
„Svátky jara jsou tu zas, oslavte ten krásný čas.“
 Požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky 

přeje všem občanům Veselé zastupitelstvo a zaměstnanci obce. 

  Oznamujeme, že od 27. března 2013 je plně v provozu Obecní úřad Veselá a Obecní knihovna v no-
vých prostorách 2. patra Obecního domu, vchod z parkoviště u restaurace Veselanka. 
  Těšíme se na Vaši návštěvu.      

vedení obce Veselá

 Vážení spoluobčané,
 jaro se nám neustále vyhýbá, ale občasné sluníčko vytváří pozitivní náladu, která přináší možnosti na oblíbe-
né vycházky a výlety. Svátek jara - Boží hod velikonoční se dle židovského liturgického kalendáře slaví v neděli po 
prvním jarním úplňku (letos po 21. březnu), což  pro letošek vychází již na 1. dubna, přičemž zimní období ne a 
ne ustoupit. Věřme, že se vše v lepší obrátí a čekají  nás alespoň některé, jarem provoněné, slunné, aprílové dny. 
 Vraťme se ovšem k samotnému svátku Velké noci. Velikonoční přípravy začínají již na Zelený čvrtek, kdy 
v odpoledních hodinách vycházejí také poprvé tradiční KLABÁČI (chlapci, kteří chodí po obci s řehtačkami, 
klabačkami a dalšími zvukovými nástroji, aby nahradili zvony, které „uletěly do Říma“). Poté následuje Vel-
ký pátek a ukončením 40-ti denního půstu je Bílá sobota. Tehdy je v jednotlivých domech obce pro klabá-

 Oznámení

 V obci Veselá se v sobotu 5. ledna 2013 uskutečnila Tříkrálová sbírka, při které se vybralo 22 014 Kč. Všem, 
kteří přispěli, upřímně za podporu dobré věci děkujeme.  

 Tříkrálová sbírka

če nachystána drobná peněžní odměna (koleda) za jejich klabání. Veliko-
noční neděle a Pondělí velikonoční je spojeno s přípravou slaných i slad-
kých dobrot, které jsou přichystány nejen pro „mrskáče“, „šlahače“, tedy 
kluky a muže, omlazující děvčata vrbovým proutím či pomlázkami.
 Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití velikonočních svátků a boha-

tou pomlázku.   
      Daniel Juřík

starosta obce
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Diplom pro seniorský klub ve Veselé
 Zúčastnili jsme se měření, jakou vzdálenost ujdeme během jednoho měsíce. Po sečtení jsme ušli cel-
kem 2.374.196 metrů. Byl to úctyhodný výkon, za který jsme obdrželi diplom a drobné dárky.

 Aktivity Klubu důchodců za rok 2012

18. 2. 2012 II. Papučový bál
 Uskutečnil se II. papučový bál. Na tento bál si členky klubu na-
cvičily pod vedením p. Marušky Daňkové, krátký program a to „Čes-
kou besedu“. K tanci a poslechu hrál Elektron pod vedením p. Dlaba-
ji. Hosté se bavili dlouho přes půlnoc a odcházeli velmi spokojeni.
8. 3. 2012 Posezení důchodců na obecním úřadě
 Připravili jsme další posezení důchodců. Účast byla potěšující, se-
šlo se nás 40 důchodců a důchodkyň. Podávalo se občerstvení a ně-
jaké dobroty, které jsme připravili. Setkání bylo pěkné, popovída-
li jsme si a taky hezky zazpívali. Bylo to příjemně strávené odpoledne.
4. 4. 2012 Představení v Městském divadle Zlín opera „Carmen“
 Navštívili jsme Městské divadlo Zlín. Bylo nás 26 účastníků. Hostovali tam umělci z divadla v Olo-
mouci. Předvedli operu Carmen. I když tato opera byla zpívána francouzsky, vystoupení bylo pěkné.
9. 4. 2012 Velikonoční výšlap: Veselá – Hvozdná Větřák – Biofarma Juré – Lužkovice – Veselá
 Tohoto výšlapu se zúčastnilo 24 osob. Počasí nám velmi přálo. Každý účastník přispěl s dobrou ná-
ladou a pocitem udělat něco pro zdraví. Nálada byla výborná a k ní patřila i dobrá domácí slivovič-
ka, při které nám cesta velmi ubíhala. Výšlap jsme zakončili ve Veselé na Pizzerii dobrým jídlem a pivečkem.
2. 6. 2012 Zájezd: Velké Losiny, přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně

 Autobus byl zajištěn spol. p. Rapanta. Zájezdu se zúčastnilo 
33 občanů. S menší zastávkou jsme pokračovali do místa Velké 
Losiny, kde je výroba ručního papíru a muzeum celé výroby. Pro-
hlídka byla velmi zajímavá. Pak se jelo směr elektrárna, kde nám 
byl poskytnut výklad a promítnutý krátký film o této elektrárně. 
Podívali jsme se i do strojovny, kde byl další výklad a ukázka to-
hoto gigantu. Po této prohlídce jsem vyjeli autobusem do výšky 
1350 m, kde se nachází horní nádrž. Leží na hoře Dlouhé Stráně. 
Počasí nám přálo. Byl krásný výhled na pohoří Jeseníků a Praděd 
jsme viděli jako na dlani. Výlet se vydařil, byli jsme velmi spokojeni.

3. 9. – 7. 9. 2012 Pobyt důchodců v hotelu Ráztoka na Rusavě
 Tohoto pobytu se zúčastnilo 23 osob. Ubytování bylo pěkné, čisté. Jídlo jsme měli objednané pře-
dem. Každý den jsme uskutečnili procházku po okolí a kochali se krásou tohoto místa. Na tomto poby-
tu jsme se spřátelili s postiženými občany, kteří tu trávili týdenní pobyt v přírodě se svými vychovatelkami. 
Říjen 2012 Cvičení pro zdraví
 Po krátké přestávce bylo potřeba naše tělo trochu rozpohybovat. Začalo cviče-
ní pod vedením p. Marie Daňkové. Cvičit chodíme jednou týdně. Sejde se nás 10 – 12 seniorek.
11. 12. 2012 Návštěva stacionáře Naděje v Otrokovicích
 Dne 11. 12. jsme navštívili postižené občany ve stacionáři. Seznámili jsme se na Rusavě – hotel Ráztoka při na-
šem čtyřdenním pobytu. Uskutečnili jsme sbírku pro tyto postižené, kde se vybralo 5.200 Kč, 3.000 Kč se při-
spělo z pokladny. Koupilo se ovoce, nějaké sladkosti a pěněž-
ní dar v hodnotě 8.000 Kč se darovalo z pokladny. Dar si od nás 
s dojetím převzali. Všem, kteří přispěli, patří veliké poděkování.
29. 12. 2012 Silvestrovský výšlap trasa: Veselá – Hvozd-
ná Větřák – Štáchovy paseky – Příluk
 Na tento výšlap se nás sešlo 41 účastníků. Poča-
sí bylo jako na objednávku – prostě nádherně. Ušli jsme 
krásných 13 km. Po cestě bylo i občerstvení a štamprl-
ka přišla taky vhod. Na Příluku jsme nastoupili na bus 
směr Veselá. V pohostinství „Veselanka“ na nás čekali další spoluobčané. Společně jsme si dali oběd. K poseze-
ní i k tanci zahráli p. Dlabaja, p. Chaloupek a p. Tomáš Daněk. Rozešli jsme se všichni spokojeni do svých domovů.

Františka Julinová (fotografie: Jarmila Lukešová)
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  Školní události

 Koncem měsíce února jsme před jarními prázdninami prožili ze čtvrtka na pátek BEZPEČNOU NOC VE ŠKOLE. 
Proč jsme ji nazvali právě takto? V rámci večerního programu nás totiž navštívili policisté Policie České republi-
ky z Obvodního oddělení Vizovice, jmenovitě prap. Bohdan Cabák, prap. Tomáš Kubů a podprap. Petr Pekař, kte-
ré pozvala ředitelka školy k besedě se žáky. Tato beseda se konala jako součást minimálního preventivního pro-
gramu, který škola každoročně plní. Cílem našeho setkání bylo neformální seznamování žáků s posláním policie.
 I když byla večerní hodina pro besedování poněkud neobvyklá, všichni jsme si setká-
ní velmi užili. Policisté nám předvedli svoji výbavu, žáci si mohli všechny pomůcky osahat. Největ-
ší pozdvižení způsobilo, když si žáci mohli vyzkoušet pouta, oblékli si neprůstřelnou vestu nebo dýcha-
li do alkoholtestru. Policisté trpělivě vysvětlovali, ukazovali způsob použití, odpovídali na zvídavé dotazy.
 Z reakcí našich žáků usuzujeme, že tato neformální akce ve škole byla velmi zdařilá, pro děti přitažlivá 
a působivá. Věříme, že setkávání s policisty bude mít příznivý dopad na jejich chování a postoje v dospělosti.

PaedDr. Ladislava Čočková

Beseda s policisty byla velmi zdařilá. Policisté nám předvedli pomůcky, které používájí.

Policejní čepice nám sluší. Vyzkoušeli jsme si pouta.

 S jarem se probouzí nejen příroda, ale i pilný hospodář ke každoroční přípravě svých zahrádek, za-
hrad a políček. Musím však za hasiče upozornit na každoroční zákonem zakázané vypalování travin a ome-
zeně povolené spalování suchých rostlinných materiálů, jak je zakotveno v obecní vyhlášce z roku 2008. Obo-
jí je z požárního hlediska velmi nebezpečné. Nepřítelem těchto činností je vítr, jeho síla,  směr a blízkost sou-
vislých lehce hořlavých ploch (tújí, keřů) a objektů. K úspěšnému uhašení rozrůstajícího se ohně nejvíce brá-
ní nepřipravenost, oplocení pozemků (za kterým je sousedův rozzuřený pes, uzamčená branka) a našly by se 
i jiné překážky. Musím připomenout, že pálení suchých rostlinných materiálů je v naší obci povoleno pou-
ze ve středu a pátek v čase od 10 do 20 hod. Na závěr staré pořekadlo: oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!

Jaroslav Juřík

 Jaro
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 Naše aktivity a plány

 Pozvánka - Hostýn

 V období od 19. listopadu do 31. prosince 2012 zasahovali hasiči u 1 317ti 
požárů. Bylo evakuováno a bezprostředně zachráněno 4 077 osob. Při těch-
to požárech bylo 13 hasičů zraněno,  9 osob usmrceno a 80 osob zraněno.

 Požární statistiky

•JUBILANTI

Leden 2013
Alois Krajča   75 let
Ludmila Krejčí   55 let

Únor 2013
Milada Sáblová   85 let
Jan Fenyk   85 let

Březen 2013
Jarmila Pavlíková  80 let
Eva Krajčová   65 let
Jozefa Patáková  60 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
Miloslav Machalíček
Alfréda Valeriánová
Karel Vágner

Narození
Ella Květoňová

 Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na již XX.  hasič-
skou pouť na sv. Hostýn. Zájezd na toto poutní místo se usku-
teční  v sobotu 27. dubna. Zájemci se mohou přihlásit a zapla-
tit rezervaci místa v autobuse od 22. dubna v prodejně potra-
vin ve Veselé. Bude-li v uvedenou sobotu v autobuse ještě vol-
né místo, mohou případní nerozhodní poutníci  zaplatit i v auto-
buse. Cena zájezdu pro dospělou osobu je 80 Kč, děti do 15 let 
40 Kč. Odjezd autobusu na pouť je stanoven na 7 hod. od re-
staurace Veselanka a návrat kolem 14. hod. Přejeme si pěkné 
počasí a plně obsazený autobus. Všichni jste srdečně zváni. 
         
 Jaroslav Juřík

 
  V letošním roce bude jako již tradičně probíhat úklid obce od želez-
ného šrotu. Akce je plánovaná na 6. dubna. Koncem dubna vyrážíme 
spolu s Vámi na hasičskou pouť na sv. Hostýn. V neděli 5. května pořádá 
obdobnou pouť na oslavu sv. Floriána SDH Provodov na poutním místě 
u kostela na Maleniskách. I tato pouť je velmi pěkná. Všem vřele doporu-
čujeme. V sobotu 1. června budeme reprezentovat naši obec na okrs-
kové hasičské soutěži ve Slušovicích na dostihovce.  V sobotu 29.červ-
na budeme pořádat naši pohárovou soutěž na Veselé „O pohár sta-
rosty sboru“. Rádi bychom se v průběhu roku zúčastňovali více pohá-
rových soutěží okolních sborů, včetně soutěže konané v naši družební Veselé u Valašského Meziříčí. Plánujeme se 
také zapojit do soutěže družstev nad 35 let („starých pánů“) na Březové, kde se nám v minulosti dařilo. Tato sou-
těž se bude konat 17. srpna. Další naši aktivitou bude Veselská pouť s oslavou 100 let naší kaple, naplánovaná na 26. 
až 28. července. 22. července bychom rádi pořadatelsky pomohli SDH Březová zvládnout okresní kolo v požárním 
sportu. V říjnu bude opět probíhat úklid obce od železného šrotu a tradiční hodování s voděním berana. Ani v le-
tošním roce se neopomíjíme starat o naši požární techniku. Rádi vypomůžeme i naší obci, bude-li to v silách sboru.

Jaroslav Juřík

Články a inzerci do zpravodaje odevzdávejte na obecním úřadě.

  V sobotu 28. ledna naše místní organizace pořádala v restauraci Veselanka  slavnostní Valnou  hromadu celého 
Slušovického  okrsku (osm sborů, 90 zúčastněných).  V pátek 1. března jsme oslavili  s br. Janem Fenykem jeho 
85. narozeniny. Protože své narozeniny může oficiálně slavit jednou za čtyři roky, popřáli jsme mu přesto za celý 
sbor k jeho jubileu vše nejlepší.


