knížka.
Vždycky budeš šikovný, chytrý jako liška,
 když ti bude pomáhat.... Kdo? Kamarád knížka.
 Z knihovny Marta Říháková

V listopadu a prosinci proběhl v naší 
vesnici kurz „Pletení ze slámy“ pod 
vedením pana Františka Zuzky. I přes 
počáteční nezájem místních obyvatel, 
pro něž především byl kurz určen, se 
nás sešlo 13. Třináct dušiček z Veselé 
a okolních vesnic, které nezatracují li-
dové tradice. Kurz byl rozdělen do šesti 
lekcí. V každé lekci „ač jsme tomu sami 
nevěřili“, jsme upletli několik slamě-
ných ozdob. Začátky byly velmi těžké, 
alespoň pro nás „méně zručné“. Nej-
dříve pan Zuzka vysvětlil a ukázal co 
máme dělat, pak jsme dostali do ruky 
slámu a „pleťte“. „ První řadu přes jed-
nu, pak přes dvě, nelámat!, ohýbejte to 
přesně a nemačkejte!“ to se to panu 
Zuzkovi říká, když má za sebou tolik 
vytvořených slaměných ozdob, ale co 
my?! Někteří z nás to už na začátku 
vzdávali a říkali, „příště mě tady neuvi-
díte“. Ale když pak najednou v ruce 
držíte košíček a ještě vlastnoručně uple-
tený, začnete se na to dívat jinak. A tak 
jsme pletli a pletli, možná z toho někdy 
vzniklo úplně něco jiného než jsme 
původně chtěli, ale přesto se to dalo 
považovat za ozdobu. Od košíčků, an-
dělíčků, zvonečků,... jsme se dostali až 
k šiškám a kytičkám. Největším parado-
xem bylo, že kurz navštěvovala i přes 
vysoký stupeň těhotenství Japonka 
Rioko, která nyní žije se svou rodinou 
ve vedlejší vesnici. Naše tradice se jí 
natolik líbí, že se prostě přihlásila 
a pletla. Byla moc šikovná a její výtvory 
byly precizní. Ale myslím, že i my 
ostatní se máme čím chlubit a letošní 
vánoční stromeček budou zdobit právě 
slaměné ozdoby. Zažili jsme u pletení 
spoustu legrace, třeba když se nám ne-
dařilo nebo díky humoru pana Zuzky, 
který je nejen skvělý učitel, ale i člověk. 
Zakončení kurzu bylo velmi stylové 
a zároveň tradiční – zavzpomínali jsme 
na naše začátky s pletením a dali jsme 
si štamprli pravé domácí slivovice. 

I když už asi ze slámy neuple-
teme žádnou jinou ozdobu, ne-
boť sláma se nedá koupit a její 
příprava je velmi zdlouhavá 
a vyžaduje trpělivost, trpělivost 
a zase trpělivost, přesto jsme 
rádi, že jsme kurz navštěvovali. 
Obohatili jsme svůj um o další 
lidovou tradici, kterou můžeme 
předávat dalším generacím.

Věřím, že i panu Zuzkovi se 
s námi dobře pracovalo, i přes 
naši počáteční skepsi, a že si na 
nás někdy vzpomene. VD

Financováno za podpory Ministerstva kultury ČR.
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Vánoce, to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění 
a štěstí, čas rodinné pohody, klidu, radosti. Děti ze třetího ročníku naší školy se 
zamyslely, co pro ně období krátkých dnů a dlouhých nocí znamená, co si vyba-
ví, jak vánoční čas prožívají…

Na Vánoce dlouhé noce…

Nejraději mám o Vánocích, když 
chodíme na procházky. Protože se na-
dýcháme čerstvého vzduchu. Často si 
čtu o kočičkách, a taky se s kočičkama 
ráda mazlím (mám doma tři kočky). 
A taky se ráda dívám ven, jak padá 
sníh. Ale taky ráda chodím s pejskem 
na procházky. Mám nejraději Vánoce, 
protože jsme všichni spolu. 

 Pavlína Krajčová

O Vánocích dlouhých nocích jdu 
s rodiči a s bráchou na procházku 
a díváme se na ozdobené domy. A za-
pálíme adventní svíčku a zapneme svě-
týlka. A povídáme si všichni a radujeme 
se, že jsou Vánoce. A čteme si, díváme 
se ven, jak sněží a chumelí. A je nám 
dobře, že jsme v teploučku. A taky si 
ráda čtu knihu o andulkách a o jiných 
zvířatech.  Nikola Odložilíková

Já mám ráda, když všichni jdeme ven 
na procházku, protože se mi líbí strašně 
moc, jak se díváme lidem do oken nebo 
na světýlka. Ale taky když se všichni 
i s babičkou sejdeme a díváme se všich-
ni na televizi. Ale ráda si i čtu knihu Jak 
tatínka dostat do polepšovny. A taky si 
hrozně ráda hraji s domečkem pro pa-
nenky, mám pro ně strašně moc věcí. 
Ale taky mám ráda, když tatínek zatopí 
v krbu. A taky mám hrozně moc obráz-
ků, někdy si je lepím izolepou do seši-

tu. Anebo si hraji na školu, protože dá-
vám známku za český jazyk, za mate-
matiku, za psaní, za čtení. Nebo taky 
ráda stavím stavebnici, hraji si s legem 
a stavím policejní stanici. Na Vánocích 
mám nejradši, když jsme všichni spolu. 
 Tereza Knirschová

O Vánocích mám ráda, když chodím 
za dědou. A nebo když jdeme na pro-
cházku… Je to pěkný pocit. Nebo jak 
jedeme za babičkou a za strýcem. 
A taky když nám děda doveze kamará-
da, tak si můžeme hrát. A mám ráda, 
když sedím u krbu a ohřívám se… 
A taky mám ráda, když se mazlím s pej-
skem anebo když s ním chodím na 
procházku. 

 Barbora Záhořáková

O Vánocích, když jsou dlouhé noce, 
si s mamkou vždycky zapálíme svíčku 
a hrajeme karty. Nebo koukáme na te-
levizi nebo počítač. Nebo se koukám 
ven dalekohledem, co se venku děje, 
dívám se na nějaké světlo… Nebo taky 
hrajeme šachy. A nebo dělám úkoly do 
školy.  Michal Večeřa

Nejraději chodím na procházky 
s mamkou. A vždycky si čtu o historii 
z encyklopedie. A chodím ven do sně-
hu. A chodím k tetě. Vánoce mám rád. 

 Václav Řehák

t

t
t

Mráz
František Nechvátal
Zvěř už hledá seno z jeslí,
v noci přišel do vsi mráz.
Na okénku květy kreslí,
na potoce staví hráz.
 (Úryvek z básně)

Zamrzlé okno - Adéla Krajíčková, 4. ročník.

Zamrzlé okno - Štěpánka Rafajová, 4. ročník

Zamrzlé okno - Andriy Nemesh, 4. ročník

Zamrzlé okno - Jakub Macík, 4. ročník

Zamrzlé okno - Sabina Holeňáková, 4. ročník

Na Vánoce dlouhé noce…

Mikulášská besídka
Letošní Mikulášská besídka se uskutečnila v sále restaurace Veselanka ve čtvr-

tek 4. prosince v 17 hodin. V první části vystoupily děti z mateřské školy s taneč-
ky, básničkami a cvičením na míčích. V druhé části se předvedli žáci základní 
školy, kteří byli oblečeni v kostýmech pastušků a andílků, s pásmem valašských 
koled.   dokončení na str. 8
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• JUBILANTI 

ŘÍJEN
Hedvika Tomanová 94 let
František Daněk 70 let
Stanislav Kohn 55 let
Marie Juráková 55 let
Jindřiška Křížková 55 let

LISTOPAD
Miloslav Machalíček 80 let
Josef Krajíček 80 let
František Válek 70 let
Marie Jurásková 65 let
Ludmila Vajďáková 65 let
Ivana Cholastová  50 let
Ladislava Čočková 50 let

PROSINEC
Milena Polášková 70 let
Ludmila Čočková 65 let
František Dujka 50 let
 Všem jubilantům blahopřejeme!

• NAROZENÍ

Antonín Vitoslavský
Michal Ebner
Adam Mikel
Karolína Vágnerová
Ludmila Večeřová

ÚMRTÍ

Josef Juřík

SŇATEK UZAVŘELI

Renata Pekařová a Richard Hanáček
Hana Urbanová a Renze Fokke Valk
Petr Bednařík a Kateřina Köglerová
Jana Slováková a Dušan Petřík
Martina Juříková a Tomáš Jakuba

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 

Poděkování 
Rád bych touto cestou poděkoval 

paním učitelkám ze základní a mateř-
ské školy, ale také všem dětem, které 
zajistily v tomto roce již třikrát vystou-
pení při vítání občánků na Obecním 
úřadě Veselá. 

Dále bych rád poděkoval personálu 
a vedení ZŠ a MŠ za výzdobu obecních 
vývěsek, organizační zabezpečení kul-
turních i charitativních akcí v obci, ale 
i pořizování audiovizuálních záznamů 
z nich, které tak rádi občané sledují na 
kabelové televizi.

Mnohokrát děkuji a těším se na další 
spolupráci v roce 2009.

Daniel Juřík

Po besídce do sálu, zaplněného do 
posledního místa, přišel Mikuláš, dva 
čerti a dva andělé. A protože dětí tu 
byla spousta, přispěchaly jim na pomoc 
maminky z Unie rodičů. Po rozdání 
nadílky se spokojené děti i jejich rodiče 
rozešli domů.

Vedení školy děkuje firmě FALCON media za poskytnutí finančních prostředků 
na nákup balíčků pro děti, Unii rodičů za přípravu nadílky, firmě AKC – Produc-
tion s. r. o. za limonády a sladkosti pro děti i zapůjčení sálu, učitelkám a zaměst-
nancům za nacvičení programu, výzdobu jeviště a pomoc při organizaci vystou-
pení dětí a žáků. Poděkování patří i panu starostovi, který se na celé organizaci 
také osobně podílel. 


