
Veselské hody 27.10. 2013

pracovních dnů v rámci císařství, nařídil císař Josef II roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po 
svátku svatého Havla. Odtud se odvozuje také často používaný termín „císařské hody“. V některých vsích pak si pod-
daní slavili hody oboje, svoje původní a ještě císařské.

V současné době v obcích, kde není známo datum posvěcení kostela nebo kaple, se drží dále císařské posvícení. 
V dnešní době se však stále více stává, že se vesničané sami dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak ho mohou mít 
každý rok v jiném datu.          

Pramen -  Wikipedie

Vážení spoluobčané, 

podzim se k nám nechová přívětivě, chvíli je zima, chvíli teplo. Takové výkyvy teplot nejsou vůbec pří-
znivé pro náš organismus, ale  počasí nelze naplánovat, ale k pohodě a dobré náladě, tedy příjemné-
mu žití je možno přispět.

Chci Vás proto seznámit s aktivitami, které nás čekají a které se uskutečnily v obci Veselá, aby Vám 
podzimní dny zpříjemnily.

Daniel Juřík
starosta obce

Posvícení (na Moravě hody) se původně slavilo ve výroč-
ní den posvěcení kostela nebo kaple, které je označová-
no termínem „dedicatio“. Výraz posvícení znamená totéž 
co posvěcení. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi 
slavnostně připomínána. Jejich průběh byl podobný jako 
průběh oslav svátku patrona – svatého, kterému je kostel 
nebo kaple zasvěcen – tzv. patroncia. Traduje se, že první 
posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Ša-
lamoun.

Obvyklými atributy posvícení – hodů jsou posvícenské 
koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s mas-
kami. V některých regionech při této slavnosti figurují zví-
řata jako beran, houser, kačer nebo kohout, která byla dří-
ve nezřídka zabita – stínání kohouta. Patrně to byl přeži-
tek krvavých obětí z pohanského období. To už je dnes za-
kázáno, ale někde při hodech berana vodí nebo „soudí“, 
zrovna tak, jako u nás na Veselé.

Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž ne-

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky.

V naší obci budou volby poprvé v nově otevřených prostorách 
obecního úřadu.

Volební místnost bude v kanceláři starosty v 1. poschodí, budovy 
restaurace Veselanka, vše bude řádně označeno směrovkami. 

Volby v budově nového obecního úřadu Veselá č.p. 33

Hody na Veselé vychází již zdřívějška na 
čtvrtou říjnovou neděli. 

Tradiční sobotní VODĚNÍ BERANA při 
hodech na Veselé je přesunuto na NEDĚLI 
27. 10. 2013.



cheolog, který pro školy připravuje Ing. Jiří Holík, před-
seda Spolku přátel hradu Lukova. Na hradě jsme strá-
vili celé dopoledne a učili jsme se, jak takový archeolo-
gický průzkum vypadá. Odkrývali jsme vrstvy zeminy, 
zakreslovali nalezené předměty (střepy, kameny, kosti). 
Poznali jsme, že k takové práci je třeba hodně trpělivos-
ti, ale také kreslířské dovednosti a vědomosti o historii. 
I když právě v historii nejsme ještě příliš zdatní, dopo-
ledne se nám velmi líbilo.   

školy za úklid. Věřím, že budou naši žáčci ve škole spokojeni. I vy se můžete přijít na provedené úpravy po-
dívat v pátek 1. listopadu 2013. 

PaedDr. Ladislava Čočková
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První den ve škole

Školní události

Školní rok 2013/2014 začal tentokrát v pondělí 2. září. 
V I. třídě naší školy jsme se opět sešli s novými žáky 
- prváčky i s jejich rodiči a prarodiči. Po prázdninách 
byli všichni příjemně naladění, do školy se těšili. Jako 
každý rok nás přišel pozdravit starosta obce Daniel 
Juřík, který prváčkům předal dárek od Obce Veselá. 
Letos nastoupilo do první třídy šest chlapců a jedna 
dívka. Celkem má nyní místní škola třicet sedm žáků.

Jistě jste si v průběhu prázdnin povšimli prací, kte-
ré ve škole probíhaly. Došlo k zateplení školní budo-
vy, byly odstraněny olejové nátěry na chodbě a polo-
žena nová podlahová krytina v přízemí školy. Děku-
ji všem, kteří se podíleli na realizaci a zaměstnancům 

Návštěva hradu Lukov

V červnu minulého školního roku se školní družina za-
pojila do výtvarné soutěže Tajemný hrad Lukov. Paní 
vychovatelka vybrala osm nejzdařilejších žákovských 
prací. Při dni otevřených dveří na hradě Lukov v září 
byla práce naší žačky Kláry Petruželkové vyhodnocena 
laickou porotou jako nejlepší. Klárka získala knihu Lu-
kovské pověsti, odměnou pro celou školu pak byla ná-
vštěva tohoto hradu s výukovým programem Malý ar-

Na hradě Lukov jsme si vyzkoušeli, 
jak pracují archeologové.

Klárka Petruželková vyhrála soutěž 
Tajemný hrad Lukov. 



Ve dnech jedenáctého až patnáctého října proběhla odborná exkurze pedagogů z různých typů škol Zlínského kraje 
do Evropského parlamentu, které jsem měla možnost se zúčastnit. Jejím cílem bylo nahlédnutí do prostředí evrop-
ské administrativy, zblízka se seznámit  se strukturou a principy fungování EVROPSKÉ UNIE, jejími orgány a institu-
cemi. Stěžejním cílem cesty bylo město Brusel. Projížděli jsme kolem budov, které Evropský parlament využívá. Na-
vštívili jsme Parlamentárium, což je nově otevřené vzdělávací centrum Evropského parlamentu. Zde mají návštěvní-
ci velmi moderní multimediální formou možnost projít historií EU od počátků až do dnešních dnů. Na vysoké úrovni 
bylo setkání s PhDr. Pavlem Černochem Ph.D., který v Bruselu pracuje již deset let. Jeho prezentace orgánů EVROP-
SKÉ UNIE i činnosti jednotlivých struktur byla názorná a pro účastníky velmi přínosná.

V rámci doprovodného programu jsme si prohlédli historická centra belgických měst Brusel, Gent, Bruggy, Ant-
verpy a Leuven (Lovaň). Při zpáteční cestě jsme navštívili Muzem peněz ve Frankfurtu nad Mohanem, kde mimo jiné 
sídlí Evropská centrální banka jako základní finanční instituce EU. 

Každému bych přála, aby měl možnost navštívit Belgii, a seznámit se s podstatou fungování EU. Pokud člověk „na-
hlédne do kuchyně EU“, pochopí, že i každý český občan je současně evropským občanem, EVROPANEM. Pokud vás 
toto téma zajímá a chtěli byste se dozvědět více, navštivte internetové stránky http://europa.eu/.

PaedDr. Ladislava Čočková
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Zlínští pedagogové v Evropském parlamentu

Běh Ve stopě Trnavského vrchu

Každým rokem (pokud počasí dovolí) se účastníme spo-
lu se školami z blízkého okolí soutěže v běhu, který pořá-
dá ZŠ Trnava. Soutěží vždy tři vybraní žáci za dívky a tři za 
chlapce, každý ročník zvlášť. I když mnohdy nemáme ani 
tři zástupce za kategorii, určitě se v konkurenci neztratí-
me. Letos se podařilo získat první místo v kategorii dívek 
2. ročníku Lucii Chrastinové, třetí místo v kategorii dívek 
3. ročníku Michaele Vrlové a první místo v kategorii chlap-
ců 4. ročníku Adamu Burianovi. Výkony soutěžících byly 
vynikající!

V soutěži jsme získali dvě první (Lucie Chrastinová, 
Adam Burina) a jedno třetí místo (Michaela Vrlová).

Zajisté si řada z vás povšimla změny, která proběhla 
v době prázdnin na budově školy. Předloni jsme poda-
li žádost o dotaci v rámci Operačního programu životní 
prostředí (dále jen OPŽP) na zateplení budovy školy, ale 

bodovým hodnocením jsme zůstali těsně pod hranicí 
možné alokace (možnosti čerpání finančních prostřed-
ků). Začátkem tohoto roku fond OPŽP vyhlásil uvolnění 
financí a my jsme se dostali do seznamu příjemců do-
tace. Byl to velmi příjemný pocit, že naše dvouměsíč-
ní práce na přípravě projektu a podání žádosti nepři-
šla vniveč. Aby to ale nebylo vše tak jednoduché, mu-
seli jsme znovu upravit energetický audit, provést vý-

Škola v novém kabátku

běrové řízení dle pokynů  a směrnic OPŽP. Rozhodnutí 
jsme obdrželi v březnu a tak se řízení a vše „rozjelo“ na-
plno. Realizace měla probíhat v době prázdnin, ale vel-
mi vysoké letní teploty práce pozastavily na doporuče-
ní dodavatele zateplovacího systému, který garantuje 
10 let záruky. Posunutí termínu dokončení jsme muse-
li opět rěšit s Fondem OPŽP, ale vše se podařilo stihnout 
na první školní den. Drobné úpravy a dodělávky byly 
dohodnuty na konec října.

Cena dle zadávací dokumentace byla stanovena 
1 092 351,- Kč bez DPH. 

Celkové náklady projektu dle OPŽP jsou 
1 406 345,- Kč, z toho jsou způsobilé výdaje(uznatelné 
náklady) 1 012 837,- Kč. Podklady pro rozhodnutí jsou 
nyní na posouzení projektového manažera a následně 
budeme zasílat podklady vyúčtování k proplacení na 
fondu.  

Nová fasáda školy přinese nejen zkrášlení obce, ale 
zejména úsporu energií, které jsou stále dražší. Pev-
ně věřím, že se investice, čas strávený administrací, vy-
řizováním a jednáním vyplatí, a dětem, rodičům, ale 
i lidem, kteří projíždějí obcí, se bude „nová“ škola lí-
bit… 

Daniel Juřík



Setkání seniorů obce Veselá se uskuteční v pátek 
8. listopadu 2013 v sále Kulturního zařízení 

Veselanka od 17 hod.. 

K tanci a poslechu zahraje skupina RETRO 
(Kouhutek - Mikl). 

Pozvánky s návratkami dostanete do domovních 
schránek.

Jubilanti
Duben
Ludmila Bělohlávková   90 let
Květen
Věra Vágnerová  80 let
Svatava Dočkalová 65 let
Jarmila Holeňáková 60 let
Červen
Alžběta Gerychová 96 let
Zlata Křížková  60 let
Červenec
Ludmila Nevolová 75 let
Karel Jurásek  65 let
Antonín Machalíček 55 let
Alena Čalová  50 let
Srpen
Karel Ševců  80 let
Irena Martincová  75 let
Josef Dlabaja  70 let
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Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval křesťanským ženám, které pomáhaly při přípravě oslav 100. výročí kaple v obci Ve-
selá a dále spolkům v obci. Jmenovitě Mysliveckému sdružení Veselá – Klečůvka, které připravilo výborné pochuti-
ny ze zvěřiny. Sbor dobrovolných hasičů Veselá si zaslouží velké poděkování za technické zázemí (zajištění dopravní 
uzávěry, laviček, slunečníků a pití) v extrémně teplém počasí. Samozřejmě děkuji i všem členům zastupitelstva, kte-
ří se podíleli na této velmi vydařené akci, o čemž svědčí mj. i dopis.

Kompostéry 
Jak již bylo zmíněno ve zpravodaji 3/2012, zapojili jsme 
se do projektu „Kompostér do každé rodiny“ pod ve-
dením Místní Akční Skupiny Vizovicko a Slušovicko. 

dříve na Obecním úřadu Veselá. Zájem projevilo již 
20 občanů a máme k dispozici již pouze 30 kusů.

Odpadové hospodářství 

Daniel Juřík

Dobrý den pane starosto,

chci Vám a Vašim spolupracovníkům co nejsrdeč-
něji poděkovat za vzornou přípravu a průběh oslav 
100. výročí posvěcení kapličky ve Veselé. Bylo to moc 
pěkně připraveno, dovedu si představit, jakou náma-
hu jste s oslavami museli vynaložit. Extrémní počasí, 
osvěžení, slunečníky, hasiči, atd. - vše bylo dokonalé. 
Nám i našim hostům se oslava moc líbila, ještě jednou 
moc a moc díky.

 
              Ludmila Slováková s manželem Josefem  

+ celá rodina
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Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné. Tisk Zdeněk Hrbáček, 300ks.

Září
Václav Pabiška          65 let
Říjen
Marie Juráková          60 let

Všem jubilantům blahopře-
jeme!

Narození
Adrian Juřík
Dominik Gregořík
Ella Čuříková

Úmrtí
Bohumila Odložílíková
František Strapka
František Machalíček

Společenská KRONIKA

Tento projekt byl úspěš-
ný a nyní probíhají podpi-
sy smluv s dodavateli. Tím-
to bych Vás chtěl požádat, 
kdo bude mít zájem o kom-
postér, přihlaste se co nej-

Již několikrát jsme psali ve zpra-
vodajích, jaké druhy odpadů se 
třídí a které patří do velkoob-
jemových kontejnerů (dále jen 
VOK). Odvoz a uskladnění tohoto 
odpadu stojí obec nemalé finanční prostředky. Odpad, 
který ukládáte do VOK se uskladňuje na skládku Březo-
vá a my máme velké problémy, aby nám tento odpad 
vůbec vzali. Nachází se zde převážně odpad rostlinné-
ho původu (větve, listí, ořezy atd.). Pokud tento odpad 
není možné zpracovat a spálit (připomínám, že tzv. „pá-
lící dny“ jsou středa a pátek od 10 do 20 hod.), nechá-
vejte jej vedle kontejneru na hromadě a my jej zeštěp-
kujeme.

Pokusme se tak snížit náklady na odpady a jednat 
ekologičtěji. Předem děkuji.    
 


