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Příjemné prožití 
svátků velikonočních 

přeje 
všem občanům Veselé 

zastupitelstvo obce.
...„klabači" 

nahrazují zvony, 
které odletěly do Říma

Velikonoce...Velikonoce...

Dobrovoln˘ svazek obcí – Mikroregion Slu‰ovicko
Ve čtvrtek 19. října 2006 se usku-

tečnilo setkání starostů města Slušo-
vice a obcí Hvozdná, Podkopná
Lhota, Trnava, Veselá, Neubuz, Bře-
zová, Všemina a Dešná. Cílem setká-
ní bylo schválení textu zakladatelské
smlouvy a stanov nově vznikajícího
Dobrovolného svazku obcí – Mikro-
regionu Slušovicko.

Předmětem činnosti mikroregionu
je spolupráce v oblasti školství, soci-
ální péče, kultury, veřejného pořád-
ku, požární ochrany, zabezpečování
čistoty obcí, správa veřejné zeleně,
zdokonalování inženýrských sítí, do-
pravní infrastruktury, ochrany ovzdu-
ší a dále koordinace vzájemných po-

stupů členských obcí svazku při řeše-
ní rozvoje samosprávy obcí, hospo-
dářského, sociálního a kulturního ži-
vota, podpora zemědělského a neze-
mědělského podnikání, podpora
venkovské turistiky apod.

Ustavující zasedání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Mikrore-
gionu Slušovicko se konalo dne 22.
listopadu 2006. Předsedou mikrore-
gionu byl zvolen Ing. František
Pavelka, starosta města Slušovice, mí-
stopředsedou pan Miroslav Válek,
starosta obce Hvozdná. Každá obec
bude každoročně vkládat členské
příspěvky. Pro rok 2007 bude členský
příspěvek činit 10,00 Kč na jednoho

občana obce. Starostové obcí si do
příštího zasedání valné hromady při-
praví důležité aktivity a programy bu-
dování a rozvoje svých obcí.

MAS 
– místní akãní skupina
Vizovicko a Slu‰ovicko

Občanské sdružení Místní akční
skupina Vizovicko a Slušovicko bylo
založeno 23. ledna 2007 ve Vizovi-
cích. Zakládajícími členy se stalo 7
obcí mikroregionu Vizovicko, 10 ob-
cí mikroregionu Slušovicko, dvě ne-
ziskové organizace a sedm soukro-
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Ze zasedání 
Zastupitelstva obce Veselá

• ZO projednalo výstavbu nových rodin-
ných domů a budování cesty v lokalitě
„Mezi cestami“
• ZO schválilo vstup obce Veselá do
Dobrovolného svazku obcí – Mikroregi-
on Slušovicko a vstup do občanského
sdružení Místní akční skupina Vizovicko
a Slušovicko.
• ZO projednalo změnu č. 5 ÚPN SÚ
Veselá – zúžení koridoru pro výstavbu
rychlostí komunikace R49.
• ZO projednalo „Posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona č. 101/
2001 Sb., ve zn. pozd. před. – zahájení
zjišťovacího řízení k záměru zařazenému
v kategorii I. Rychlostní silnice R49, stav-
ba 4902.2 Fryšták-Lípa (2. etapa)“.
• ZO projednalo přípravu oslav 600. vý-
ročí založení obce Veselá.
• ZO schválilo provedení revize zesilo-
vačů TKR v obci.
• ZO projednalo závěrečnou zprávu fi-
nančního výboru za II. pololetí r. 2006.
• ZO projednalo výměnu oken v budově
školy a v budově obecního úřadu.
• ZO projednalo návrh na úpravu hřiště
TJ Sokol Veselá – nájezd na hřiště, od-
vodnění.
• ZO schválilo rozpočet obce na rok
2007.

mých subjektů obou mikroregionů.
MAS je společenství neziskových or-
ganizací, podnikatelů, obcí a měst,
které na jedné straně vytváří společ-
né rozvojové strategie a záměry a na
straně druhé realizuje konkrétní pro-
jekty v rámci programu LEADER+,
který je financován prostřednictvím
Ministerstva zemědělství. Cílem MAS
je zavádět a realizovat investice za-
mýšlené v rámci místní strategie, roz-
voj venkova a věnovat se úvahám 
a záměrům využití území regionu 
v dlouhodobější perspektivě. Před-
sedou MAS byl zvolen Ing. Vít Sušila
a místopředsedkyní byla zvolena
Blanka Lisovská.

Cena vodného a stoãného 
na rok 2007

Zlínská vodárenská, a. s., provozo-
vatel vodovodu a kanalizace v obci
sděluje cenu vodného a stočného
pro rok 2007:

Cena Kč za m3 včetně DPH
Vodné 26,85
Stočné 23,48
Vodné + stočné 50,33

Poplatky v roce 2007
• Svoz domovního odpadu 350 Kč/osoba

• Poplatek za kabelovou televizi 800 Kč/rok

• Poplatek ze psa (za 1 psa) 100 Kč 

za každého dalšího psa 200,00 Kč

Poplatky za odpady a KTV je možno uhradit jednorázově do 31. 3. 2007
nebo ve dvou stejných splátkách do 30. 9. 2007. Poplatek ze psa musí být
uhrazen nejpozději do 30. 9. 2007.

Upozorňujeme občany, že popelnice neoznačené známkou pro rok
2007, budou vyváženy pouze do konce března 2007!

PŘÍJMY

Daňové příjmy 4.953.000 Kč
- daň z příjmu fyzických osob ze zá-

vislé činnosti
- daň z příjmu fyzických osob z pod-

nikání
- daň z příjmu právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- správní poplatky
- daň z nemovitosti
- poplatek za vypouštění škodlivých

látek
- poplatek ze psa
- poplatek za likvidaci komunálního

odpadu
- poplatek za VHP
- daň z příjmu za obec

Nedaňové příjmy   445.000 Kč
- příjmy z lesního hospodářství
- pronájem nemovitostí
- úroky
- poplatek kabelové televize

Dotace na vnitřní správu 89.000 Kč

CELKEM PŘÍJMY 5.487.000 Kč

VÝDAJE

Lesní hospodářství 50.000 Kč
Veřejné osvětlení 100.000 Kč
Silnice, chodníky, 
zimní údržba 590.000 Kč

Sběr komunál. odpadu 420.000 Kč
Provoz kabelové televize

230.000 Kč
Péče o vzhled obce 30.000 Kč
Neinvestiční transfery 
– autobus HOUSACAR 36.000 Kč
Kultura 342.000 Kč
- knihovna
- kronika
- zpravodaj
- posez. s důchodci, vítání občánků
- oslavy 600 let výročí obce
Školství 726.000 Kč
- mateřská škola
- základní škola
- školní jídelna
- školní družina
- neinvestiční platby jiným školám 
Činnost místní správy 
a zastupitelský orgán 1.920.000 Kč
- elektrická energie, plyn
- poštovné, telefony, spotřební mate-

riál
- pojištění majetku, mzdy, školení,

cestovné
- příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH
- opravy budovy OÚ

Restaurace „Veselanka“ 350.000 Kč
- opravy, úroky z půjčky, nákup slu-

žeb
Úprava vjezdu na hřiště, 
včetně posezení 200.000 Kč
Daň obce 493.000 Kč

CELKEM VÝDAJE 5.487.000 Kč

Schválen˘ rozpoãet na r. 2007 
pro obec Veselá

Poděkování občanům
Chtěli bychom poděkovat všem občanům obce Veselá, kteří přispěli finanč-

ní částkou při pořádání Tříkrálové sbírky dne 6. ledna 2007. 
Celkem bylo vybráno 15.063,00 Kč.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do humanitární sbír-

ky pro Diakonii Broumov, která se v obci uskutečnila ve dnech 9. a 10. břez-
na 2007.
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V roce 2007 oslavíme spoleãnû

600 let od první písemné zmínky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi připomenout trochu historie k výše uvedenému

výročí.
Obec Veselá patří do Valašského regionu. První písemná

zmínka o vsi Veselá pochází z roku 1407. Byla samostatnou
obcí na bývalém statku klečůvském. Název obce nalézáme 
v archiváliích ve tvaru Wessela - 1407, Wesela - 1846 a Vese-
lá v roce 1881 – 1924.

Původ názvu je odvozen od přídavného jména veselá (aby
bylo v osadě vždy veselo, to znamená dobře).

Veselá se poprvé připomíná r. 1407 jako příslušenství pan-
ství lukovského. Od Lukova byla odtržena s Klečůvkou roku
1710 a zůstala součástí Klečůvského statku.

Stopy nejstaršího osídlení jsou z pozdního neolitu (ka-
menné nástroje – pazourková sekyra).

Za pořádek ručili v obci vrchnosti dědiční fojti (rychtáři),
kteří byli osvobození od roboty.

Z nejstarších protokolů obecního zastupitelstva (obecních
výborů) byli zjištění starostové obce Veselá: Jan Pavlík,
František Machalíček, Jan Ševčík, Alois Pavlík, Fr. Dlabaja, Fr.
Pekař, Fr. Šeďa, T. Ševčík, Leo Machalíček do r. 1945.

Obec Veselá spadala tedy po roce 1850 k soudnímu okre-
su Vizovice.

Obyvatelstvo obce se živilo zemědělstvím. Hospodářství
mělo zpravidla 2 koně nebo voly, 2 ks dobytka a vepře.
Pěstovaly se plodiny - pšenice, žito, ječmen, oves, brambory 
a jetel.

Obytná stavení byla většinou z tvrdého materiálu, střecha
pokryta slámou nebo šindelem.

Veselá byla přifařena ke Hvozdné. Kam příslušeno 25 čí-
sel popisných, zbytek do Slušovic. V r. 1900 se Veselá poku-
sila o přifaření celé obce do Slušovic. Hvozdenská farnost 
s tímto nesouhlasila a chtěla vysoké odstupné. Celá věc ne-
byla nikdy dotažena a zůstala i nadále rozdělena. 65 čísel
popisných patřilo do Slušovic. Až v roce 1925 byla celá 
obec přifařená do Slušovic. V roce 1913 na Veselé postave-
na kaple a konaly se zde nepravidelně bohoslužby.

Škola ve Veselé je od r. 1878. Nová budova se začala sta-
vět v r. 1874 a dokončena byla v r. 1877. Během let se ško-
la několikrát opravovala (nová střecha – pozinkovaný plech
místo došek). V roce 1908 byla budova školy rozšířena, aby
byla společná i pro Klečůvku. Ve školním roce 1931/32 se
vyučuje jako na škole trojtřídní.

První světová válka zasáhla i Veselou. Do vojska byl povo-
lán i pan učitel J. Vičík. Při mobilizaci v r. 1914 byli z Veselé
jako první povolání: Josef Čoček, Josef Nesvadba a dalších
38 záložníků.

Na ruské frontě padli Fr. Divílek – r. 1915, Karel Valerián –
r. 1918 a Teodor Válek v r. 1917, Teofil Dlabaja v r. 1917
(podle školní kroniky).

Zprávu o vzniku samostatné Československé republiky 28.
října 1918 dovezl do Veselé pokrývač Zaoral ze Zlína.

Po vzniku samostatné republiky ožil veřejný život v obci.
V r. 1919 vzniklo několik politických stran: republikánská,
sociálně-demokratická, strana lidová. Školní rada dohlížela
na chod školy, Kostelní konkurenční výbor, bděl nad správou
kaple.

V obci začaly vyvíjet činnosti mnohé spolky:
r. 1928 – místní osvětová komise, sbor dobrovolných hasi-

čů, 1920 a v r. 1925 byla postavena hasičská zbrojnice, dále
účinkoval divadelní spolek „Libuše“.

Zástupci obce se účastnili významných akcí v okolí:
- odhalení pomníku padlým – měl projev veselský učitel Fr.

Frantík – r. 1925
- návštěva prezidenta Masaryka ve Vsetíně byli přítomni

zastupitelé obce – r. 1928
- návštěva Masaryka v Želechovicích – pozdravili žáci 

z Veselé
Prudký rozmach nastal v obci ve třicátých letech v souvis-

losti s rozvojem firmy Baťa, kde pracovala šestina obyvatel
obce.

Ve Veselé se dařilo i živnostníkům:
- hostinec – na Lešetíně, hostinec Teo. Ševčíka, hostinec B.

Horáka
- pekaři – Antonín Míšek a František Křížka
- kovář – Karel Gerych, po něm převzal syn Stanislav
- obchodníci – Karel Machalíček, Leo Machalíček 
- řezník – Stanislav Pekař
- krejčí – Alois Zapletal, Alois Valerián, Jaroslav Čoček
- zajímavou činnost měl Karel Křižka – hlídání kol a moto-

rových vozidel.
Elektřina v obci byla zavedena v roce 1932, telefon v roce

1936.
Nejbližší spojení na železnici je v Lípě.
Rozkvět Zlínska ve třicátých letech byl zastaven s nástu-

pem Druhé světové války.
V roce 1938 mobilizace, nastoupili vojenskou službu: uči-

telé Jurášek a Gaďourek, v roce 1941 byl gestapem zatčen
Emil Dlabaja, učitel Jurášek, Teodor Ševčík, Josef Bakala 
a Emil Drábek.

Veselá byla osvobozená 4. května 1945 rumunskou armá-
dou.

Z archivu historie obce jsem Vám přiblížila až do r. 1945
pár historických údajů. Obec plánuje vydání publikace u pří-
ležitosti výročí 600 let obce Veselá.

Pokud jsme Vás zaujali a budete se chtít dozvědět o naší
obci více, budeme pokračovat v historii od r. 1945 i v dalších
číslech Zpravodaje obce.

Marta Řiháková

Ves 1  3.4.2007 9:46  Stránka 3



4

Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je úče-
lem nakládání s vodami uvedeným v platném povolení k odběru podzemní
vody odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou, nebo je použita
jiná formulace vyjadřující tento účel.

U odběru podzemní vody sloužící kromě zásobování domácnosti i pro pod-
nikatelskou činnost nelze považovat za odběr podzemní vody pro individuál-
ní zásobování domácnosti pitnou vodou.

Platnost povolení pro individuální zásobování domácností pitnou vodou,
vydaná do 31. 12. 2001 platí i nadále a nezaniká.

Zaniká pouze povolení, které bylo vydáno na jiný účel, než je zásobování
domácnosti pitnou vodou.

Užívání vody ze studní vybudovaných před rokem 1955 se považuje za po-
volené pouze v případě že se jedná o zásobování domácnosti pitnou vodou
(individuální zásobování).

Užívání podzemních vod ze studní povolených vodohospodářskými orgány
v rámci schvalování vodohospodářského díla nebo zařízení, jehož součástí
byla také studna je nutné požádat o povolení k odběru. 

(Pokud již je vydané stavební povolení na studnu a není povolení od vodo-
právního úřadu je nutné požádat vodoprávní úřad o povolení k odběru.)

Tato povinnost mít platné povolení k odběru podzemní či povrchové vody
byla stanovena už v padesátých letech. V současné době to vyžaduje vodní
zákon 254/2001 Sb. V letech 1955 – 2001 se tímto povolením nikdo z obča-
nů nijak nezatěžoval a příslušné úřady v dané době nevyžadovaly tato povo-
lení.

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo pod-
zemních vod, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001 zaniká povolení 
k 1. 1. 2008 pokud již nezanikla platností doby na kterou byla udělena. Bylo-
li povolení k nakládání s vodami prodlouženo nebo změněno rozhodnutím,
které nabylo právní moci po 31. 12. 2001, časové omezení platnosti zániku

se nevztahuje
(platnost i na-
dále trvá).
Ti, co nemají
povolení od
vodoprávního
úřadu z let
1955 až dopo-
sud si jej mů-
žou dodatečně
vyřídit na MěÚ
Vizovice, odbor
správní a život-
ního prostředí.
K žádosti o po-
volení je třeba
doložit staveb-
ní povolení 
a kolaudační
rozhodnutí na
studnu. Pokud
toto rozhodnu-
tí nebylo vydá-
no, jedná se 
o nepovolenou
stavbu a je po-
třeba požádat
o dodatečné
stavební povo-
lení.

Povinná v˘mûna 
fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Podle § 134 odst. 2 písm. a) zá-

kona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů musí být v ter-
mínu do 31. prosince 2007 prove-
dena výměna všech řidičských prů-
kazů, které byly vydány v období
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 za
nový řidičský průkaz.

V současné době je podáváno
malé množství žádostí o výměnu ři-
dičských průkazů, očekáváme, že
zájem o výměnu se bude rapidně
zvyšovat s blížícím se koncem roku
2007.

Pokud jste výměnu ŘP dosud ne-
provedli, doporučujeme Vám, aby
jste tak učinili co nejdříve, případně
na tuto povinnost upozornili své
známé a blízké.

Žádost musí být podána na pří-
slušném obecním úřadě obce s roz-
šířenou působností podle místa tr-
valého pobytu (Městský úřad Vizo-
vice, odbor dopravy - evidence ři-
dičů).

Výměna je bezplatná, pokud ne-
ní nutno v ŘP provádět změny. 
K žádosti musí být přiložen 1 ks fo-
tografie rozměru 35 x 45 mm, do-
klad totožnosti a původní ŘP. 
U osob starších 60 let vyžadujeme
doklad o zdravotní způsobilosti 
k řízení motorového vozidla.

Studny a povolení

Povolení by se nemělo chápat jen
jako povinnost, ale také jako ochrana
své studny a svých práv k ní. Pokud
toto povolení nemáte a někdo v oko-
lí vám strhne pramen, tak není žádné
dovolání. Pokud povolení máte, má-
te nárok na náhradní zdroj, nebo
kompenzaci za to, že jste o vodu ve
studni přišli.

Povolení není potřeba pokud stud-
nu nepoužíváte vůbec.

Bližší informace vám podá vodo-
právní úřad – MěÚ Vizovice, odbor
správní a ŽP, tel. 577 599 177, 577
599 179 nebo infolinka 800 101
197.

Zpracováno z materiálů poskytnu-
tých od vodoprávního úřadu a Mi-
nisterstva zemědělství České republi-
ky výkladu úseku vodního hospodář-
ství.

Daniel Juřík, starosta obce
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V letošním roce se konala valná
hromada členů Sboru dobrovolných
hasičů Veselá dne 14. 1. 2007 v res-
tauraci Veselanka. Účast členů byla
slabší, ale náš nejstarší člen Jan Fenyk
byl přítomen, což nás velmi potěšilo.
Dále nás navštívili i hosté ze soused-
ních sborů a popřáli našemu sboru
hodně zdaru a vytrvalosti v naší práci
v letošním roce. V měsíci únoru a to
3. 2. 2007 proběhla valná hromada
11. okrsku u nás na Veselé. Všichni

SDH Veselá informuje

kdo se zúčastnili se dobře pobavili. 
K tanci nám hrála hudební skupina
Duha z Uherského Hradiště. V letoš-
ním roce bychom chtěli uspořádat zá-
jezd na sv. Hostýn pro naše členy 
a občany Veselé. Na tento jednodenní
výlet se pojede 28. 4. 2007. Zájemci
se můžou přihlásit v prodejně potra-
vin DAFOS Veselá. 

U příležitosti výročí naší obce, kte-
ré se bude konat na Anenskou pouť,
chceme nechat vysvětit prapor naše-
ho sboru. Rádi vypomůžeme obci při
pořádání kulturních a společenských
akcí. SDH Veselá

ZPRÁVY ZE Z· A M· VESELÁ

V naší škole se stále něco děje. Měsíc
březen byl na akce, které se vymykají
každodennímu sezení v lavicích, boha-
tý.

Velkou událostí byla 9. března reci-
tační a pěvecká soutěž, ve které každo-
ročně zápolí žáci naší a neubuzské zá-
kladní školy. Soutěži vždy předchází
třídní a školní kolo v recitaci i zpěvu,
kdy jsou dětmi i dospělými vybíráni ti
nejlepší. Jak už bylo řečeno, vlastní
soutěž se uskutečnila v pátek 9. března.
V půl deváté k nám přijeli neubuzští žá-
ci se svými učitelkami. Program začínal
znalostním kvízem, ve kterém obsadili
první místa naši kamarádi z Neubuzi.
Pak následovala recitace, kde jsme byli
úspěšnější zase my.

Po přestávce jsme pokračovali soutěží ve zpěvu. Zde
jsme se přesvědčili, že málo zpíváme, naši soupeři získali
všechna první místa pro sebe. Pro příště máme co dohánět.

V poslední části dopoledne jsme si všichni zasoutěžili
ve výtvarné části, kdy jsme měli za úkol nakreslit obrázek
s co největším množstvím symbolů či znaků jara. Pak už
zbývalo jen to nejpříjemnější – rozdání diplomů a odměn
nejlepším účinkujícím a soutěžícím.

Dopoledne nám rychle uběhlo, mohli jsme srovnat své

výkony s dětmi z jiné školy, setkání bylo pro nás všechny
příjemné.

Děkujeme všem dospělým, kteří soutěž uspořádali. Velmi
nás potěšilo, že v porotě zasedli starostové našich obcí – za
Neubuz pan starosta Dubovský, za Veselou pan starosta
Juřík, s hodnocením pomáhala také předsedkyně Unie ro-
dičů a maminka Zdenka Zmeškalová, dále paní učitelky
Tomšů, Červenková a Vilímková. Dokumentaci zajišťovala
paní učitelka Urbanová. pokračování na str. 6

SDH Veselá   informuje
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JUBILANTI
L E D E N

Vladimír Ševců 75 let
Emilie Janků 75 let
Jaroslav Čoček 70 let
Ludmila Křížková 60 let
Josef Trchalík 60 let
Jindřich Bednařík 60 let
Emil Gerych 60 let
Jiří Chaloupek 55 let
Marie Bravencová 50 let

Ú N O R
Štěpánka Kamenčáková 95 let
Marie Válková 70 let
Ludmila Křížková 70 let
Josef Krajíček 60 let
Vlastimil Bravenec 55 let

B Ř E Z E N
Františka Gregoříková 75 let
Ludmila Vrchovská 70 let
Zdenka Zapletalová 60 let
Františka Žůrková 55 let
Jarmila Kohnová 55 let
Olga Juříková 55 let

D U B E N
Ludmila Ševců 75 let
Ludvík Doubravský 65 let
Vladimír Holík 60 let
Miroslava Gerychová 60 let
Milan Juřík 55 let
Dagmar Čurdová 50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Jakub Číž
Ondřej Žůrek

ÚMRTÍ
Josef Bodlák

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

Spoleãenská 
kronika 

Spoleãenská 
kronika 

Pfiehled matriky a evidence 
obyvatel obce VESELÁ 

Počet obyvatel k 1. 1. 2006 728

Přistěhovalo se 29
Odstěhovalo se 23

Zemřelo 4
- mužů 1
- žen 3

Narození 6
- chlapců 1
- děvčat 5

Počet obyvatel k 31. 12. 2006 736
Počet sňatků 5

Několik postřehů žáků čtvrtého ročníku z průběhu dopoledne:
…a pak jsme šli recitovat. Fandil jsem Pavlíně z první třídy a Renátě ze čtvr-

té. A fandil jsem dobře, obě vyhrály. …Pak jsme měli desetiminutovou pře-
stávku a šli jsme zpívat. Až se dostalo na mě, měl jsem trému, ale zvládl jsem
to… měl jsem radost, byl jsem třetí. (Honza)

… První šli recitovat prváci. Potom, když už šli recitovat čtvrťáci, měla jsem
trému. Já si vždycky pomáhám, že se dívám na jedno místo…. V Neubuzi jsou
lepší zpěváci a my zase recitátoři. (Aneta)

… Druhá soutěž byla recitační. Všichni se mi zdáli nervózní, i já jsem byla
nervózní, modlila jsem se, ať to dokážu - a dokázala jsem to – dostala jsem tři-
cet bodů. (Renáta)

… a když kámoši a kámošky vystupovali, tak jsem jim fandil … (Kája)
… sice jsem byl divák, ale to mě taky trochu bavilo. Hodně jsem fandil

Honzovi, protože měl dobrou písničku. Sice byl až na třetím místě, ale to ne-
vadí. Ale fandil jsem i Renči…. A to byl konec těch soutěží a toho všeho. Pak
jsme si mohli vzít bonbóny a šlo se na oběd. Ten den jsem si užil. Doufám, že
si ten den užil každý, mě to bavilo nejvíc. (Adam)

•••
Velmi netradičně jsme si letos připomněli BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY.  Ve čtvr-

tek 22. března jsem uspořádali LITERÁRNÍ VEČÍREK. Proč večírek? Protože se
konal večer a my jsme na něm luštili kvízy a hádanky z oblasti literatury.
Prokazovali jsme znalosti o českých pohádkách, spisovatelích a ilustrátorech,
vyzkoušeli jsme si, jak asi holoubkové pomáhali Popelce, zazpívali jsme si pís-
ničku z pohádky Princezna ze mlejna. A protože se nám večírek poněkud pro-
táhl do večerních hodin, měli jsme připravené spacáky, deky, polštářky a plyšá-
ky pro přespání. Našeho večírku se dokonce zúčastnilo i osm předškoláků, kte-
ří pak přespali ve své třídě s paní učitelkou Nábělkovou.

Literatuře jsme věnovali i páteční ráno. Po sedmé hodině ranní jsme odjeli do
Zlína, kde pro nás byla připravena v Knihovně Františka Bartoše beseda o ma-
líři Josefu Čapkovi. A aby kultury nebylo málo, v půl jedenácté jsme byli ob-
jednáni do Muzea jihovýchodní Moravy. Všichni jsme měli za úkol vypátrat,
kde je vystaven dřevěný koník, který muzeu zapůjčila rodina našich spolužáků
- Renáty a Vašíka Řehákových - na výstavu s názvem Krasohled.

Mile jsme byli překvapeni zjištěním, že na vývěsce u vchodu je vystaven mi-
mo jiné i dotazník, který vyplnila rodina Davida Bednaříka. Zde se můžeme do-
číst, jak prožívali své dětství Davidovi prarodiče. 

V muzeu nás ale kromě hraček zaujaly také další výstavy. Prohlédli jsme si
například pokoj významného místního sběratele lidové slovesnosti Františka
Bartoše. Poutavě byla zpracována výstava o animovaných filmech, které vzni-
kaly ve zlínských ateliérech, některé děti zaujala expozice o cestovatelích
Hanzelkovi a Zikmundovi. 

Do školy jsme se vrátili právě k obědu plni dojmů a zážitků z netradičního
vyučování. 

V řadě domácností pak v pátek odpoledne panoval nezvyklý klid, neboť jsme
dospávali „noc ve škole“ … 

Ladislava Čočková
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