
Beránek představoval v židovské 
tradici Izrael jako Boží stádo, které 
vede Hospodin. Zároveň Židé při 
svém svátku pojídají beránka jako 
připomínku svého vysvobození 
z Egypta. V křesťanství je beránek 
jedním ze symbolů Ježíše Krista, 
neboť obrazně podle křesťanské víry 
on je beránek, obětovaný za spásu 
světa.

Dalším z velikonočních symbolů je 
vajíčko, symbol nového života, neboť 
samo zárodek života obsahuje. 
V mnoha kulturách je vejce symbolem 
plodnosti, života a vzkříšení. Už ve 
starověkém Egyptě či Persii se na 
svátky jara barvila červeně vajíčka 
(červená jako symbol dělohy). 
Zdobení skořápek vajec však může 
sahat až do pravěku. V souvislostí 
s lidovou tradicí se zvyk tato vejce 
malovat udržuje i nadále (označení 
„kraslice“ je pak odvozeno od 
červené barvy). Důvodem pojídání 
vajec o Velikonocích byla zřejmě 
i skutečnost, že vejce se nesměla 
jíst v postní době jakožto lacticinie. 
V západním křesťanství se vejce 
vykládá jako symbol zavřeného 

hrobu, z něhož vstal Kristus, jako 
symbol nesmrtelnosti. Ve východním 
křesťanství se červené vykládá jako 
krev Krista.

Kočičky symbolizují palmové 
ratolesti, kterými vítali obyvatelé 
Jeruzaléma přicházejícího Krista. 
Tradičním křesťanským zvykem je 
jejich svěcení na Květnou neděli a 
používání popela z jejich spálení 
o Popeleční středě.

Mléko s medem symbolizuje 
dvojjedinost Krista. Ve formě 
tzv. jidáše symbolizuje provaz 
Jidáše Iškariotského. Mléko a 
strdí symbolizuje zaslíbenou zem 
z Exodu, což je přejato i do legendy 
o Praotci Čechovi. S beránčím 
Amonem byl ztotožňován i Zeus, 
který byl jako mladý krmen mlékem 
a medem. Dvojjediný Amon-Re má 
slzy, ze kterých se zrodili lidé a které 
symbolizují med nebo včely. Reova 
manželka Hathor (respektive Mut) 
je kraví bohyní mléka (symbolizuje 
Mléčnou dráhu).

Převzato z wikipedia.cz
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Vážení spoluobčané,

jak se zpívá ve známé písni: „…čas 
letí jako bláznivý, já nechytím ho ani 
Vy…“ Připadá mi to jako včera, kdy 
jsme chystali předvánoční Zpravodaj, 
slavili Vánoce, Nový rok ohňostrojem 
a už jsou zde Velikonoce, příchod jara. 
Velikonoční svátky jsou v naší obci již 
léta spojeny s tradicemi, a to zejména 
nahrazením zvuků kostelních zvonů 
klabáním.

Klabáči začínají procházet obcí v 17 
hod. na Zelený čtvrtek, pokračují v 5, 
ve 12, v 15 a v 17 hod. na Velký pátek, 
probouzejí nás na Bílou sobotu v 5 hod. 
ráno a zaklabávají (na výraz poděkování 
za výslužku) po sobotním poledni. 
Každou obchůzku zakončují klabáči 
u místní kaple krátkou modlitbou. 

Obíhači – nejstarší účastníci klabání 
- jsou vedoucí skupiny označení 
reflexními vestami a mají se starat 
o bezpečnost a chování ostatních 
chlapců (především těch nejmenších). 
Pevně věřím, že jim vyjde dobré počasí 
a budou i nadále udržovat tuto krásnou 
velikonoční tradici.

Přeji Vám jménem svým i jménem 
zaměstnanců a zastupitelů obce příjemné 
prožití svátku jara.

Daniel Juřík, starosta
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Podle údajů Českého 
statistického úřadu každý Čech 
vyprodukuje ročně zhruba 
300 kg odpadu, z toho cca 40 kg 
vytřídí.  Platné zákony ukládají 
obcím povinnost odpad svážet 
a iniciovat aktivity spojené 
s jeho tříděním. Podle nejnovější 
právní úpravy budou obce muset 
zajistit také místa pro oddělené 
třídění biologicky rozložitelných 
odpadů (tzv. bioodpadů). 
Proto jsme v loňském roce 
pořídili nákladní vozidlo 
s kontejnerovým nosičem 
včetně 4 ks kontejnerů. 
Podmínky pro likvidaci 
bioodpadu momentálně řešíme 
ve spolupráci s obcí Ostrata, 
která má kompostárnu, kde 
budeme vyvážet bioodpad a 
následně bude možné vytvořený 
kompost použít pro potřeby 
obce či občanů.
Dne 25. března jsme rozmístnili 
kontejnery na velkoobjemový 
odpad (VOK) do spodní části 
obce. Další etapy rozvozu jsou 
následující: od 1. dubna do 
8. dubna - Záhumení, Drahy, 
Cigánov, Žleb - u Hradilů, od 8. 
do 15. dubna - Bzovík u Korčáka, 
u obchodu, konec Veselé 
u Večerků, Žleb. 
Do VOK, prosím, nevhazujte 
bioodpad a nebezpečný odpad. 

Svoz nebezpečného odpadu 
bude v obci uskutečněn dne 
9. dubna 2015 formou dům od 
domu. 
Bioodpad, který potřebujete 
uklidit, ukládejte vedle 
kontejnerů. Pokud máte 
bioodpadu větší množství, tak 
neváhejte a volejte na Obecní 
úřad Veselá, kde si můžete 
domluvit přistavení kontejnerů 
přímo tam, kam bude potřeba 
(dle přístupnosti a klimatických 

podmínek). 
V zájmu splnění strategických 
cílů odpadové politiky České 
republiky je nutno přijmout 
následující zásady pro nakládání 
s odpady:
a) Předcházet vzniku odpadů.
b) S odpady nakládat v pořadí: 
předcházení jejich vzniku, 
příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití (například 
energetické využití) a na 
posledním místě odstranění 
(bezpečné odstranění), a to 
při dodržení všech požadavků, 
právních předpisů, norem a 
pravidel pro zajištění ochrany 
lidského zdraví a životního 
prostředí.
c) Podporovat způsoby 
nakládání s odpady, které 
využívají odpady jako 
zdroje surovin, kterými jsou 
nahrazovány primární přírodní 
suroviny.
d) Podporovat nakládání 
s odpady, které vede ke zvýšení 
hospodářské využitelnosti 
odpadu.
e) Podporovat přípravu na 
opětovné použití a recyklaci 
odpadů.
f) Nepodporovat skládkování 
nebo spalování recyklovatelných 
materiálů.
k) Jednotlivé způsoby 
nakládání s odpady v rámci 
České republiky musí vytvářet 
komplexní celek zaručující co 
nejmenší negativní vlivy na 
životní prostředí a vysokou 
ochranu lidského zdraví.
Pokusme se tedy i my v dnešní 
době udělat pro výše uvedená 
opatření  maximum a tím přispět 
k lepšímu životnímu prostředí 
pro naše děti, vnuky a další 
generace.   

Pokračování na další straně

V sobotu 28. března 2015 uspořádal Nadační 
fond pro rozvoj a podporu Slušovic a 
Mikroregion Slušovicko  1. ročník hokejového 
turnaje  „O putovní pohár Mikroregionu 
Slušovicko“. V PSG aréně ve Zlíně bylo už od 
časných hodin slyšet svištění bruslí na ledě, 
píšťalky rozhodčích i povzbuzování fanoušků. 
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev z 8 obcí, a to: 
Slušovice, Kašava, Březová, Neubuz, Veselá, 
Všemina a Podkopná Lhota s Trnavou. 
Tým obce Veselá reprezentovali: kapitán - 
Josef Večeřa, Tomáš Večeřa, Libor Večeřa, 
Zdeněk Válek, Ladislav Šarman, Daniel 
Šarman, Jan Kotara, Tomáš Šín, Vojtěch 
Bednařík. S kompletací týmu nám pomohli 
chlapi z Klečůvky, a to Květoslav Vaculík, 
Martin Polášek, Roman Polášek, Aleš Hlobil 
a v bráně nás zastupoval Zdeněk Zámečník. 
Veselá se umístnila na 6. místě. Ve finálovém 
duelu se střetla mužstva Kašavy a Slušovic. 
Pohár za 1. místo nakonec po výborném 
výkonu získala Kašava, na Slušovice zbylo 
„stříbro“, třetí byla Březová.
Všem hráčům, kteří se účastnili turnaje, patří 
velké poděkování za obětavost a sportovní 
nadšení. Za obec Veselou děkuji výše 
uvedeným za reprezentaci. 
„Dalšího ročníku se určitě zúčastníme“, pronesli 
hráči, kteří byli přítomní na slavnostním 
vyhlašování v kulturním zařízení Veselanka. 
Vyhlášení moderoval Marek Toman z rádia 
Zlín a celodenní fotografickou dokumentaci 
pořídil pan Jaroň. Více informací a hlavně 
fotek z celého dne najdete na webu: 
www.hornipodrevnicko.cz.
Všem zúčastněných i organizátorům patří 
velké poděkování. Zvláštní poděkování patří 
p. Antonínu Novákovi, který s nápadem 
uspořádat tuto akci přišel a turnaj organizačně 
spolu s kolegy zajistil, ale i Mikroregionu 
Slušovicko, který pořídil krásné poháry!

Daniel Juřík, předseda Mikroregionu Slušovicko

AKCE MIKROREGIONU 
SLUŠOVICKO

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
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PROJEKTY
Realizované projekty: 
Separace a svoz bioodpadů v obci Veselá – jak již bylo 
uvedeno, pořízené vozidlo má sloužit především ke svozu 
bioodpadu v obci Veselá, ale můžeme ho využívat také ke 
svozu vytříděných komodit či velkoobjemného odpadu. 
Zákon ukládá obcím, aby umožnily občanům ukládat 
přebytečný bioodpad, který se nevejde do kompostérů. 
Ty jsme rozdali do výpůjčky občanům a na přebytky jsme 
proto pořídili kontejnery, které se budou rozmísťovat dle  
požadavků občanů. 

Podané projekty: 
a) Koncem listopadu 2014 jsme podali žádost o poskytnutí 
dotace pro rok 2015 na požární techniku.  Dnes již mohu 
konstatovat, že žádost byla podpořena a investiční dotace 
z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 300 tis. Kč je potěšující 
zprávou nejen pro členy SDH, ale i pro obec. Jedná se 
o zakoupení vozidla pro zásahovou jednotku obce Veselá. 
Nyní probíhá poptávkové řízení na dodavatelskou firmu. 
Pokud vše půjde dle plánu, mohli bychom přebírat vozidlo 
ve druhé polovině roku.  

b) V lednu jsme podali žádost na Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o finanční podporu při 
plánované výstavbě hřiště s umělým povrchem. Zda budeme 
či nebudeme úspěšní se dozvíme koncem května 2015.
c) Do konce února bylo možno dále podávat žádosti na 
ministerstvo pro Místní rozvoj do podprogramu rozvoje 
venkova, dotační titul 2: zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci. V rámci naší žádosti chceme 
pomoci upravit hrací plochu s průlezkami u pizzerie tak, 
aby splňovala hygienické a bezpečnostní normy. Při 
přípravě projektu nám pomohly děti z místní školy se 
svými rodiči a vytvořili úžasnou maketu dětského hříště. 
Úspěšnost projektu, který byl podán s názvem „Hřiště snů 
nejen pro malé hasiče“ bude známa také koncem května.

Nepodpořené projekty:
S žádostí nesoucí název: „Oprava deformovaných krajnic MK 
Selské“ jsme nebyli úspěšní, ale pokud budou vyhlášeny 
výzvy v novém programovacím období 2014-2018, tak 
jsme připraveni včetně kompletní dokumentace a ihned 
podáme další žádost o dotaci. Taktéž podaný projekt  
Oprava narušeného svahu včetně přilehlé komunikace Pod 
Selskou nebyl mezi podpořenými, ale i zde jsme připraveni 
jej podat znovu.

Na závěr chci uvést, že se snažíme výzvy k podávání 
projektů pravidelně monitorovat a připravovat potřebnou 
dokumentaci, abychom byli schopni operativně reagovat 
a podat žádosti o podporu strategických záměrů pro další 
zvelebování obce a života v ní. 

Daniel Juřík, starosta obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

I v letošním roce v sobotu 3. ledna byla 
v obci Veselá uspořádána Tříkrálová sbír-
ka. Výnos ze všech pokladniček činil 
19.885,00 Kč. 

Děkujeme koledníkům a všem dárcům za 
ochotu pomáhat lidem v nouzi.



Školní rok je právě ve třetí čtvrtině. Máme za sebou spoustu 
učiva, které jsme museli dostat do dětských hlaviček 
(a ty mají přece úplně jiné “starosti”). Jak víte z našich 
zpráviček, ve škole se jen nebiflujeme, ale zveme si různé 
odborníky, kteří nás formou besed a projekcí seznamují 
s oblastmi, které nás zajímají (nebo je potřebujeme pro 
život). Navštívil nás například pan Martin Dřevojánek, který 
s námi probral velmi důležitou věc, a sice bezpečnost na 
silnicích. Projekt Chodec a Cyklista probíráme každý rok. 
V červnu završí tuto výuku čtvrťáci zkouškami, po jejichž 
úspěšném zvládnutí dostanou průkaz cyklisty.
Účastnili jsme se projektu Veselé zoubky (vyhlašuje DM 

drogerie). Za práci v družstvech jsme získali dárkový 
balíček od této drogerie. Nejdůležitější ale je, že jsme si 
upevnili své znalosti o zubech a péči o ně.
Ve škole nás také navštívili lektoři sdružení Aktivně 
životem s výukovým programem Malý novinář. Přišel 
i pan novinář a o tvorbě novin jsme si hodně povídali. 
Do Velikonoc nás ještě čeká soutěž v recitaci a zpěvu, 
ve které se utkáme se žáky ze základních škol Neubuz a 
Všemina.
Po velikonočních prázdninách se budeme těšit na další 
akce, které pro nás paní učitelky připravují.

PaedDr. Ladislava Čočková

Pan Martin Dřevojánek 
vysvětluje žákům pravidla  
bezpečného chování na 

silnici

V úterý 3. března jsme jeli do ZŠ Slušovice, kam nás pozval pan ředitel Rostislav Šarman. Do školy 
jsme přijeli v 7.05. Ve škole právě probíhal barevný týden, my jsme měli žlutý den. Naši třeťáci a čtvrťá-
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

Soutěž družstev Veselé 
zoubky vyhrálo družstvo 

Piraní

NA NÁVŠTĚVĚ VE SLUŠOVICÍCH

ci byli rozděleni do tří tříd. Dělali jsme různé věci 
v češtině (měli jsme vymýšlet co nejvíce vyjme-
novaných slov na žluté věci) a v angličtině (tvo-
řili jsme plakáty na téma flowers, animals). Děla-
li jsme plakáty o žlutém dni. Za správné odpově-
di v týmech jsme dostávali nálepky Olmíci. Hlav-
ně byla legrace s kamarádama, které známe. Ve 
škole se nám líbil x-box a stolní fotbálek a stolní 
hokej. Byl tam hodný pan ředitel. 

Šimon Gužík, Míchaela Vrlová, Anna Krajčová



Pravidelně Vás - místní občany - informujeme o dění v naší škole. Nyní se rádi pochlubíme úspěchy ve výtvarné sou-
těži Zima na silnicích. Tuto soutěž pro žáky správního obvodu Vizovice , kam patří i naše obec, vyhlásilo Město Vizo-
vice v rámci národní strategie BESIPU Zlínského kraje. Cílem soutěže bylo připomenout si nebezpečí na silnicích, kte-
rá hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu. Soutěže se zúčastnilo osm žáků ze školní družiny, kteří 
pod vedením paní vychovatelky tvořili svá dílka. Šest z nich se umístilo ve své kategorii mezi nejlepšími (viz tabulka):

       Zima na silnicích  UMÍSTĚNÍ 

         Michaela Vrlová  1./IV. kat.
       Anna Krajčová  1./III. kat.
         Vojtěch Škabraha  cena BESIP
         Aneta Divílková  
         Šimon Gužík   2./IV. kat.
         Klára Petruželková  
         Justýna Vičarová  2./III. kat.
         Petr Petruželka  1./II. kat.

Ceny vítězům předávala paní Alena Hanáková, místostarostka Města Vizovice, a pan Zdeněk Patík, krajský koordiná-
tor BESIPU Zlínského kraje. 
Všichni, kteří se nebáli vzít do ruky štětec, barvy a výkres, si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci naší školy. 

PaedDr. Ladislava Čočková
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Zima na silnicích
ZIMA NA SILNICÍCH

Poděkování patří všem, 
kteří se soutěže BESIP 

zúčastnili

Petr Petruželka Mezi auty 
si nehrajeme, 1. místo 

II. kategorie



K datu 31. 12. 2015 skončí platnost všech stávajících 
průkazek mimořádných výhod (MV) a průkazů osoby se 
zdravotním postižením (OZP), tj. TP, ZTP a ZTP/P, bez 
ohledu na délku jejich platnosti (tzn. i kdyby byly přiznány 
jako „trvalé“), a to u všech držitelů těchto průkazů. Od 
1. 1. 2016 již budou muset mít všichni nový průkaz OZP. 
Tyto nové průkazy bude Státní tiskárna cenin distribuovat 
od dubna 2015. Od dubna do konce prosince 2015 musí 
všichni stávající držitelé průkazů požádat na Úřadu práce 
(ÚP) ve Zlíně o výměnu za nový typ, a to svou osobní 
návštěvou na pracovišti ÚP Zlín. Upozorňujeme, že tuto 
záležitost nelze vyřídit na pracovišti ÚP či na sociálním 
odboru ve Vizovicích!
Při podpisu Podkladů pro vydání nového průkazu OZP 
je tedy nezbytná účast samotného klienta, neboť tento 
tiskopis se tiskne přímo z aplikace v počítači a klient 
ho bude na místě sám podepisovat, a lepí se zde jeho 
fotografie.
K jednání na ÚP je třeba mít s sebou:
- platný občanský průkaz
- stávající průkazku MV či průkaz OZP, nejlépe pokud 
klient dohledá i rozhodnutí o jeho přiznání
- aktuální fotografii (barevnou, velikost jako na OP)
Za výměnu průkazu bude ÚP účtován správní poplatek ve 
výši 30,- Kč.
Nové průkazy se budou podle věku vydávat na dobu 5 či 
10 let, kdo bude mít kratší dobu posudku LPS OSSZ, tak 
samozřejmě jen na tuto dobu.
Klientům, kteří jsou držiteli průkazů MV či OZP, a současně 
pobírají příspěvek na mobilitu, rozesílá ÚP již v současné 

době informativní dopis o výměně průkazů.
Klienti, kteří jsou držiteli průkazů MV či OZP, ale současně 
nepobírají příspěvek na mobilitu, nebudou ze strany ÚP 
nijak oslovováni, výměnu svého průkazu si musí vyřídit 
sami!
Před jednání na ÚP doporučujeme vyplnit a následně 
mít s sebou k jednání formulář Žádost o přechod nároku 
na průkaz osoby se zdravotním postižením (je možno 
vytisknout z webových stránek ministerstva práce a 
sociálních věcí www.mpsv.cz, získat osobně na pracovišti 
ÚP ve Vizovicích nebo ve Zlíně, případně na sociálním 
odboru MěÚ Vizovice).
Je třeba zdůraznit, že kdo nebude mít od 1.1.2016 
nový průkaz OZP, od tohoto dne zcela ztratí nárok na 
své výhody pro OZP a bude muset podat novou žádost 
o přiznání průkazu OZP, a tím absolvovat veškerá vyšetření 
u posudkového lékaře a absolvovat též celé správní 
řízení na ÚP. Je proto v zájmu všech stávajících držitelů 
průkazů MV a OZP, aby nejpozději do 31.12.2015 požádali 
o výměnu svých průkazů!
K nově vystaveným průkazům OZP budou nově 
vystavovány i parkovací průkazy. Tuto záležitost pak 
bude možno vyřídit na sociálním odboru MěÚ Vizovice.
Bližší informace k výměně průkazů je možno získat na ÚP 
Zlín, tel. 950 175 111 (ústředna), případně na sociálním 
odboru MěÚ Vizovice, tel. 777 471 156, 777 471 156, 777 
471 157

Marie Šlahařová, DiS.
sociální odbor MěÚ Vizovice

VÝMĚNA PRŮKAZEK MIMOŘÁDNÝCH VÝHOD A PRŮKAZŮ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DALŠÍ VÝKRESY ZE SOUTĚŽE
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Anna Krajčová, Co na 
silnice nepatří

Justýna Vičarová,  Horké 
chvíle pro řidiče

Šimon Gužík, Pirát svahů 
a silnic

Michaela Vrlová, Koulo-
vaná a chudák řidič



	

Letošní rok jsme zahájili slavnostní valnou hromadou na-
šeho 11. okrsku. Valná hromada se konala jako již tradič-
ně v prostorách sálu restaurace Veselanka a zúčastni-
lo se jí 104 hasičů z okolních obcí a jejich rodinných pří-
slušníků nebo známých. K tanci nám hrála kapela Retro. 
Další společné setkání hasičů veselského sboru proběhlo 
v měsíci únoru, kdy jsme v naši zbrojnici spolu se zabijač-
kovými pochutinami prožili příjemný den. 8. 2. 2015 náš 
sbor uspořádal divadelní představení pro veselské děti, ve 
kterém se představil ochotnický spolek ze Slušovic. Hra 
měla název Kluk z plakátu. 

V posledním únorovém týdnu jsme zahájili letošní činnost 
mladých hasičů, a to návštěvou Rádia Zlín za doprovo-
du známého moderátora Marka Tomana. Přestože rádio 
nemá s hasičskou činností nic společného, chtěli jsme 
dětem ukázat, jak to v takovém rádiu funguje a vypadá. 
Exkurze měla u dětí velký ohlas. 

V březnu jsme navštívili ve dvou termínech Zdravotnickou 
záchrannou službu (dále jen „ZZS“) Zlínského kraje. Děti 
absolvovaly 4 hodiny kurzu první pomoci, při kterých si 

mohly spolu s instruktory vyzkoušet poskytnutí první po-
moci raněným. Díky tomuto kurzu získaly základní znalos-
ti, o tom jak poskytnout rychle první pomoc raněným. In-
struktory byli za ZZS pan Navrátil a paní Polášková. Sou-
částí návštěvy byla i prohlídka sanitních vozů a dispečin-
ku, kde jsme měli možnost vidět naživo instruktáž a prá-
ci dispečerek při dopravní nehodě. Operátorky dispečin-
ku ve chvílích klidu dětem vysvětlily, jak jejich práce pro-
bíhá. Chtěl bych tímto poděkovat vedoucí mladých hasi-
čů Lucce Juříkové za to, že obě exkurze zajistila a domlu-
vila kurz první pomoci pro naše nejmenší zdarma. V nej-
bližší době plánujeme exkurzi u městské policie a návště-
vu kina, kde budou moci děti vidět kino z jiného úhlu po-
hledu, tedy ze zákulisí. 

Poslední březnový víkend jsme se zúčastnili pohárové 
soutěže ve Štípě. Jedná se o znalostní závod „O štípské-
ho beránka“. I když nám počasí moc nepřálo, na start jsme 
postavili dvě družstva mladých hasičů. Trať měřila 2,3 km 
a bylo na ni 6 stanovišť. Vzhledem k tomu, že jsme na ta-
kové soutěži byli poprvé, tak jsme se řídili heslem „není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.  

V  roce 2015 nás čeká spousta aktivit, jako jsou poháro-
vé soutěže, organizace kulturního vyžití pro občany Vese-
lé, prevence, údržba a opravy výzbroje a výstroje, odborné 
školení. Rok 2015 je však především rokem, kdy veselský 
hasičský sbor oslaví 95 let od svého založení. Toto výro-
čí v měsíci červenci řádně oslavíme spolu s občany naší 
obce.
                                                Roman Krajíček, starosta sboru
                                                                                                                                 

VESELŠTÍ HASIČI V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2015

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  VESELÁ
POŘÁDÁ 25. dubna 2015 

ZÁJEZD NA XXII. HASIČSKOU POUŤ NA SV. HOSTÝN

Cena zájezdu
Dospělí            100 Kč
Děti do  15 let   50 Kč

Prodej lístků v prodejně Rosa Market VESELÁ
ODJEZD 25. 4. 2015 v 8,00 hod. od RESTAURACE VESELANKA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI
Leden
Vlastislava Tomšová 95 let
Jindřiška Kvapilová  85 let
Františka Horáková  75 let
Marie Missigová  65 let

Březen
Ludmila Oškerová  85 let
Jarmila Machalíčková 80 let
Marie Horáková  70 let
Libor Odložilík  50 let

Duben
Ludmila Bělohlávková 92 let
Emílie Ševcová  75 let
Milán Krajča   70 let
Miroslav Čala  55 let
Ludmila Slováková  55 let
Jaromír Večerka  55 let
Miroslav Drábek  60 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

ÚMRTÍ
Marie Křížková

(za pozdní zveřejnění se omlouváme)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

Vážení občané od letošního roku nebudou do společen-
ské kroniky uváděny údaje, ke kterým nebudeme mít písem-
ný souhlas občana. Důvodem je skutečnost, že zveřejňová-
ní údajů bez souhlasu osob, kterých se údaje týkají, dochází k 
porušení právních předpisů.
Oznámení budou zveřejňována na vlastní žádost a se souhla-
sem občanů.
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Z MATRIKY – ROK 2014

  Počet obyvatel k 1. 1. 2014  
  813

  Přistěhovalo se 22
  Odstěhovalo se 19

  Zemřelo 
  mužů  2
  žen  3

  Narození 
  chlapců 1
  děvčat 3

  Počet obyvatel k 31. 12. 2014 
  815


