Pamětní
kniha
Obce
Veselíčka
I. díl

Tato pamětní kniha jest vedena od 1. ledna 1935.
Prvním zapisovatelem do této knihy byl Bedřich
Chodil, nar. 4. července r. 1894 na domku čís. 115.
Od r. 1922 na domku čís. 37.
Do roku 1935 záznamy jsou vzaty ze starých
obecních kronik a protokolů a různých záznamů.
Také něco z „Moravské vlastivědy“ a „Záhorské
kroniky“

Kronika č. 1

Naše obec leží na svahu Oderských hor,
severozápadně od Lipníka nad Bečvou. Veselíčko
povstává ze tří osad Chýlce, Veselíčka a Vicinova.
Hlavní části byl Chýlec jež v letech 1775 se ještě uvádí.
Koncem 18. století bylo jméno Veselíčko přeneseno na
ostatní části, čímž jméno Chýlec zaniklo. Vicinov,
kdysi vesnice zanikla ve 30leté válce.
Chýlec měl svůj vladyčí rod z Chýlce. Roku 1347
připomíná se Jezema z Chýlce. Majitelé dosti často se
střídali, byly tu i jiné vladyčí z Drahotuš, Kokor,
Pavlovic, Tupce a Kelče.
Veselíčko se již uvádí v létech 1275. Majitelem byl
Budislav z Veselé. Roku 1548 koupil Veselské panství
Erazim z Bobolusk. Tehdy patřilo k Veselskému zboží:
Veselíčko, Chýlc, Horní Újezd, s podacím Staměřicemi,
Buk, část Výklek, Ramošov, Kozlov, Meziříčsko,
Kyjanka a Sedliště.
Postavil na Veselíčku tvrz a pivovar. Poddaní byli
povinni z panského pivovaru pivo odebírati, kdež se
ročně 597 beček piva vařilo.
Roku 1573 koupil Veselské panství Karel
Podstatský z Prusinovic starší. Předkové tohoto rodu
pocházeli z Prusinovic z okresu Holešovského, dle
toho se psali z Prusinovic. Roku 1408 byl tím rodem
zakoupen Podstát, od té doby převzato jméno
Podstatský svobodný pán Prusinovic. Od té doby drží
nepřetržitě tento starý moravský rod panství
Veselské. Po zdědění Telče a Kužmárku r. 1762 nese rod
Podstatský přídomek Lichtenstein. Roku 1707 byl rod
Podstatský povýšen do hraběcího stavu. Roku 1744
ustanoveno zdejší panství hrabě Františkem Karlem
svěřenským, což 7. září císařovna Marie Terezie
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potvrdila. Svěřenství zrušeno bylo r. 1923. Roku 1762
byl přestavěn zdejší zámek.
Památnosti
Zámecká kaple zřízena po přestavění zámku
hrabětem Františkem Karlem a jeho chotí Marií
Theodorovu jak hlásá nápis nad vchodem kaple. Kaple
sv. Jana z Nepomuku na Vicinově postavena byla
hrabětem Kalem Maxem r. 1707. Roku 1722 byla socha
obnovena. V zámeckém nádvoří stojí kamenné sochy sv.
Aloise, sv. Josefa a sv. Floriána postavena v druhé
polovici 18. století. O polovice 19. století stávala kaple
sv. Leopolda nad čís. 34 voda jdoucí z kopce ji za léta
odemlela, proto byla zbořena a postavena nad čís. 37.
Nedaleko Veselíčka v trati „Vlčince“ bývalo staré
pohanské osedliště z mladší doby kamenné 4000 – 1000
r. před Kr. Možno souditi dle nálezů, že naše vesnice
neb blízké okolí bylo obydleno v předhistorické době,
jest-li nepřetržitě jest dosud neznámo.
Mezi Veselíčkem a Osekem stojí panská budova, kde
za stara byla výroba salajky na praní. Později tam byl
zřízen chov hříbat. Jméno „Salajka“ dodnes ona budova
nese.
Nedaleko oné budovy pár kroků na východ stával
větrný mlýn. Dále k Oseku byl mlýn vodní, dnes
„Mlýnec“ zvaný. Koncem 19. století byl zrušen úplně
dnes slouží již jen jako hospodářská budova. V okolí
Veselíčka nacházelo se asi 13 rybníků. Po zrušení
nevolnictví r. 1781 byly rybníky až na 3 zrušeny.
Zůstaly „ Záhorský“ dnes louka u okr. Silnice
Veselíčko – Tršice, poblíže Vicinova směrem k severu. .
Nový, dnes polní trať v „Rybníkách“ pod Vicinovem.
Mlýnský u „Mlýnce“, který ještě v roce 1835 stával.
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Panská cihelna se nacházela nedaleko cesty
Veselíčko-Svrčov směr k jihu. Stávaly tam dvě kůlny
kde se cihly sušily a pak v kozelcích vypalovaly. Cihly
nesly znak HW, tj. v češtině panství Veselíčko. Oné
trati dodnes se říká v „Cihelni“.
Pod Svrčovem nachází se malý rybníček zvaný
„Straku důl“ zbytek po velkém kdys rybníku. Dále na
sever stával „Švýcarský domek“, za ním panská
střelnice. Střelnice zanikla koncem 19.století. Po
střelbě podávala se v onom domku svačina. Domek
pustl až v r. 1925 byl zbořen a odklizen. Nachází se ta
studánka s velmi dobrou pitnou vodou.
V lese za „Zámeckým kopcem“ stojí kaple s pannou
Marií Lurdskou. Pověst vypráví, že na tomto místě, kdy
les byl vykácen byla přimáčknuta kládou jedna
s hraběcích dcer. Za šťastné vyváznutí bez jakéhokoli
zranění dal její otec na poděkování postavili onu kapli.
Směrem k Tupci za čís. 46 stojí „Boží muka“. Pověst
vypráví, že byla postavena na odvrácení nakažlivých
nemocí: mor, cholera apod. Za starších dob velmi
řádily, jelikož lékařů bylo velmi málo.
Pod Veselíčkem stojí stará kontribučenská sýpka.
Zřízena byla asi 10-ti obcemi z okolí. V neúrodné léta
bylo půjčováno obilí na setí, po žních se vracelo
s jistým nádvyškem. Ve Veselíčku bylo asi 39 členů
sedláků a chalupníků staro usedlých. Později obilí ze
sýpky bylo prodáváno a peníze uloženy v záložně ve
Velkém Újezdě odkud dostávají oni členové úroky
z kontribučenského fondu. Po světové válce prodali
zdejší podílníci až asi na pět co neodstoupili sýpku
tělocvičné jednotě „Sokol“ za skladiště.
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Ve vnitř obce nachází se starobylá zvonice. Pod ní
stávala kůlna na obecní kočár, dnes hasičské
skladiště. Na čís. 7 býval panský pivovar, později jen
sladovna. Na čís. 55 panská palírna, kde se pálení
vyrábělo. Později se kořalka vyráběla studenou
cestou. Nájemci byli židé Dohnál a pak Neuman, kteří
z mozolů zdejších občanů bohatli. Úmrtím nájemce po
světové válce výroba kořalky zanikla.
Znak obecního razítka: strom nad ním radlice
pochází z r. 1723.

Obecní majetek z r. 1775
Roku 1775 patřilo obci: 2 měř. debře, 24 měř.
pastviska, 32 měř. zahrad a 84 jochy, tj. 252 měř.
vysokého lesa na „Malence“. V roce 1862 naposled
uveden v soupisu obecního majetku. Z milosti
vrchnostenské „Kopaniny“ 73 1/8 měř. a černý les u
Vicinova na 50 měř.
Starousedlí
Roku 1775 se zde počítalo 14 pololániků, 25
zahradníků, 6 rustikálních a 28 dominikálních
domkařů.
Obyvatelstvo
Roku 1974 426, r. 1900 753, r.1930 777. Obyvatelstvo
bylo odpradávna národnosti české, vyznání římských
katolíků. V roce 1900 bylo zde 5 židů a sice na čís. 55 a
na čís. 57. V roce 1935 1 žid, 2 Čechoslováci, 1 protestant
a 2 vyznání Chelčického (Baptisté). Jako nejstarší
rychtář se uvádí Ignác Zedek čís. 46, Josef Pospíšil čís.
39, Karel Pavliček obecní hospodář. To jest z roku 1794.
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Robota
Sedláci robotovali 1 den týdně 3 koňmi. Chalupníci
konali robotu pěší 2 ½ dne. František Podstatský jim ½
dne odpustil, toliko pro svou osobu. 6 domkařů
robotovalo 26 dní, 2 po 16, 18 po 13, 27 po 5 dnech ročně.
Poslední tito byli povinni ovce práce, je stříhati a na
hony choditi. Rychtář a 2 domkaři co konali službu
obecních poslů byli roboti prosti. Sedláci a chalupníci
byli povinni za pole „Roubanina“ až do odvolání 3 dny
pěší robotu konati. Roboty byla prosta čís. 8, 112 (bylo
dříve také čís.8) to byla olejna. Olejář byl povinen
kromě nájemného olej a záboje zdarma vrchnosti
dávati. Poddaní byli povinni tam semínko tlouci.
Panská kovárna čís. 14. Čís. 42 panská krčma, kdež se
obecní sezení odbývala. Čís. 68 škola, 89 kovárna na
Vicinově, 97 sušírna na len, 71 panský ovčák, a 18
panský hostinec.
Domkařům bylo dovoleno v lese dříví sbírati, pásti
a stelivo hrabati. Vrchnost darovala les „Končiny“
dnes již pole, aby měla obec dřevo ku stavbám. Zdejší
vrchnost byla na poddané shovívavá a ulevovala
v robotách jak mohla. Za dob robot bývali rychtář,
pudmistr a obecní hospodář jako nevyšší hlavy obce.
Volilo se každoročně a účtovalo se o Vánocích křídou
na stole a čistý výnos věnován na počastování
obecního výboru.
Školství
Do školy se původně chodilo do Oseka. Otevření
školy v Oseku bylo v r. 1622. Roku 1778 byla zřízena na
čís. 68 jednotřídka. K tomu účelu zakoupen domek od
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tkalce Šindelbauma za 70 zl. r. m.. Z předsíně byla
zřízena učírna a ze světnice byt pro učitele. Bývalému
majiteli přistavěl byt s komůrkou k doživotnímu
užívání a osvobozen byl od roboty. Učitel dostával
z dítka 2 ½ kr. týdně platu, za to musil svým nákladem
učírnu vytápěti. Prvním učitelem byl Václav Kopeček
zároveň krejčí, který i jako učitel řemeslo provozoval.
Manželka jeho měla prodej tabáku a kramářství.
Kopeček byl zároveň zámeckým kostelníkem. Za to
dostával bečku piva, 2 měř. žita, 4 měř. rži a 4 sáhy
měkkého na loket dlouhého dřeva.
V těch dobách jakož i později bývali v zámku
zámečtí kaplani. Po něm nastoupil Fabián Lipner 18331840 za něhož 1. srpna 1834 škola vyhořela. Nový
budova jednopatrová postavena do konce července
1835. Roku 1869 zavedeno polodenní vyučování až do r.
1875. Roku 1874 za starosty Leopolda Janáčka čís. 85 a
předsedy místní školní rady p. Antonína Iglo správce
zdejšího
velkostatku
započato
s přestavbou.
Přestavbu provedl p. Rahm stavitel v Lipníku za 3000
zl. r. m.. Prozatímně se vyučovalo na čís. 52 ve světnici,
kterou obec od p. Losáka k tomu účelu pronajala. Dále
následovali Ignác Fröhlich 1853-1865. Josef Kněžiček
1865-1889 velmi dobrý učitel. Onemocněl na krční
rakovinu, odejel do Vídně do nemocnice a více se již
nevrátil. Martin Fridrišek 1889-1926 nejzasloužilejší
učitel pro obec Veselíčko. František Janáče 1926-….
zdejší rodák z čís. 60.
Dějiny kostela
Veselíčko bylo přifařeno do Oseka. Kamž zdejší občané
tamějšímu faráři desátek odvádět museli. Sedláci po 52
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snopech rži a ovsa a 2 žejdlíky másla, chalupníci toliko
po 2 žejdlících másla. Kostel Osecký se již připomíná
počátkem 14. století. Roku 1428 byl vypálen. Roku 1780
vyhořel tak, že jen holé zdi zůstaly. Při tom požáru i
zvony se rozpustily. Až do toho roku byly při kostele
dvě poboční kaple. Nynější kostel byl vystavěn r. 1791.
Do té doby konaly se služby Boží v dřevěné kapli.
Prvním farářem byl Hynek Zeman z Kamenné Lhoty.
V 16. století byli tam faráři pod obojí, později
luteránští. Roku 1619 přešla farnost do správy
římských katolíků. Roku 1622-1623 prováděl zde
protireformaci jezovita Mikuláš Mužík, který
zaznamenal, že o Vánocích r. 1622 všichni muži a v r.
1623 všechny ženy k římsko-katolické víře přistoupily.
Hřbitov byl založen hned okolo kostela a patřilo
tehda pod farnost 16 osad. Od r. 1693 jsou zachovány
matriky.
Války Napoleonské
1805 Za dob válek napoleonských dne 30. prosince
zřízena ve zdejším zámku nemocnice, která
přetrvala až do 8 června 1806. Mnoho chrabrých
bojovníků následkem ran a horečných nemocí zde
zemřelo. Ve farnosti naši za těch 5 měsíců 82
životů si smrt vyžádala.
1808 Rychtář Josef Kropl čís. 66
1809 Po druhé zde zřízena nemocnice dne 4. července.
Dne 6. července bylo sem dovezeno 500mužů, 400
zraněných a 100 přidělených k obsluze. Dne 17.
prosince opět sem dovezeno 100 nemocných tak,
že zámek ani je pojmouti nemohl. Ti, kteří se
pozdravovali museli býti odváženi na Podstát,
neb do Dlouhé Vsi přes Velkou Bystřici. Muselo
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se udělati místo pro nově přibylé nemocné, aby
zde ubytováni mohli býti. Mnoho jich zde opět
zemřelo, což poznáme, že nemocnice zde přetrvala
po 10 měsíců do 5. května 1810. Mezi vojskem
řádila zde úplavice, počet zemřelých páčí se na
700.
1813 11. listopadu zřízena zde nemocnice po třetí.
Ranění a nemocní sem dovážení až od Lipska a
trvala až do 2. dubna 1814. Byl zde opět velký
počet nemocných a zraněných možno souditi
z velkého počtu přípřeží, které celé okolí
poskytovati museli. Poddaní obce panství
Veselského poskytly přes 400 přípřeží. Byl zde
vojenský polní kurát, který také onemocněl.
Zuřily zde opět nakažlivé nemoci mezi vojskem,
které se vzmáhaly měrou úžasnou nebylo divu
jelikož obsluhy nebylo. Obsluhujících mnoho
onemocnělo a patřičné čistoty nebylo. Na celém
panství nebylo dostatečné množství slámy, ani
dřeva suchého na otápění.
Všichni co zde v zámku zemřeli po toto kraje
období, byli odvážení na vozech do lesa na
„Zámecký kopec“ zvaný a tam pochováni byli. Tu
jim po útrapách válečných a bolestných
nemocech poslední odpočinech dopřán. Vděční
občané postavili na tomto místě kříž dřevěný,
když sešel železný. Do šachet na vojenském
hřbitově pochováno přes 700 vojínů, kteří
napřed byvše proliti vápnem, teprve pak hlínou
zasypáni byli. Aby ušetřena byla osada od
děsného pohledu na fůry naložených mrtvých
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skutečně i domněle, zřízena byla cesta tak zvaný
„nová cesta“ od zámku až na místo samé.

Ústní podání
Odvážení mrtvých měl na starosti zdejší občan
Ondra Kopeček z čís. 56, srdnatý velmi silní robotník
on děsnou tuto robotu žádný přijati nechtěl, on pak
zbaven za to robot jiných. Dle jeho vyprávění stalo se
mnohdy, že na voze některý domněle mrtvý se pohnul
nebo zvuk vydal, ale pomoci mu nebylo. Odvážení
mrtvých dělo se až v pozdějších hodinách večerních.
Jedou se stalo, že jeden z ubožáků v noci se z mrákot
pobral, ven vylezl a do Staměřic zašel. Obdržev stravu
a oděv odešel. Pocházel snad od Kroměříže. Později
přišel se podívat na místo hrůzy odkud se mu podařilo
snad zázrakem uniknouti. Přípřeže stěžovali krutě
tehdejší život. Chtíce jim uniknouti, stávalo se, šlo-li
to schovávali koně za Vicinovem u „Dola“, kdež bylo
tehda chrastí březové. V tu dobu chtěl hrabě Leopold
Podstatský zřídit ve Veselíčku samostatnou duchovní
správu. Tehdejší farář dal si zavolati rychtáře Jana
Olvrata čís. 44 pohostil ho a vymluvil mu to. On pak
přemluvil některé občany zdejší tak, že z toho sešlo.
Historie o válkách napoleonských jest vzata ze
zápisu pana třídního učitele Fridriška v.v. Na dotaz,
kde k tomu přišel, řekl mi, že jednou měl příležitost
nahlédnout do zámeckého archivu a tam se toho
dočetl. Následující záznamy jsou vzaty z různých
obecních záznamů.
1834 Vypukl v obci velký požár shořelo i se školou 41
domů a stodol.
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1842 Hrabě Leopold Karel Podstatský poddaným by se
nechali proti ohni pojistiti. Jelikož tehda na jeho
panství mnoho ohňů se vyskytovalo, čímž
poddaní i vrchnost náramně trpěla, poněvadž
poddaným zdarma dřevo k opravám poskytovala.
Kdo neuposlechl neměl dostati žádné podpory.
1848 Zrušení robot. Do zrušení robot byla zde v zámku
soustředěna veškerá moc. Po r. 1848 jen správa
velkostatku.
1850Přišlo nařízení, že rychtář se ruší a na jeho místo
nastupuje představený. Poslední rychtář byl
František Váňa čís. 63. František Panák pudmistr.
Čís.41. Veselský Mikuláš mlad. obecní hospodář.
1857 26. května po druhé stihl Veselíčko velký požár.
Vyhořelo 31 čísel, obecní kůlna i kočárem. Oheň
vypukl v č. 41 o půl noci. Při požáru přišla o život
majitelka č. 37 Tomášková. Při vynášení spadlo na
ni kus střechy, takže uhořela. 19. listopadu
vyhořelo č. 97. vyhořelým přispěli senem a
slámou tyto obce: Radvanice, Osek, Dolní Újezd,
Velký Újezd, Lazniky a Buk.
1860 Vyhořela panská stodola a sýpka
1861 Začíná se podepisovat p. František Otáhal jako
představený z č. 83. Po těch 10 let podepisovali se
jako pudmistr. Nemohli zvyknout na nové
zřízení. 20. prosince vyhořelo č. 13.
1863 Vyhynulo mnoho hovězího dobytka na sněť
slezinou.
1866 Válka prusko-rakouská. Bylo zde ubytováno
rakouské vojsko při pochodu na bojiště. Sedlák
měl 20 až 25, chalupník 10 až 12, domkař 2 až 3.
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1867
1868
1871

1872
1873
1875
1881

V každém domě musili pro ně vařit. Na louce pod
„Kladivami“ stříleli ostrými náboji.
Na choleru zemřelo 59 osob.
Veselíčko muselo dáti 20 povozů na přípřež. Po 5
až 7 týdnech vraceli se z Uher a Rakous domů. Po
srážce u Dubu byli zde ubytováni i Prušáci, ale
chovali se slušně. Byli náramně hladoví.
Vyhořeli domky na „Chňourách“.
Znova vyhořeli „Chňoura“ a čís. 34 a 91.
Zřízena nová katastrální mapa a katastr
pozměněn. Z toho rok jsou tyto polní tratě:
Roubanina, Za branku, Pod humení, Šefanky, Nad
rybníkem, Za pastviskem, Za hejky, Depř, Na
podvesní louce, Za vejvozem, Končiny, Pod lipím,
Zámecký kopec, Lukavec, Kopanina, U Dola, Pod
obcí, Prostřední flek, Od Hamalka, Od Svrčova.
Dne 4. května usneslo se obecní zastupitelstvo o
rozdělení lesa patřícího obci za Vicinovem.
Rozdělení se provádělo losováním. Sedláci a
chalupníci dostali po 6 měř. Domkaři rustikální
¾ měř., dominikální ½ měř.
Postaven obecním nákladem kamenný kříž před
čís. 39.
Bylo usneseno by z těch pozemků se platily tyto
daně: domkaři dominikální 30 kr., rustikální 45
kr., sedláci a chalupníci 3 zl. ročně.
Bylo obecního majetku za 10.909.89 zl. Občané
měli vypůjčeno od obce přes 6000 zl. r. m.
Započal se u nás znova pěstovati chmel. Chmel
byl zde znám od 14. století, pak jeho pěstování
upadlo. Prvním zakladatelem zde chmelnice byl
Jiří Pařízek čís 18. Chmelnice byla založena
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1882
1883
1884
1885

1886

1887

1885

1892

v trati „Kopanina“, druhým rokem se sklidilo 35g,
1g se prodal za 300 z. r. m.. Druhý rok založilo
dalších 6 občanů chmelnice.
Provedeny obecní volby, občanstvo rozdělilo se
na dva tábory – stranu prorokovou a
konservativní. Strana proroková zvítězila.
Vypukl požár v čís. 83, shořelo celé stavení,
stodola a chlévy. Majitel přišel o 3 koně velmi
cenné.
Rozděleno dolní pastvisko na podíly a pronajato
na 12 let. Strženo 691 zl. r. m.
16. května mnoho sněhu, strom byl již listím
obalem, bylo nalámáno mnoho větví. Na obilí
mnoho škody nebylo, poněvadž začal pršeti déšť
a sníh pomalu ztál.
Zemský výbor v Brně nařídil, veškerý kmenový
kapitál má býti dluhujícím občanům vypovězeno a
koupeno za státní papíry. Koupen domek čís. 16 od
Josefa Knežíčka na definitivní byt pro
nadučitele. Domek stál i s opravou 3000 zl. r. m.
Okresní hejtmanství nařídilo zřízení v obci
nemocnice,
ustanovení
ošetřovatele
a
prozatímního hřbitova. Hřbitov byl navržen na
„Roubaninách“ na par. čís. 264, dnes třešňový sad
před „Novými“. Opatření ono dělo se proto, že se
k nám od výhodu valil mor.
Zřízen poštovní úřad na čís. 18, prvním
poštmistrem jmenován byl Jiří Pařízek. Do té
doby vedena jen poštovna Josefem Kněžíčkem
nadučitelem na čís. 16.
Povolena hostinská živnost Jakubovi Kučkovi na
čís. 65.
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1893 Započal úřadovati jako obecní tajemník
nadučitel Martin Fridrišek. Na návrh starosty p.
Františka Panáka čís. 48 započalo obecní
zastupitelstvo, zasedali ve škole. Dříve zasedalo
v hostinci u „Anděla“ (neb na „Kovárně“) v čís. 44.
Založen čtenářský spolek „Podhora“. Knihovna
se přenášela vždy ke knihovníkovi. Členové
hrávali divadla a z výtěžku opatřovali si nové
knihy. Zakladatelé spolku byli: Martin Fridrišek
správce školy, Bed. Gregora učitel, Josef Skopal
rolník č. 58, Julius Pokorný rolník čís. 54,
František Panák rolník čís. 61, Čeněk Hlobil
rolník č. 47, Ondrouch Jan zedník čís. 71,
František Nádvorník obuvník čís. 98.
1894 Konala
se
schůze
v tršicích,
ohledně
projektované dráhy od Olomouce přes Tršice
k Radvanicím. Někteří chtěli přes Veselíčko
k Lipníku. Nedohodli se, tak z toho sešlo.
1896 Udělena koncese výčepnická na čís. 55. 16. května
vyhořelo 7 čísel na „Chňourkách“. Obnoveno
obecní razítko.
1898 Vysázeno horní pastvisko na jubilejní rok
panování císaře Františka Josef 50 let. Za
starostování Bernarda Rahma čís. 9.
1902 Bylo silné krupobití, úroda zničena úplně.
1903 Provedena stavby okr. Silnice Veselíčko – Osek.
Obec přispěla na stavbu 5.906.89 K. Čtenářský
spolek na žádost dostal podporu od obce 20 K.
Vlastnil 179 svazku.
1905 Ku staleté upomínce byl postaven na vojenském
hřbitově pomník kamenný. Zbudován byl jak nápis
hlásá:
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„Spolkem
vojenských
vysloužilců
okolím
prosenického, přispěním vysokorodého hraběte
Aloise Podstatského Lichtensteina, ruského
ministerstva války, okolních obcí, spolků,
korporací a dobrodinců L.P 1905.“
Ruský nápis zní: „Mír prachu jejich.“
5. července byl pomník vysvěcen a zároveň
složena polní mše p. Dr. Th. Ant. Symerským
dřívějším farářem v Oseku. Při polní mši hrála
vojenská hudba pěš. pl. čís. 93 z Olomouce píseň:
„Zde v zkroušenosti padáme“ a nelze nikomu
z účastníků zapomenouti dojem písně hrané
v lese, při počasí úchvatně krásném. Z kázání po
té proneseného p. Janem Baďurou farářem tč.
v Oseku stojí zde výňatek:
L.P. 840 př. K. bojovali Řekové vzdálení od svých
vlastí v úžině Thermopolské a padli tam do
jednoho. Vděční spoluobčané a potomci postavili
jim na místě tam kamenný pomník, jehož nápis
vyzýval poutníka mimo jdoucího, aby zvěstoval
Lakedomským, tj. občanům padlých, že položili
životy své, aby vykonali, co zákon jim kázal.
Podobně připomíná nám i poutníků se ubírajícím
tento pomník, který vděčnost potomků
v stoletém výročí postavili, že zde odpočívající
chrabří bojovníci rakouští a ruští, kteří vzdálení
svých domovů, statečně bojovali a buď následkem
zranění neb zákeřnou nemocí, které válka
v zápětí přináší, zde v zámku zemřeli a na tomto
místě pohřbeni byli.
Po dopolední slavnosti koncertovala vojenská
hudba v parku před zámkem. Účastníci sešli
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z kopce, aby v osadě něco pojedli, ale ač všichni
hostinští byli na hosty připraveni, nebylo je
možno všechny nasytiti. Bylo zde tolik lidí, že
Veselíčko to nepamatuje.
Byly zakoupeny dva domky čís. 67 a čís. 96 na
stavbu nové školy. Za domek čís. 96 se dalo 2360
K. Majitel domku čís. 67 p. Antonín Skopal dělal
výměnu za obecní domek čís. 16, s doplatkem 1100
K. Na podzim se stará škola téhož roku zkousla a
příštím jarem se započalo se stavbou. Bourání
provedl Vincenc Koryčan zednický mistr
z Laznik.
1906 Započalo se stavbou nové školy. Vyučovalo se
v čís. 18 na sále. Sál byl rozdělen na dvě
místnosti, v předu byla třída II., kterou vyučoval
tč. Učitel František Přikryl, rodák z Věrovan.
Třídu I. Řídil učitel Martin Fridrišek.
Starosta byl Jan Krampla čís. 46. Dostavění se
nedočkal, zemřel před dohotovením. Předsedou
místní školní rady byl Antonín Špuňar čís. 86.
Vysvěcení provedl p. Dr. Th. Antonín Symerský
tč. Děkan v Hranicích. Kázání provedl p. Antonín
Otáhal zdejší rodák z čís. 83. Také zde mluvil o
významu školy okr. hejtman p. Vychodil
svobodný pán z Hanaburku. Stavbu provedl Vilém
Žák stavitel z Přerova. Stavba stála 50.000 K.
Subvence se dostalo 2.000 K.
Pořízen rybník na pastvisku.
1908 Přeměněno dolní pastvisko v sad.
1909 Rozšíření kamenolomu za Veselíčkem a zavedena
strojní výroba štěrku a postaven domek čís. 96 p.
Antonínem Srnou, novým nájemníkem panského
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1910
1911

1912
1913

1914

kamenolomu. Číslo ono jest přeneseno ze
zbouraného domku u školy.
Blesk udeřil do Kaple nad Veselíčkem a zasáhl
tam rolníka Josefa Pacáka čís. 64. Silnému
popálení za tři dny podlehl.
Zřízena zde četnická stanice v panské budově čís.
7. Prvním velitelem stanice byl Josef Pipal.
Vyhořelo čís. 12 zároveň kůlna na panské studni
„Bezednice“ zvaná. Domek byl zbořen, místo
odkoupil velkostatek. Domek patřil rodině
Makovičkové. Pan Makovička byl prvním
listonošem a hraběcím kostelníkem.
Zřízena telegrafní a telefonní stanice.
Zavedeno elektrické osvětlení z elektrárny
„Podolší“ v Oseku.
Pošta přemístěna z čís. 18 do panské budovy čís. 7
a dosazen sem úředník Josef Hradil.
Provedeny obecní volby, naposled volen 12-ti
členný výbor dle sborů tj. dle výšky poplatků
přímých daní. V prvním sboru volili největší
poplatníci a úředníci. V druhém chalupníci a ve
třetím domkaři a nejmenší poplatníci. Kdo
neplatil přímé daně, do obce voliti nemohl.
Založen hasičský sbor. Skladiště zřízeno z části
panské stodoly patřící k čís. 55. Na samém
sklonku 19. století bylo již všechno na zřízení zde
hasičského sboru, ale členů se přihlásilo jen
nepatrný částka, tak, že z toho sešlo.
Vyhořelo čís. 20 a 100.
Dne 1. srpna v sobotu byla vyhlášena bubnem a
vyhláškami o 4 hodinách ráno všeobecná
mobilizace. To jest, že mají nastoupit do 24hodin
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1915
1916

1917
1918

všichni muži do 42 let, co patří k vojsku, ku svým
vojenským útvarů. Co bylo nářku při loučení se
svými drahými, kteří musili jít na jatky pro
cizáky. Asi 45 živitelů rodin opouštěly své ženy,
dítky a staré rodiče. S bolestným nářkem
vyprovázeli svoje milé snad mnohého na poslední
cestě. Tehdejšímu čet. strážmistru nastalo plno
práce, pobádal, napomínal staré záložníky u
spěchu k nádraží. Hasičské štítky musely býti
sundány poněvadž byly ve slovanských barvách.
Za týden na to vyhlášeno stanné právo. Nedělní
klid zrušen.
Dáno asi 10 povozů na přípřež, ty byly přiděleny
na ruské bojiště k německé armádě. Nastalo
rekvírování obilí, sena, slámy a dobytka pro
vojsko.
První padlý ve světové válce byl Jiří Kaloušek
z čís. 5. Byl těžce raněn na ruském bojišti,
převezen byl do Hranic, do nemocnice, kdež
svému zranění dne 18. listopadu 1914 podlehl.
Začal se oběvovati hlad. V prosinci zavedeny
lístky na chleba, mouku a cukr.
Dostala obec válečné vystěhovalce z Polska
ponejvíce židů asi 20 rodin. Nečistotou mezi nimi
rozmohl se skvrnitý tyf. Byli sem dodáni váleční
zajatci do zdejšího dvora. Rusi, Jitáli a Srbové.
Zřízena zde škola trojtřídní, pak s malou
přestávkou až do dnešního dne.
Hlad dostoupil vrcholu kdo nechtěl zemřít
hlady, musil kupovat mouku a obilí za přímo
horentní ceny. Poněvadž na lístky to na výživu
člověka nestačilo.
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Odvod stíhal za odvodem. Brali starce, mladíky
sotva škole odrostlé. Rakousko se octlo
v zoufalém stavu. Upisovaly se válečné půjčky,
ani ty nezachránily starou monarchii před
rozpadnutím. Rozpoutalo se toto strašlivé
běsnění světové války. Takřka celý svět octl se
v plamenech. Těžké pancéřové lodě brázdící vlny
moře neodolala záhubě, jež vymýšlel lidský
mozek v divých techniky. Kdo byl strůjcem
tohoto běsnění? Můželi státi s klidným svědomím
nad nepřehlednými řadami dřevěných křížů, pod
nimiž dřímají věčný svůj sen, jež poslouti musili.
Koho? Několik jedinců jež téměř neznali. Kde kdo
byl si nepřítelem a protivníkem, ač prostí lidé
sobě nikdy nic zlého neučinili. Krev, ale musila
báti prolévána jen následkem zhýralosti a
nenasytnosti vysávačů a žíznivců, kteří nakázali
prostému lidu, aby chránil jejich zbabělost a
ctižádost,
jejich
palácová
doupata
a
nahromaděná bohatství z mozolných ruk
pracujícího lidu. Nuzný utiskovaný lid musil
uposlechnouti a kráčeti z jedné bědy do druhé
ještě hroznější. Kráčel smrti vstříc a jeho
mozolná pěst byla namířena na zrovna takového
ubožáka jako on sám byl. Jako dravá zvěř rvali se
mocní tohoto světa a kousek cizí půdy krví
prosáklé a plno hřbitovů. A následek? Zdálo se,
že pevně přepevně stojí trůny panovníků „z Boží
milosti“, ale zhouba a zkáza blížila se
neodvratně. Lid přicházel k rozumu. Vždyť krev
nevinného zotročeného lidu volala o pomstu.
Svět se znova otřásl. Rozsypaly se mocné trůny,
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a ti v šílené bázni opuštění svými věrnými strážci,
klesali dovolávajíce se pomoci Nejvyššího Boha,
jemuž se dříve rovnali.
Dne 29. října došel telegram , a oznámil, že po
300letém jařmu německé násilnosti, stali jsme se
svobodným národem Československým.
Padlí a nezvěstní ve světové válce:
Koloušek Jiří č. 5
Merta dominik č. 47
Svoboda František č. 9
Chodil Jindřich č. 120
Hasoň Karel č. 11
Hanzlík Richard č. 113
106
Kubálek Jan č. 23
Nakládal Alois č. 71
Sedláček Antonín č. 119
Pospíšil Josef č. 57

Procházka Josef č. 127
Vláčil Václav č. 52
Záboj Antonín č. 84
Chodil Josef č. 107
Sehnal František č. 24
Vidlička František č.
Vágner František č. 93
Potáč Jan č. 48
Lipner Jan č. 104
Duda Štěpán č. 53

Vašimi životy vykoupena byla naše milá svoboda.
Nezapomeneme na Vás nikdy, těla Vaše práchniví
v dálné cizině, ale duch Váš jest mezi námi. „Budiž Vám
země lehkou.“
Odboje za hranicemi se zúčastnili:
Legionáři ruští: Janáček František říd. uč. č. 68
Svoboda Josef č. 9
Bocan Jaroslav č. 82
Povolný Jaroslav č. 95
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Klvaňa Jan netěšil se dlouho z naší svobody válečné
útrapy a strádání podlomili ještě dosti mladý život.
Zemřel v r. 1932.
Povolný Jaroslav jako státní policista v Brně, byl
raněn mozkovou mrtvicí v r. 193. „Čest budiž Vaši
památce.“
Jitalský legionář byl pouze jeden: Mičola Antonín č.
101 Vicinov
Jitálská domobrana: Merta Josef č. 112
Šimeček Josef č. 69
Zacpal Alois č. 16
Nesrsta František č. 23
Vagrčka Alois č. 89 Vicinov
1919 Splacena poslední splátka na školu. Provedeny
obecná volby. Voleno vázanými kandidátkami a
volen 15-ti členný výbor, dle počtu obyvatel.
8. července se ponejprv sešel revoluční výbor.
Členové revolučního výboru:
Živnostníci:
Hanzlík Bedřich č. 63
Brauner Ludvík č. 65
Srna Antonín č. 96
Lidová strana:
Panák František č. 61
Spunar Antonín č. 86
Republikánská:
Hlobil Vincenc č. 47
Janáček Jaroslav č. 60
Otáhal František č. 83
Sociálně demokratická:
Metelka Jan č. 13
Sehnal František č. 27
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Hanzlík Josef č.
Kuban Karel č. 28
Hejduk Stanislav č. 10
Navrátil Leopold č. 47
Hradil Antonín č. 7
Za starostu zvolen: Hanzlík Bedřich. N
Náměstek:
Panák František
Radní:
Metelka Jan
Sehnal František
Hlobil Vincenc
Zřízení hospodářské komise, která měla na
starosti rozdělování přídělu potravin mezi
chudé občany.
1920 Zřízena obecní knihovna a čítárna ve škole.
Následkem slabého navštěvování byla čítárna
brzy zrušena. Obec přispívá každoročně na
knihovnu 500 Kčs.
Založen
zde
konsumní
potravní
spolek
„Budoucnost“ se sídlem v Přerově, později
v Prostějově. Prodejna zřízena na čís. 21, v roce
1932, zakoupena polovice domku čísl. 30, kdež byla
prodejna přemístěna.
Založena tělocvičná jednota „Sokol“. První
náčelníkem byl p. Ladislav Vágner čís. 96.
Udeřil blesk do stodoly patřící k čís. 53, že to
bylo po žních, škoda byla velká.
Vyšel zákon o přídělu nouzového nájmu pro
bezzemky a drobné zemědělce. Zažádáno a příděl
přiřknut od zdejšího velkostatku v polní trati
„Svůdnice“ ve výměře 80 měř. Půda byla
rozdělena 86 dílů a sice 45 po 20 ar, 8 po 25 ar, 22
po 10 ar, 10 po 15 ar a 1 po 30 ar.
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První rok po přičtení výloh s tím povstalých se
platilo se 20 ar 68 Kč.
1922 Zřízena z panské stodoly patřící k čís. 55
sokolovna.
Zřízena školní štěpnice na pastvisku. Nastalo
vyvlastňovací období dlouhodobých nájmů.
Majitel „Mlýnce“ odkoupil panský rybník se
služebností, že ponechá velkostatek bezplatně
sekati led.
Majitel čís. 15 odkoupil louku v trati „Lukavec“.
Majitel čís. 17 dostal za nájem výměnu pozemku za
„skalou“, před býv. panskou cihelnou.
Majitel č. 112 dostal část panské cihelny.
Část hráze bývalého rybníka “Záhorského“
vyvlastnili majitelé čís. 17 a čís. 63.
Více ještě občanů mělo dlouhodobé nájmy, ale
tehdejší úředník od velkostatku řekl jim, že
nadále jim to ponechá v laciném nájmu, ale
v Brzku jim pozemky odebral. Tyto pozemky byly
velmi laciné. Vstoupil v platnost vyvlastnění
panských pozemků na stavební místa. Využili
někteří tohoto zákona a zažádali o vyvlastnění
panského pozemku pod „Otáhalovým“. Byli to
majitelé těchto čísel: 133,134,135,136. Platili za 1 m 2
80h. Příštím rokem započalo se stavěti. První
domek postavil p. Ondruch Jan čís. 133.
1923 Další majitelé platili již za 1 m 2 1 Kč, takřka ti
poslední 2 Kč. Zbývající 4 místa odkoupil majitel
č. 133, kdež je svým nákladem postavil. Odkoupeny
museli býti proto, že zákon se chýlil ku konci.
Majitelé čísel 14,112,9,10,11 dostali prodloužení
zahrad, 1m2 stál 80h. Postaveno nové hasičské
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skladiště. Opravena obecní studně před
skladištěm a opatřena betonovou obrubou. Obec
pronajala chlév od velkostatku v panské budově
čís. 55 pro plemenné býky.
Provedeny obecní volby, za starostu zvolen
Julius Pokorný čís. 54.
28. října oslavila naše obec důstojně 5leté trvání
naší republiky. Promluvil před „Lípou svobody“ p.
uč. Přikryl František někdejší učitel zde, teď ve
Velkém Újezdě. Nabádal občansto ať se nenechá
vlákat do slepé uličky komunismu neb fašismu,
ale ať chrání demokratickou ústavu naší
republiky. Zrušeny zákonem fidei komise.
1924 Přišel zdejší velkostatek ze schůze v hostinci č.
65 za účastí těchto vesnic: Veselíčka, Laznik,
Staměřic a Radvanic. Odeslaná žádost na S. G. Ú
do Prahy o příděl panské půdy do vlastnictví.
Parcelace započala.
Každá politická strana zvolila si svoje poradce,
kteří byli účastní při přidělování pozemků
státním přídělovým komisařem. Pro zdejší
velkostatek
byla
úřadovna
v Kroměříži.
Přidělování dělo se velmi nesprávně. Některým
občanům byl příděl odpírán, že nemá potřebné
budovy, živého a mrtvého inventáře a podobně.
Na druhé straně byl zas příděl dáván co ani svá
čísla neměli. Na čemž nesou vinu poradci. Stal se
případ, že přídělce za krátkou dobu příděl prodal
takovému jenž dostal svůj hodný příděl. mělo to
soudní dohru. O jmenovaný příděl ucházel se
občan sousedící se svým pozemkem. Byl zamítnut
a pozemek mu přidělen na místě jiném. Poněvadž
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1925

1926
1927
1928

byl by zcelen. Rozděleny byly tyto pozemky:
Stráň za domky od čís. 32 až po čís. 38. 1 měř. stála
800 Kč. Svůdnice, Kladiva, část Vlčinců, Rybníky
dolní, horní, prostřední, Kopanina dolní, horná.
Část pozemku a luka v trati „Lukavec“ lidově zde
řečeno „Adamcova forota“. Celkem bylo
rozparcelováno asi 300 měř. Měřice stála
průměrně asi 1100 Kč. Majitelé od domku čís. 133
počínaje dostali prodloužení zahrad při
parcelaci. Obec dostala příděl 2 ha na „Svůdnici“
a panskou hospodu čís. 55.
Obec odstoupila přidělenou hospodu chovatelům
hovězího a vepřového dobytka. Darováno do
Oseka 1000 Kč. na zvony s podmínkou, že se
nebude konati sbírka po občanech. Staré zvony
byly zabrány na válečné účely.
Pošta měla býti přemístěna z Veselíčka do
Dolního Újezdu. Po zakročení na ředitelství
v Brně, zůstává na Veselíčku pro vždy, poslancem
Geršlem.
Zřízen obecní telefon ve škole.
Proveden obecní volby a za starostu zvolen p.
Hanzlík Bedřich č. 63.
Vyhořelo čís. 52.
Podán návrh v obecním zastupitelstvu o zřízení
zde obecního hřbitova.
30. září upořádala místní osvětová komise pod
protektorátem obecního zastupitelstva slavnost
odhalení pamětní desky padlým a válečnými
útrapami zemřelým zdejším občanům. Zároveň
osmdesátiletou památku zrušení robot. Před
„Lípu svobody“ přijeli eleogorické povozy,
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představující symbol roboty. Promluvil tam
tehdejší ředitel hospodářské školy v Lipníku a
legionář učitel p. Bábek z Prostějova.
Byla katastrofální zima, pomrzlo moc lidí, zvěře
a stromů. V únoru příštího roku zaznamenáno
37°C.
1929 Zažádala obec k majiteli zdejšího velkostatku,
v odprodej 2 ha půdy na stavební místo, protější
strana nově postavených domků po pravé straně
okr. silnice k Oseku.
Zřízena zde občanská záložna na čís. 55 se
závodním podílem 50 Kč. Prvním ředitelem byl p.
Janáček František. Majitel čís. 18 zřídil na lukách
v trati „Lukavec“ rybník Antonín Srna. Ten rok a
příští vyměřena část obecních pozemků.
Kanalizace proveden od č. 29 po č. 37. Začala se
oběvovat
hospodářský
krize.
Po
dobu
hospodářské krize dostávali nezaměstnaní státní
podporu v poukázkách za něž dostali v obchodě
zboží. Rodina na týden za 20 Kč a bochník chleba.
Poukázek bylo vydáváno 8 až 9. Někteří byly
organizováni odborově, ti dostávali po jistou jen
dobu podporu peněžní.
1931 Pronajal zdejší velkostatkář část pozemku u
„Kapličky“ na dětské hřiště za uznávací poplatek
5 Kč ročně. Hřiště bylo s přispěním obce a
dobrovolnou prací občanů upraveno.
Provedena kanalizace od č. 18 po č. 14. Vykáceno
olší ve Vlčinci a prodáno dřevo a haluzí veřejnou
dražbou.
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Volby obecní se tentokrát nekonali, stala se mezi
občanskými stranami dohoda. Za starostu opětně
zvolen p. Hanzlík Bedřich čís. 63.
Započalo se stavbou domku na pravé straně okr.
silnice k Oseku. První domek byl postaven čís. 155.
Stavební místa odprodával sám velkostatek,
poněvadž kup s obcí nebyl ještě proveden.
Postaveny domky od čís. 155 až 164.
1933 Přeložena cesta do „Rybníčka“, jelikož stará
cesta šla až na tupeckou hranici a kolem „Lubeně“
zpět, což dělalo velký oblouk. Tím se vypřímila.
Obec upsala 9.000 Kč na půjčku práce.
1934 Proveden kup s velkostatkem na stavební místa.
Obec začala odprodávati od č. 165 počínaje.
Rozšířen zase chov včel, Počet stoupl na 100
rojů.
Provedena stavba obecního hřbitova. Stavbu
provedl stavbyvedoucí p. Ondruhc Jan č. 133 pod
dozorem p. Ladislavem Poláškem zed. mistrem
z Velkého Týnce u Olomouce. Celkový náklad
činil 48.000 Kč.
Průměrné úmrtí činilo 10lidí ročně. Kříž v
prostřed hřbitova se nalézající byl převezen od č.
96. Tam byl postaven rodinou Kubanovou r. 1891
z č. 86. Koncistorní rada převoz dovolila
s podmínkou, když obec složí 300 Kč na opravy.
Peníze jsou složeny ve zdejší občanské záložně a
knížka vinkulována na ten účel. Rodina
Kubanova také složila 300 Kč, ale doposud nebyl
od nich ani nabarven.
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Vyhořel čís. 110. Škodu způsobenou ohněm krylo
pojištění takřka úplně tak, že škoda byla
nepatrná.
Přeměněn nápis na obecním razítku.
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6. března uspořádali školní dítky důstojnou oslavu
na 85leté narozeniny našeho prvního prezidenta T. G.
Masaryka. Odbýváno slavnostní zasedání obecního
zastupitelstva. Poslán blahopřejný telegram a
jmenován pan prezident čestným občanem obce
Veseličské. Odpoledne svoláno obecní zastupitelstvo
opět, aby poděkovalo odstupujícímu obecnímu
tajemníku p. Martinu Fridriškovi řídící učitel v. v. za
jeho obětavou práci co za 41 roků pro obec učinil.
Starosta p. Bedřich Hanzlík odevzdal mu dar diplom,
za záslužnou práci a vkladní knížku znějící na 1000
Kč.Pan řídící byl tak dojat láskou občanstva,že až
zaslzel.
V květnu provedeny volby do obou sněmoven. Za 14
dnů do zemského a okresního zastupitelstva. Dne 28.
května zemřela pí. Anežka Vagrčková čís. 89
z Vicinova, pozůstalí chtěli jí pochovat na zdejším
hřbitově. Pan farář z Oseka odepřel vykonati obřad,
jelikož nebyl vysvěcen. Na stížnost náměstka starosty
p. Stanislava Hejduka z čís. 10 a radního p. Jana
Metelky z čís. 13 u konzistorní rady v Olomouci,
dostal nařízeno, že mrtvolu pohřbíti musí. Přijel,
obřad provedl, ale prohlásil, že podruhé již nepřijede.
Po druhé přijel již bez námitek. Hřbitov jest okresním
úřadem uznán ku pohřbívání. Vysvěcením ztratila by
obec dispoziční právo.
Velkostatek vyčistil rybník „Straku důl“. Postaveny
domky čís. 165 až čís. 167.
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Dne 14. prosince ve 12 hodin v poledne, zřekl se pan
prezident náš „Osvoboditel“ T. G. Masaryk
prezidentského úřadu, pro vysoké stáří. Průběh
abdikace byl pohnutlivý a ku konci řekl pan prezident:
„Rád bych Vám ještě řekl, že za svého nástupce
doporučuji Dr. Beneše. Pracoval jsem s ním za
hranicemi i doma a znám ho.“
Dne 18. prosince bylo přání našeho prezidenta
splněno. Byl zvolen druhý náš prezident Dr. Eduard
Beneš. Měl 340 z celkového počtu 444 platných hlasů.
Prezident Dr. Eduard Beneš narozen 28. května 1884
v Kožlanech u Kráovic. Hospodářská krize částečně se
zlepšila zavedením státního monopolu obilného.
Nezaměstnanost stále ještě trvá. Koncem roku bylo
jako na jaře.
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V měsíci lednu bylo teplo tak, že ranné odrůdy
stromů nalili pupeny květné k vypuknutí, ale pozdější
mrazy v březnu a dubnu zkazily naději na slibnou
úrodu.
30 března zakoupila obec ve veřejné dražbě
hostinec čís. 42 přináležející dříve pí Františce
Výstřelkové rozené Jemelkové rolnici v Oseku n/B za
obnos Kč 100.000. K hostinci přináleželo: reálné právo
pro výčep piva a kořalky v hodnotné ceně Kč 6.000.
Pozemky se zahradou ve výměře 2 70 ha 69 m 2. Z toho se
odprodalo „Širský díl“ p. Ladislavu Pospíšilovi
veřejnou dražbou za cenu Kč. 27.000. Paní Emilii
Venclové čís. 142 za „Salajkou“ a na „Loučkách“ v ceně
Kč. 13.500. Panu Aloisu Matuškovi čís. 81 pod „Klčem“
při tom alej švestkových stromů vše za Kč 12.650.
Na jaře zalesnila obec část svých pozemků. Stráň za
„Novými“. Sazenice daroval zdejší lesní úřad. Vysázení
provedl taktéž svými lidmi, což mu však obec dle
výkazu obnos vrátila.
20. května vypukl požár asi o půl noci u pana
Adolfa Marečka v čís. 30. Zachvátil chlév a porážku.
Oheň byl okamžitě lokalizován, takže ani střecha
úplně neshořela. Škoda byla kryta pojištěním.
29. a 30. června byl zde znázorněn letecký
nepřátelský útok. Byla zavedena branná výchova
mládeže. Děje se to proto, že náš soused na severu
šíleně zbrojí a brannost zavedl již dříve, proto musíme
i my činiti opatření, abychom nebyli napadeni
nepřipravení. Obecní zastupitelstvo se usneslo
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většinou pro vypřímení okr. silnice od čís. 46 k tupecké
škole. Pozemek n silnici byl opatřen tím způsobem, že
pan Jan Vykoukal, rolník čís. 44 jednu roli pod „Klčem“
přepustil na stavbu nové silnice, s podmínkou, že mu
obec pozemek vymění. Dostal louku na dolním
pastvisku ve výměře 2948 ar parcelu čís. 486 a část
zahrady od čís. 42 za svojí stodolou, dle svojí hranice
ve výměře asi 4 ary. V tomto roce byly postaveny
domky čís. 168 a 169. Ku konci žní začalo pršet tak, že
obilí, hlavně pšenice, hodně porostlo.
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V tomto roce byla zrušena koncese na čís. 42. Zdejší
majitelé hostinců se dohodli, že zaplatí obci náhradu
za koncesi 4.000 Kč. Zaplatili chovatelé hovězího
dobytka (palírna čís. 55) 2.000 Kč, p. Brauner čís. 65,
1.300 Kč a pí Amálie Srnová čís. 18, 700 Kč.
Nařízeno okresním úřadem zříditi vodní sprchy ve
škole, které mají sloužiti v případě války proti
otravným plynům jako jest yperit aj.
Vykáceny zakrslé stromy na „zadním kopci“
obzvláště bory a vysázeno smrkovým lesem až po
tupeckou hranici.
Přestavěn panský domek čís. 95 až od základu.
Odprodáno malá část obecních pozemků u čís. 95
správě velkostatků na vyrovnání hranic.
29. června provedl ve zdejším vojenském hřbitově
farář církve pravoslavné z Přerova smuteční obřady
za zemřelé ruské vojíny, kteří ve společném hrobě tam
odpočívají.
22. srpna jel z návštěvy od příbuzných Karel
Krampla, rodák z čís. 92 domů do Lipníka, v ostré
zatáčce za Veselíčkem z „P. Marie“ tč. okresní silnice,
kolo dostalo smyk, on upadl a než byl dopraven do
Lipnické nemocnice zemřel.
Zavedena povinná služba L. P. O. (civilní
protiletecká obrana). Do této služby jmenuje obecní
rada muže propuštěné z vojenské služby, tj. starší nad
50 let, pak muži, kteří u vojska nesloužili a ženy od 16
let. Služba jest rozdělena na 6 oddílů:
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Poplachová, která á za účel v obci způsobiti
poplach, v případě kdybychom byli napadeni
nepřátelskými letadly.
2. Bezpečnostní, má udržovati pořádek v obci.
3. Požární, hašení a izolování požáru, kdyby snad
letadla shazovala zápalné bomby.
4. Zastírací, různým zastíráním oklamali nepřítele
v letadle, aby nenašel důležitou budovu apod.
5. Samaritská, poskytovali první pomoc raněným a
dopravili je z místa hrůzy na místo bezpečné.
6. Asanační, asanovati, nebo-li zneškodňovati
chlorovým vápnem otravnou bombu shozenou
z letadla. Tato složka má nejnebezpečnější úkol.
Musí
pracovati
v gumových
oblecích
a
v plynových maskách.
7. Výpomocný pracovní oddíl, slouží vypomáháním
všeobecně, kde jest a bude potřeba člověka.
1.

Prvním velitelem C.P.O byl jmenován Čeněk Hlobil,
rolník čís. 47. Velitelem poplachové služby byl tč.
starosta obce Bedřich Hanzlík čís. 63. Bezpečnostní
služby byl František Nádvorník čís. 98 tč. obec.
strážník a ponocný. Požární Julius Pokorný čís. 153.
Zastírací Jan Ondruch čís. 133. Samaritské František
Pacák čís. 17. Asanační Antonín Čeladník čís. 104.
Výpomocné služby Leopold Navrátil čís. 45.
Byl učiněn cvičný nálet. Letadla letěla nad naší
vesnicí, bomby ale neshazovala.
Po žních započato se stavbou okres. silnice na
úseku Veselíčko-Tupec. Do zimy byla silnice hotova až
na zaválcování
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Přemístěna obecní kancelář ze školy do obecního
domu čís. 42.
Dne 14. září časně ráno rozlétla se truchlivá
zpráva, že o 3 hod. 29 min ráno zemřel v Lánech první
prezident Československé republiky T. G. Masaryk,
když naplnil 87 let 6 měsíců a 7 dní svého života. Každý
Českoslovák pocítil tuto smrt jako ztrátu něčeho
drahého milého a nenahraditelného. Také celého
ostatního světa se dotkla zpráva o Masarykově smrti
bolestně. T. G. Masaryk byl učenec a politik. jeho dílo
politické nám zanechalo nejdrahocennější dědictví
Československé republiky. V ní bude jeho dílo trvat
tak dlouho pokud její občané zůstanou věrni jasnému
odkazu svého prezidenta „Osvoboditele“. Celá
republika se zahalila do smutku. Z domů vlají černé
prapory, výkladní skříně obchodu jsou černě
vydekorovány a vystaven v záři hořících svíc Ten,
který náš navždy opustil. Večer jsou okna
osvětlována svícemi. Na Hradě pražském, zemských a
okresních úřadech vyloženy jsou archy do nichž se
občané zapisují na znamení soustrasti. Jménem obecní
rady a obecního zastupitelstva zapsal se u okr. úř.
v Hranicích Bedřich Hanzlík, tč. starosta obce.
Odeslán obecní radou soustrastný telegram pozůstalé
rodině prezidentově do Lán, na který došlo
poděkování.
19. září sešlo se obecní zastupitelstvo s mnoha
hosty k uctění posmrtné vzpomínky prezidenta
„Osvoboditele“.Přítomni:
Členové obecního zastupitelstva:
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Bedřich
Hanzlík
starosta,
Stanislav Hejduk
náměstek,
Hynek Čada,
Antonín Srna,
Antonín Valigula,
Jan Zemánek,
Hosté:
Karel
Tůma
důchodní,
Růžena
Tůmova
jeho choť,
František Janáček
říd. učitel,
Marie
Kulmová
rolnice,
Martin Fridrišek
říd. uč. v. v.

František Pacáček,
Jan Metelka,
Antonín Skácel,
Leopold Ulma,
Valentin Zbořil,
Bedřich Chodil jako
zapisovatel.

Josefa
Fridrišková
jeho choť,
Jan Ondrouch pod.
staveb.,
Karel hlobil rolník,
Ludvík
Drozd
výminkář,
František
Osyka
učitel,
František Nádvorník
obec. strážník

Ve 2 hodiny přivítal starosta všechny
přítomné a žádal by povstáním učinili
památku zesnulého. Na to přednesl
následujících proslov:
„Vážené Dámy a Pánové, scházíme se
dnes, ve smutku, který není jen státním a
oficielním smutkem, ale bolestí každého
českého srdce. Prezident „ Osvoboditel“
T.G.Masaryk dožil svůj věk tělesný život,
zemřel dne 14. září 1937 ve 3 hod. 29 min po
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půl noci. Dožil se 87 let 6 měsíců a 7 dní.
Zemřel, ale neříkejme že nás opustil.
Prezident „Osvoboditel“ nás nemůže nikdy
opustit, bude s námi žít jeho nesmrtelný
duch v dobách dobrých i zlých. Prezident
„Osvoboditel“ budovatel naši demokracie
a moudrý učitel národa, odešel dobojovat
poslední
statečný
zápas.
Celá
Československá Republika a celý vzdělaný
svět vzpomínající se zarosenýma očima
jeho slavného díla, v němž bude žíti na
věky.
Jeho
světlá
postava
bude
nejkrásnějším příkladem veřejného i
soukromého života, příkladem občanské
čistoty
a
obětavosti.
S pohnutím
vzpomínáme doby, kdy opustil vlast a svou
rodinu, aby se vrátil jako její osvoboditel,
tak si dnes uvědomujeme, že se k nám bude
věčně vraceti. Jeho nesmrtelný duch, jenž
nám vybudoval naši samostatnost. Zemřel,
ale bude věčně žít náš první prezident
„Osvoboditel“ Tomáš Garik Masaryk
nesmrtelný.“
Balzamované tělo prezidentovo bylo
převezeno v pátek večer z Lána do Prahy a
vystaveno na pražském Hradě. V úterý dne
21. září byl dnem pohřbu. T. G. Masaryka.
Mysl všeho občanstva byla upoutána ku
Praze. Pohřbu se zúčastnil osobně p. Karel
Tůma, býval ruský legionář, nyní jako
důchodní u zdejšího velkostatku. Zdejší
občané
byli
shromážděni
v místní
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sokolovně, aby rozhlasem poslechli
pohřebné obřady. Před započetím obřadu
promluvil p. Karel Hlobil, čís. 47 a
vzpomenul
těžký
život
prezidenta
„Osvoboditele“. Řeč byla velice krásná a
dojemná
a
mnohému
z přítomných
vytryskla slza z oka. Pak zapěl mužský
sbor jeho zamilované písně:
„Ach synku, synku oral-li jsi“ a „Teče voda
teče“
V 10 hodin puštěn rozhlas. Právě
započaly obřady. Na pražském Hradě
zazněly fanfáry. Nad rakvi zahalené ve
státní
vlajce
promluvil
prezident
republiky dr. Eduard Beneš následující
proslov:
„S duší naplněnou pohnutím a smutkem
stojíme tu nad rakví našeho velikého
mrtvého. Dívám se na ten veliký,tak
nadměrně vyplněný život, jenž obsáhl
bezmála celé století, myslíme na to
ohromné bohatství duševní práce a činů
jeho života, ponenáhla vchází klid,
jasnost, jistota, pevnost a hrdost. Jak
nebýt klidný a pevný, když vidíme tu
jasnou a přímou cestu, již nám tento život
ukázal! Jak nebýt nábožně a důstojně hrdý,
když vidíme, že tento národ a stát má a
dává sobě a jiným, současné době a
dnešnímu světu, jenž je z oněch velikých
ukazatelů života, jaké jen za celé století
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národu
a
lidstvu.
Prozřetelnost
poskytuje!
87 let dokonale vyplněného života,
z něhož přes šedesát věnoval zápasu a
pochopení
člověka,
přemýšlel,
jak
zvládnouti metafysicky problém života a
světa a jak vysvětlit všechny otazníky
života,
duchovního
a
kulturního,
politického a sociálního, jak přemoci
všechny obtíže praktického žití národa a
denně organizovat a vést stát, jak
prakticky poznat sebe, národ, stát, Evropu,
všechny národy ostatní a jejich problémy
a při tom po dobu více jak padesáti let
denně podstupovat těžké politické zápasy
v konkrétních otázkách a konal všechnu
drobnou politickou práci, nejdříve ve svém
národě, pak ve staré monarchii, pak
v evropské krizi a světové válce, pak
zakládal a budoval stát a při tom stále
připravoval pro nás, kteří jsme zde zůstali,
odkaz a cesty, po nichž máme nyní dále
nést Masarykovu pochodeň, jak skvěle
světlem září!
Volám vás všechny bez výjimky, od leva
doprava, od poslední vísky až k tomuto
hlavnímu městu, od Olše až k Jasině, vás
všecky, kteří myslíte nejvíce na problémy
sociální tohoto státu a vás, kteří se
věnujete nejvíce problémům národnostním
– všecky bez rozdílu volám vás k duchu a
památce našeho prvního prezidenta
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k plnění jeho odkazu a dobudování jeho
díla – k dobudování naši spravedlivé,
pevné, nezdolné, vývojové humanitní
demokracie.
Masaryk, zůstávaje i při svém odchodu
stále mezi námi, je nám všem příkladem a
výzvou. Příkladem veliké víry v člověka,
již je dnes Evropě a světu tolik potřebí.
Výzvou, abychom v harmonii mezi sebou,
v dobré vůli a přátelství ke všem sousedům
i všem ostatním národům v Evropě a ve
světě budovali svůj státní organismus a
svou politickou, sociální a národnostní
spolupráci tak, že bychom vytvořili
z tohoto svého místa v Evropě, dokonalý,
harmonický, sociálně národnostně a
politicky spravedlivý stát, jenž bude
hoden toho, který nám právě odchází, jež
bude mezi státy tím, čím byl Masaryk
ostatnímu světu. Výzva to znamená, že
máme zůstati Masarykovi věrni. Louče se
s ním jménem vás všech, slibuji, že této
výzvy
uposlechneme.
Prezidente
„Osvoboditeli“ odkazu, který jste vložil do
našich rukou věrni zůstaneme.
Ve čtvrt na čtyři opouštěl vlak
s mrtvým prezidentem Prahu. Do Lán
odejel pan prezident dr. Beneš a cizí hosté.
Tam na tichém hřbitově, kde si přál
odpočívati po boku své choti bylo uloženo
do vyzděného hrobu tělo prvního
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prezidenta
Československé
republiky
prezidenta „Osvoboditele“.
Celý národ Československý pohřbil
svého nejlepšího syna. Zemřel muž, který
nemá v dějinách sobě rovného. Odevzdal
nám dědictví, jakého nezůstavil po sobě
žádný vládce. Neboť jiní odkazovali co
sami zdědili, ale On sám nám, co stvořil
sám. Zemřel, aby žil!
Přemístěna obecní knihovna ze školy
do obecní budovy čís. 42. Postavena nová
stodola u čís. 103 na Vicinově p. Josefem
Mikem na pozemku, který mu obec
doprodala.
27.10. Někteří velitelé složek C. P. O. byli
volání na kurs do Lutína, kde byly
ukázky účinky některých druhů
plynů, o kterých se myslilo, že
budou používány o příští válce
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Rok 1938
Pročištěn potok „Lubeň“ od tupecké
hranice až po mlýnský rybník. Na
jaře vyhrazena III. část obecních
pozemků lesem na „Roubaninách“.
22. 3. ve schůzi obecního zastupitelstva
bylo
poděkováno
starostovi
Bedřichu Hanzlíkovi, za 15tileté
starostování a zároveň mu bylo
blahopřáno
k jeho
60tiletým
narozeninám.
Radní Antonín Otáhal vzpomenul jeho
mládí, pobyt ve Vídni a těžké
probíjení se, jeho dalším životem, až
do dnešního dne.
Náměstek Stanislav Hejduk z čís. 10
odevzdal mu, jménem obecní rady a
obecního zastupitelstva čestný
diplom.
Nálevní místnost v čís. 42 přestavěna na
byty.
10. 4. objednány 4 kusy masek od firmy
Fatra Napajedla, stály Kč 476,–.
Provedena sbírka na obranu státu.
Vybráno bylo Kč 1892,–. Pořízen
nový parcelní protokol za obnos Kč
748,–.
9. 5. započala řáditi ve zdejší vesnici
slintavka a kulhavka v čís. 103.
Zhoubná tato dobytčí epidemie
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usmrtila 7 kusů pěkného hovězího
dobytka, mimo toho, co muselo býti
odprodáno po nemoci, jelikož se
staly
neschopnými
pro
nevyléčitelné vady k dalšímu chovu.
Zanikla 20. srpna, ten sám rok.
Byl postaven první domek čís. 171 podél
vypřímené silnice Veselíčko – Tupec.
19. 5. Německo shromáždilo své vojsko na
Československých hranicích.
21. 5. Byla prováděna částečná mobilizace.
Povoláno bylo ze zdejší obce 15
záložníků. Napětí mezi Německem a
ČSR polevilo.
29. 5. Měly býti provedeny volby do
obecního zastupitelstva. K volbám
nedošlo,
politické
strany
se
dohodly. Za starostu zvolen opět
Bedřich Hanzlík.
25. 6. Provedena okr. úřadem revise
obecního hospodářství. Nebylo
shledáno nic závadného.
21. 7. Zaslán
blahopřejný
telegram
k narozeninám
prezidentu
republiky.
Pořízeny vodní sprchy ve škole.
Instalační práce prováděla firma
Kunz Hranice. Zednickou práci s tím
spojenou měl pronajatou Jan
Ondruch, podnikatel staveb čís. 133
a prováděl Bohumil Sova stavitel
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v Lipníku
n/B.
Toto
zařízení
vyžádalo si náklad asi 60.000 Kč.
Proveden venkovní nátěr školy.
Postavena opěrná zeď u školní
zahrádky.
3. 9. Započato znova se svoláváním
narychlo záložníků.
22. 9. Odstoupila Hodžova vláda a
utvořena nová, koncentrační za
předsedy generála Jana Syrového.
24. 9. Prezident
Dr.
Beneš
nařídil
mobilizaci záložníků do 40 let. Ze
zdejší obce bylo narukována 65
mužů. Pro naši republiku nastává
těžká doba. Měl býti splněn slib, jež
jsme dali zemřelému prezidentu
„Osvoboditeli“, že věrni zůstaneme
odkazu, který nám zanechal. Osud
rozhodl jinak. Vývoj událostí
v Evropě r. 198 nedovolil, aby
Československý
národ
mohl
uplatnit svou vojenskou sílu ve
službách práva a spravedlnosti
v plné míře tak, jak by si byl sám
opravdu přál. Západní spojenci nás
v nejkritičtější dobu opustili. Jediný
spojenec Sovětský svaz zůstal nám
věren, ale naše tehdejší vláda pomoc
zamítla.
30. 9. Přijaty
všechny
mnichovské
podmínky a podvoleno k největší
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1. 10.
5. 10.

22.10.
30. 11.

29. 12.

potupě co národ může stihnouti –
kapitulaci.
Počalo s vyklízením odstoupených
pasem Německu.
Odstoupil
Dr.
Eduard
Beneš
z prezidentského úřadu. Při jeho
odstupu lid plakal, ale věřil pevně
svému prezidentu, když pronesl při
svém loučení se s národem: „Mám
svůj plán pro každý případ.“ Zrušení
oslav 28. října. Bylo to 20tileté
trvání naší republiky. Lid ale tajně
oslavoval.
Odjíždí Dr. Beneš podruhé do
vyhnanství, aby pro svůj národ
pracoval za hranicemi.
Volba nového prezidenta. Zvolen
Dr. Hácha. S velkou nelibostí přijal
lid volbu Dr. Háchy, člověk, který
prohlásil při vzniku naši republiky:
„Stál jsem opodál v historických
chvílích politického dění a nevěřil
jsem, že tento nový stát se udrží.“
Nevěřil-li tehda za podmínek
příznivých, jak mohl věřit v r. 1938,
kdy na sebe převzal úkol hlavy
státu? On to byl, který první sepsal
zatykač
na
prezidenta
„Osvoboditele“ v roce 1914.
Projížděl prezident Dr. Hácha přes
Prosenice-Radvanice na Slovensko.
Nebylo nikoho, kdo by ho šel vítat.
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Politické strany zrušeny a utvořeny
strany dvě: „Národní jednota a jednota
práce“. Ze zabraného území přibylo do naší
obce na 20 rodin. Byli to vesměs lidé
s Ostravska a Hlučínska. Za krátký čas
počali se vraceti do svých domovů, až na
ojedinělé případy co zůstali zde a našli si
zaměstnání v okolí.
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Od podzimu r. 1938 bylo cítiti jakési
tíživé dusno do 15. 3.. Nikdo nevěřil
v úmluvu s Hitlerem o neporušení hranic
našeho zmrzačelého státu.
14. 3. Opona spadla a divadlo započalo.
Pod tlakem Německa a slovanských
národů bylo od Českých zemí
odtrženo Slovensko a prohlášeno
jak „samostatný slovenský stát“.
Prezidentem zvolen pomaďarštěný
Slovák Josef Tiso, kněz. Lid byl
sklíčen a očekával co přinese
hodina příští. Brzy po půlnoci
oznamoval
rozhlas,
že
jsme
obsazováni Německým vojskem.
Ráno byly vyvěšovány vyhlášky
s okresního
úřadu
v jazyce
německém a českém, nabádáno ku
klidu a pořádku. Proti rušitelům, že
bude co nepřísněji zakročeno.
Podepsán: „Rossum otskomandant.“
Bylo 9½ hod kdy první auta německé
pěchoty přijely do naší obce. Počasí
milo mizerné sněhem metlo od
předední. Dlouho se zde nezdrželi
zastavili se u starosty obce a po
obdržených
informacích
odjeli
směrem
k Tupci.
Odpoledne
projížděla zde útočná vozba a lehké
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dělostřelectvo.
Projíždějící
německou armádu zdravila Hermína
Veselská původem Němka od
Bruntálu. Ostatní lid se Němců bál
a nevšímal si jich. V Lipníku
rozdávali jídlo pro chudé a bídou
trpící lid. Také zde se našli takoví
lidé, že si šli pro jídlo do Lipníka.
Byli to všeobecně známi povaleči.
28. 3. Ozbrojena naše armáda a odvlečeno
všechno do Německa. V okrouhlé
ceně 40 miliard Kč. Na čís. 57 byla
obchodnice židovka, obchod před
okupací pronajal p. Bohumilu
Mikovi z Týna, předešla tomu, že
obchod nebyl označen nápisem
„Jüdisches
Geschäft.“
Byla
znehodnocena naše K. Za 1 Řm. 10.
Nařízená okamžitá jízda vpravo,
doposud se jezdilo vlevo.
12. 4. Nařízen sběr odpadků.
19. 4. Nařízení obecního úřadu o pořízení
vlajky s hákovým křížem.
1. květen se oslavovati nesměl a musilo se
pracovat. Provedeno odvodnění
hřbitova
9. 5. Odevzdání
zbraní
civilního
obyvatelstva.
Zřízení
obecních
tabulí
a
ukazovadel, se žlutým nátěrem a
černým textem. Nápis německočeský. Velmi často se stávalo, že
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tabule byly ze země vytrženy a kus
na pole zahozeny.
Nařízeny
oslavy
50tiletých
Hitlerových narozeniny.
Dělnictvo dostalo tento den
zaplaceno.
Zrušeny strana práce a národ.
jednoty a utvořena jedna strana
„Národní souručenství“
Nucení českého dělnictva na práci
do Německa. První, co na práci
odešli dobrovolně: Josef Navrátil
čís. 45, Karel Kuban čís. 28, Josef
Makovička, později Oldřich Pacáček
čís. 20.
Ustanoven
prohlížitel
masa
František Nádvorník obecní sluha.
29. 8. Likvidace
branné
výchovy
a
odevzdání obecní vzduchovky.
6. 5. Zemřel po krátké nemoci zdejší
správce školy František Janáček.
Pohřeb se konal za účasti mnoho
lidu a legionářů. U hrobu se s ním
rozloučil Bohumil Zdráhala odb.
učitel z Lipníka.
1. 9. Němci vtrhli do Polska a za 18 dní
bylo Polsko poraženo.
25. 10. Nařízení o vyřazení polských,
francouzských a anglických autorů
z veřejných knihoven.
1. 10. Zavedení potravinových lístků, pak
na mýdlo a vajíčka. Při výdeji

- 50 -

Kronika č. 1

potravinových lístků zjištěno, že
v obci bydlí 845 obyvatel. Zdejší
velkostatek
postavil
novou
hájenku u Svrčova, na zdejším
katastru a označena čís. 172.
Následkem zrušení hranic mezi říší
Německou a naší republikou.
Rozpuštěna finanční pohraniční
stráže
a
mužstvo
přiděleno
k zásobovacímu oddělení.
Do naší vesnice přidělen Ladislav
Štelfan, rodák Trnávka u Zábřeha
(zabrané území).
Po školních prázdninách byl do
zdejší školy jako správce dosazen
Alois Kubík rodák z Lazniček. Byl
němci po obsazení sudet vypuzen
z Hlučinského kraje. Dlouho zde
nepobyl, koncem ledna příštího
roku byl přesazen do Lipníka a tam
odsud přišel na jeho místo Emil
Lýsek z Lazů u Ostravy.
12. 12. První odvod koní pro říšskou
brannou moc.
30. 11. Zavedeny lístky na textil.
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Rok 1940
Začátkem roku 1940 obvodové sběrny
na sádlo a lůj. Sběrna byla u p Krampla,
řezníka v Lipníku.
Zavedeny porážkové listy pro řezníky.
Zavedena přesná evidence dojnic a
mléko muselo býti odváděno do mlékárny
v M. Prosenicích.
Lid všemožným se zásoboval a každý
počítal s dlouhou válkou.
Evidence domácích porážek a zákaz
porážení vepřů lehké váhy. Jatečná zvířata
musí býti prohlédnuty zvěrolékařem,
jednotlivé kusy masa opatřeny razítkem,
že jsou schopny k jídlu. Zdejší obec měl na
starosti zvěrolékař Dr. Enenkel M.
Prosenice. Nařízeno odvádění sádla do
obvodové sběrny z domácích porážek ze
100 kg mrtvé váhy 4 kg škvařeného sádla.
Odevzdání vajec do místní sběrny,
z jedné slepice 60 až 65 kusů. Sběratelka
jest pí Hausnerová z Laznik. Sběrna jest
v hostinci p. Braunera čís. 65. Za 1 kg vajec
se platí 15,20 K.
Krmiva pro dobytek, otruby a černou
mouku přiděluje okresní úřad.
Ozimné obilí bylo velmi poškozeno
mrazy a ovocné stromy obzvláště švestky
a ořechy na 50%.
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Pořízeno nové razítka obecní rady
německo-české.
V panském nádvoří kde stála kůlna na
nářadí, zřízeny dva byty pro panské kočí a
dům označen čís. 174.
Postavena nová hájenka u Stameřic a
označena čís. 173.
1. 4. Vydány uhlenky a listy na odběr
palivového dřeva. Bylo přidělováno
0,25m3 a 13q uhlí pro domácnost na 1
rok.
12. 4. Provedena
sbírka
ušlechtilých
kovů, sebráno bylo 20kg mosaze a
mědi. Většinou to bylo darováno
zdejším velkostatkem.
Dodáno bylo 60q sladkého sena pro
vládní vojsko do Lipníka.
15. 5. Nařízeno přísné zatemnění a
opatření proti leteckou ochranu.
17. 5. Zřízena živelní komise: Jmenováni
byli tito občané:
Pacák
František
čís. 17,
Čada
Hynek
čís. 134,
Střelec
Ferdinand
čís. 49,

Hlobil Karel čís.
47,
Otáhal
Antonín
čís. 83,
Pacáček Karel čís.
40.
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Tato komise měla zajistiti v případě
živelní
pohromy
v jaké
výši
byla
jednotlivým občanů škoda učiněna.
Přesná evidence pozemků a sčítání
osetých ploch kultur.
Přesná výměra u každého zemědělce
byla zaslána kat.měř. úřadu v Hranicích.
Celková výměra ve zdejší obci byla:
Orná půda:
313,35 ha
zahrad
23,07 ha
luk
62,55 ha
lesy
923,18 ha
rybníky
1,77 ha
zastavěné plochy1,47 ha
Oseto bylo:
Žito ozimné
41,43
Pšenice ozimná
38,75
Pšenice
jarní
6,83
Ječmen
jarní
54,33
Oves
30,08
Sourež
5,62

Směs
ovesječmen
6,23
Bob koňský 0,14
Vikev
1,44
Brambory
pozdní
28,32
Lukrovka 35,49
Krmná řepa 6,93
Olejniny
0,23
Jetel
36,00
Vojtěška 8,00
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21. 5. Stažení slibu Hitlerovi všech
obecních
zaměstnanců
a
funkcionářů. Podepsán tiskopis, že
slibuje říši velkoněmecké věrně
sloužit.
24. 5. Provedena sbírka na německý
červený kříž. Vybráno bylo 2.851 K.
Ustanoveno v obci místo pro sběr
odpadových hmot, bylo to v obecním
domě čís. 42.
V nařízeném sběru odpadů bylo
sebráno 200 kg starého plechu, 50kg
železa a 150 kg papíru. Ustanoven
výbor pro sběr: Jmenováni byli:
Hejduk
Stanislav čís.
10 předseda
Skopal Vít čís. 58

Nádvorník
František
čís. 98

22. 6. Dodáno 6 kusů dobytka pro německé
vojsko:
Skopal Vít čís. 58
2 kusy
Pospíšil Ladislav čís. 39
2
kusy
Střelec Ferdinand čís 49
2
kusy.
Svátky Petra a Pavla, Cyrila a
Metoda, Husa zrušeny a vyhlášeny
jako pracovní dny. Lid světil, nedal
si vzít staré zvyky, které již naši
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předkové nábožně uctívali jako
patrony země moravské.
V srpnu byly zřízeny cenové komise.
Potrestán byl pokutou 3.000,– Kelar
Gustav pekař čís. 25, že měl na
skladě více mouky, než prokázati.
Vyměřena část obecních pozemků za
obnos 1733 K. Ing Machalkou
z Lipníka.
26. 8. Obec
byla
postižena
silným
krupobitím a prudkým lijákem. Na
zpožděném oblí, hlavně ovse byly
úplně vybity, řepy rozsekány,
zemáky na svazích vyplaveny, louky
zatopeny. Po dlouhém spisování
škod náhrada přišla zamítnuta.
Zákon prodeje pastvin a trávy na
obecních lukách veřejnou dražbou.
Dodáno 20 q slámy. Nařízeno
povinný osev řepkou a jinými
olejninami 5 % z orné půdy.
Hlášení se na smluvní výkrm vepřů
(Prispol) přihlásilo se 12 chovatelů.
Zaplombování domácích šrotovníků.
Šrotování
bylo povoleno pod
dozorčím
orgánem
zaslaným
okresním úřadem, dle vystaveného
šrotovacích povolení na stav
dobytka.
Do zdejší vesnice jezdíval p. Vymětal
z Hranice,
bývalý
důstojník
Československé armády.
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Zákaz prodeje mléka pro místní
spotřebitele.
Zřízeny
prodejny
mléka v „Budoucnosti“ u Boh. Mika
obchodníka čís. 57. Mléko bylo
posíláno do mlékárny po odstranění
jistého procenta tuku.
Dodáno 150q brambor.
V roce
1940
bylo
poraženo
v domácnosti 95 vepřů.
Hasičský sbor zakoupil stříkačku
automobilovou za obnos 22.000 K.
Zakoupen obcí domek čís. 69 od p.
Josefa Šimečka za obnos 24.000 K.
Obec má v úmyslu domek přestavět
na úřední místnosti jelikož se
nachází ve středu obce.
Na Vše svaté byl zákaz používati
svíček.
Z českých škol odstraněny nápisy
„Škola“
a
později
nahrazeny
tabulkami napřed v jazyce německém
a pak českém. Měšťanské školy
přeměněny ve školy hlavní. Ze
školních učebnic musely býti
odstraňovány články a vše, co
připomínalo bývalou naši republiku.
Později byly učebnice zakázány a
děti chodily do školy bez učebnic.
Zima započala velmi brzy a kdo se
opozdil s kopáním brambor, zapadly
sněhem. sníh stál později, ale zima
již velmi málo polevila.

- 57 -

Kronika č. 1

Rok 1940 byl mokrý a chladný, žně
se opozdily o celý měsíc. Celý srpen
byl chladný, klesla teplota na 12°C.
Obilí špatně sypalo, ječmeny něco
přes 2 q z měřice. Pšenice mnohé
vrátili tak výsev. Nedostatek
zeleniny a ovoce. Následkem
námrazů polámány starší stromy
v zahradách a přetrhány telefonní
dráty a elektrické vedení.
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Rok 1941
Rok 1941 začíná silnou zimou. Velké
větry nakupily sněhové závěje až 15 m
vysoké. Cesty a silnice museli býti takřka
denně prohazovány. Místy přerušena i
železniční doprava. Vyučování na školách
zastaveno pro nedostatek paliva.
Zrušení osvobození poštovného na
obecních úřadech.
Zřízena mléčná komise. Jmenováni byli:
Střelec
Ferdinand
čís. 49 (předseda)
Vykoukal Jan čís. 44

Hlobil Karel čís. 47
Pazdera Maxmilián
čís. 151

Tato komise měla za účel by nutila lid
k větší dodávce mléka. Dozorčím orgánem
při měření mléka v mlékárně tučnosti byl
Pazdera Maxmilián.
Koncem února provedena zde v obci
hospodářská kontrola. Kontrolu provedl
p. Kotrč, bývalý důstojník československé
armády.
Kontrola
dopadla
dobře.
Neshledal nic vadného.
1. 4.

Byl pensiován od státních drah a
vyloučen z obecního zastupitelstva
Josef Svoboda čís. 141, bývalý ruský
legionář.
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Pro jaro dodáno 35 q brambor.
Zastavění činnosti „Sokola“ a zákaz
nošení odznaků. Majetek zabaven.
Zřízena poradna pro matky a kojence
v Dolním Újezdě a Oseku.
Sbírka barevných kovů, sebráno bylo
50kg.
Ples Alois čís. 110 byl určen chodit
kontrolovat dojivost krav po chlévech.
mléka bylo stále málo.
Referentem potravinářsko-lukařským
byl jmenován Karel Hlobil čís. 47.
Zřízeny
rozdělovny
jatečného
dobytka pro místní řezníky. Dobytek musel
býti porážen na městských jatkách
v Lipníku. Dříve poráželi řezníci ve svých
domácích jatkách a dobytek mohli
kupovat libovolně.
Dle soupisu židovských příslušníků
nacházely se zde v obci Gisela Háhmová a
její dcera Blanka Brunková, která byla již
od roku 1925 bez vyznání. Museli nositi na
prsou 6-ti cípou hvězdu Davidovu na
pokutu.
Pracovní úřad přesídlil z Hranic do
Lipníka. Vydávání pracovních knížek.
V září byli vydány lístky na brambory.
Dodáno bylo na září 60,40 q brambor.
Dodávková povinnost na r. 1941-1942 byla
předepsána: 16140 q obilí. V září dodáno
bylo:
pšenice 75,98
q
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q
q

žita 114,36 q
ječmene174,33
oves
2,00 q
V říjnu: pšenice 89,70
žita
33,79 q
ječmene 92,80

q

ovsa

5,40 q

13. 10. Napadl první sníh.
13. 11. Dodáno 100 q brambor.
12. 12. Nová
úprava
hlášení
v obci.
Zavedeny
policejní
přihlášky.
Zavedeny občanské hlídky. Dva
občané do půlnoci a 2 občané
popůlnoci, stanoviště byla trafika u
zámeckého parku.
Na jaře tohoto roku byla silná
vichřice
nadělala
nesmírné
škody
obzvláště
v lesích
tisíce
m3
bylo
rozlámáno a vyvráceno.
Zavedeny tabačenky, příděl byl 35
cigaret „Viktoria“ na týden.
Přestřihnutí kabele telegrafického u
„Prostřední pily“ u Staměřic.
Po
dlouhém
bezvýsledném
vyšetřování přijelo gestapo (tj. státní
říšská tajná policie), nechalo si zavolat do
obecní kanceláře p. Jana Zemánka čís. 60 a
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učitele Juliuse Nádvorníka, oba vedoucí
„Sokola“,
energicky
jim
naznačili
nasednouti do auta. Odvedeni byli do
Olomouce a tam byli drženi 11 týdnů jako
rukojmími. Z celého okolí bylo tehdy
sebráno přes 60 lidí, vesměs členové
„Sokola“.
Byl první soupis hospodářského
zvířectva. Lid zatajoval co se dalo.
Počítalo se s dlouhým trvání války a
každý měl obavu o svou rodiny, by
netrpěla hlady.
Ve mlýnech přísné kontroly i na
silnicích. Nesmělo býti více na voze jak na
lístku bylo napsáno. Na osobu 13 kg obilí
na měsíc. Letošní zima opětně zničila
spoustu ovocných stromů obzvláště
jemnější druhy. Přibližný odhad:
Meruňky
80 %
Hrušně „Boscova láhvice“
90 %
Jabloně „Ontario“
90 %
Švetky
70 %
Ořechy obzvláště starší
stromy
60 %
Vinná réva
50 %
Třešně
40 %
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Dle odhadu odborníku bude míti toto
silné poškození mrazy na ovocných
stromech ještě dalekosáhlé následky pro
příští léta.
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Rok 1942
V lednu 1942 byl dosazen na zdejší
velkostatek lesmistr němec, Ivo Alois
Stolba z Teplic Šenov, severní Čechy.
Nařízen sběr teplého prádla pro
německou armádu na bojišti. Ve sběru se
nic
pořádného
nenašlo,
trochu
roztrhaných hader.
Zavedení statkových archů pro
rolníky od 5 ha výše. Jednou za rok
vyplňoval je správce školy p. Emil Lýsek.
Vyskytla se slintavka a kulhavka
v menším měřítku.
2. 2. Dodáno brambor 75,62 q, dodáno
slámy 70 q.
16. 4. Dle nařízení museli byli odevzdány
zvony obecní a ze zámecké kaple.
Těžko se občané loučili se zvonkem,
který jejich předky doprovázel
k poslednímu
odpočinku.
Po
odevzdání zvonku nezvonilo se
ničím. Lid předvídal, že jakmile sáhli
na zvony, že válku brzy prohrají.
Po likvidaci D. T. J. byli z obecního
zastupitelstva
vyloučeni
Václav
Frydrýšek a Stanislav Pazdera. Za
náhradu jmenováni byli: Za Josefa Svobodu
Ivo Alois Stolba za Václava Frydrýška
Bedřich Chodil a za Stanislava Pazderu
Hučín Vladimír.
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Do obecní finanční komise jmenováni
byli Srubek Richard a Zavadil Břetislav. Pí.
Gisela Hahnová a Blanka Brunková byly
jako židovky odvlečeny do Terezína, pak
do Osvětimi odkud se více nevrátily.
Loučením s rodinou a známými bylo
dojemné, věděly, že více se nevrátí. Kde a
jak zahynuly není žádných zpráv.
27. 5. Roznesla se zpráva, že na zástupce
prorektora Reinkarda Heidricha
byl v Praze učiněn atentát. Zranění
podlehl a český národ si oddechl.
Četníci
chodili
po
domech
s fotografiemi kola, aktovky a
čepice s dotazem zda-li tyto věci
nědke u někoho neviděl. Když ne
musel
podepsat.
Atentát
byl
proveden
Janem
Kubišem,
Moravanem,
Josefem
Gabčíkem
Slovákem, a Čechem Zdenkem
Valčíkem.
Nařízeno stanné právo.
Heidrich největší pozornost věnoval
mládeži,
chtěl
ji
převychovat
a
pogermanizovat.
Zavedl
tak
zvané
kuratorium, kde se mládež vychovávala ve
prospěch Velkoněmecké říše.
Zákaz volný prodej ovoce a zeleniny.
Lid nedbal a prodávala vyměňoval dále.
Nařízen sběr pecek třešní, meruněk a
broskví.
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Do Německa vláčeni stále čeští lidé
Karel Panák čís. 109 a Oldřich Pacáček čís.
20.
Na drahách byl mužský personál
vyměňován ženskými silami. Ludmila
Zapletalová čís. 174 byla zaměstnána jako
brzdička po dobu války.
Místo čaje užívalo se různých
náhražek z listí.
Jevil se velký nedostatek látek a
obuví, lid si to vyměňovat za různé
poživatiny, hlavně za omastek.
Převzetí hasičského majetku do obecní
správy. Převzetí obecního plemeníku do
správy obce. Položeno kanalizace od čís.
106 k čís. 55 k okr. silnici. Tímto
zkanalizováním ztratila se z obce kus
nepěkného místa.
Dodáno bylo 160 q sena, 70 q slámy, 40
q brambor. Povolen větší výsev obilí 200
kg na 1 ha. Dříve bylo 180 kg.
Na podzim bylo velké sucho až 1m do
hloubky. Myši zle řádily, jetele a pšenice
místy zničily úplně.
Za rok 1942 bylo dodáno masa:
hovězího 260,74 q a vepřového 97,76 q.
Obilí:
Pšenice
352,39 q
Žita
221,08 q
Ječmene
338,72 q
Ovsa
19,22 q
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Velká cukernatost řepy. Ovoce
poměrně dosti, ale špatné jakosti,
podléhalo rychle hnilobě.
Poslouchán cizí rozhlas, ač byl přísně
zakázán. Na regulačním knoflíku přijímače
byl lístek s tímto nápisem: „Pamatuj, že
poslouchání cizího rozhlasu se trestá
smrtí.“ Večer lid se tajně scházel u
přijímačů a poslouchal Londýn, Moskvu a
černou vysílačku. Nejvíce ožil, když se
ozval hlas z Londýna „milí spoluobčané“
byl to hlas Dr. Beneše.
Protektorátní
vláda
pokutovala
dosti značnými pokutami pro zatajené věci
podléhající do vázaného hospodářství.
Pokutováni byli: Karel Pecha čís. 53 (3.000
K), Grof Josef čís. 56 (1.000 K), Vagrčka
Alois čís. 89 (2.000 K), Zvešpr Alois čís. 114
(5.000 K), Kelar Gustav čís 23 (3.000 K)
Do Německa odesláni pracovním
úřadem další dělníci:
Ondruch
Karel Dvořák
Rostislav
zámečník,
krejčí,
Gogela Drahoslav Dvořák
Jaroslav
dělník,
zahradník,
Gogela Svatopluk Klvaňa
Vladimír
dělník,
stolař,
Uhna
Leopold Zvešpr
Jaroslav
stolař,
zámečník,
Zedek Jan šofér,
Čada
Vladimír
Dvořák Ferdinand dělník,
stolař,
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Grygar
Josef
postmistr,
Zedek
Květoslav
šofér,
Zdráhal
Karel
zedník,
Kuban
Karel
obchodník,

Navrátil
Josef
kovář,
Kovařík
František
dělník,
Skařupa
Rajmund
automechanik,
Dokoupil
Oldřich
kovář.

Byl zatčen Josef Neugebauer poručík
od československ. teled.pl. v Lipníku pro
ileg. činnost.
V obecním
zastupitelstvu
bylo
projednáváno o sloučení Veselíčka
s Tupcem. Většinou hlasů to bylo
zamítnuto.
Přestaven domek čís. 29 a postavena
stolařská dílna ve dvoře se strojním
zařízením.
Zatčen v Ostravě Jan Navrátil tesař.
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Rok 1943
Začátkem ledna 1943 byli zatčeni dělníci,
kteří pracovali v Moravské Ostravě: Libigr
Ladislav, Mareček Antonín, Frelich
Florián,
madr
František,
Navrátil
Ladislav.
15. 1. Byl zatčen Lipner Vladimír.
16. 1. V zatýkání
bylo
pokračováno,
zatčeni byli: Břetislav Kelnar
Gustav, Navrátil Josef, Čoček
Vladimír, Pacák Rajmund, Dohnal
Libor. Při zatýkání Libora stalo se že
dotyčný se nacházel v hostinci
„Palírna“ vyskočil oknem na dvůr a
mínil utéci, byl napadán čerstvý
sníh a stopa ho zrazovala, ta že od
útěku opustil. Zatčeni byli posbíráni
do auta a odvezeni do Přerova na
„gestapo“ tam bitím donucováni ku
zrazení podzemního hnutí. Za pár
dní pak byli odvlečeni do Osvětimi
do
koncentračního
tábora.
Zatýkání se dělo v celém okolí.
v Laznikách, Oseku, Tupci, Lipníku
atd.
Dále zatčeni byli: František Pospíšil a
Josef Ráb tč. bytem v Lipníku. František
Kováček
bytem
v Laznikách.
Tito
nešťastníci procházeli peklem vymyšleným
nejkulturnějším národem v Evropě (tak
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alespoň o sobě sami hlásili). S radostným
pohledem kochali se na živých lidských
kostrách zmučených hladem a nadlidskou
prací. Vysvobození nebylo, buď vydržet
nebo padnout, to znamenalo, ať ještě
dýchal nebo nedýchal odtáhnout do
kremačních pecí a spálit. Starší neb ……
(str.124) byli hned při třídění dávání
stranou, pak posílání do plynových komor,
tam usmrceni a spáleni. Tímto osudem
stížení byli: Gustav Kelnar a Ladislav
Navrátil. Dle ústního vyprávění zdejších
politických vězňů.
Začátkem února již přišla zpráva, že
Gustav Kelnar jest již mrtev. Pak to
následovalo: Frelich Florián, Skařupa
Vilém, Navrátil Ladislav, Dohnal Libor,
Švanc Osvald, dále František Pospíšil a
František Kováček. Většinou zemřeli na
úplavici.
Finančně slabým pozůstalým po
zatčených proplácela obec podporu
v měsíčních dávkách.
V únoru bylo odevzdávání hus a
kachen.
Nařízena náhlá revise skladovaného
obilí na sýpkách. Každý zemědělec musil
mít všechno odváženo označeno lístkem
váhy, tj. pro svou rodinu, na setí a pro
dobytek. Dávky nesměly býti větší jen jak
bylo předepsáno dle výpočtu na osobu, na
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kus a na měřici k jarnímu setí. V naší obci
dopadla revise vždy dobře za což dík
starostovi Bedřichu Hanzlíkovi.
Nařízeno odstranění krátkých vln
z rádiových přijímačů. Poslech byl velice
špatný na středních a dlouhých vlnách
byl náramně rušen.
Zemřel František Panák rolník čís. 61,
dlouholetý člen obecního zastupitelstva a
obecní rady. Čest tudíž jeho památce.
V dubnu dodáno bylo 70,10 q brambor.
Sehrána byla divadelní hra „Indra od
Kliepery“. Kulturní činnost velmi ochabla
následkem
nepovolení
různých
divadelních her a pak nebylo mladých lidí.
12. 7. Při trhání lipového květu spadla
Anna Vagrčková se stromu u kaple
sv. Jana na Vicinově až se samého
vršku lípy, po odvezení do
nemocnice za 3 dny zemřela
následkem
těžkého
vnitřního
zranění se stáří 21 let.
Zemřela rolnice na odpočinu Žofie
Pokorná nejstarší občanka ve věku 95 let.
Zřízena zahrada v „končinách“
Josefem panákem čí. 17 u silnice před
Vicinovem.
K trestu smrti odsouzeni byli Josef
Neugebauer a Jan Navrátil lidovým
soudem ve Vratislavě, poprava byla
provedena za 90 dní po rozsudku.
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Dodáno 70 q sena, 254,20 q masa
hovězího, 89,90 q masa vepřového a 650 q
brambor.
Nařízen soupis narozených v roce
1924. Byli to:
Karel Tůma
Jurajdová
Záboj Stanislav
Drahomíra
Čeladníková
Skopalová Marie
Ludmila
Kovaříková
Pokorná Anna
Blažena
Svobodová Marie
Čeladníková
Svobodová Jarmila
Milada
Hasoňová
Dobroslava
Zatčen Karel Panák čís. 112 a odvezen
do Olomouce.
Zemřel Ferdinand Střelec rolník čís.
49 a Martin Fridrišek řídíci učitel v.v. čís.
52, oba náhle ranění byvši oba mrtvicí.
Převoz
mrtvoly
Karla
Panáka
z Olomoucké věznice na zdejší hřbitov
k poslednímu odpočinku. Při vyslýchání
byl gestapem umučen.
Jevila se velká bída o kuřivo, cigareta
se prodávala od 5 K výše. Pěstoval se tabák
domácí. Při kouření v uzavřené místnosti
páchlo to, jako když pálí hadry.
Pracovní úřad svolával kde koho a
nasazoval na tak zvaná důležitá místa. Lid
se bránil jak mohl. Kdo se vymlouval byl
poslán k lékařské prohlídce a dík Dr.
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Mickovi lékaři němci zachránil mnoho
českého lidu od zavlečení do Německa.
Obilí, mouka stoupaly do úžasné výše.
platilo se za 1 q pšenice až přes 1000 K,,
v družstvu bylo placeno asi 340 k, za
ječmen 700-800 K, stanovená cena byla 270
K, Réž 600 K, úřední cena 240 K. Třešně za 1
kg 15-20 K, švestky 25-30 K,, jablka a hrušky
až 35 K.
Průměrný výdělek dobrého dělníka
činil denně 50 K.
Zákaz chovu drobného zvířectva
bezzemkům.
Drobní zemědělci musili platiti drahé
přebytečné maso větším zemědělcům, aby
měli splněný předepsaný kontigent masa,
bez něhož nebyla jim povolena domácí
zabíjačka.
Rok 1943 byl mírný a teplý v březnu
bylo všechno zaseto. Pak suché jaro,
deštivý
červen
nejvyšší
teplota
zaznamenána až 36°C ve stínu. Úroda
bramborů špatná.
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Rok 1944
Začátkem roku 1944 byla zima velmi
mírná, leden podobal se březnu, za to
březen byl velmi studený a ošklivý
s teplotou 0°C. Sněhu bylo mnoho,nejvíce
padal koncem března až do polovice dubna.
Silnice se musely stále prohazovat.
15. 3. Nařízeny
oslavy
5
výročí
„Protektorátu“.
Řeč
přišla
natisknuta, kterou přečetl zdejší
správce školy Emil Lýsek. Slavnost
byla velmi slabě navštívena hlavně
školní děti.
2. 2. Musil nastoupiti ročník 1924 práci
v Německu kromě těch, kteří byli
zaměstnáni v důležité výrobě zde.
Ušetření byli Záboj Stanislav, a
Drahomíra Jurajdová. Za nedlouhou
dobu práci v Německu opustili
Svobodová Marie a Svobodová
Jarmila přes všechno pátrání
Německé policie nebyly nalezeny.
Ostatní se vrátili až koncem roku.
Dodáno 6,60 q slámy a 145,99 q
brambor.
6. 6. Zemřel Josef Skopal rolník na
odpočinku čís. 58 a Antonín Spuňar z čís.
86, oba dlouholetí členové obecního
zastupitelstva a obecní rady. Čest budiž
jejich památce.
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Bylo to přede žněmi za krásného
slunečního dopoledne. v dálce a ohromné
výšce bylo slyšeti temný hukot motorů. Za
nedlouhou dobu ukázalo se velké hejno
bílých letadel. značky nebylo možno
rozeznati ani dalekohledem. Letěli směrem
severozápadním, odpoledne letěli zpět
k jihu. Byli to první Angloamerická
bombardovací letadla. Častěji a častěji
navštěvovali říši nadlidí. Při každém
přeletu
obyvatelstvo
pozorovalo
s radostí jak majestátně plují k severu
trestat ty, kteří se celého světa báti
nechtěli.
Ve školní prázdniny byla ve zdejší
škole zřízena ozdravovna pro mládež
s okolí. Vedoucím byl odborný učitel p.
Tomáš z Lipníka.
Maloobchodníci
byli
povinni
skladovati 10,5 q pšenice a 17,9 q žitné
mouky. Dělníci utíkají z Německa hlad a
stálé
bombardování
jsou
příčinou.
Utvořen
trestní
pracovní
tábor
v Kunčičkách u Ostravy.Tam byli odesíláni
uprchlíci, kteří v Německu pracovati
nechtěli. Přes veškeré skrývání byli
četnictvem vypátrání a do pracovního
tábora odvedeni: Jan Zedek čís. 138,
Vladimír Čada čís. 97 Svatopluk Gogela čís.
23. Nejvíce utečence honil zdejší četnický
strážník Ladislav Dlapka, rodák od Brna.
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Bylo to koncem září, kdy hned ráno
bílou mlhou dělala americká letadla
znaky na obloze. Letivše směrem na
Staměřice
shodila
v polní
trati
„Roubanina“ 3 nádrže na benzín. Lidé, kteří
v tu dobu tam pracovali, mysleli, že jsou to
bomby, strachy utekli domů. Nádrže pak
byly odvezeny na zdejší četnickou stanici.
Nádrže měly podobu dvěma koupacím
plechovým vanám překlopeným na sebe.
Ze zdejší obce zmizel Zdeněk Valigura
soustružník kovů čís. 106, pracoval tč. ve
zbrojovce na Vsetíně. Později začalo se
proslýchati, že utekl k partyzánům.
Zákaz prodávání kytic a věnců na
Všesvaté pro úspru drátu.
S Němci to jde z kopce. Odhalovalo se,
že do konce roku to skončí. Začátkem
prosince byli povoláni na zákopové práce:
Václav Merta čís. 43, Josef Panák čís. 41,
Josef Makovička čís. 4 a Ondřej Kapusňák
čís. 110.
Školy zavřeny, žáci chodili pro úlohy,
nebylo čím topit. Odborné školy zavřeny
úplně, žáci a žákyně nasazeny do různých
průmyslových podniků. O
zemědělství
přestal býti zájem, poněvadž zemědělci byli
sužováni velkými dodávkami. Nedostatek
hnojiv a tažného dobytka. Sena se moc
zkazilo následkem velkých dešťů.
Toho roku byla zima mírná, jaro
chladné, v srpnu velká horka a sucha.
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Úroda obilí slabá, řepa slabá, velká nouze
o krmivo.
Byly zde shazovány letáky v jazyku
německém, které patřily Němcům, ale vítr
je zanesl až do Českých vesnic. Němečtí
vojáci byli vyzýváni ať válku skončí,
odstraní Hitlera, jinak že dojde Německo
k úplné zkáze.
Členové hasičského sboru výbor:
Hanzlík
Bedřich Skopal Vít jednatel
starosta čís. 63
čís. 58
Otáhal
Antonín Zbořil
Valentin
velitel čís. 83
pokladník čís. 80

Rok 1945

V měsíci lednu dostoupila zima na 15°C
pod nulu.
Nařízeno odevzdání lopat a krumpáčů.
Zákopové a opevňovací práce.
V
půli ledna došlo do zdejší vesnice
asi 280 mužů na zákopové práce. V páru
dnech stav dostoupil až přes 300. Byli
ubytováni v hostinci u Braunerů čís. 65 u
pí. Srnové čís. 18, ve škole a v sokolovně.
Kuchyň měli u pana Zemánka čís. 60 a
v zámeckém nádvoří. Lékařskou ošetřovnu
v přízemí zámecké budovy.
Na práci chodili za vesnici směrem ku
Svrčovu. Podkopávali silnici za čís. 148,
která měla býti vyhozena a tím zpomalen
postup rudé armády. Na lukách „Lukavci“
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kopány proti tankové překážky. Ze zdejší
obce byli účastní na zákopových pracích
Karel Panák čís. 116, Metoděj Mikula čís.
90, Stanislav Hučín čís. 93. Ostatní
zákopníci byli z Brna a okolí. Tábor byl zde
rozpuštěn koncem února.
U hostince „Palírna“ čís. 55 byla
udělána ze silných dřev překážka proti
tankům.
Po odejíti zákopníku bylo zjištěno, že
v sokolovně půl opony se ztratilo. Ve
škole
žákovská
knihovna
byla
vyrabována.
Okresní úřad v hranicích zaslal zálohu
na zákopové práce K 10.742,20.
Dodáno brambor z místa 13,70 q, 49,45 q
v ceně 4785,80 K. Správcem zásobování byl
zdejší správce školy Emil Lýsek.
Došlo oznámení, že zákopník Václav
Merta je mrtev. Zemřel na úplavici
v Neudorfu u Pandorfu Dolní Rakousy.
Nařízeno vyklizení větší části zámecké
budovy, nábytek snesen do velkého sálu a
zámecké kaple. Hned na to nastěhován do
zámku německý generální štáb. Zdejší
četnická stanice obezděna a ve zdi
nadělány střílny, by četnická posádka
mohla klásti odpor při napadení
partyzány. Partyzány byl navštíven p. Jan
Zemánek řezník čís. 60, bylo to brzy z rána,
kdy klepáním na okno nebylo možno ze
spaní je probudit. Okno bylo rozbito,
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vlezeno dovnitř. Vzali si něco masa a
odešli.
Večer když se setmělo, létala ruská
letadla po „Záhoří“ a shazovala rakety,
které jako elektrické lampy visely ve
vzduchu a dlouho osvětlovali okolí.
Letadla se pouštěla dál a dál do okolí.
Bylo to v neděli, těsně před polednem, kdy
byl napaden nákladní vlak u třech mostů
u Oseka směrem od Prosenic k Lipníku. Byl
kulometem odstřelován, ale zasažen
nebyl.
Bylo to koncem března po 8 hodině
večer, kdy zase se objevilo letadlo nad
vesnicí a po kratičké chvíli bylo viděti, že
střílí světelnými střelami. V malém
okamžiku vyletěl černý kouř ze stodoly p.
Víta Skopala čís. 58 a hned na to byla celá
stodola v jednom plamenu. Škoda byla
ohromná, shořely 2 mlátičky a ještě jiné
hospodářské
nástroje.
Hasiti
bylo
nemožno, poněvadž letadlo kroužilo nad
požárem a střílelo po hasících.
Bylo to 6 dubna kdy odejel lesmistr
zdejšího velkostatku na „horní pilu“ k p.
Indrovi. Odpoledne byl partyzánským
oddílem zajat, odveden do lesa nad
Staměřice a tam zabit. Kočí Ferdinand
Slaměník, když se vracel s prázdným
kočárem byl tázán německými vojáky
(volkstrum), kde jest p. Štolba, jmenovaný
řekl, že neví ač již o všem věděl co se
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přihodilo, ale měl zákaz to prozradit.
Druhý den byl zatčen, odvezen do Přerova,
později do Brna a tam vězněn.
Zatčen Drahoslav Kelč pekař čís. 23.
Fronta se rapidně blíží.
Koncem dubna přišla do zdejší obce
posádka „vlasovců“. Byli to vesměs Rusové
ponejvíce, „Kozáci“ přešli k německé
armádě. Byl zde jeden „Vlasovec“
odstřelen nějakým partyzánem v německé
uniformě.
utekl
vedle
hasičského
skladiště přímo do kopce, vypáleno bylo po
něm spoustu ran, ale zasažen nebyl. Poslán
oddíl „vlasovců“ na potlačení vzpoury
v Přerově. Vlasovci z obce odtáhli.
Generální štáb ze zámku zmizel.
Lidé se zazdívali a zakopávali potraviny
a cenné věci. Obchodníci rozdávali příděl
cukru – 15 kg na osobu. Krmivo rozděleno
také do předu, ze strachu před partyzány
by trafiky nepřepadly.
Nebylo soli. Kůzle stálo až 1.000 K.
7. 5. Projíždějí a prochází celý den a noc
ustupující německá armáda za
velkého
křiku
a
pobádání
důstojníků ku spěchu. Od jihu je
slyšet dunění děl. Od Oseka táhli
také u hostince Braunerového čís.
65 silnice nemohla pojmouti takový
nával povozů spěchající směrem na
západ k Tršicím. Co chvíli nastala
hádka i bitka mezi dvěma proudy
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vbíhajícími do sebe. Stále pršelo
jízda se stávala čím dále obtížnější.
V příkopu u čís. 19 ležel ovalený
blátem pošlý kůň.
S četnické stanice zmizeli 4 němečtí
četníci, kteří tam byli před krátkým časem
dosazeni.
Brzy z rána a v noci bylo slyšeti silné
výbuchy v okolí, byli to detonace
železničních i silničních mostů a
podminovaných silnic. Ráno asi ve 4
hodiny nastal ohromný výbuch až
vyletělo sklo z mnoha oken. Byl to
vyhozen
muniční
vlak
v nádraží
Prosenicích. Přijel poslední transport od
Dolního Újezda. Vojsko bylo tak zemdlelé,
že příjda do stavení, okamžitě všechno
spalo. U Švarcového čís. 62 zastavilo
nákladní auto, byl z něho vyndán balík
většího obsahu, v pokrývce zabalený. Při
rozbalení
spatřili
jsme
mrtvého
německého vojáka, břicho zamodralé,
střeva vyhřeznuta. Příšerný obsah války.
byl zanesen do dvora p. Bedřicha Hanzlíka
čís. 63 a tam pohřben, přes protest
domácích, že hřbitov je v místě.
Německá vláda vyhlásila úplnou
kapitulaci. Okolo 8 hodiny bylo vojsko
probuzeno, nasedalo do aut a odjelo
k Tršicím. Zůstal zde jen malý oddíl ve
výminku čís. 39 s telefonním zařízením.
Lidé chvíli přebíhali po vesnici, ale vše
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utichlo a poschovávali se kde kdo mohl,
před dělostřelbou, která se občas
v blízkosti ozývala. Vytáhnuta byla 2 děla
ke „kapličce“ nad vesnicí a namířena na
Pavlovice. Okolo 11 hodiny vše utichlo,
vojsko zmizelo a lid očekával co bude dál.
Ze školy oknem přes dalekohled bylo
viděti, že z kostela v Pavlovicích vlaje již
Československá vlajka.
Rudá armáda se blíží. Ve 13 hodin
objevil se partyzán Zdeněk Vyligura čís.
106 ozbrojen revolverem. Hned na to
přijíždí první hlídky rudé armády od Tupce.
Státní prapory vlají z každého domu. Naše
obec je osvobozena od nacistického moru.
V obci se tvoří ze současnosti četnictva
praporčíka Vitule a strážníka Havlíka,
Jindřicha Gogeli, Jana Zemánka a Josefa
Pipala stráž bezpečnosti.
Od Oseka začínají projížděti plné
nákladní auta ze sovětskou armádou
směrem
na
Tršice.
V zatáčce
u
Braunerového stojí již občan s puškou na
rameně a dává potřebné informace
projíždějící armádě.
Lid s velkým nadšením vítal každé
projíždějící auto s vítěznou armádou a
rozdávali
jim
všemožné
cigarety,
cukrovinky, ovoce, koláče byl by každý i to
poslední, vždyť zase máme svobodu.
Okolo 19 hodiny projížděl sám generál
Žukov velitel armády, která osvobodila
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Moravu. Mluvil s Ladislavem Hučínem čís.
156 neboť ovládá ruštinu, poptal se po
němcích a na směr k Tršicím, pak odjel.
V okolí Tršic byla německá armáda
obklíčena a zajata. O život nepřišel v naší
obci nikdo.
Celkové škody zůstaly nepatrné až na
nějaké menší krádeže způsobené hlavně
Němci. Ozvalo se zvonění, hlas zvonku,
který tak dlouho musel mlčet. Místo
odevzdání byl uschován u Bedřicha
Hanzlíka čís. 63 tč. starosty obce.
Tvoří se národní výbor. První členové:
Frydrýšek
Panák František
Václav čís. 155
čís. 61
Barboník Josef
Pospíšil Ladislav
čís. 159
čís. 39
Tůma Karel č. 7
Rozhodnuto za přítomnosti občanů, že
místní národní výbor se rozšíří navíce
členů.
29. 5.
Utvořen národní výbor s větším
počtem členů:
Hynek Čada
Bedřich Chodil
čís. 134
čís. 37
Vladimír
Karel Kropl čís.
Čoček čís. 142
84
Bohuslav
František Mádr
Gabriel čís. 161
čís. 143
Václav
Antonín
Frydrýšek čís.
Mareček čís. 99
155
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Jan Ondrouch
Břetislav
čís. 133
Zavadil čís. 32
Ladislav
Josef Svoboda
Pospíšil čís. 39
čís. 141
Pořízeno
nové
razítko
místního
národního výboru.
Utvořena 5-ti členná obecní rada: Josef
Svoboda – předseda MNV
Václav
Frydrýšek – místopředseda
Ladislav Pospíšil
Karel Tůma
Vladimír Čoček
Karel Ministr –
tajemník
Bohuslav
Gabriel – obecní pokladník.
Zásobovací referent Leopold Čoček
Ladislav Šteffán dřívější zásobovací
referent
musil
nastoupiti
službu
v pohraničí jako finanční pohraniční
strážník.
Komise školská: Václav Frydrýšek a
Vladimír Hučín
Finanční: Hynek Čada, Ulma Leopold,
Karel Tůma, Antonín Mareček a
Bohuslav Gabriel.
Osvětová: Vladimír Čoček a Drahomíra
Poppová
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Sociální: Karel Ondrouch a Jaroslav
Hanzlík
Bytová:
Karel
Ondrouch,
Antonín
Mareček a Josef Svoboda
Hospodářská: Ladislav Pospíšil, Václav
Frydrýšek, Hynek Čada a Karel
Pacáček
Zemědělská: Josef Sommer, Antonín
Valigura, Karel Kropl, Bedřich
Chodil, Maxmilián Pazdera,
František Panák
Rolnická:Jan Ondrouch – předseda
Antonín Valigura – místopředseda
Karel Kropl – delegát
Václav Frydrýšek
Josef Kovařík
Antonín Skácel
František Mádr
Ján Záboj
Karel Koryčan
Karel Pacáček
Tato komise měla provádět parcelaci
na zkonfiskovaném majetku Leopolda
Podstatského Lichtensteina dle dekretu
prezidenta republiky.
V půli května počali se vraceti
z koncentračních táborů političtí vězni:
Antonín Mareček Josef Navrátil
Vladimír Lipner
František
Mádr
Vladimír Čoček
Ladislav
Libigr
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Pacák

Břetislav Zavadil

Rojmund

Došla zpráva že Ferdinand Slaměník
byl zabit při náletu jak byli převáženi vězni
do Čech. Stalo se to v Srbsku u Berouna.
Majetek lesmistra Štolby propadl
konfiskaci a rozdělen na politické vězně a
pozůstalé po nich.
Němci zde zanechali spoustu nábojů a
náloží, museli býti zneškodněny, aby
nepřišel nikdo k úrazu.
Přece se stalo neštěstí Josef Spáčil čís.
127, chlapec asi 8 roků starý našel babičku
se šňůrkou, šňůru vytrhl, nastal výbuch,
utrženy mu byli 4 prsy na levé ruce a zbyl
mu jen malíčekNa fořpon s rudou armádou jeli:
František Pacák čís. 64
Vít
Skopal
čís. 58
Bedřich
Panák čís. 41
Osvald
Panák čís. 48
Vlezli za armádou různé věci, po týdnu
se vrátili domů.
Národním správcem na velkostatku byl
učiněn Otakar Vopalecký lesní správce tč.
úředník v lesní kanceláři. Za nedlouho
lesy přebrány do státní správy se sídlem
v Lipníku.
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Rolnická komise přetvořena:
Vladimír Lipner – předseda ,
Václav
Frydrýšek – místopředseda, Karel Kropl ,
Karel Koryčan , Jan Záboj,
Josef Kovařík, Antonín Skácel,
Karel Pacáček
Tato komise prováděla parcelaci.
Parcelováno bylo na 70 ha půdyPro podezřelé chování k vůči českému
národu za doby okupace byli zajištěni:
Zuzana Piskořová čís. 115
Alois
Ples čís. 110
Marcela Kramplová čís. 46
Jan Krampla čís. 46
Hermína Veselská čís. 57.
Po dalším výslechu byli propuštěni na
svobodu. Jan Krampla byl odeslán do
Lipníka dokud se vrátil až po žních.
Hermína Veselská byla po žních odsunuta
do Německa.
Nařízena mobilizace mladších ročníků.
V národním výboru bylo paritní
zastoupení všech čtyřech politických
stran.
Komunistická,
sociální,
demokratická, lidová, národně sociální,
každá strana měla 4 členy. Národní výbor
stanovil
tyto
odměny
obecním
funkcionářům: Předsedovi Kč 7.200,–
Pokladníkovi Kč 2.500,–

Tajemníkovi
Volby do ONV

Kč 3.600,– ročně.
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(okresní národní výbor) a ZNV (zemský
národní výbor). Místní národní výbory
vyslaly zástupce k volbám do ONV. Ze
zdejší obce byl vyslán Václav Frydrýšek.
Volby byly prováděny v úřadovně ONV. U
ONV byli zvoleni zase zástupcové, kteří
volili v Brně – zemský národní výbor.
V měsíci
červnu
byly
provedeny
odvody. Z naší obce šlo asi 36 branců
s hudbou. V předu šly 2 hanačky, Marie
Svobodová a Květoslava Nádvorníková
vprostřed partyzán Zdeněk Valigura se
stání vlajkou. Schopných uznáno bylo 33.
Od roku 1939 odvody konány zde nebyly.
15. 7. Byla provedena ve zdejší obci
manifestace nebo-li znovu vzkříšení
naší republiky Československé.
Ráno v 5 hodin budíček, pak polní
mše svatá v zámeckém nádvoří u
sochy sv. Floriána. Mši sloužil p.
Valentin Doležal tč. farář v Oseku.
Řeč jeho byla krásná napomínal
všechny
přítomné
k lásce
spolubližního, vzpomenul všechny
útrapy a strasti českého lidu po čas
okupace. Po službách Božích byl
odhalen základní kámen pro pomník
zemřelým a umučeným po čas
německé okupace. Základní kámen
byl postaven v parku ze zdejšího
lomu a v něm vytesán p. Janem
Ondrouchem r. 1945. K odhalení
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promluvil Dr. Horňanský tč. soudce
v Lipníku.
Ve své řeči zase
napomínal
ku
svornosti
a
spolupráci všech 4 politických
stran. Vzpomenul rudou armádu co
přinesla
oběti
něž
vítězství,
vybojovala pro naši svobodu. Pak
následoval
společný
oběd.
Odpoledne procházel se průvod
vesnicí. V předu jely 2 elegorické
vozy, jeden znázorňoval porobu,
drubý
svobodu.
Slavnost
se
odbývala v zámeckém parku. Na
rozloučenou měl zde proslov zdejší
správce školy Emil Lýsek, odcházel
od svého působiště, odkud byl Němci
v r. 1939 vyštván. Působil v Lazích u
M. Ostravy. Řeč jeho byla krásná,
vytýčil v ní pracovitost a snaživost
zdejších občanů. Večer se odbýval
letní karneval. Účast byla ohromná.
Vybráno bylo Kč 64.000,–. Tento
obnos bude věnován na pomník
umučených. Při této slavnosti se
vyznamenala
sokolská
mládež
krásnými vložkami.
V měsíci červnu snesla se silná bouře.
Mraky se hnaly velmi nízko. Při každém
zablesknutí znamená úder. Také blesk
tehdy zapálil domek p. Josefa Pospíšila čís.
75. Střecha byla v krátkosti ohněm
strávena. Ostatní bylo zachráněno. Tehdy
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v okolí bylo plno ohňů. Nebylo vesnice
odkud by nekouřilo.
Rolnická komise přidělila pozemek ve
výměře asi 1,4 ha
pod „panskými
stodolami“ na dětské hřiště.
Do pohraničí z naší obce odchází:
Jaroslav Čada s rodinou
Josef Makovička s jeho manželkou
Antonín Vláčil s rodinou
Josef Simon s rodinou
Antonín Čeladník a manželka
František Drábek s rodinou
Marie Čočková a její matka
Po odchodu správce školy Emila Lýska
byl na zdejší školu dosazen za správce
školy Julius Nádvorník, zdejší rodák čís.
98.
V říjnu konaly se nové volby předsedy
do MNV za přítomnosti zástupce ONV
Čeňka Pavelky z Lipníka. Předsedou zvolen
Bedřich Hanzlík, místopředsedou Václav
Frydrýšek. Obecním tajemníkem zvolen
Julius Nádvorník zdejší správce školy.
Utvořena volební komise: Zemánek Jan,
Hlobil Karel,
Valentin Zbořil,
Bedřich Chodil. Utvořeny
nové
volební seznamy. Do volebních seznamu
dle nového výnosu jsou zapsány osoby
obojího pohlaví po dovršení 18 let. Do
voličských seznamů bylo zapsáno 529
voličů. Mužů 254 a žen 275.
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V době okupace muselo býti vyřazeno
mnoho českých knih. Nejhorší vyřazování
bylo právě v době atentátu Heidricha. Do
úschovy bylo dáno ku Karlovi Pacáčkovi a
Bedřichu Chodilovi větší množství knih od
dobrých
českých
spisovatelů.
Po
osvobození byly knihy dány opět do
knihovny. Po uspořádání knihovny jevil se
stav 1472 svazků. Čtenářů: 127 dospělých a
mládeže.
Knihovna měla příjem Kčs 4.393,10
vydej: Kčs 3.855,–
Knihovní rada: Julius
Nádvorník
předseda
Drahomíra
Poppová
knihovnice
Karel Pacáček pokladník
Bedřich Chodil a Hynek
Čada členové.
Přihlašování veškerého majetku jak
movitého tak nemovitého. Hotové peníze i
úspory byly vzaty na vázaný vklad. Za
odevzdané peníze protektorátní dostal
každý občan na výměnu Kčs 500,–. Staří
lidé, kteří nemají jiných příjmů dostanou
k obživě jistou částku měsíčně uvolniti.
Také mladí manželé a studující na
vysokých školách mají možnosti vybírání
z vázaného vkladu.
Po letech zase radostně a svobodně
oslaven 28. říjen.
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Byly zde do zemědělství k mnohým
rolníků přiděleny pomocné síly obojího
pohlaví Němců z pohraničí. Po vyšetření
někteří přišli na odsun ostatní do svých
domovů,
kteří
byli
ze
smíšeného
manželství.
Vyšel dekret prezidenta republiky o
znárodnění klíčového průmyslu a bank.
Združstevnění cukrovarů a lihovarů. Lid
to s nadšením přijal.
Řepné kampaně se letos opozdily jelikož
cukrovary byly značně válkou poškozeny
a pro nedostatek uhlí a koksu.
Jevila se nouze o chléb a maso.
V roce 1945 bylo zde: 3 hostince, 2
obchody,
1
konsumní
společnost
„Budoucnost“ se sídlem v Prostějově, 1
stolař, 1 kovář, 2 krejčí a 1 obuvník.
V roce 1939 zemřelo 11 osob a
narozených bylo 13.
V roce 1940 zemřelo 10 osob a
narozených bylo 13.
V roce 1941 zemřelo 7 osob a
narozených bylo 14.
V roce 1942 zemřelo 7 osob a
narozených bylo 12.
V roce 1943 zemřelo 16 osob a
narozených bylo 12
V roce 1944 zemřelo 9 osob a
narozených bylo 14.
V roce 1945 zemřelo 11 osob a
narozených bylo 18.
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Úhrnem za 7 roků 71 osob.
Obecní příjem za r. 1945 činil: Kčs
146.298.,65
Obecní výdej za r. 1945 činila: Kčs
140.359,80
Obecní hotovost činila: Kčs 5.938,85
Rok 1945 byl dosti příznivý, úroda
obstojná. Úhrnem od r. 1939 po dobu
okupace do r. 1976 se narodilo 96 osob. O 25
se narodilo více než zemřelo.
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Rok 1946
7. 3.

Oslava
96letých
narozenin
prezidenta T.G. Masaryka. Ve zdejší
sokolovně byl promítán úzký film ze
života prezidenta. Účast byla hojná.
30. 3. Přednášel
zde
v místnostech
sokolovny okrskový starosta župy
„Kratochvílovy“
z Přerova,
p.
Lukaštík jako bojovník západní
fronty. Velice pěkně znázornil
počátky a pak další těžkosti
československé armády v Anglii.
Vzpomenul udatnost a odvahu
našich letců. Další přednášku zde
provedl kap. Kouřil z Bludova, o
svém útěku z „Protekorátu“ přes
Polsko do Francie a po zhroucení do
Anglie.
Pak
hrozné
útrapy
československých
jednotek
v severní
Africe.
Vyčerpávající
pochody při tropickém vedru a
nedostatek vody. Řekl, že dostávali
denně půl vojenského šálku vody, ta
měla sloužiti na pití, k umívání a
často i k vaření. Noci přímo mrazivé.
1. 5. Letošní rok ponejprv zase oslaven 1
máj po 7 letech. Všechny pracující ze
zdejší vesnice jak průmyslový dělník
tak malý i střední zemědělec šel
manifestovat pro lepší zítřek a
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trvalý mír. Bez rozdílů politických
stran.
9. 5. Ponejprv oslaven 9. květen „Den
vítězství“, kdy „Rudá armáda“
zvítězila nad fašismem. Vesnicí
prochází lampiónový průvod ke
škole, tam u desky padlých pronesen
proslov odborným učitelem Jakubem
Sedlákem z Oseka. Pak zapěny státní
hymny československá a ruská.
28. 10. Oslava 28. října byla provedena
besídkou žáků zdejší obecné školy.
Vláda vyhlásila dvouletý plán na
znovu vybudování naší republiky.
17. 7. Byl pro náš kraj velkým svátkem.
bude zapsán ve všech kronikách jako
nejvýznamnější událost tohoto
roku, vždyť obě naše okresní města
poctil
návštěvou
prezident
„Budovatel“ dr. Eduard Beneš. Jsme
velmi vděční za vzácné jeho
pochopení, když vyhověl přání
obyvatelstva
v době
svého
prázdninového
odpočinku
a
navštívil tolik měst a obcí, i na
našem okrese. Lid moravský i
slezský může býti hrdý na to, že jeho
pevnou víru ve svobodu a touhu po
činu za doby okupace ocenil muž
takového
věhlasu
–
světový
státník, jakož i těšitel v době trudu
a smutku. Nadšené přijetí, ovace a
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slzy radosti byly jen malou
splátkou za dluh spočívající ve
veliké, až nadlidské práci v obou
světových válkách i v dobách míru.
Z nadšeného přijetí poznal prvý
občan státu, že zástupci národa
v UNS promluvili výkonnou volbou
prezidenta
z duše lidu, který
v nejtrpčích chvílích dovedl i přes
nebezpečí naslouchat z dálky jeho
pevnému a nesmlouvavému hlasu,
hlasu pravdy a spravedlnosti,
věštícímu zadostiučinění a vítězství,
jež skutečně přišlo. Ke všem přáním
za slavnostní cesty připojuje se i
všechen lid našeho okresu, přeje
panu prezidentovi dlouhého a
pevného zdraví a prohlašuje, že slib
daný jeho zástupci, že ze všech sil se
přičiní o budování republiky, splní.
Z naší vesnice i z celého okolí sešlo
se mnoho lidu uvítat a poděkovat
milému
prezidentu
za
znovuvybudování naší tentokrát
národní republiky Československé
bez cizích příživníků. Prezident a
generál Ludvík Svoboda přijeli na
náměstí a slezli z auta a chtěli
poděkovat lidu za milé uvítání, ale
městský rozhlas vypověděl službu.
Po krátké přestávce vracejí se o
městské radnice, vsedají do svých
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vozů a za zvuku státních hymen
odjíždějí k Hranicím.
V květnu byly provedeny volby do
UNS dle jejich výsledků byly
upraveny místní národní výbory. Ve
zdejší obci byla nesilnější strana
KSČ zvolení členové.
KSČ:
Václav
Frydrýšek – předseda
Jan Zemánek
Karel Kropl
Bohumil

Nádvorník

Josef Svoboda
Antonín

Valigura
Strana sociálně-demokratická: Hynek
Čada – předseda
Karel Pacáček
Leopold Uhma
Stanislav
Pazdera
Strana lidová:
Valentin
Zbořil
Ladislav Pospíšil
Evžen Navrátil
Strana národně-socialistická:
Karel
Hlobil
Leopold Čoček
Za místopředsedu zvolen:
Václav
Frydrýšek čís. 155.
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Radní:
60

Jan Zemánek, čís.
Ladislav Pospíšil

čís. 39

Leopold Čoček

čís. 158
Finanční komise doplněna místo Karla
Pacáčka – Bedřich Hanzlík.
Pokladník:
Leopold
Uhma čís. 93
Osvětová komise:
Vladimír
Čoček čís. 142
Julius Nádvorník
– správce školy
Sociální:
Hynek Čada
čís. 134
Jaroslav Hanzlík
čís. 63
Bytová:
Antonín
Valigura
Antonín
Mareček
Josef Svoboda
Hospodářská:
Hynek Čada
Valentin Zbořil
Jan Ondrouch
Antonín
Valigura
Zemědělská:
Karel Kropl
Bedřich Chodil
Josef Suchánek
Karel Hlobil
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František Panák
Bohumil

Nádvorník
Kostelní konkurenční výbor: Antonín
Skácel
Jan Vykoukal

Promýšleno zříditi pro celou obec
vodovod, část kanalizace ve „Veselí“ a
regulační plán. Obecní telefon přemístěn
z čís. 63 do čís. 60. Jelikož z parcelace
spolek chovatelů hovězího dobytka
nedostal žádného přídělu, dává MNV do
bezplatného užívání parcelu 945 a 950
v polní trati „pod stodolami“.
Obecní rozpočet na rok 1946:
Celková spotřeba:Kčs 169.034,–
úhrada: Kčs 121.186,–
schodek: Kčs 47.848,–
Uhrazeno 100 % daní domovní a činžovní a
34 % k daním ostatním.
Účty za rok 1945:
Příjem: Kčs 146.298,65
Vydání: Kčs 140.359,80
Hotovost:
Kčs 5.938,85
V roce 1946 byl předpis chlebového
obilí 400 q dodáno bylo 650 q. Úroda byla
pěkná s dobrým výnosem, léto bylo teplé
málo dešťů. Koncem žní přihnala se bouřka
se slabým krupobitím přes polní trať
„Roubanina“ zachvátila již jen ovoce a
směsky, škoda nebyla veliká.

- 99 -

Kronika č. 1

Obecní
knihovna
přemístěna
z kancelářské místnosti do zadního bytu
ode dvora v obecní budově čís. 42.
Po prázdninách odchází pí. učitelka
Drahomíra Poppová jako správkyně školy
do Skorotína, okres Nový Jičín. Knihovnu
přebírá Bedřich Chodil a zastupuje ji po
dobu jednoho roku, když opět se vrací na
staré působiště a znova zaujímá místo
v knihovně jako dobrá knihovnice.
Strana KSČ darovala obecní knihovně
37 nových hodnotných knih. Stav
knihovny vzrost do konce roku na 168
svazků. Čtenářů celkem 123. Dospělých 36 a
mládeže 47.
Příjem do knihovny činil: Kčs 3033,10 a
vydání 2.932,–
Honitbu ve zdejší obci přebrali občané.
První leč byla pořádána v sále sokolovny
dne 30. 11. za velké účasti. Kořist byla také
hojná.
Tělocvičná jednota „Sokol“ přichází
pozvolna
opět
v život
po
mnoha
pronásledovaní po čas okupace. Pořádá
mnohé zábavy a zúčastňuje se různých
zájezdů do okolních i vzdálenějších vesnic
k okrskovému a veřejnému cvičení. Stav
k 31. 12. činí 55 mužů a 41 žen,11 dorostenců,
24 dorostenek, 28 žáků a 36 žaček. V tomto
roce 26. dubna zemřel Vincenc Hlobil,
spoluzakladatel „Sokola“ v roce 1920.
Budiž mu země lehkou.
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Provedena adaptace domku čís. 12,
bývalá
panská
sušírna
na
lesní
semena,nyní majetek Františka Povolného.
Vláda stanovila dvouletý plán na
znovu vybudování naší republiky, která
byla německými okupanty tak zničená,
obzvláště v průmyslu.
Počet zemřelých činí 11; 6 mužů a 5 žen.
Narodilo se 13 dětí.
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Rok 1945
V lednu dostoupila zima až 27°C. Na
jaře po zimní vláze se dobře zaselo. Z jara
nepatrné srážky a pak celé léto až do
pozdního podzimu nepršelo. Léto bylo
velmi horké. V tratích „Roubanina a Obec“
ječmene a ovsy se vůbec nevysypaly.
Brambory v těchto tratích byly jako
vlašské ořechy a drobnější, celkem i v
jiných tratích nebyly o moc větší a pak
velmi málo. Byly vážné obavy, že bude hlad.
Naše vláda zakoupila obilí ze sovětského
svazu a tím hlad zažehnán.
Zřízena mateřská škola, v přízemí
školní budovy. MNV daruje mateřské
škole Kčs 6.000,– v proplacených účtech.
Zřízením zde strojního družstva MNV
stal se členem s 20 podíly, podíl Kčs 100,– a
Kčs 10,– zápisného tedy celkem složil Kčs
2200,–. bylo odprodáno místo pro stavbu
rodinného domku Antonínu Mikšíkovi
podél silnice k Oseku vedle Františka
Chodila čís. 167.
Usnesení dávek:
Dávka z 1 psa Kčs 50,– ze dvou 80,– atd.
Dávka z karet 6 Kčs a z kartenky a 10 %
dávka z lihovin z prodejní ceny.
Dávka z bytu ze světnice Kčs 50,–
z koupelny, provozovny Kčs 100. MNV
dostal příslib Kčs 50.000,– na zřízení
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obecního vodovodu bude-li zřízen ve
2letém plánu. Podaná žádost o příděl části
lesa nad Veselíčkem, žádost byla
zamítnuta, les přidělil ZNV MNV
v Přerově.
V trati na „Roubaninách“ byly osázeny
2 parcely třešněmi. O zdejší zámek podala
si žádost „Charita“ MNV oproti tomu
klade si podmínky, by zdejším občanům byl
nerušeně ponechán volný přístup do parku
a do zámecké kaple, kdež se každoročně
sloužili 3 mše svaté za zdejší občany.
MNV odprodal další stavební místo
vedle Antonína Mikšíka p. Hofbauerovi
z Prostějova za 1 m2 Kčs 10,–. Ve schůzi
stanoveny nové ceny na zakoupení
rodinných hrobů z hrobek a sice 1 hrob
50,–, hrobka Kčs 1000,– na dobu 30 let.
Účty za rok 1946:
Příjem: Kčs 207.554,15
Vydání: Kčs 194.723,–
Hotovost: Kčs 12831,15
Zbouráním domku čís. 14, byl to bývalý
panský domek sloužící pro 2 byty panským
kočím. Byl již ve špatném stavu a překážel
silničnímu provozu. Bouračku provedl
Albín Totáč, zdejší rodák tč. jako
železniční zřízenec v M. Prosenicích.
Vhodný stavební materiál odvezl na své
stavební místo na skalním lomem směr ku
Svrčovu.
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Sokolské hřiště oseto makem.
Tělovýchovný
jednota
„Sokol“
přistoupila za člena místního strojního
družstva. Zakoupila asi 20 podílů Kčs
2200,–
6. 7. Provedeno
veřejné
cvičení.
Zúčastnění
se
župního
sletu
v Lipníku. Zúčastnění se veřejného
cvičení
v Loučce,
pak
svičení
v Daskabátě, v Prosenicích, Oseku a
Soběchlebích.
Ve školní prázdniny přišlo do zdejšího
zámku asi 70 polských dětí obojího pohlaví
na výměnu. Na rozloučenou sehráli zde
v zámeckém nádvoří národopisnou besídku
ze zdejší tělovýchovnou jednotou „Sokol“.
Provedli své krásné národní tance ve
svých
krojích.
Kdo
se
zúčastnil,
nezapomene nikdy na krásné výstupy
mládeže naše bratrského národa. Na
druhý den odjížděli podívati se na naši
matičku Prahu, pak po kratším pobytu do
své vlasti. Nezapomněli na pobytu u nás.
nastalo vyměňování dopisů a pohledních
lístků mezi zdejšími žáky a bývalými
návštěvníky z Polska. V dopisech radostně
a upřímně vzpomínaly na bratrské jednání
československé mládeže. Polští učitelé
naučili zdejší mládež sokolkou tančiti
jejich národní tance „Krakovják“.
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Koncem roku vypukl v bývalém
panském dvoře čís. 5 požár. Dík zdejšímu a
Lipnickému hasičskému sboru, že požár se
nerozšířil na další objekty. Požárem
nejvíce utrpěly škody rodina Marie
Jurajdové a Žofie Panisové. Marie
Jurajdová po požáru odstěhovala se do
pohraničí a Žofie Panisová k p. Plesovi do
čís. 110.
Hasičský sbor důrazně žádá MNV o
zřízení vodních nádrží, pro bezpečnost
celé obce.
Každoroční žňové hlídky 1 hasič a 2
občané.
Následkem
parcelace
vznikl
nedostatek potahů, tím povstalo založení
strojního zemědělského družstva již v r.
1946, bylo zapsáno 20 členů se 634 podíly, 1
podíl Kčs 100,– a 10Kčs zápisného. Dalším
přistupováním členů dostoupil počet na
112 s 1018 podíly.
Bylo zakoupeno: 1 traktor
1 elektromotor
1 kábel
2 lisy na slámu
2 mlátičky čís. 24,32
2 řemeny, isury na
plevy
1 šrotovník
V úhrnné ceně Kčs 315.626,70.
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V tomto
roce
byla
provedena
zemědělská výstava v Praze. Několik
zdejších zemědělců výstavu navštívilo.
V letošním roce bylo dodáno 56.000 kusů
vajec. Předepsáno bylo chlebovin 600 q,
dodáno 550 q. Předpis ječmene 57 q, dodáno
58 q. Bramborů 59,52 q, dodáno 67 q. Hovězí
maso 264 q, dodáno 298,34 q. Vepřového
253,82 q, dodáno 269,53 q.
Stav knihovny se jevil 1727 svazků,
čtenářů 11, dospělých 62, mládeže 49. Za
zimní měsíce bylo půjčeno 2612 knih.
Příjem činil: Kčs 5.369,10
Vydání:
Kčs 6.554,90
Schodek:
Kčs 1.185,80
V tomto roce zemřelo 6 žen a 1 muž.
Narozených 13 dětí.
Zakladatelem strojního zemědělského
družstva byl Jan Zemánek čís. 60. Zároveň
zvolen předsedou.
Místopředsedou :
Josef Grygar čís.
18
Jednatel:
Jan Záboj čís. 124
Pokladník :
Libor Lenert čís. 144
Hospodář:
Antonín Skácel
čís. 149
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Rok 1948
25. 2. Přebírá pracující lid vlád do svých
rukou.
V květnu byly provedeny volby do
UNS kandidátka byla jednotná a
odevzdáno bylo 87 % platných hlasů.
Prezidentem republiky byl jednohlasně
zvolen dělník Klement Gottwald z Dědic
od Vyškova.
4. 3. Utvoření akčního výbor.
Za předsedu zvolen: Josef Svoboda
čís. 141.
Místopředseda: Bedřich Chodil čís.
37.
II. Místopředseda: Vladimír Hučín
čís. 156
Zapisovatel: Vladimír Čoček čís. 142.
Další členové: Břetislav Zavadil čís.
32.
Leopold Ulma čís. 93
Stanislav Pazdera čís. 165
Julius Nádvorník čís. 68
Josef Suchánek čís. 53
Maxmilián Pazdera čís.
151
Václav Sedláček čís.
V tomto akčním výboru národní
fronty byly nastoupeny všechny 4
politické strany. Tato složka měla
za povinnosti, aby MNV byly
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obsazeny poctivými pracovníky, pro
znovu vybudování obcí a celého
státu. Ve zdejším MNV nebylo
zapotřebí prováděti změny. Tato
změna byla od všech rozumně
přijata a všichni slíbili, že budou ve
prospěch obce a celého státu
poctivě pracovati.
10. 3. V časných ranních hodinách přišla
smutná zpráva o tragické smrti
našeho ministra zahraničí dr. Jana
Masaryka. Jan Masaryk odešel ve
chvíli, kdy jsme to nejméně
očekávali. Bude nám chybět jako
státník, který má velké zásluhy o
naši republiku, bude nám chybět
povoláním
diplomat,
ale
ve
skutečnosti
opravdový
lidový
ministr a člověk zlatého srdce.
Loučíme se s Janem Masarykem. A
snad se přece neloučíme Jan
Masaryk zůstává s námi tak jak
zůstal s námi v dobách dobrých i
zlých jeho otec. D. Janu Masarykovi
bylo 60let.
1. 5. Letos ponejprv oslavovaly obě
dělnické strany 1. květen současně.
Průvodem vesnicí v hojné účasti byl
oslaven 9 květen „Den vítězství“ pod
protektorátem MNV. Oslaveny
v sokolovně 64 narozeniny dr.
Eduarda Beneše.
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26.-27. 6. Na upomínku 100letého zrušení
robot, bylo uspořádána celostátní
výstava v Kroměříži. Celostátní
sjezd národních výborů se konal ve
dnech 26. a 27. června. Sjezdu se
zúčastnili: Václav Frydrýšek, Josef
Svoboda, Jan Zemánek, Stanislav
Pazdera.
4. 5. Vzdal se prezidentského úřadu Dr.
Eduard Beneš pro svůj zdravotní
stav. Po šestiletém pobytu v cizině a
po nadlidské práci pro svůj národ
vrátil se domů s podlomeným
zdravím.
3. 9. Došla nám přesmutná zpráva, že nás
navždy opustil druhý prezident Dr.
Eduard Beneš. Zemřel v pátek
v 18:10hod na svém
letohrádku
v Sezimově Ústí. Dovršil se čas, až
dílo Tvé se splnilo. Vracíš se opět do
rodné půdy, z níž jsi byl vyšel. Ty
synu kožlanského sedláka, jemuž
osud určil úlohu dějinnou. Zasadil
Tvůj život do rámce velké epochy
národa s krásným životním učením,
abys společně s Masarykem vyvedl
národ z poroby třistaleté a Tys,
jako věrný jeho syn, přijel tento
úděl. Šel jsi, abys bojoval za práva
porobeného
lidu
a
dobýval
spravedlnosti jeho věci a jeho
pravdě. Vaše kroky byly žehnány
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vděkem národa. Pravda, kterou jste
hlásali a o níž jste bojovali,
zvítězila jako vždy zvítězí vše
spravedlivé. A když nevěra a násilí,
zrada a zbabělost šly světem a opět
ohrozily věc národa, šel jsi znovu,
s novou generací osvoboditelskou,
tak jako před dvaceti lety, abys
burcoval svět a dovolával se jeho
morálního svědomí. Šli jste s vírou
vyjádřenou oním krásným heslem,
které lid vtekl do státní vlajky:
„Pravda vítězí“ a pravda malého
národa znovu zvítězila. Pak až
nemoc
zdolala
Tvoji
energii,
odevzdal jsi svůj úřad svému
nástupci. Truchlící národ žehná Ti
na poslední cestě, jako žehnal Tvým
krokům za života. Odcházíš, ale
budeš věčně žít v srdci národa.
Knihovna vzrostla na 1787 svazků.
Navštívilo ji 111 čtenářů, 59 dospělých a 52
mládeže. vypůjčeno bylo 2463 svazků.
Příjem činil: Kčs 6.748,30
Vydání: Kčs 6.047,30
Hotovost:
Kčs 701,–
Letošní rok byl konán všesokolský
slet. Sokol v Praze XI. Slet navštívilo 59
cvičících členů a členek. Žen 18, mužů 11, 8
dorostenek, 6 dorostenců, 10 žaček a 6
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žáků. Mimo cvičících navštívilo ještě 6 žen
a 5 mužů necvičících celkem 70 členů.
23. 11. Vzpomenuty narozeniny prezidenta
Klementa Gottwalda v sokolovně
proslovem zdejšího řídícího učitele
Juliuse
Nádvorníka.
Sokolská
jednota darovala Kčs 400,– na
památník umučených nacistickou
okupací na Zákřově.
25. 12. Byla sehrána divadelní hra od
Sokola Tůmy „Soucit“ Nacvičil Alois
Jurajda. Do MAV za sokola byl
zvolen Bernard Svoboda.
Výstavu hasičů v Kroměříži navštívilo
12 mužů a 2 ženy ze sboru, jeli na stříkačce.
14. 10. Skládání slibu všech členů sboru do
rukou předsedy MNV a MAV.
Koncem roku byl celkový stav 28
mužů a 3 ženy. Celkem 31 členů.
V tomto roce navštěvovalo národní
školu 60 dětí.
V I. třídě 35; 18 hochů, 17 dívek;
průměrná schopnost 2,10.
V II. třídě 25; 14 hochů, 11 dívek;
průměrná schopnost 2,03.
Po řadu let šly tyto dvě dělnické
strany každá jiným směrem, až po
únorovém
vítězství
sloučily
se
dohromady ve stranu KSČ. Počet dosáhl
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na 90 členů. Předsedou strany SDM byl
Hynek Čada, zedník čís. 134.
Prezident Klement Gottwald vyhlásil
5letý plán. Během 5 let má býti vybudován
těžký průmysl v našem státě. V našem
státě bylo velmi málo továren na těžký
průmysl, tak že výrobky jsme musely
kupovat za drahé devizy z ciziny.
Poměry hospodářské:
Polní úroda zemědělských plodin byla
dosti dobrá. Obilí, brambor, sena. Mezi
vepřovým dobytkem počíná se vyskytovati
obrna. Jest to asi následek po loňském
katastrofálním suchu. Dle úsudku Dr.
Sedláka z Lipníka. Tohoto roku bylo
zazimováno 156 včelstev. Úroda ovoce
dobrá: Cena se rozumí za 1 kg.
třešně:
10-12 Kčs
hrušky: 8-10 Kčs
jablka: 10-12-15
Kčs
švestky: 15-18 Kčs
ořechy 80 Kčs
(suché)
Zima byla velmi mírná, většinou deště
se sněhem jaro chladné, léto a podzim
teplé, srážek poměrně málo.
Po prohlídce elektrické sítě podal
zástupce VME zprávu MNV, že sít je již ve
velmi chatrném stavu a potřebuje nutně
obnovu.
Promýšleno
zříditi
obecní
rozhlas. MNV poukázal firmu Tesla Brno
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Kčs 70.000,– na zakoupení rozhlasového
přístroje.
Dosavadní předseda MNV Karel
Pacáček odstupuje a na jeho místo zvolen
Václav Frydrýšek, místopředsedou zvolen
Hynek Čada.
MNV doporučuje žádost Františka
Vágnera o nákladní autodopravu. Živnost
mu byla povolena.
MNV daroval místo sbírky na umučené
na Zákřově Kčs 300,–
Účty za rok 1947: Příjem: Kčs
247.053,20
Vydání: Kčs
240.463,80
Přebytek:
Kčs
6.589,40
Předpis: Obilí chlebového 624,70 q,
dodáno 611,64 q.
Ječmene 360 q a dodáno 391,93
q.
Ovsa 58 q a dodáno 56,36 q.
Brambor 510 q a dodáno 498,56
q.
Olejnin bylo dodáno 6,73 q
Vejce 65,33 q a dodáno o 17
více.
Výstavba obce:
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Část elektrické sítě obnovena od zámku
po školu. Zřízení nového osvětlení ve vsi a
sice u „nového stavení“ u „podvesní cesty“
a v zámeckém nádvoří u Kropkového
z Lipníka za vesnicí směrem k Tupci a
označen číslem z rozbouraného panského
domku 14.
Antonín Mikšík postavil rodinný
domek podél okr. silnice směrem k Oseku a
označen čís. 111. Toto číslo se uvolnilo
sloučením domku 101 na Vicinově.
Každý den mimo neděle a svátky
projíždí přes vesnici autobus Františka
Dočkala z Doloplaz. Jezdí Doloplazy,
Tršice,
Zákřov,
Lazníčky,
Lazniky,
Veselíčko, Osek, Lipník. Z Veselíčka odjíždí
ráno 6:30, odpoledne 14 hod k Lipníku.
Příjezd od Lipníka do Veselíčka ráno 11:30 a
odpoledne v 18 hod.
Do zdejšího zámku nastěhovala se
charita,
přes
50
mužů
většinou
přestárlých a práce neschopných. Byla zde
sloužena v zámecké kapli každoročně mše
svatá jejích knězem, který bydlil v zámku.
Charita si zakoupila na zdejším hřbitově
od MNV 20 míst.
V tomto roce zemřelo 8 osob a sice samí
muži. Narodilo se 15 dětí.
Zástupce VME prohlásil, že oprava sítě
si vyžádá nákladu Kčs 366.400,– občané by
měli uhraditi 77.558 Kčs. Dále, odvezení
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sloupce z nádraží
k upevnění sloupů.
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Rok 1949
24. 2. Oslaveno
výročí
únorového
vítězství chůzí místní organizací
KSČ za účasti asi 45 členů. byl
vyslechnut rozhlas zasedání KSČ
v národním domě v Praze. Po
skončení promluvil soudce Střižík
z Lipníka.
27. 2. Konala se slavnostní schůze MAV
za účasti všech členů. Referát
přednesl soudce Julius Nádvorník a
po skončeném referátu zapěna
„Píseň práce“.
1. 5. Mohutně oslaven 1. Máj všeobecně
„Sokol“
v krojích,
hasiči
ve
stejnokroji a na stříkačce, také
hojně žen se zúčastnilo oslav
v Lipníku. Autobus byl přeplněn.
Zaveden rok stranického školení.
Školení členů prováděl z větší části
soudce Střižík. Školení má sloužiti k tomu,
aby každý člen znal vývoj socialismu a
komunismu, celkový postup strany KSČ a
její politiky před mnichovské a nynější
v nové republice. V čís. 7 byla zřízena
místnost pro spolkové schůze a jiné
spolkové záležitosti. V oné místnosti se
nacházel zámecký archiv.
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3. 12. Byl
zde
založen
„Svaz
československé mládeže. Dvakráte
pokus selhal až po třetím pokusu za
pomocí MAV svaz utvořen, za
přispění
studujících
Václava
Ondrucha a Miroslava Mužíka.
Přistoupilo 20 členů, členství trvá
do dosažení 26 roků. Spolková
místnost byla jim propůjčena v čís. 6
v bývalém kanceláři lesního úřadu.
Prvním předsedou byl Jan Zemánek
řeznický pomocník čís. 60. Všichni
členové
osvědčili
se
na
dobrovolných brigádách při stavění
místního rozhlasu.
Tělovýchovná
jednota
„Sokol“
obdržela zahradu naproti hostince čís. 18
k postavení nové sokolovny a kulturního
domu. Zahradu užíval bývalý hraběcí
lesmistr a lesní úředníci. Prozatímně
zahrada jest upravena pro letní sokolské
slavnosti a zábavy. Přes prázdniny
odpracovaly ženy na žňové brigádě 667
hodin, dorost 346 hodin.
Za přispění hudební školy v Oseku byly
uspořádány oslavy 28. říjen a narozeniny
Josefa Visacionoviče Stalina.
Založen místním řídícím učitelem
Juliusem Nádvorníkem mezi školní mládeží
společnost „Pionýr“. Za členy přistoupilo
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16 členů. V tomto roce navštěvovalo
národní školu 66žáků:
V I. třídě 34; 18 hochů a 16 dívek.
V II. třídě 32; 20 hochů a 12 dívek.
Průměrná pilnost byla I. třídy 2,08 a II.
třídy 2,17.
Provedena oprava školy venkovního
nátěru.
Koupě souborů Jiráskových spisů za Kčs
1500. Mezi občany byla uspořádána sbírka
na rozšíření knihovny pro mládež.
Vybráno bylo Kčs 3000. Ku konci roku byla
uspořádána u Braunerů výstava a prodej
knih. Vystaveno bylo 334 výtisků, prodáno
bylo 73 knih v ceně Kčs 4178. Návštěvníků
se dostavilo 59 dospělých a 39 mládeže.
Knihovna byla navštívena 106 čtenáři; 55
dospělých a 51 mládeže. Vypůjčeno bylo
2865 svazků. Knihovna vlastní 1941 svazků.
Ze žáků byly utvořeny 3 dvojice „úderky“
k roznášení knih pro čtenáře ve vsi.
Příjem činil
Kčs 14 191,–
Vydání činilo
Kčs 14 191,–
9. 11. byla uspořádána místní knihovní
radou beseda se čtenáře ve škole.
Přednášel knihovní inspektor p.
František Dombrovský z Hranic.
Život a dílo Karolíny Světlé.
Návštěva byla skvělá. Čtenáři se
zájmem
vyslechli
krásnou
přednášku o díle této venkovské
spisovatelky.
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Hospodářské poměry
Se zemědělci byli uzavřeny smlouvy o
dodávkách
veškerých
zemědělských
výrobků:
Na jednu dojnici 1 700 l mléka
Vajíčka od 0,5 ha až 1 ha 200 kusů; od 1
ha až 2 ha 260 kusů; 2 až 3 ha 390 kusů atd.
Hovězí z veškeré půdy na 1 ha 71 kg.
Vepřové z orné půdy na 1 ha 61 kg.
Úroda byla dosti dobrá tak, že to co
zemědělci podepsali, jak v obilí, tak i
v jiných produktech mohli splnit. Úroda
ovoce také dobrá. Zazimováno bylo 158
včelstev.
V září likvidoval soukromý obchod
Karel Kuban na čís. 57 a přešel jako
skladník do prodejny „Budoucnost“,
dřívější skladník Bohuslav Gabriel, byl
přesazen na okr. Prostějov.
Záhy na to přepouští zdejší prodejnu
„Budoucnost“ se sídlem v Prostějově a
přebírá ji nově utvořené ústředí
v Hranicích „Jednota“ a prodejna je
označena čís. 18.
Městský národní výbor v Přerově jako
majitel zdejších lesů započal se stavbou
rybníků
na
lukách
u
bývalého
„Švýcarského domku“. Stavbu provádí
stavební komunální podnik v Přerově.
Správa obce
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22. 4. Byl pověřen ONV Václav Frydrýšek
jako újezdní tajemník. Měl na
starosti 4 obce: Veselíčko, Osek,
Lazniky a Tupec. Jeho povinností
bylo aby hlavně veškeré písemné
práce různé rozpisy byly udělány
včas a dodány na ONV. Byl spojkou
mezi MNVa ONV.
Jelikož doposud Václav Frydrýšek
zastával úřad předsedy MNV, po
převzetí nového úřadu nebylo mu
možno dále obě funkce zastávati,
proto zvolen za předsedu MNV
Karel Kropl, malorolník čís. 84.
Stavba místního rozhlasu zdárně
pokračuje.Vykopání děr pro sloupy, přívoz
sloupů a postavení všechno občané udělali
zdarma.
Montáž
provedla
firma
„Barveníček“ Lipník.
Zdejší
zámek
přidělen
ONV
v Prostějově. Charita se stěhuje, po
prázdninách přistěhovala se střední škola
v Prostějově pro vyučování v přírodě.
4. 2. Byla zde zrušena stanice SNB, která
zde trvala 38 roků. Poslední velitel
byl
vrchní
strážník
Richard
Falavášek,
praporčík.
Martin
Pospíšil a strážník František
Halaksa.
Veselíčko patří nyní do Velkého
Újezda.
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Zima velmi mírná, největší mráz 12°C.
Léto teplé, srážek poměrně málo. Podzim
teplý a suchý.
Celkem zemřelo 12 osob, 8 mužů a 4
ženy. charity 4. Narozeno 7 dětí.
17. 2. Konána výroční schůze strany KSČ,
provedeny volby, za předsedu
strany zvolen:
Vladimír Čoček
čís. 142
za místopředsedu:
Karel
Ondruch čís. 115
jednatel:
Miroslav
Derych čís. 5
pokladník:
Brůno
Vogt čís. 122
Obecní účty za rok 1949: Příjem: Kčs
386.857,60
Vydání: Kčs
374.292,70
Hotovost: Kčs
12.564,90
Postaven
nový
rodinný
domek
Václavem
Metelkou
na
spáleništi
v bývalém panském dvoře čís. 5 a označen
čís.
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Rok 1950
Letošním rokem vzrostla opět účast na
oslavách
1.
Máje
v Lipníku.
Byly
korporativně zúčastněny všechny složky.
Členové MNV a MAV dále „Sokol“ hasič,
SČSM, pionýři.
18. 5. Konán zájezd na „Festival mírového
budování“
do
Olomouce.
Byl
vypraven zvláštní autobus, byl
přeplněn. Mnoho dospělých mužů a
žen se „Festivalu“ zúčastnilo včetně
sokola.
Provedena akce „Vojenské vánoce“ Bylo
odevzdáno 21 dárků a 1 dopis. K mírovému
závazku žen, bylo odpracováno 389 hod,
z toho 105 na polních pracích, 55 na lesní
brigádě a zbytek 229 hod na udržení
čistoty v sokolovně a hřišti aj.
Stav členstva: 12 mužů, 10 žen, 17
dorostenek, 13 dorostenců, 32 žákyň a 36
žáků. V červnu provedeno veřejné cvičení.
Starostou nebo-li předsedou byl po
řadu roků jak Zemánek čís. 60.
Místopředseda: Bernard Svoboda čís.
9
Jednatel:
Julius
Nádvorník
správce školy
Pokladník:
Leopold Čoček čís. 158
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Hospodář:
čís. 71
Matrikář:
Náčelník:
131
Vedoucí:

Bohumil

Nádvorník

Brůno Vogt čís. 122
Jindřich Gogela čís.
Marie Vogtová čís. 122,
Jarmila
Nádvorníková
čís.
71,
Miroslava
Zemánková čís. 60

Tělovýchovná jednota „Sokol“ vlastní
tento inventář:
2 hrazdy
divadelní
inventář:
bradla
potřeby
k maskování
kruhy
prapory
kůň
klavír
šplhací lano
3 kamna
kladiva
světel.
reostat. knihovna
švédská lavička 102
k.skláp.židlí
2 pár kuželů
15
skládacích stolů
1 mikrofon
gramorádio
parket.
Náklad na postavení sokolovny v roce
1922 činil tehdy 14.120 Kč. Dnešní veškerý
majetek činí 103. 773 Kčs.
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Předseda MAV Josef Svoboda pro stáří
a chorobu se svého úřadu vzdává. Strana
KSČ ve schůzi volí nového předsedu Aloise
Jurajdu, dělníka čís. 95. Ten tuto funkci
s ochoty přebírá a slibuje, že bude čestně a
svědomitě svěřený úřad zastávati.
13. 5. Místní organizace KSČ ve schůzi se
usnesla na navržení nových členů
MNV. Počet členů má býti rozšířen
z 15 na 24.
Navrženi byli 14 soudruhů a 10 členů
s jiných organizací a bezpartajních.
Soudruhové:
Stanislav Pazdera čís. 165 Karel Kropl
čís. 84
Vladimír Hučín čís. 156
Leopold
Ulma čís. 93
Josef Svoboda čís. 141
Břetislav
Zavadil čís. 32
František Vágner čís. 113 Karel
Ondruch čís. 115
Antonín Mikšík čís. 111
Oldřich
Dokoupil čís. 51
Květoslav Zedek čís. 69
Karel
Koryčan čís. 98
Karel Kuban čís. 167
Václav
Mauric čís. 4
Ostatní:
Leopold Čoček čís. 158
Ladislav
Zbořil čís. 80
Karel Hlobil čís. 47
Ladislav
Pospíšil čís. 39

- 124 -

Kronika č. 1

Evžen Navrátil čís. 45
Suchánek čís. 53
Karel Panák čís. 116
Frélich čís. 150
Růžena Nesrstová čís. 46

Josef
Antonín

Tato reorganizace byla schválena
místními občany na veřejné schůzi
v hostinci u Braunerů, kterou svolal MAV
za přítomnosti zástupce ONV soudruha
Dostála. Veřejné schůze se zúčastnilo
55občanů.
17. 2. Konala se beseda se čtenáři
v hostinci u Braunerů, kterou
svolala místní školská rada.
Přednášel knihovnický inspektor
František Dumbrovský z Hranic na
téma život a dílo Boženy Němcové.
Každý čtenář rád vzpomíná na
příjemný tento večer, kdy byl
obeznámen
se
životem
naší
nejoblíbenější spisovatelky, která
nejraději
dlela
mezi
chudým
pracujícím lidem, protože ona sama
chudobu a nouzi celý život snášela.
Nejkrásnější dílo jest nesmrtelná
„Babička“, kterou napsala, když byla
v největší bídě a na sklonku svého
ještě mladého života. Zúčastnilo se
95 čtenářů.
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18. 3. Přípisem ONV připisuje se pokladna
místní knihovní rady na pokladnu
MNV. Knihovní rady zrušeny a
knihovny přiřazeny pod správu
MNV, pod kulturního referenta.
Veřejná obecní knihovna pozměněno
na
místní
lidová
knihovna.
Z knihovny nevhodná a braková
literatura vyřazena za pomocí
okresního
knih.
inspektora
Františka Dumbrovského. 136 knih
bylo vyřazeno. Zůstává 1778 knih
vhodných. Knihovnu navštívilo 123
čtenářů; 64 dospělých a 59 mládeže.
Půjčeno bylo 3190 svazků. Utvořeny
3 dvojice z mládeže, které roznášely
knihy pro čtenáře, které nemohli a
nebo snad se jim nechtělo do
knihovny samým přijíti.
I. dvojice roznesla 35 knih.
II. dvojice roznesla 32 knih.
III. dvojice roznesla 36 knih.
9. 5. Učiněna sbírka mezi občany na
knihovnu pro mládež. vybráno bylo
přes Kčs 2.300,–.
19. 11. Výstava a zároveň prodej knih u
Braunerů. Vystavováno bylo 254
knih, prodáno bylo pro dospělé 80,
pro mládež 35 knih v ceně Kčs 5250,–.
Navštíveno bylo 133 osobami; 50
dospělých a 83 mládeže.
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Vyšel zákon o jednotné škole.
Vyučováno jak na středních školách, tak
na bývalých měšťanských školách stejně.
Školy měšťanské zanikají a jsou nahrazeny
školami středními. Školní rady v místě
zrušeny a podléhají pod školního
referenta
u
MNV.
V tomto
roce
navštěvovalo zdejší národní školu 53 žáků.
V I. třídě 23; 13 hochů a 10 dívek. V II. třídě
30; 17 hochů a 13 dívek.
Průměrná schopnost v I. třídě 1,80.
Průměrná schopnost v II. třídě 1,85.
U školní mládeže vyskytly se tyto
nemoci: spalničky, žloutenka, černý kašel.
Letošním rokem bylo provedeno
celostátní sčítání všeho obyvatelstva,
stromoví, pozemků a dobytka. Sčítacím
komisařem byl Julius Nádvorník správce
zdejší školy. Napočteno bylo celkem:
703 osob; 305 mužů a 398 žen.
Do 12 let 149 obojího pohlaví.
Od 12 let do 20 let 76 obojího pohlaví.
Nad 20let 748 osob.
Držitelé čísel v r. 1950 v celé obci:
1. ONV
2. Byt
pro
v Prostějově
domovníka
, nyní útulek
ústavu
pro
řecké
3. Prádelna
děti.
ústavu
4. Byt
zahradníka
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ústavu
tč.
Václav
Mauric
5. Bývalý dvůr,
Jan Zapletal,
Miroslav
Derych,
Josef
Kovařík,
Václav
Metelka,
Leopold
Kropka
a
František
Panák.
6. Státní
vojenské
lesy,
dole
klubovna
SČSM (V I.
patře Karel
Tůma,
důchodní u
státních
vojenských
lesů)
7. MNV
bydlí,
František
Havlík, Josef
Černoch,
Václav
Sedláček,

Poštovní
úřad, Karel
Ondruch,
Josef
Drábek,
Marie
Slaměníková
,
Ludmila
Hanzlíková,
sekretariát
strany KSČ
8. Ferdinand
Chodil
9. Bernard
Svoboda
10. Stanislav
Hejduk
11.Eduard
Hasoň
12. František
Povolný,
toto
číslo
bylo
přeneseno
z vyhořeléh
o domu v r.
1912
Jana
Makovičky.
13. Jan Metelka
14. František
Kuchryk,
přeneseno
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z rozbouran
ého domku
1948
15. Ambrož
Kopeček
16. Jan Skopal
17. Josef Panák
18. Amálie
Srnová
19. Marie
Pipalová
20. Oldřich
Pacáček
21. Jaroslav
Navrátil
22. Františka
Bartošíková
23. Josef Kelar
24. Maxmilián
Čoček
25. Svaz
českosloven
ských
bojovníků za
svobodu
26. Jindřich
Gogela
27. František
Sehnal
28. Josef Kuban
29. Ludmila
Lipnerová

30. Adolf
Mareček
31. Marie
Libigrová
32. Břetislav
Zavadil
33. Marie
Frelichová
34. Rojmund
Pacák
35. František
Kovařík
36. František
Šindla
37. Bedřich
Chodil
38. Žofie
Srubková
39. Ladislav
Pospíšil
40. Karel
pacáček
41. Bedřich
Panák
42. Obecní
kancelář,
obecní
knihovna,
poradna pro
matky
a
kojence
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43. Bohumil
Merta
44. Jan
Vykoukal
45. Leopold
Navrátil
46. Josef
Krampla
47. Karel hlobil
48. Osvald
Panák
49. Bohuslav
Střelec
50. Ludvík
Drozd
51. Josef Bednář
52. Miloslav
Fridrišek
53. Josef
Suchánek
54. Bohumil
Pokorný
55. Spol.chovat
elů dobytka
56. Josef Grof
57. Alois
Brauner
58. Vít Skopal
59. Karel Pecha
60. Jan Zemánek
61. František
Panák

62. František
Král
63. Jaroslav
Hanzlík
64. František
Pacák
65. Miroslav
Brauner
66. Karel Kropl
67. Emilie
Mezková
68. Škola, Julius
Nádvorník,
správce
školy
69. MNV
70. Františka
Mzžíková
71. Bohumil
Nádvorník
72. Josef
Pospíšil
73. Stanislav
Hučín
74. Bedřich
Panák
75. Josef Hejl
76. Jaroslav
Hlobil
77. Antonín
Otáhal
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78. Bedřich
Bubeník
79. Marie
Kuhnová a
Jaromír
Bouchal
80. Ladislav
Zbořil
81. Josefa
Matušková
82. Josef Hlobil
83. Antonín
Otáhal
84. Karel Kropl
85. Marie
Nováková
(Kroměříž)
86. Julie
Kramplová
87. Matylda
Neugebauer
ová
88. Ludmila
Ondruchová
89. Alois
Vagrčka
90. Metoděj
Mikula
91. Josefa
Venclíková
92. Pavel
Paprstka

93. Leopold
Ulma
94. Veronika
Navrátilová
95. Alois
Jurajda,
Stanislav
Zapletal
96. ONV Přerov,
kamenolom
97. MNV
chudobinec
98. Karel
Koryčan
99. Antonín
Mareček
100. František
Ministr
101. Antonín
Mikšík
102. Bohumil
Pokorný
103. Josef Mik
104. Marie
Povolná
105. Antonín
Čeladník
106. Antonín
Valigura
107. Jan Spáčil
108. Leopold
Navrátil

- 131 -

Kronika č. 1

109. Jaroslav
Gogela
110. Alois Ples
111. Ludmila
Havlíčková
112. Richard
Talavášek
113.František
Vágner
114. Marie
Zvešprová
115.Josef Hasoň

(rozdělením
čís. 34)
127. Hedvika
Spáčilová (v
Olomouci,
rozdělením
čís. 107)
128. Františka
Pospíšilová
(rozdělením
čís. 32)
129. Josef
Krampla
(rozdělením
čís. 31)
130. Jindřich
Gogela
(rozdělením
čís. 45)
131.Marie
Skařupová
(rozdělením
čís. 36)
132. Antonín
Jaroš
133. Jan Ondruch
134. Hynek Čada
135. Kristina
Váňová
136. Anna
Čeladníková

116. Karel Panák
117.Hynek
Martinek
118. Vladimír
Klvaňa
119. František
Sedláček
120. Josef Merta
121. František
Haur
122. Bruno Vogt
123. Anna
Valášková
124. Jan Záboj
125. Bohuslav
Zapletal
126. Anežka
Pacáková
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137. Jaroslav
Tomašík
138. Marie
Zedková
139. Tomáš
Dvořák
140. Karel
Zdráhal
141. Josef
Svoboda
142. Vladimír
Čoček
143. Bedřich
Adam
144. Libor Lenert
145. Sokolovna
146. Josef
Šimeček
147. Metoděj
Ohera
148. Alois Čisler
(rozdělením
čís.127)
149. Antonín
Skácel
150. Antonín
Frélich
151.Maxmilián
Pazdera
152. Josef
Bernhauer

153. Julius
Pokorný
154. Leopold
Neugebauer
155. Václav
Frydrýšek
156. Vladimír
Hučín
157. Františka
Vidličková
158. Leopold
Čoček
159. Bedřich
Bubeník
160. Bohuslav
Drábek
161. Julie
Mičolová
162. Konsum
družstevní
„Jednota“
(rozdělením
čís. 30)
163. Jan Navrátil
164. Jakub
Tomášik
165. Stanislav
Pazdera
166. František
Chodil
167. Karel Kuban
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168. Antonín
Rychlý
169. Valentin
Výkuta
170. František
Hlobil
171.Josef
Slaměník
172. NV Přerov
hájenka
Svrčov

173. NV Přerov
hájenka
Staměřice
174. NV Přerov
byty a stáje
v zámeckém
nádvoří
175. Josef Liva
176. Františka
Lakomá
177. Marie
Panáková

Nejstarší osoby v obci: František Záboj
narozen r. 1864
Ludvík
Drozd
narozen r. 1865
Anežka
Vláčilová
narozena r. 1866
Anežka
Pacáková
narozena r. 1866
Justus Zahradníček
narozen r. 1867
Františka Lacinová
narozena 1868
Alžběta
Bajkarová
narozena r. 1868
Julius
Pokorný
narozen r. 1870
Držitelé domu v roce 1900
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Pozn. od čísla 1 až po 7 patřily velkostatku
Podstatskému
1. Alois
12. Jan
Podstatský
Makovička
hrabě
13. Adalbert
2. Jan
Penz
Metelka
domovník
14. Panská
3. Prádelna
budova,
4. Antonín
František
Pospíšil,
Libigr , kočí
zámecký
15. Dominik
zahradník
Kopeček
5. Antonín
16. Martin
Ohera
Fridrišek,
šafář, dvůr
obecní
6. Karel
domek
Veber,
17. Theodor
lesmistr
Pacák
7. Alois Petzl,
18. Jiří Pařízek
správce
19. Ferdinand
velkostatk
Tomašík
u, Vojtěch
20. Rajmund
Povolný,
Pacáček
lesní hajný
21. František
8. Jan
Piskoř
Metelka
22. Antonín
9. Bernard
Vidlička
Rahm
23. František
10. Františka
Skácel
Hejduková
24. František
11. Eduard
Čoček
Hasoň
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25. Dominik
Zápařka
26. Herman
Gogela
27. František
Sehnal
28. Ferdinand
Ulma
29. Jindřich
Lipner
30. Leonard
Bajkar
31. František
Krampla
32. Jan Dörich
33. František
Povolný
34. Josef Pacák
35. Valentin
Kovařík
36. Vincenc
Skařupa
37. Metoděj
Tomašík
38. Adolf
Krystýn
39. Ignác
Pospíšil
40. Josef Pacák
41. Josef Panák
42. František
Jemelka

43. Vincenc
Pecha
44. Vilém
Neuman
45. Methoděj
Panák
46. Jan
Krampla
47. Vincenc
Hlobil
48. František
panák
49. Alexandr
Střelec
50. Ludvík
Drozd
51. Jan Spurný
52. Alois
Vláčil
53. Tomáš
Duda
54. Julius
Pokorný
55. Panský
palírna,
Vilém
Neuman
56. Žofie
Zdráhalov
á
57. Johana
Dienerová
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58. Františka
Skopalová
59. František
Pokorný
60. Jakub
Janáček
61. Nikodem
Panák
62. Josef Řehák
63. Jan Somek
64. Petr
Jemelka
65. Jakub
Kučer
66. Cyril Kropl
67. Antonín
Skopal
68. Škola,
Anna
Odimanová,
školnice,
Bedřich
Gregora,
učitel
69. Josef
Šimeček
70. Leopold
Navrátil
71. František
Ondruch
72. František
Suchánek

73. Antonín
Hučín
74. Karel
Hanzlík
75. Pehonila
Procházko
vá
76. Ferdinand
Hlobil
77. František
Otáhal
78. František
Bubeník
79. František
Kuhn
80. Jan Zbořil
81. František
Panák
82. Jan Bocan
83. František
Otáhal
84. František
Onderka
85. František
Janáček
86. Antonín
Spuňar
87. Matylda
Neugebaue
rová
88. Josef
Ondruch
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89. Jan
Vagrčka
90. František
Vemelík
91. Antonín
Venclík
92. Matouš
Krampla
93. Rafael
Hanzlík
94. František
Krampla
95. František
Tinek
96. Komád
Navrátil
97. Obecní
nemocnice
tč. Antonín
Merta
98. František
Nádvorník
99. Antonín
Mareček
100. František
Ministr
101. Ignác Liva
102. Jan Kouřil
103. Josef Mik
104. Anna
Lipnerová

105. Josef
Povolný,
Panská
budova
106. Karel
Pacáček
107. Kajetán
Chodil
108. Josef Adam
109. Tomáš
Panák
110. Josef Ples
111. Povstalo
rozdělením
čís. 101, v r.
1944 opět
sloučeno
112. Ferdinand
Merta,
rozdělením
čís. 8
113. Josefa
Hanzlíková
,
postavením
výnimku
z čís. 74
114. František
Krampla,
rozdělením
čís. 52
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115. František
Chodil,
rozdělením
čís. 62
116. František
Matyáš,
rozdělením
čís. 56
117. Josef
Merta,
rozdělením
čís. 100
118. Marie
Adamová,
rozdělením
čís. 22
119. Josefa
Sedláčková
,
rozdělením
čís. 75
120. Rudolf
Panák,

121.

122.

123.

124.

125.

Držitelé domu v r. 1850
1. Leopold
Podstatský
, hrabě
2. Bernard
Procházka,
sluha
3. Josef Berk
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4.
5.

rozdělením
čís. 91
František
Panák,
rozdělením
čís. 13
František
Dohnal,
rozdělením
čís. 108
Amálie
Sekaninová
,
rozdělením
čís. 56
František
Záboj,
rozdělením
čís. 84
František
Pacák,
rozdělením
čís. 33
Leopold
Binker,
zahradník
Jakub
Zekel,
úředník,
Matěj
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Vybíral,
šafář,
Karel Raab
Ferdinand
Meichsner,
ředitel
Pivovar
František
Metelka
Jan Rahn
Josef Ohrat
Ignác
Lipner
Jan
Makovička
Jenovéfa
Metelková
Panská
budova,
Andreas
Jelínek
Václav
Sázovský
není
uvedeno,
asi nebylo
postaveno
Vincenc
Kuban
Václav
Stejskalík

19. Ignác
Tomašík
20. Karel
Pacáček
21. Jabuk Kuča
22. Antonín
Adam
23. Ignác
Merta
24. Josef Talla
25. Tomáš
Panák
26. Jan
Kristýnek
27. Cyril
Hradil
28. Ignác
Makovička
29. (křestní
nečitelné)
Lipner
30. Jakub
Avrat
31. František
Hanzlík
32. Martin
Tomašík
33. František
Drábek
34. František
Drbal
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35. František
Záboj
36. Karel
Skařupa
37. Karel
Tomašík
38. Josef Panák
39. František
Pospíšil
40. Jan Vaněk
41. František
Panák
42. Antonín
Spurný
43. Nikolaj
Veselský
44. Jan Avrat
45. Jan Bajkar
46. Jan Venclík
47. František
Nevtipil
48. Jan Panák
49. Josef
Ondruch
50. Ignác
Krampla
51. Antonín
Spurný
52. Cyprián
Skopal
53. František
Krampla

54. Jan Záboj
55. Panská
palírna,
Donát
56. Jan
Kopeček
57. František
Pacák
58. František
Sobek
59. Josef Fišar
60. Jan
Makovička
61. Josef Panák
62. Martin
Ryšánek
63. František
Váňa
64. Ignác
Hanzlík
65. Ignác
Procházka
66. František
Kropl
67. Josef Rahm
68. Škola,
Ignác
Frelich,
správce
školy
69. František
Hradil
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70. Eduard
Navrátil
71. Bedřich
Beneš
72. Karel
Krampla
73. Antonín
Hučín
74. Tomáš
Hanzlík
75.
Sedlá
ček
76. Josef
Hlobil
77. František
Pavlíček
78. Vincenc
Bubeník
79. Frolián
Vrátný
80. Florián
Bortlík
81. Jan Panák
82. Ignác Baar
83. František
Otáhal
84. Ignác
Dohnal
85. Leopold
Janáček
86. Ignác
Kuban

87. Josef Panák
88. František
Hartl
89. Jan
Vagrčka
90. Tomáš
Avrat
91. František
Pospíšil
92. Josef
Kuchařík
93. Jakub
Merta
94. Antonín
Novosád
95. Jan Tinek
96. Ignác Čada
97. Obecní
pastouška,
tč.
Matěj
Štědrý
98. Josef
Koubek
99. Josef
Frelich
100. Václav
Tomašík
101. Deofil Liva
102. Valentin
Velický
103. Josef
Lipner
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104. Panská
budova
105. Josef
Pospíšil
106. Ferdinand
Beneš

107. Eleonora
Kubanová
108. Karel
panák
109. František
Matyáš

V létech okolo 1850 více čísel v obci
nebylo
Další čísla povstala již až po roku 1900
a majitelé jsou v seznamu r. 1950. Do čís. 131
povstaly rozdělením až od čís. 132 až do
dnešního dne nevyšší čís. 177 byly
postaveny nové po světové válce od r. 1919.
Počet pionýrů dostoupil na 23 členů.
Provedena soutěž tvořivosti mládeže,
v Hranicích a v Olomouci. První soubor
získal první místo v kraji a bylo 16 za
odměnu posláno na rekreaci. Druhý
soubor se umístil na II. místě.
Poměry hospodářské
Záři zrušil soukromý obchod Karel
Kuban na čís. 57 a přešel jako vedoucí do
místní „Jednoty“ čís. 18.
4. 2. Bylo ve zdejší obci provedeno výkup
hospodářských strojů. Vít Skopal
mlátička,
Bohumil
Pokorný
traktor, Karel Hlobil mlátička, Jan
Vykoukal elektrický motor. Stalo
se to proto, aby stroje byly více
využity.
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Obrna vepřů se rozmohla do takové
míry, že muselo býti odporáženo předčasně
80 kusů vepřového dobytka.
Ministerstvo
zásobování
zrušilo
potravinové lístky na chléb a bílé pečivo a
na mouku.
Pro letošní rok bylo předepsáno osetí:
Pšenice 47 ha
dodávka
397 q
Žito
34 ha
dodávka
191 q
Ječmen 55 ha
dodávka
386 q
Oves
39 ha
dodávka
15 q
Řepa
43 ha
dodávka
12,513 q
Brambory
31 ha
dodávka
435 q
Úroda byla dobrá a dodávka splněna na
107 %.
Stav dobytka:
Koní:
53
Skot:
290

Krávy:
127
Vepři:
355

Prasnice:
39
Kozy:
311

Celkový katastr obce obnáší ha 1099,75.
Z toho jest:
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Orná půda: 336,7

Rybníky:
1,78 ha
ha
Zastavěná plocha:
Luk:
52,56 ha
9,14 ha
Zahrad: 51,34 ha
Neplodná: 0,4 ha
Pastvin: 15,88 ha
Veřejný majetek:
Lesů:
591,25ha
40,28 ha
Stav stromů ovocných:
Jabloně 1.800
Višně
53
Zákrsky 80
Švestky 4.445
Hrušně 812
Ořechy
Třešně
173
2.472
Zazimováno bylo v tomto roce 137
včelstev
Hovězí na porážku:
Třída A Kčs 20,–
Třída B Kčs 18,–
Třída C Kčs 16,–
Třída D Kčs 14,–
Kráva užitková Kčs
13 000,– až 18 000,–
Selata 1 kg živé váhy
Kčs 100,–
Správa obce
Předseda MNV Karel Kropl na jeho
žádost úřadu zproštěn a novým předsedou
zvolen Stanislav Pazdera, čís. 165 dělník.
Po půl roce již z úřadu odchází a vedení
obce přebírá tentokrát žena - Růžena
Nesrstová, vdova po krejčím čís. 46. Život
této ženy byl těžký. Byl to stálý boj o kus
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chleba. Vychovala 5 dětí na řádné občany
republiky Pracující lid v ní klade plnou
důvěru a věří, že ho nezklame, poněvadž
z něho pochází.
Po
likvidaci
Firmy
Barveníček
dohotovuje poslední montáž Bedřich
Wilman radiotechnický závod v Lipníku
n/B.. V půl lednu ozval se vesnicí ponejprv
hlas místního rozhlasu. Správy místního
rozhlasu
po
zahrání
Krnochového
pochodu „Kolíne, Kolíne“ jsou vysílány
před polednem a před 7 hodinou večer. Na
dohotovení místního rozhlasu provedena
sbírka mezi občany, která vynesla Kčs
7.195,–. Alois Ples daroval Kčs 2.000,– za
zavedení rozhlasu blízko jeho domu.
Koncem roku odchází tajemník, řídící
učitel Julius Nádvorník a na jeho místo
nastupuje Richard Talavašek, vrchní
strážmistr SNB v.v.
Na dolním pastvisku vysázeno mnoho
švestkových stromů. Dřívější mrazy a
puklice švestková vyhubila takřka
všechny
starší
švestkové
stromy.
Švestkové stromky byly zakoupeny od
zdejších občanů.
Opravena obecní cesta ku hřbitovu a
dále směrem až ku sv. Aloisi. Cesta byla
vyštěrkována dobrým modrým štěrkem ze
zdejšího kamenolomu. Ještě jiné úseky
obecních cest byly opraveny, cesta od
zámeckého nádvoří po okr. silnici k Oseku
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k čís. 83. Cesty byly moc ve špatném stavu
neb nebyly opravovány po
řadu let.
Opravy provedeny byly svépomocí zdejších
občanů takřka zdarma.
Na příkaz ONV má býti zde přichystáno
6 ha půdy na založení nové chmelnice.
Půda byla uznána za vhodnou v trati
„Kopanina“ za Vicinovem.
Letošním
rokem
přestává
obec
hospodařiti samostatně a obecní rozpočet
koná se v rámci celostátním.
Výstavba obce
Jelikož MNV pomýšlí zříditi vodovod
pro celou obec byli pozváni odborníci
z KNV, aby zjistili vydatné vodní prameny
v okolí obci. Bylo zjištěno v lesní trati u
„Švýcarského domku“ pak v polní trati u
„Zbeka“ pod zámkem a u hasičské zbrojnice
v obci. MNV dostal na vědomí, že
s pramenem u „Švýcarského domku“
nemůže počítat, poněvadž ten bude
napájeti rybníky, které se tam provádí.
První rybník dohotoven a započato se
stavou druhého. Mládež s díky přijímá
tuto letní lázeň neb z celého blízkého
okolí nebylo se v létě, kde vykoupat a
osvěžit.
VME provádí další opravu elektrické
sítě ve „Veselí“ směr k Oseku.
Po konfiskaci velkostatku dostal do
přídělu bývalou panskou sýpku Eduard
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Hasoň čís. 11. Přestavěl ji a jsou tam 3
bytové jednotky pro jeho dospělé děti.
Spolek „Bojovníků za svobodu“ zakoupil
domek čís. 25 do Ludmily Janáčkové za cenu
Kčs 30.000,– rozboural ho a míní na tom
místě
postaviti
pomník
umučených
německými nacisty za druhé světové války.
Zdravotní poměry
Letní škola z Prostějova se ze zdejšího
zámku odstěhovala a budovy čís. 1 a čís. 6
vzal do nájmu KNV a zřízen zde útulek pro
opuštěné řecké děti.
Počasí
Zima mírná první sníh již 25. října,
největší mrazy jež před Vánocemi 15°C jen
pár dní a pak deště. Jaro suché, deště až
koncem dubna a začátkem května, kdy
stromy jsou v nejlepším květu, proto
úroda ovoce byla velmi slabá. U třešní
řádila místy housenka piďalka tak, že u
některých bylo listí úplně spaseno. Slabé
srážky přišli až v červenci a vydatný déšť
až koncem září.
Úmrtí a narození
V tomto roce zemřelo 18 osob a sice 9 mužů
a 9 žen. Největší úmrtnost v posledních 50
letech. Narozených dětí 11.
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Začátkem tohoto roku soukromý
obchod řeznictví Jana Zemánka zrušen a
zřízena „Jednota“ čís. 78 pro výsek masa na
lístky. Později na to zrušen obchod
řeznictví Adolfa Marečka čís. 30 a na
tomto místě zřízena sběrna mléka a vajec.
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Rok 1951
MNV založil zde spolek „Přátel SSSR“
Po založení přihlásilo se 26 občanů.
V měsíci Sovětského přátelství chodily
dvojice po domech a získávaly další členy
do shora jmenovaného spolku.
Bylo při tomto náboru získáno dalších
asi 75 členů. Tak, že dnes čítá spolek přes
100 členů. Předsedou zvolen Václav
Mauric, zahradník dětského domova.
Aby na oslavách 1 máje zúčastnilo se co
nejvíce osob ze zdejší obce, chodily zváti
dvojice po domovech. Účast byla tak velká
také hodně žen a mládeže i řecké děti ze
zdejšího dětského domova, že autobus
všechny pojmouti nemohl. Průvod městem
byl velkolepý hlavně elegorické vozy
představující výrobu našeho průmyslu.
Následkem světového zbrojení jest
obava, aby nevypukla nová 3.světová
válka, proto náš lid dává veřejný odpor
k hromadnému vraždění. Jsou vylepovány
za okny bílé holubice můru a pořádán
pochod na důkaz, že lid války si nepřeje.
Od 26. 5. do 16. 6. bylo uspořádáno lidové
hlasování pro uzavření mírové smlouvy
mezi pěti velmocemi: Sovětským svazem,
Spojenými státy americkými, Čínskou
lidovou republikou, Velkou Británií a
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Francií, dále o znovu ozbrojování
západního Německa.
Dvojice
roznášely
lístky
shora
jmenovaným textem, který každý občan
svým podpisem potvrdil na znamení
souhlasu. Nikdo se v obci nenašel, kdo
podpis dáti odepřel, neboť každý chce žíti
v pokoji a míru. Zavítalo k nám putovní
kino, které promítalo film „Filmové jaro
na vsi“ a pak po žních „Filmové léto na vsi“.
V květnu
byl
proveden
místní
tělovýchovnou
jednotou
„Sokol“
„Sokolský den“
Sbor
dobrovolných
hasičů
přejmenován na hasičskou jednotu.
Ustanovení hasičských jednotek: Velitel
Břetislav Zavadil
1. Devítka
1. Bohumil
6. Ladislav
Pokorný
Zbořil
2. Josef
7. Karel Kropl
Suchánek
8. Karel Panák
3. Evžen
9. Bohuslav
Navrátil
Střelec
4. Antonín
10. Věra
Čeladnik
Pacátková,
5. Josef Panák
samari.
2. Devítka
1. Antonín
Mareček

2. František
Vágner
3. Oldřich Oles
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4. Josef
Zemánek
5. Oldřich
Dokoupil
6. Jaroslav
Hanzlík
7. Hynek
Martinek

8. Antonín
Mikšík
9. Stanislav
Pazdera
10. Ivona
Marečková,
samarit.

3. Devítka
1. Bedřich
Hanzlík
2. Rajmund Pacák
3. Ladislav
Pospíšil
4. Valentin
Zbořil
5. Antonín
Otáhal

6. Vladimír
Klvaňa
7. Miroslav
Brauner
8. František
Krampla
9. Vít Skopal

V tomto roce navštěvovalo národní
školu 53 žáků.
V I. třídě 23; 13 hochů a 10 dívek.
V II třídě 30; 17 hochů a 13 dívek.
U školních dětí objevily s plané
neštovice v menším měřítku. Byl zde zřízen
1 měsíc žňový útulek pro děti, aby maminky
mohly nerušeně pracovati na žňových
pracích. Částečné stravování školní
mládeže.
Podávání svačin mléko, cukr, tvaroh,
rohlíky, chleba 1 kg na období.
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Průměrná schopnost I. třídy 1,80, II.
třídy 1,85.
1. 10. Zavedena na zdejší národní škole
pobočka pro vyučování řeckých
dětí. Knihovnu navštěvovalo 143
čtenářů; 61 dospělých a 82 mládeže.
Půjčeno bylo celkem 3042 čtenářů,
z toho 1931 zábavných, 52 poučných
a 1059 pro mládež. Stav knihovny se
jeví 1667 svazků. V prázdniny při
inspekci
knihovny
knihovním
inspektorem
Františkem
Dumbrovským
bylo
vyřazeno
dalších 84 svazků jako nevhodné
četby.
3. 1. Byl vysílán projev k 25letému úmrtí
spisovatel K.V.Reise. Ve dnech 24. 25.
26. 8. bylo vzpomenuto 100 výročí
Aloise Jiráska.
29. 4. Byla uspořádána výstava knih
v čekací místnosti MLK vystaveno
bylo 156 knih, z nichž 18 bylo
prodáno v ceně Kčs 1026,–
Při promítání filmu „Filmového léta
byla opět výstava, na které se
prodalo 6 knih v ceně Kčs 330,–.
10. 9. Bylo koupeno místními čtenáři 12
knih v ceně Kčs 826,–.
2. 12. Byla uspořádána největší výstava
v sokolovně.
Výstavu
zahájila
předsedkyně MNV. Místnost byla
krásně vyzdobena. Vyloženo bylo
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120 knih. Prodáno bylo 46 svazků
v ceně Kčs 3244,–. Výstavu navštívili
92 návštěvníků.
26. 4. Uspořádal
v místnosti
zdejší
sokolovny
knihovní
inspektor
František
Dumbrovský literární
večer, jehož programem bylo: Zpěv
míru od Víta Nezvala, přednáška o
Juliu Fučíkovi, četba z Fučíkové
knihy: Reportáž psaná na oprátce.
Závěr večera byly promítány 3 úzké
filmy: Práce v knihovně, velké
stavby SSSR a Život na cholehozu.
Přítomen byl krajský inspektor.
Z občanstva bylo přítomno 70 lidí.
Poměry hospodářské
Hned v lednu započalo s orbou na
chmelnici což se potkalo s velkými
obtížemi. Orba musela býti 60 cm hluboká.
Oráno v začátcích obyčejným traktorem,
ten byl slabý a lehký. Přijel pásový, byly
zkřiveny radlice. Musil býti zhotoven
zvláštní pluh na příkaz ONV Evženem
Navrátilem, zdejším kovářem čís. 45. Orbu
prováděla státní traktorová stanice
v Lipníku
n/B.
Chmelnice
podléhá
chmelařskému spolku v Žatci. Odtud přišly
také sazenice. Práce ve chmelnici bylo
mnoho, ale přes veškeré potíže a
přičiněním zdejších občanů byly práce v čas
zdolány. Místní organizace KSČ se
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zavázala, že každý člen odpracuje ve
chmelnici 5 hod zdarma ve prospěch
strany. Na podzim započato se stavbou
sloupů.
1. 6.

Přišel
zákaz
o
plemenných býků.
krav děje se uměle.

připouštění
Oplodňování

Zrušen poslední soukromý obchod
Zdislavy Čočkové.
Na letošní rok bylo předepsáno osetí:
Pšenice 40 ha dodáno 570 q
Žito
28 ha dodáno 266 q
Ječmen
78 ha dodáno 420 q
Oves
25 ha dodáno ---- q
Řepa
51 ha dodáno 15.300
Brambory 35 ha dodáno 1000
Úroda byla slabší než předešlý rok, ale
dodávka splněna na 103%. Úroda brambor
byla velmi slabá, následkem sucha.
Zazimováno bylo 189 včelstev.
Zřízena zde přes jarní, letní a podzimní
pobočka státní traktorové stanice
z Lipníka v čís. 7 na výpomoc při
zemědělských pracích zdejším a v okolí
malorolníků.
Zima mírná, největší mrazy 17°C. 25. 3. na
Velký pátek metlo sněhem, později déšť.
Předčasné hřmění. Velikonoce byly bílé a
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studené. V době květu silný vítr s deštěm
hlavně u třešní. Léto a podzim suchý.
Úroda třešní takřka žádná. Tvrdého
ovoce, jablek, hrušek, hojná. Švestek a
ořechů slabá.
Správa obce
Za
zemědělského
referenta
a
místopředsedu zvolen Karel Koryčan čís.
98. Ustanovení vodovodní komise:
Evžen Navrátil
Růžena
Nesrstová
Julius
Nádvorník
Karel
Panák
Vladimír
Hučín
Odměny obecním funkcionářům:
Předseda
Kčs 10.000,–
Zemědělský referent
Kčs
6.000,–
Technický referent
Kčs
2.500,–
Zásobovací referent
Kčs
2.500,–
Finanční
referent
Kčs
2.000,–
Sociální referent
Kčs
500,–
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Kčs

500,–

Kčs

500,–

Kulturní

referent

Školní referent

Výstavba obce
Dohotoven druhý rybník a započato se
stavou rybníka třetího. Letošním rokem
dokončeny přepravy elektrické sítě v celé
obci. Síť prodloužena na Vicinov. Ve
zdejším zámku a v bývalých kancelářích
lesního úřadu bylo pořízeno ústřední
topení.Práce s tím vzniklé prováděl
„Stavební kombinát“ v Lipníku n/B.
Vykopány study u „Zbela“ a u hasičské
zbrojnice.
Provedeno hlavní kanalizace okolo
zámku a připojení zámku na studnu z
„Zbela“ Práci provedla firma „Vodotechna„
z Hranic. Rozbořen obecní domek čís. 97,
obecní chudobinec. Bouračku provedl
Hruška za získaný materiál a doplatek
Kčs 1000,–.
V tomto roce zemřelo 15 osob; 9 mužů a
6 žen. Narozeno 17 dětí. Uzavřeno 6 sňatků
Obnoveny znova lístky na mouku a
chléb. Stalo se proto, že nesvědomití lidé
krmili chlebem vepře a moukou hovězí
dobytek.
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Rok 1952
V měsíci lednu bylo krásné počasí jako
na jaře. Koncem měsíce začaly slabé mrazy,
v únoru přituhlo a v březnu dostoupili
mrazy až na 17°C. Jaro se ukázalo až
v druhé polovině dubna. Přišlo náhlé
oteplení. jarní holomrazy nadělaly značné
škody na oziminách, hlavně byly
poškozeny žita a jetele. Musely býti
vylepšovány, některé dokonce zaorány,
hlavně v polní trati „Obec“. Sněhu bylo
poměrně málo, země zmrzlá nebyla, jelikož
slabá vrstva sněhu napadala před mrazy,
takže při tání voda neutekla a tím byla
poskytnuta vláha. Začátkem dubna
překvapila nás předčasná bouřka. Jaro
bylo poměrně chladné. Léto horké v srpnu
dostoupily vedra až na 37°C. Vláha
nepřišla až koncem září. Podzim studený a
mnoho dešťů. Začátkem listopadu přišel již
první sníh a koncem měsíce byly mrazy 12
až 15°C pod nulou.
Politický život v obci
Místní akční výbor národní fronty a
vedoucí strana KSČ utvořily výbor
k oslavám letošního 1 Máje. Utvořeny
dvojice, které chodily po domech zvát
občany, aby alespoň 1 osoba z domu se
zúčastnila oslav všech pracujících 1. Máje
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v Lipníku n/B. Autobusy jely dvakrát,
jelikož oslava se zúčastnily také řecké
děti a jejich vychovatelky ze zdejšího
dětského domova. Bylo dovoleno jeti na
týdenní dělnické jízdenky, pro ostatní
byla 50% sleva. Návštěva z naší obce byla
hojná. Průvod v Lipníku byl ohromný.
Průvodu se zúčastnili: armáda, lid.milice,
hasiči
na
stříkačkách,
sokol,
československý svaz mládeže, pionýři,
žactvo z národních a středních škol, pak
továrny a různé jiné národní podniky se
svými elegorickými vozy, představující
naši vyspělou výrobu.
Po vystřídání našich řečníků promluvil
také politické důvěrník Řek Papadopulus
Spiros v řeckém jazyku. Do češtiny přeložil
Alois Jelínek tč. správce zdejšího dětského
domova. Vyslovil dík našemu prezidentu
Klementu Gottwaldovi a celé naši vládě
za poskytnutý azyl v naší republice.
Vzpomenul
těžkých
bojů
řeckých
vlastenců za svobodu jejich vlasti.
Vítězství monarchofašismu a útěk do
lidově demokratického státu. Místní
organizace KSČ doplnila místní akční
výbor za odstouplé členy Josefa Svodobu,
Bedřicha Chodila, Aloisem Jelínkem tč.
správcem zdejšího dětského domova a
Josefem Bednářem železničním zřízencem
pop. čís. 133., Josef Panák čís. 41, Josef
Drábek čís. 7, Václav Metelka čís. , Alois
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Jurajda čís. 95, Stanislav Zapletal čís.,
Alois Zapletal čís. 2, Josef Zemánek čís. 55,
Jaromír Grossman čís. 6.
Veřejný život
V tomto roce měl „Sokol“ soubor 12.
vystoupení pro veřejnost.
22. 2. Sokolská akademie v Hranicích
23. 3. Okresní sokolská valná hromada
v Hranicích
8. 3. Mezinárodní den žen ve Veselíčku a
valná hromada
26. 4. Náborový večer „Sokola“ v Oseku
10. 5. Tělovýchovná akademie v Lipníku
n/B
14. 6. Tělovýchovná
akademie
ve
Veselíčku
15. 6. Dětský den v Sušicích
13. 7. Sokolský den ve Veselíčku
14. 9. Okresní dožinky v Drahotuších
27. 9. Beseda s branci v Tršicích
11. 11. Přehlídka nejlepších souborů LUT
v kraji, v Olomouci. na tomto
vystoupení získal diplom čestného
uznání za dosavadní práci věnovaný
KNV v Olomoucí.
11. 4.

Svaz
politických
bojovníků
uspořádal
„Mezinárodní
den
solidarity“. Předseda organizace
Vladimír Lipner. Bylo naplánováno
Kčs 50.000,– na postavení pomníku
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padlým bojovníkům za svobodu po
dobu německé okupace.
Místním rozhlasem jsou vysílány
relace k výročním upomínkám našich i
sovětských představitelů politických i
kulturních. krásnou přednášku měl Julius
Nádvorník ředitel zdejší školy v rozhlase
o významu výročí 35leté říjnové revoluci
v SSSR.
Akční výbor národní fronty uspořádal
v místnosti sokolovny oslavu „Velké
říjnové revoluce“. Oslavy se zúčastnily i
řecké příslušnice ze zdejšího dětského
domova. Proslov měl řídící učitel Julius
Nádvorník a po něm politický vedoucí Řek
Papadopulos Spios jazykem řeckým o
významu revoluce pro celý svět.
Ohlášeno místním rozhlasem 19 sjezd
„Všesvazové
komunistické
strany“
v Moskvě. K výročí 35leté říjnové byla
zaslána štafeta pod dozorem MAV. Ze
štafetou běželi pionýři a žáci národní
školy od naší školy, po tupeckou školu,
kde
byla
předána
k další
cestě.
Československo státní film zajíždí k nám
asi dvakrát měsíčně, aby v místnosti
„Sokolovny“ promítal film jak pro mládež
tak pro dospělé. Vstupné je jednotné Kčs
10,–
Do naši obce zavítalo „Putovní
vesnické divadlo“ a sehrálo zde 2 kusy. Od
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Aloise Jiráska „Kolébka“ a „Hlas Ameriky“
autora neznám.
Osvětová beseda z Týna, sehrála zde od
Šrámka „Léto“ a „30 stříbrných“ autor
neznám. Drahomíra Poppová, učitelka
z národní školy nacvičila ve svazu
mládeže a sehráli „Třetí zvonění“ od
Václava
Štecka.
Veškerá
divadelní
představení byly navštíveny v hojném
počtu, poněvadž to byly kusy pěkné a
hodnotné.
Začátkem roku vykazovala knihovna
1630 svazků, z toho 962 zábavných, 383 pro
mládež a285 poučných a časopisů. Koncem
roku bylo vyřazeno 127, z toho 64
zábavných, pro mládež 54 a poučných 9.
Knihovnu navštěvovalo 143 čtenářů
z toho 81 mladistvých do 15 let. Vypujčeno
bylo 3904 knih. Průměrně na 1 čtenáře
připadlo 27 knih. Uspořádaná byla
předvánoční výstava knih. Bylo prodáno
81 knih v ceně Kčs 4200,–. Výstavu
navštívilo 46 dospělých a 65 mládeže.
Knihovna obdržela z obecního rozpočtu
Kčs 3000,–.
Školní rok byl zahájen 1. září 1951 a
skončil 28. 6. 1952. Na počátku školního
roku bylo zapsáno celkem 58 žáků z toho
32 chlapců a 26 děvčat. Během roku
přistoupila 1 žákyně, takže konce roku
chodilo do školy 32 chlapců a 27 děvčat,
celkem59 žáků. Prospěch: průměrná
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známka byla 1,65, I. Třídě 1,63 a ve II Třídě
1,67. Neprospěl jeden žák ve II. třídě
Leopold Kropka z mluvnice a počtů. Tento
žák jest debilní a do druhého ročníku byl
zařazen je pro stáří.
Z nemocí se vyskytly během roku ve
větší míře plané neštovice a příušnice.
Od 1. 10. 1951 bylo ve třídě polodenní
vyučování
dopoledne,
poněvadž
se
v učebně této třídy vyučovaly řecké děti.
Původně byly pro ně plánovány 2 třídy, ale
pro malý počet žáků 28 byla utvořena jan
třída jedna. Děti byly méně ukázněné, ale
k nějakým větším nepříjemnostem nedošlo.
Poměry hospodářské
Předčasným polehnutí bylo zaviněno,
že zrno obilovin hlavně u ječmene a
pšenice bylo chudé. Při výmlatu odešlo
moc do zadiny. Úroda brambor byla místy
slabá, jelikož celé léto nepršelo. Sklizeň
sena byla také o mnoho slabší oproti roku
předešlému, otavy žádné jelikož po
senoseči náramná vedra vypálily všechen
travní porost. Mnoho zemědělců otavy ani
nesekly.
Úroda švestek byla dosti obstojná.
jablek žádná, hrušek velmi malá, třešní
slabá, piďalka stále řádí. Ořechu také
málo, poněvadž jarními mrazy rannší
druhy umrzly. Houby začaly růsti až pozdě
na podzim až přišla vláda v dosti hojném
počtu. Sklizeň medu velmi slabá,
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následkem studeného, později suchého
jara.
Stav dobytka koncem roku se jevil:
koní 49, hovězí skot 310 z toho dojnic 154,
350
vepřů,
včetně
s plemenicemi.
Následkem řádění zhoubné epidemie obrny
muselo býti předčasně poraženo přes
80 kusů. Kozy 290, 4 plemeníci, ošetřovatel
Josef Zemánek, zároveň nájemce hostince
„Palírna“.
Začátkem ledna byla postavena další
rekonstrukce chmelnice ve výměře 2 ha.
Na jaře započato s věšením drátu, aby
sázenice se měly po čem pnout. Průřez,
ponechání 2 silných výhonů k letošnímu
plazení. Koncem srpna započalo se první
sklízení chmele. Načesalo se 600 kg. 100 se
prodalo za Kčs 7200,–. Celkem se utržilo
Kčs 42000,–. Dozor nad chmelnicí má Josef
Bernhauer, důchodce z Vicinova čís. 152.
Na podzim řádila po celém kraji
zhoubná choroba slintavka a kulhavka.
Postiženy byly jak dobytek hovězí, tak i
kozy, mnoho koz zůstalo neoplozených.V
naši obci první případ se vyskytl ve dvorci
Jana Vykoukala čís. 44. Celkový přírůstek
této choroby byl mírný. Uhynulo 1 kus
úplně a 2 kusy na nutnou porážku.
V okolních vesnicích řádila tato epidemie
zhoubněji. V Oseku uhynulo přes 80 kusů.
V naší obci okamžitě bylo učiněno
hygienické opatření a sami občané byli
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velmi opatrní, aby styk ze zamořených
dvorců byl přerušen.
Dodávka: Pšenice
800
q
luštěniny
13,50 q
Žito
126
q
cukrovka134,40 q
Ječmen
850 q řepka
23,50 q
Oves
78 q zelenina
12,00 q
Brambory pol. 88 q seno
87,00 q
Brambory prům.604 q sláma
113,00 q
Brambory ostat.180 qmléko
224 000 l
Letošní mokrý podzim velmi ztížil polní
práce. 27. října byla vyhlášená všeobecná
pracovní povinnost, pro sklizeň řepy a
brambor. Dík našemu pracujícímu lidu celé
obce, že všichni pochopili těžkou
hospodářskou situaci a šli na výpomoc, aby
do zámrzu byla poslední úroda z polí
sklizena. V okolních vesnicích nesklidilo
se všechno, zamrzlo mnoho cukrovky a
brambor. Hostinec „Palírna“ zrušen
soukromý
výčep
a
předáno
do
komunálního podniku v Lipníku n/B.
Vykoupen traktor státní strojírenskou
stanicí v Lipníku n/B. od zdejšího
zemědělského družstva.
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Správa obce
Pořízeno obecní razítko se stáním
znakem. Letošním rokem obecní rada
odbyla 28 schůzí. Schůzí pléna MNV bylo 7.
Po navržení místní organizací KSČ a
akčním výborem národní fronty na změnu
členů MNV byla obecní radou MNV
schválena. Vyměněni byli tito členové:
Karel
Josef
Antonín
Koryčan,
Svoboda,
frelich,
Karel
Ladislav
Vladimír
Hlobil,
Zbořil,
Hučín a
Antonín
Květoslav
Stanisalv
Mikšík,
Zedek,
Pazdera.
Karel
Ladislav
Panák,
Klvaňa,
Nově jmenovaní byli:
Karel
Hynek
Alois
Pazdera
Martinek
Jelínek
Josef Panák
Alois
Josef
Josef
Jurajda
Zemánek
Drábek
Stanislav
Jaroslav
Václav
Zapletal
Grossman
Metelka
MNV se usnesl pro nové poplatky
z obecního hřbitova a sice: za 1 hrob Kčs
150,–, 2 hroby Kčs 300,–, hrobka Kčs 2000,–
na 30 let.
Od 1. ledna byli zrušeni obvodní
tajemníci a ustanoveni z nich místní.
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Dosavadní obecní tajemník Richard
Talavašek dokončil svůj úřad 31. března a
na jeho místo nastoupil bývalý obvodový
tajemník Václav Frydrýšek.
Byla provedena revise pozemků. Revisi
prováděl obecní tajemník a vypomáhal mu
Jan Ondruch a Karel Tůma, oba důchodci.
Zatajeno bylo zjištěno 1,70 ha u jednoho
rolníka, u jiných výměra souhlasila.
Do obecní rady místo Karla Panáka čís.
116, který musil nastoupiti na vojenskou
službu v záloze, byl jmenován Julius
Nádvorník, ředitel zdejší národní a
mateřské školy. Do rozpisové komise pro
povinné dodávky na letošní rok byli
jmenováni MNV:
Karel
Karel
Karel
Koryčan
Kropl
Hlobil
Bohuslav
Julius
Josef
Střelec
Nádvorník
Bednář
Ladislav
Bohumil
Josef Mik
Zbořil
Nádrvorní
Stanislav
k
Pazdera
Za výmlatového referenta ustanoven
Josef Panák čís. 41.
Výmlat letošní sklizně musel býti
prováděn většinou v hodinách nočních,
jelikož ve dne při chodu továren
elektrický proud nestačil.
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Obecním pokladníkem ustanoven Julius
Nádvorník.
Zřízena ve zdejší obci rada žen.
Předsedkyně Marie Gogelová čís. 130.
Po navržení místní organizací KSČ nového
předsedy MNV Karla Ondrucha a ze
zemědělského
referenta
zároveň
místopředseda MNV Alois Jelínka. Ve
schůzi obecní rady návrh schválen.
Pozůstalý majetek po zemřelém Janu
Metelku připadl státu pod dozorem MNV.
Jmenovaný závěť neučinil a přímých dědiců
neměl. Zůstalo po něm domek čís. 13 a asi 60
ar pozemků.
Sběr železa vynesl sbírku na 100 %.
Papíru se sebralo poměrně málo.
Samozásobitelé tj. ode 2 ha výše lístky
na potraviny nepobírají, jen na cukr a
mýdlo.
V tomto roce bylo uzavřeno 7 sňatků.
Narozených celkem 16, z toho 9 mužského
a 7 ženského pohlaví, všichni živě
narození.
Zemřelí celkem 9 osob, z toho 7 žen a 2
muži, povětšině sešlost věkem až 2 případy,
1 nevyléčitelná choroba a 1 případ mrtvice.
Výstavba obce
Kontribučenská sýpka na pastvisku
předělána Oldřichem Dokoupilem na
bytovou jednotku. Úprava 1 bytové
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jednotky u Aloise Plesa čís. 110 na
evidenční byt KNV.
Na příkaz památkového úřadu dán
nová střecha na kapličku na „kopci“ nad
čís. 37. Vazbu provedl Leopold Navrátil,
tesař čís. 108, podezdil a římsu opravil
Bedřich Chodil, zedník čís. 37, střechu
pokryl Ferdinand Chodil čís. 8.
Po delším jednání MNV a KNV započato
se stavbou vodojemu na „Zámeckém kopci“.
MNV dostal k dispozici na tuto stavbu a
práce s tím spojené Kčs 250.000,–.
Vyčerpalo se jenom Kčs 170.000,–.
S kopáním se započalo až na podzim. Práce
s tím vzniklé zúčastnili se zdejší důchodci,
zemědělci po čas zimního klidu a dělníci ve
volných
chvílích.
Trhání
kamene
odstřelem prováděl Bohumil Nádvorník,
vedoucí zdejšího kamenolomu. Ve spodu se
nacházela tvrdá skála. Vodojem bude
sloužit v budoucnu pro celou obec. Voda
do vodojemu bude se čerpati ze studny od
„Zbela“, kde je velmi silné zřídlo a bude
stačit pro celou obec. Práci provádí
národní podnik „Inkotav“. Na rok 1953 na
tuto stavbu je povoleno Kčs 200.000,–.
Stavba třetího rybníka pod Svrčovem
jest zastavena z důsledku nutnějších prací.
Komunikační poměry
Autobusové spojení máme do Lipníka, do
Přerova a Tršice a dál na Olomouc. Do
Lipníka 5:20 a 13:20 a 16:30 na Tršice, 6:30,
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11:00, 15:1, 18:00. Do Přerova 2x dopoledne a
2x odpoledne. Na Lipník a Tršice v neděle a
svátky nejezdí. Do Přerova ve svátky a
neděle jede.
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Rok 1953
V lednu mírná zima, mrazy 15 až 17°C
Sněhu poměrně málo, v únorů z rána
mrazy na den dosti teplo. V březnu mrazy
stále trvají v noci. Ve dne dosti teplo.
Jařiny zasety, ale sucho a východní vítr až
v půl dubnu slabší deště a první bouřka.
Začátkem května ochlazení, 9. května
sněhové přeháňky. V noci na 10. květen
napadlo na 15 cm sněhu. Na stromech
zůstalo plno sněhu neb stromy byly již
listím obaleny. Sníh bylo nutno ze stromů
setřásti, kdo nesetřásl bylo mnoho
stromů rozlámáno. Pak
přišly deště
vydatnější, 12.6. snesla se nad naším krajem
silná
bouřka
s lijákem
a
slabším
krupobitím. Škody na obilí nebyly, jen
místy byla řepa prosekána. Jařiny bujně
rostly a vesměs polehly. Zně proběhly u
nás velmi dobře vše se za sucha sklidilo.
Podzim horký a suchý, kdo se opozdil
s podmítkou, nemohl proorat. Podzimní
setí šlo velmi těžko a zaseté obilí vadně
scházelo bylo s vláhou odkázáno jen na
ranní rosy v podzimním podzimu. Za
dlouho trvajícího sucha cukrovka se
těžko dobývala, ale byla čistá. Jarními
mrazy a podzimním sněhem nejvíce utrpěly
třešně a ořechy. Ořechů byla velmi slabá
sklizeň, u ranných třešní žádná. Švestek,
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jablek a hrušek byla nadúroda . Mrazy
započaly až v druhé polovici listopadu 8 až
10°C, jenom ale pár dní, pak se oteplilo a
bylo mírně až do Vánoc. Sněhu velmi málo,
jen poprašek.
Politický život v obci
Jako v dřívějších letech tak i letos
neopomenul MAV rozeslati dvojice po
místních občanech s pozváním na oslavu 1.
Máje, svátku všech pracujících dělníků,
rolníků a inteligence. Autobusy svážely
občany k oslavám 1. Máje do Lipníka n/B. na
dělnické jízdenky a na občanské jízdenky
50 % slevy. Účast z naší obce byla hojná
jako v dřívějších létech. Hlavně ženy a děli
a mládež se zúčastnili v hojném počtu.
Letos děti ze zdejšího dětského domova se
nezúčastnili oslav, jelikož bylo citelně
chladno. Oslavy v Lipníku byly zase pěkné
a
pro
pracujícího
člověka
nezapomenutelné.
5. 3. Přijal
Československý
lid
s hlubokým smutkem o smrti
předsedy Rady ministrů Svazu
sovětské socialistické republiky a
tajemníka
Ústředního
výboru
Komunistické strany Sovětského
svazu Josefa Visacionoviče Stalina.
Pravé jeho jméno bylo Džugašvili.
Dotlouklo
jeho
srdce
spolupracovníka
a
geniálního
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9. 3.

pokračovatele díla Lenina. Zemřel
v21.hod a 50 min v Moskvě. Opustil
nás navždy náš věrný přítel a
osvoboditel naši vlasti od fašismu.
Soudruh Stalin zůstal sám nám
věren
od
mnichovské
zrady,
zachránil nás před vyhlazením a
vybojoval
nám
svobodu
a
samostatnost.
Byly jeho tělesné pozůstatky
s velkou
poctou
uloženy
v mausoleum na Rudém náměstí
v Moskvě vedle Lenina.

Soudruh Stalin narodil se 21. 12. 1879
v městě Gori v tyflické gubernii. Jeho otec
byl obuvník. Tehdejší cárskou vládou byl
soudruh Stalin stále pronásledován
několikrát zatčen a vězněn, ale na konec
výsledky
dlouhotrvajícího
boje
se
dostavily a celému ruskému lidu vítězství
donesly.
14. 3. Tohoto dne v 11hod dopoledne
rozlétla se bolestná zpráva, že nás
navždy opustil náš milovaný
prezident
Klement
Gottwald,
předseda
strany
Komunistické
Československa. Zesnul po krátké a
těžké chorobě. Při jeho chorobě
dleli u lůžka nejpřednější lékaři
sovětští i českoslovenští. Žel
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nepodařilo se jim zachránit život
nám nejdražší. Odešel soudruh
Gottwald, který na věku sdružil
naše národy a národy Sovětského
svazu
v nerozborný
svazek
Československo-Sovětského
přátelství a bohatství.
19. 3. Ve
čtvrtek
rozloučil
se
československý
lid
se
svým
milovaným otcem, učitelem a
vůdcem prezidentem československé
republiky a předsedou strany
Komunistické. Těžké, přetěžké dny
prožívají naše národy naši vlasti.
Krátce pro skonu velkého genia
lidstva a nejlepšího přítele našeho
lidu J.V. Josefa Visacionoviče
Stalina, odešel jeho věrný a oddaný
spolubojovník moudrý a prozíravý
hospodář a budovatel naši země,
soudruh
Klement
Gottwald.
Statisíce občanů z celého kraje a ze
všech částí republiky přišli se
rozloučiti a poslední poctu vzdíti
nejmilovanějšímu a nejdražšímu
člověku. V naši obci sešli se občané
do zdejší sokolovny , aby vyslechli
rozhlasem smuteční obřady. Účast
byla hojná, přítomno bylo na 90
osob, hlavně ženy. Přesně ve 13 hod
započíná smuteční obřad. Zní
československá hymna a pak
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sovětská. V té chvíli zazní nad
československý zvuk táhlý zvuk
sirén. Zastavuje se ve všech
závodech práce. Vlast vdává
poslední poctu svému největšímu
synu Klementu Gottwaldovi. Rakev
s tělesnými
pozůstatky
byla
převezena v národním památníku na
Hoře Vítkově. S velkým zájmem byla
vyslechnuta řeč předsedy Vlády
Antonína Zápotockého a dalších
státních představitelů.
Soudruh Klement Gottwald narodil se
23. 11. 1896
v Dědicích u Vyškova na
Moravě. Rodiče jeho byli malozemědělci.
Ve 12 letech byl dán do učení stolařství do
Vídně. Rád čítával oblíbenou četbou mu
byly
čítanky
Vrchlického,
Jiráska,
Havlíčkova a Macharova. V roce 1912
vstupuje
do
mládeže
socialistodemokratické a dělnické tělovýchovné
jednoty. Jako pomocník pracoval v Lipníku
n/B. u firmy Bajer a pak v Hranicích. V r.
1915 nastoupil vojenskou službu u 42
dělnického pluku ve Šhýru. Po světové
válce stal se neochvějným bojovníkem za
dělnická práva. V roce 1939 odjíždí do
Ruska, aby bojoval proti fašismu. V r. 1945
stal
se
ministerským
předsedou
československé republiky a v r. 1948
prezidentem.
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21. 3. Byl sněmovnou jednohlasně zvolen
za
prezidenta
československé
republiky Antonín Zápotoclý jako
druhý dělnický prezident. Narodil
se 19. 12. 1884 v Zákolanech pod
Budší na Kladensku.
Veřejný život
Místním rozhlasem bylo vzpomenuto
7. 2. 100leté výročí narození Jaroslava
Vrchlického,
9. 2. 75
výročí
narození
Zdenka
Nejedlého,
27. 3. narození Maxima Gorského,
7. 9. 10 výročí popravy Julia Fučíka
9. 9. 125 výročí narození Lva Nikolaje
Tolského
11. 11. 80 výročí narození Marie Tylšové
30. 11. 80 výročí narození Boženy Němcové
25. 12. výročí úmrtí Karla Čapka
10. 3. Navštívila zdejší obecní knihovnu
okresní
inspektorka
Vlasta
Grillová
V únoru byla provedena výstava knih.
Vystaveno 164 knih, prodáno bylo 12 za
282,– Kčs. V předvánoční výstavě bylo
vystaveno 80, prodáno bylo 6 za 91,90 Kčs.
Všech výpůjček za rok 1953 bylo 2462
z toho 1215 krásné literatury, 1208 pro
mládež, 39 naučných. Průměrně přečetl
každý
čtenář
22
knih.
Knihovnu
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navštěvovalo 112 čtenářů, z toho 13 mužů,
39 žene a 60 mládeže do 15 let. Přibylo 136
knih a brožur naučných, 41 svazků krásné
literatury, 42 pro mládež, celkem 219 knih.
Byly vyřazeny 4 knihy naučné, 10 svazků
krásné literatury, 1 kniha pro mládež a 32
ostatní literatury, celkem 47 knih. Stav na
konci roku 1953 jeví se v knihovně tento:
47 knih poučných, 961 krásné literatury,
424 pro mládež, celkem 1802 knih.
Taneční soubor: sdružení „Sokola a
Československý svaz mládeže účinkoval:
• v únoru – večer branců ve Veselíčku
• mezinárodní
den žen v Oseku při
náborovém večeru DSO, mírová
slavnost v Teplicích n/B.
• krajské dožínky v Náměšti na Hané
• Nácvik národních tanců a písní ve
Veselíčku
Do národní školy bylo zapsáno celkem
65 žáků, z toho 38 chlapců a 27 děvčat, do I.
třídy 25: 15 chlapců a 10 děvčat, do II. třídy
40: 23 chlapců a 17 děvčat.
29. 4. zemřel žák Vítězslav Zedek, 4.
postupný rok, po operaci nádor na
mozku.
15. 6. Od tohoto dne do konce školního
roku polodenní vyučování, učitelka
Drahomíra Poppová odešla na
operaci do Olomouce.
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18. 6. Celodenní výlet do Luhačovic a
Gottwaldova.
Ve spoření se umístila naše škola na
druhém místě. Školní stravování do
zrušení lístkového systému. Žák dostával
denně ¼ l mléka a každý druhý den rohlík.
Zvláštních nemocí nebylo. Prospěch v I.
třídě 1,58 a ve II. třídě 1,67.
Docházka:
zameškaných omluvených 56,5 tj. 2,64 %
z celkového počtu. Propadl ve II. třídě žák
Jaroslav Ohera z jazyka českého, který
trpí nervovou chorobou. Do střední školy
do Oseka n/B. odešlo 9 chlapců a 2
děvčata.
V Pionýru jest 19 žáků, vedoucí v I.
pololetí Miroslava Zemánková, v II.
pololetí Ludmila Ulmová.
V prosinci vypukl časně zrána velký
požár v kruhové cihelně v M. Prosenicích,
na které se naše hasičská jednotka
zúčastnila po celý den. Přítomno bylo 23
hasičských jednot, voda se čerpala ze
strouhy. Škoda ohromná.
Kino se hraje v naší obci 2x měsíčně
v sále zdejší sokolovny.
Poměry hospodářské
Na popud strany KSČ ustanovil KNV 12
dvojic, které prováděly nábor ve zdejších
akcí do JZD. Výsledek byl dobrý, členů
přistoupilo dosti, ale dlouho to trvalo,
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jakmile nastala nová měna, družstvo se
rozpadlo. Byla obava, že po výměně peněž
nebudou míti pro začátek zemědělci z čeho
žíti. 1. 6. Byla provedena výměna peněz na 1
osobu do 300 Kč. 5:1 tj. za 5 Kčs dostal 1 Kčs
novou. Kdo vlastnil věší částku u sebe jak
300 Kčs za další dostal 50:1 tj. za dřívějších
50 Kč dostal 1 Kčs novou, a při větším
obnosu 80:1, peníze uložené ve spořitelně
30:1. Dělníci za druhou polovici měsíce
dostali proplaceno také 5:1. Za první
polovici, kdo si nevzal zálohu ve staré
měně dostal proplaceno 50:1. Tímto byl
zrušen lístkový systém a nastal pro
všechny volný nákup.
Chleba 1 kg
Kčs 2,80
1 q rži
Kčs 80,–
Cukr
1 kg
Kčs 12,–
1 q řepy
Kčs 12,–
Mouka hl.
1 kg
Kčs 4,50
Mouka hr.
1 kg
Kčs 5,40
Krupice 1 kg
Kčs 5,80
Kroupy 1 kg
Kčs 3,20
1
q
ječmene Kčs 100,–
Rýže
1 kg
Kčs 24,–
Margarin
¼ kg
Kčs 12,–
Máslo
¼ kg
Kčs 11,–
Mléko 1 l
Kčs 2,–
1 l mléka
Kčs 1,10
Vajíčko
Kčs 1,60
1 vajíčko
Kčs 0,35
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živá váha
hovězího masa
1 kg Kčs 4,–
vepřového masa
1 kg Kčs 6,20
vepřového uzeného
brambory

1 kg Kčs 22,–
1 kg Kč 36,–
1 kg Kčs 44,–
1 q Kčs 65,– - 85,–

Zazimováno bylo 126 včelstev.
Za tento rok uhynulo 112 vepřů, 7
prasnic, hlavně na obrnu jen 3 kusy na
červenku. 5 kusů hovězího 2 krávy a 3
telata.
Selata k chovu 1 kg Kčs 17,–
Kráva k chovu
Kčs 3000,–
až
4000,–
Kůň k chovu
Kčs 4000,–
až
6000,–
Úroda obilí byla obstojná, až na
ječmeny, pšenice a směsky, měly zrno chudé
následkem polehnutí, což zavinily hojné
jarní deště, zemáků úroda byla dobrá. Vše
se za sucha sklidilo a vymlátilo. Oseto
bylo:
Zimní pšenicí 55
Ovšem
ha
30 ha
Jarní pšenicí 13
Cukrovkou
ha
49 ha
Ječmen jarní
Řepkou
5
46 ha
ha
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Brambory prům.
8 ha
Brambory
ostatní 28 ha
Rži
30
ha

Řepa krmná
6 ha
Cibule
0,50 ha
Petržel
0,50 ha

Plánovaný výnos z 1 ha:

q

q

Pšenice ozimná
27 q
Pšenice jarní 20

Cukrovka
280 q
Krmná řepa
450 q
Brambory prům.
165 q
Brambory
ostatní 150 q

Ječmen jarní
27 q
Ovsa
24
Řepka
14 q

Dodávka obilí u všech zemědělců byla
splněna. Oseto bylo 10 ar léčivými
bylinami (slunéčka) a odevzdáno bylo 35
kg. Práce na chmelnici byla obstojně
zvládnuta, ale při sušení nastala závady,
nebylo dostatek místa v Laznikách na
sušárně ani v Dolním Újezdě, takže se
mnoho zkazilo a byl zařazen do VI.
hodnostní třídy. Odevzdáno bylo 4.035 kg
suchého chmele a stržilo se Kčs 59.540,30.
Vydání Kčs 68.805,30 a schodek činí Kčs
9.265.
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Koní 44, hovězí skot 279, z toho 156
krav, vepřový dobytek 281, z toho 32
plemenic. Ovcí 29, z toho 5 beranů, kozy
332, toho 3 plemeníci. Slepice 3208, husy
323, kachny 304, krůty 33.
Správa obce
Předseda MNV Karel Ondruch požádal,
aby byl zproštěn svého úřadu, jelikož musí
se podrobiti léčení v ústavě. Žádosti jeho
bylo vyhověno a místo něho zvolen za
předsedu MNV Leopold Ulma čís. 93,
dělník. Tajemník
Václav Frydrýšek
odchází ze svého úřadu pro vážnou
chorobu, aby se podrobil operaci
v Olomoucké nemocnici. Na jeho místo
nastoupil František Vyhlídal ze Skoku.
Úřadoval jen krátkou dobu ve zdejší obci,
již 1. 7. přebírá úřad po něm Ladislav Čuda
z Tupce. Po zrušení lístkového systému byl
ponechán na výpomoc pro kancelářské
práce u MNV Leopold Čoček, důchodce,
bývalý zásobovací referent. Jeho hlavní
úkol jest domácí porážky, palivo a
výpomoci při soupisech. Za což se mu počítá
4 pracovní hodiny denně.
Nově dosažení členové do MNV byli:
Stanislav Šobáň čís. 114,
Josef Bednář čís. 51. Finančním referentem
a pokladníkem Julius Nádvorník, ředitel
zdejší národní školy.
Ustanovena 4členná trestní komise:
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Oldřich
Dokoupil čís. 51
Břetislav
Zavadil

Vladimír Čoček čís.
142
Julius Nádvorník
čís. 68

Za tento rok bylo 6 schůzí pléna MNV a
40 schůzí rady MNV.
Hostinec čís. 65 u Braunerů zrušen a
hostinec čís. 18 „Lapač“ a hostinec čís. 55
„Palírna“ přebírá „Jednota“ národní
podnik. Zemědělským referentem zvolen
Josef Suchánek, rolník čís. 53.
Odměny referentům MNV v nové měně:
Předseda MNV
Kčs 2000,–
Místopředseda MNV Kčs 1200,–
Finanční
Kčs 400,–
Školský
Kčs 200,–
Vnitřní obchod
Kčs 400,–
Prac. a zdravotní
Kčs 200,–
Hosp. a technický
Kčs 400,–
Rozpočet na rok 1954 činí:
Příjem:
Vydání:
Schodek:
92.075,–
123.950,–
31.885,–
Výstavba obce
Letošním rokem dokončen 3. rybník u
„Strakového dubu“. Provedena sbírka na
opravu kaple nad vesnicí, ale následkem
měny k opravě nedošlo nebylo zač.
Dokončení vodojemu naproti dětského
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domova do zámrzu bylo provedeno. Každé
číslo domu odpracovalo 8 hodin zdarma.
Akcí 5M bylo proplaceno na vodojem
v nové měně Kčs 60.261,44 za stavební
potřeby a odborné práce. Provedena
přístavba u domku čís. 133 2 světnice pod
nimi garáž. Provedení přečíslování budov
z bývalého
konfiskovaného
dvora.
Leopold Kropka čís. 5, František Chodil čís.
183, Štěpán Kotrycz čís. 184, Jan Zapletal
čís. 185, Anna Panáková čís. 186. Nařízením
církevního
úřadu
v Praze
zrušena
starobylá kaple ve zdejším zámku ze 17.
století. Oltáře a veškerý inventář
odklizen.
Komunikační poměry
Autobusové spojení máme 4x denně. na
Lipník n/B a zpět pouze ve všední dny. Na
Přerov 5x denně a sice 4:52, 7:15, 12:45, 15:45,
20:45 tak a zpět. V neděli 2 denně tam a
zpět.
Zdravotní poměry
Obvodní lékař Dr. Josef Richter z Velkého
Újezda ordinuje 2x týdně tj. v úterý a
v pátek v místech MNV v čís. 42. Tímto je
poskytnuta velká úleva pro starší churavé
lidi, že nemusí jezditi k němu do Velkého
Újezda.
Narození, úmrtí a sňatky
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Narozeno 12 živých dětí a sice: 5 hochů
a 7 dívek. Zemřelo 12 osob: 6 mužů a 6 žen.
Sňatků bylo uzavřeno 7. V tomto roce
zemřel nejstarší občan zdejší obce
František Záboj ve věku 89 let. Byl
zedníkem a majitelem domku čís. 124. Byl
otcem 4 dětí. Ve světovou válku 1914-1918
pracoval jako zemědělských dělník u
statkáře Viléma Neumana, v roce 1922
přepustil svůj dome svému synu Janovi, a
odešel ke své dceři Marii Lenertové čís.
144. Ku konci svého života úplně oslepl.
Jan Ondruch , majitel domku čís. 133, byl
první ve zdejší obci pohřben žehem
v krematoriu v Olomouci.
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Rok 1954
Začátkem roku mírná zima okolo bodu
mrazu až 2°C. Po polovici ledna začala
přituhovati, začátkem února dostoupila
přes 25°C až 27°C, což trvala až do půl
února. Obleva započala přes den, ale v noci
trvají ještě dosti silné mrazy okolo 10°C až
15°C. Sněhu velmi málo. Začátkem března
mírné oteplování, ale z rána až do poledne
stále citelně chladno. Jarní hromady
zničily a poškodily mnoho pšenice, hlavně
tam, kde větry východními byl
sníh
smeten a zůstaly bez pokrývky. Na mnoha
místech musela býti zaorána, méně
poškozena zlepšována jarou pšenicí neb
ječmenem. Počasí jarní bylo dosti příznivé,
ale ku konci senoseče dostavili se veliké
lijáky. Louky všechny byly pod vodou, jako
jedno velké jezero. Kopky sena byly do
polovice zkaženy. Posečená tráva byla
z části odplavena a ostatek bahnem
zanesena. Nebylo pamětníka tak silné
záplavy jak letos. Obilí bylo vesměs
zaválené a na rovinách podplavené.
Brambory předčasně zažloutly a pomalu
usychaly kopat se již nemusely. Žňové
počasí bylo pěkné, vše se za sucha sklidilo
a vymlátilo. Po žních sucho kdo se opozdil
s podmítkou
nebylo
možno
později
proorat. V kopání brambor dostavily se
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mírné přeháňky. Setí ozimin šlo velmi
pěkně následkem slabé vláhy brzy a pěkně
vzklíčilo. Počasí v dobývání cukrovky bylo
teplé a suché práce šla rychle ku konci.
První sníh objevil se koncem listopadu
hned se ale ztratil. V druhé polovici
prosince nastaly silnější mrazy 10°C až
12°C. Na Vánoce mrazy polevily.
Politický život
V tomto roce vypršela činnost MNV, ONV
a KNV. Nadešla předvolební doba, aby byla
možnost poskytovati občanstvu k různým
návrhům
a
připomínkám
zákonům
pravomoci v národních výborech. MNV
svolal veřejnou schůzi v sále místní
sokolovny. Schůzi oznámil místní rozhlas
mimo to chodily dvojice zváti po domech.
Schůze se odbývala 9. 2. 1954. Schůze se
zúčastnilo na 90 občanů. Předseda MNV
zahájil schůzi přivítáním přítomných a
vyzval zdejší SČM by něco zazpívali. Bylo
zpíváno několik budovatelských písní, což
bylo
odměněno
silným
potleskem.
Předseda požádal zástupce ONV soudruha
Šatánka, aby se ujal slova. Po jeho
referátu na vyzvání předsedy přihlásili se
někteří občané o různé dotazy ohledně
obecní samosprávy, činnosti v době
„Pětiletky“ což předseda zodpověděl. Také
na soudruha Šatánka byla kladeny různé
dotazy,
většinou
z řad
zemědělců,

- 187 -

Kronika č. 1

jmenovaný si učinil poznámky a některé
přímo zodpověděl. Tímto schůze skončena.
V předvečer májových oslav chodily
dvojice s členem SČM zváti občany na
oslavy 1. Máje do Lipníka nad Bečvou. na
počest oslav 1. Máje byly činěny z řad
občanstva různé závazky jako dodání
zemědělských
produktů
na
víc,
odpracování určitých hodin ve chmelnici
a mnoho jiných. Oslavy se odbývaly
s velkou
okázalosti
a
vyspělostí
venkovského lidu z celého okolí Lipníka.
Z naši vesnice také mnoho chodí na oslavy
do Přerova. Mnoho dělníků našlo tam
obživu.
Dne 5. 5. odbývána veřejná schůze za
přítomnosti MNV v hostinci „Palírna“ za
přítomnosti
54
osob.
Představení
kandidáta do KNV Adolfa Klanicha
z Tupce a kandidátku do ONV Růženu
Nesrstovou,
místní
občanku
za
přítomnosti zástupce krajské volební
komise NF. soudruha Víška. Schůzi zahájil
soudruh Jaroslav Hanzlík jako předseda
místní volební komise. Tříčlenná skupina
ze zdejšího dětského domova po zahájení
zazpívali 5 písní makedonské, řecké a české.
Hlavní bod schůze byly akční plány.
V květnu 16. byly provedeny volby.
Obecní volby proběhly hladce. Všichni
kandidáti prošli z 98,45%, voličů volilo
92,52% pro kandidáty NF volilo 7 občanů,
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pro chorobu a stáří. Na voličský průkaz
volilo 6 občanů. 481 voličů se zúčastnilo
voleb. Zdejší obec byla rozdělena na
9obvodů. Kandidovalo 9 občanů a sice:
Rostislav Pospíšil čís. 77.
Bedřich Hanzlík
Stanislav Zapletal
čís. 63
čís. 95
Břetislav
Ladislav
Čuda,
Zavadil čís. 32
obecní tajemník
Ladislav Klvaňa
Karel Kuban čís.
čís. 118
167
Julius Nádvorník
Stanislav Pazdera
čís. 68
čís. 165
Každý občan obdržel 3 kandidátky, 1 do
MNV, 1 do ONV a 1 do KNV. Odevzdáno
bylo 391 hlasů a 90 hlasů proti pro ONV.
Pro KNV odevzdáno bylo 408 hlasů pro a
73 proti. V 15 hodin byly již volby
skončeny. V den 21. listopadu odbývaly se
volby do NS. Kandidoval za náš kraj
František Beneš z Přerova. Pro kandidáta
bylo odevzdáno 99% platných hlasů.
Předseda
volební
komise
Růžena
Nesrstová.
Veřejný život
Místní rozhlasem byly vysílány 4 relace.
K úmrtí
Vladimíra
Il.
Lenina,
k mezinárodnímu
dni
žen,
k úmrtí
prezidenta Klementa Gottwalda a k úmrtí
Josefa Visacionoviče Stalina. V Předvečer
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k mezinárodnímu dni žen byl uspořádán
„Běh vítězství„ za vedení sokola a
spolupráci řeckých děti ze zdejšího
dětského domova. Sraz byl v 18 hodin před
kanceláři MNV.
Uspořádán
byl
sjezd
„Pionýra“
v Hranicích. Sjezdu se zúčastnilo ze zdejší
obce 10 pionýrů a soudružka učitelka Dr.
Poppová.
Knihovna
Byla celkem 646 čtenářských návštěv, 59
mládeže do 16 let. bylo půjčeno 2548 knih,
z toho 1411 knih zábavných, 35 naučných,
1102 pro mládež. Průměrně přečetl každý 13
knih. Stav knihovny: V knihovně jest
celkem 1856 svazků, z toho 940 zábavných,
443 naučných, 473 pro mládež. Vyřazeno
bylo 73 knih, z toho 72 zábavných a 1
naučná. V čítárenském koutku je 8
časopisů z nichž jsou 4 v jazyce ruském. Za
půjčovné a legitimace bylo vybráno Kčs
298,54. Uspořádány byly 2 výstavy knih.
Několikáté bylo oznámeno místním
rozhlasem
dojící
nových
knih.
Jedenáctkráte byla vyzdobena vývěsní
skříňka a neb vyvěšena nástěnka. V září a
říjnu roznášely 2 agitační skupiny po 2
čtenářích z řad mládeže po domech knihy.
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Národní škola
Školní
rok
1953-1954
zahájen
slavnostně 1. 9. 1953 za účasti 12 občanů.
Poněvadž do školy přišlo 31 řeckých dětí,
byla škola organizována jako trojtřídní.
Do I. třídy bylo zapsáno 13 žáků 1
postupný ročník a 14 žáků 2 postupný
ročník celkem 27 české národnosti.
Do II. třídy napsáno 16 žáků české
národnosti 2 postupný ročník a 5 žáků
řecké národnosti celkem 35 žáků.
Do III. třídy 10 žáků 4 postupný ročník
řecké národnosti, 10 žáků 4 postupný
ročník české národnosti a 14 žáků 5
postupný ročník české národnosti, celkem
34 žáků Celkem zapsáno 96 žáků.
Vyučování bylo ve dvou učebnách
střídavě. Třídní v I. třídě Drahomíra
Poppoví, ve II třídě, ředitel školy Julius
Nádvorník a ve III. třídě nová učitelka
Božena Dobisíková z Velkého Újezda. Od 3.
5. byla učitelka Dr. Poppová do konce
měsíce na léčení a do 1. 6. do 31. 7. na
mimořádném vojenském cvičení ředitel
školy Julius Nádvorník. Do náboženské
nauky přihlásilo se z 52 žáků české
národnosti
24
římsko-katolické
náboženství a 4 žáci československé
vyznání.
Průměrná známka u českých dětí byla
1,98, u řeckých 2,07.
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Rozpočet na školu včetně mateřské
školy Kčs
10.200,–, z toho vyčerpáno
9.421,92.
Zdejší soubor lidových písní a tanců
zúčastnil se národopisných slavností ve
dnech 25. až 27. 6. ve Strážnici, kde
zastupoval kraj Olomoucký a blízké
„Záhoří“. Do Strážnice přinesli Veseličtí
malou ukázku záhorských písní a tanců ze
svého cenné vlastního výběru. Již v pátek
25. 6. v předvečer slavnosti na noční
generální zkoušce, na hlavním stadionu ve
Strážnici upoutal náš soubor svým
vystoupením. Tito krásní a mladí lidé
vkládají do každého pohybu a každého
slova tu velkou lásku k našim lidovým
tradicím. Vidět kus poctivé práce vedoucí
souboru Oldřišky Čočkové a celého
souboru.
Ukázali
několik
variant
špicpolek v provedení Věry Pacáčkové a
Čestmíra
Zemánka
za
doprovodu
záhorských
písní
zazpívala
Marie
Pacáková, oboje krásným provedením bylo
odměněno dlouhotrvajícím potleskem.
Krásného úspěchu dosáhl náš celý soubor
v neděli, kdy vystupoval před prezidentem
soudruhem Antonínem Zápotockým. Bylo
pro ně velkou radostí, tímto našeho
prezidenta zaujali. Náš soubor z Veselíčka
stal se tředem pozornosti novinářů a
československého
rozhlasu,
jejich
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program byl natočen pro kanadský
rozhlas. Náš soubor reprezentoval náš
kraj čestně.
29. srpna vystupoval náš soubor na
krajských dožínkách v Náměšti na Hané
také s velkým úspěchem.
Zřízeno v naší obci stálé kino, aparát
stál Kčs 7.500,–. Občané darovali Kčs
1.800,–, osvětová beseda Kčs 1.000,–, zbytek
Kčs
4.700,– půjčili místní občané.
Kinooperátor jest uč. Rostislav Pospíšil.
Film byl promítán v sále sokolovny,
později byl přemístěn promítací aparát do
sálu bývalého hostince u Braunerů čís. 65.
Poměry hospodářské
Letošním rokem byla práce ve zdejší
chmelnici rozdělena na 23 podílů
výkonným zemědělcům, kteří vlastní
koňské potahy a k těm jsou přiděleny ženy,
kterým obdělávají pozemky. Cena za trhání
chmele stanovena Kčs 3,– za míru hrubého
platu. Byla provedena akce na sbírání
mandelinky bramborové. Hledání bylo
doposud bezvýsledné. Celková vydání
chmelnice Kčs 60.068,84, příjem 57.276,47,
schodek činil 2.792,37.
Oseto bylo:
Hektarový
výnos:
pšenice ozimná42,37 ha
23 q
pšenice jarní 10,03 ha
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žito
22 q
ječmen
55,56 ha
oves
q
hrách
2,28 ha
q
vikev jarní
0,19 ha
řepka
0,96 ha
mák
cukrovka
44,47 ha
brambory prům.2,08 ha
brambory ostatní
řepa krmná
7,39 ha
cibule
0,38 ha
salát
0,53 ha
pleniny
59,94

37,44

ha

23 q
24,20 ha

21

luštěniny 10
12 q
0,53 ha
270 q
158 q
36,68 ha155 q
310 q

Plánovaný stav dobytka
Skot 275 kusů, z toho 150 dojnic, telat
57, koní 38, ovcí 30, z toho 9 bahnic, 350 k.
vepřů, z toho k. plemenic a 33 k. selat, koz
306, nosnic 1630, kachen 127, hus 300. oční
dojivost na dojnici má činit 1900 l mléka.
Roční snůška od slepice má být 113 vajec.
Oseto bylo 0,10 ha slunečky sklidilo se
25kg a utržilo se Kčs 800. Celková úroda
byla obstojná u pšenice a ječmene bylo
zrno chudé následkem předčasného
polehnutí. Úroda brambor byla špatná,
které byly podplaveny nemusely se ani
kopat.
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Úroda ovoce velmi skromná. Třešně
skoro žádné, následkem žravostí piďalky.
Švestek a jablek velmi málo, něco hrušek,
ořechů také málo. Ve květu byly
poškozeny mrazíky, obzvláště v naší obci,
která jest chráněna a má malý průvan.
Pšenice 82 Kčs, ječmen Kčs 80,–, II. třída
Kčs 54,–, brambory Kčs 21,–, cukrovka Kčs
12,–, oves Kčs 54,–, rež Kčs 70,–.
Domácích porážek vepřů bylo 94 kusů.
Včelstev bylo zazimováno 135.
Rozvrstvení držitelů půdy.
Od
0,00 ha
do
0,50
ha 78 zemědělců
od 0,50 ha do 2,00 ha
84
zemědělců
od 2,00 ha do 3,50 ha
14
zemědělců
od 3,50 ha do 5,00 ha
6
zemědělců
od 5,00 ha do 10,00 ha
15
zemědělců
od 10,00 ha do 15,00 ha
7
zemědělců
od 15,00
do 20,00
2
zemědělců
Správa obce
Dne 24. 5. byla uspořádána veřejná
schůze pléna MNV v sále u Braunerů.
Přítomno bylo 42 osob z toho 7 žen.
Přikročeno
k volbě
předsedy
MNV
Mandátová komise navrhla Bedřicha
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Hanzlík čís. 63. Jmenovaný funkci přijal.
Zástupkyně ONV Růžena Nesrstová
přečetla slib, že všichni členové MNV
slibují a svým podpisem ztvrzují, že chtějí
svědomitě pracovati ve prospěch obce,
strany a vlády. Po skončených volbách a
složení slibu zahrál zdejší soubor státní
hymnu československou a sovětskou. Po
obsazení funkcí byl přednesen plán MNV
po dobu jeho trvání. Adaptace domu čís. 7,
úprava 3 bytů v něm. Vybudování sušárny
na chmelnici na nářadí hnojiva aj.
kanalizace v obci, vodovod pro celou obec
a stálé kino. Inventární komise:
Ladislav Klvaňa čísl. Karel Tůma čís. 57
118, předseda
Ladislav
Čuda,
Stanislav
Zapletal obecní tajemník
čís. 95
Leopold Čoček čís. 158
Za tento rok odbylo se 18 schůzí z pléna
MNV a 30 schůzí obecní rady. 13. listopadu
zemřel
po
těžké
chorobě
Václav
Frydrýšek, bývalý obecní tajemník. Budiž
mu země lehká.
Výstavba obce
Za vesnicí směrem k Tupci na pozemku
Marcely Kramplové čís. 46 byla postavena
zesilovací stanice pro dálkový telefon. Za
kamenolomem směr ku Svrčovu započal ze
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stavbou rodinného domu Albin Potáž,
železniční zřízenec v.v.
Komunikační poměry
V řepnou kampaň byla prodloužena
autobusová linka Veselíčko-Přerov do
Dolního Újezda. Je docíleno také spojení
Lipník Olomouc.
Zdravotní poměry
Nadále zde ordinuje 2 x týdně Dr. Josef
Richter lékař z Velkého Újezda v obecním
domě čís. 42. Po čas jeho nepřítomnosti po
čas jeho dovolené a p. zastupuje ho Dr.
Karel Horký lékař v Lipníku.
V tomto roce zemřelo 10 osob a sice 5
mužů a 5 žen. Narodilo se 17 živých dětí: 8
hochů a 9 dívek. Sňatků bylo uzavřeno 4.

Rok 1955
Téměř celý leden byla zima mírná okolo
10°C až 12°C. V únoru mrazy přituhly a
dostoupily 18°C až 20°C a trvaly až téměř
do polovice března. Oblevy byly velmi malé
a krátké jen krátko přes poledne. Silné
severní a východní větry trvaly ještě
v dubnu. Do polovice dubna dosti silné
mrazíky. V druhé polovině dubna se mírně
oteplilo a často pršelo ze setím byly velké
potíže ještě v začátcích května se selo,
zpozdila se veškerá práce o celý měsíc.
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Sněhu bylo velmi málo. Pozemky, které
byly vystaveny větrům byly poškozeny
jarními mrazy. Rža byly náramně zesláblé.
Po oteplení a vláze se zlepšily. Některé
pšenice musely býti zaorány a zlepšeny
jařinami. V dubnu ještě stromy nekvetly.
Květen citelně chladný. V době senoseče
přišly silné deště, kdo se opozdil měl trávu
a seno zaplaveno. Letos byla naše obec
postižena dvakrát krupobitím. Bylo to
těsně před žněmi 16. července. Chytnuté
tratě byly „Kopanínka“, „Rybníky“, a část
„Vlčinců“, škoda byla odhadnuta až na 70
%. Koncem žní přišlo krupobití po druhé
chytnuté byly pozemky od tří mostů okolo
„mlýnce“ nad „rybničí“zaloučí až po
tupeckou hranici, okolo hřbitova až po
obrázek sv. Aloise. Škoda zase až přes 70 %
hlavně oves. Jinak bylo pěkně, vše se za
sucha sklidilo a vymlátilo. Na podzim bylo
počasí příznivé zaseté obilí pěkně vzklíčilo.
Dobývání brambor a sklizeň řepy šlo velmi
dobře neb bylo sucho a teplo. Mrazy
začaly až v druhé polovině prosince okolo
12°C.
V červnových
deštích
byla
podplavena stará lípa asi přes 200 let
stará u cesty ku Svrčovu u prvního
rybníka, silný vítr se do ni opřel a ji
vyvrátil. V době květu bylo radost se pod
ní zastavit a pokochat se bzukotem včel,
které v ohromném množství ji obletovaly
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a sály sladkou šťávu z květů, kterou jim
nabízela.
Politický život
Členové strany KSČ a NF chodily dvojice
zváti po domech na oslavy největšího
svátku všech pracujících na 1. Máj.
Slavnosti se odbývají v nedalekém Lipníku.
Oslav se zúčastnilo mnoho žen a hlavně
mládeže. Autobusy byly přeplněny. Radost
se bylo dívat na tisícový průvod, který
procházel městem v doprovodu krásné
hudby závodních kapel. 7. 5. byl uspořádán
běh „Vítězství“ všemi složkami NF. Na
oslavu našeho 10letého osvobození byla
uspořádána slavnostní schůze MNV
v bývalém hostinci u Braunerů (dnes dům
osvětové besedy). Sál vyzdobili žáci
zdejšího „Dětského domova“ a zároveň
provedli kulturní vložku ze zpěvy a
hudbou písněmi českými slovenskými,
řeckými i makedonskými. Písně byly vesměs
národní. Hlavní referát měl soudruh
učitel Rostislav Pospíšil. Vzpomenul
hnusná léta za okupace, kdy hlavně česká i
ostatní mládež, které země byly v područí
fašismu byla pronásledována a ničena.
Nebylo jim dopřáno řádné radosti a
pobavení. Konečně po 6letém utrpení
učinila slavná sovětská armáda konec a
potrestala násilníka dle jeho zásluhy.
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10. 7. konaly se doplňovací volby do MNV
pro obvod čís. 1 nového člena a
zároveň obecní tajemník soudruh
František Havlík čís. 29.
Knihovna
Knihovna se těšila velké přízni
čtenářské obce. Navštěvovali ji 103
čtenářů, 14 mužů, 35 žen, 54 mládeže do 14
let. Dle zaměstnání 23 dělníků, 12
zemědělců, 6 zaměstnanců a 8 ostatních.
Celkem bylo 712 čtenářských návštěv. Bylo
půjčeno 2807 knih, z toho 42 poučných,
1640 krásné literatury a 1125 knih pro
mládež. Průměrně přečetl každý čtenář 27
knih.
V knihovně je celkem 1927 knih,
Z toho481 knih poučných, 964 knih krásné
literatury a 482 pro mládež. Během roku
přibylo 71 knih, 28 poučných, 26 krásné
literatury a 17 pro mládež. Tyto knihy
byly vesměs přiděleny z okresu z rozpočtu
pro místní knihovny. Darem ministerstva a
osvěty bylo zařazeno 24 knih, většinou
poučných.
Několik
bylo
koupeno
z výpůjčného. V čítárenském kroužku jest 8
časopisů, 4 v jazyce ruském. Na vypůjčeném
bylo vybráno Kčs 372,45. Během roku byly
uspořádány 2 výstavy knih, 1 referát
místním rozhlasem o knize Dr. Freibergové
„Nervózní dítě a jeho výchova“. Čtyřikrát
propagace knih a šestkrát výměna
propagace knih ve vývěsní skříňce.
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Spartakiáda
V letošním roce byla uspořádána
celostátní „Spartakiáda“ v Praze. Před
zahájením hlavní byla uspořádána okresní
v Hranicích a krajská v Olomouci. na obou
se zúčastnilo 8 žen z tělovýchovné
jednoty „Sokol“, které pak navštívilo
hlavní. Na celostátní Spartakiádu jelo za
naši tělocvičnou jednotu „Sokol“ 8 žen.
Z Tupce 3: Ludmila Velešíková, Jarka
Staňková, Fanda Krčálová. Z Veselíčka:
jako vedoucí Vlasta Kubíková, lit.
učitelka, Marie Zedková, Zdenka Zábojová,
Jiřina Mičovlová a Alena Hlobilová. jejich
pobyt v Praze od 29. června do 6 července.
První den bylo volno, druhý den byly
zkoušky, 2. a 3. den vystoupení. Po
vystoupení se zúčastnily průvodu, 4. den
byly diváky na vystoupení svazarmu, 5. den
byly zúčastněny na vystoupení armády, 6.
den byl návrat domů. Pobyt v Praze byl
velmi dobrý, hlavně jídlo a nocleh. Zábava
také dobrá. Prošli památkami Prahy a
všechny byly spokojeny a slibují, že na
příští „Spartakiádu“ pojedou zase.
Celostátní „Spartakiády“ zúčastnil se
taky náš soubor písní a tanců. 20
krojovaných skupin vystoupilo. Zdejší
soubor vyšel jako vítěz z krajské soutěže
LUT na celostátní přehlídce v Praze.
Soubor vyhrál celou soutěž a získal
zlatou medaili. Soutěže se zúčastnil
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soubor číslem nazvaný „Prosívání šátků“.
Je to vypracování starého záhorského
zvyku zpěvem a tancem. Od prezidenta
republiky dostal soubor „Řád za vynikající
práci“.
Následkem
zahájení
celostátní
„Spartakiády“ byl školní rok ukončen 15.
června. Nový školní rok byl slavnostně
zahájen 1. zářím.
Poměry hospodářské
Letošním rokem bylo prováděno zpřesnění
půdy. Dle výkazu parcelního protokolu
jeví se dosti velké nesrovnalosti hlavně
v orné půdě. Prosenickým hnutím bylo zde
oseto 7,32 ha cukrovky. práce v poli
dlouho trvající zimou byla značně
zpožděna takřka o celý měsíc. Škoda
krupobitím byla dosti značná, úřední
odhad byl až 70 %.
Jarní práce ve chmelnici byla skončena
dosti brzy. Ženy, které si k jarním pracem
závazky utvořily, slibu dostály. Chmelnice
jest i na dále rozdělena na podíly mezi
výkonné zemědělce, s koňskými potahy a ti
po celý rok udržují chmelnici v pořádku.
25. 8. Započato s česáním chmele. Při této
práci hodě vypomohou řecké děti ze
zdejšího dětského domova. Odvoz chmele
do sušárny určen na každý den jiný
zemědělec s potahem. Chmel k sušení se
vozí hlavně do Lazník. Pro nesplnění
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povinných dodávek bylo prošetřováno 7
zemědělců za rok 1953 a 1954. Dluh byl jim
beztrestně prominut, s ohledem, že ostatní
produkty měly dodány.
Předpis daně domovní na rok 1955 činí
Kčs 12.325,–, z toho vybráno: Kčs 5.795,20.
Předpis daně zemědělské činí Kčs 73.044,–
z toho bylo vybráno 5.340,40. Ku 22.2. činí
nedoplatky na daních za rok 1953-54 Kčs
45.958,08.
Na domácí porážky bylo poraženo 129
vepřů.
V tomto roce uhynulo: 52 selat, 1 vepř a
2 telata.
Zazimováno bylo 155 včelstev.
Pšenice ozimná
38,60 ha
Pšenice jarní
10,04 ha
Žito
35,10 ha
Ječmen
59,30 ha
Oves
31,20 ha

Řepka
4,10 ha
Mák
0,05 ha
Hořčice
0,50 ha
Cukrovka
44,90 ha
Brambory
42,30 ha

Stav zvířectva
Skot hovězí 278 kusů z toho 154 krav
Skot vepřový
284 kusů z toho
prasnic
Ovce
24
Koně
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Kozy
Husy
60
298
Kachny
46
Slepice
2374
Krůty
22
Celková úroda třešní slabá, následkem
zamoření třešňových sadů piďalkou a
vrtulníkem. Švestek, hrušek a ořechů
slabší, jablek v některých zahradách bal
úroda slušná a v některých nebylo nic.
Švestky jsou silně napadeny puklicí a
černou mšicí, mnozí majitelé strojů
švestkových plodů ani netrhali. Suchý
chmel se skladoval na sále „Lapači“ do
odvozu.
Správa obce
V tomto roce bylo 15 schůzí z pléna NV.
Rada MNV zasedala v 19 schůzích. Na jaře
onemocněl nervově obecní tajemník
Ladislav Čuda, následkem toho byl MNV 4
měsíce bez tajemníka. 15. 7. Nastoupil
František Havlík bývalý úředník ze
stavebních závodů v Lipníku, jako obecní
tajemník. Bytem z Veselíčka čís. 29, rodák
z českomoravské vysočiny. Jest to úředník
velmi správný na slovo vzatý a
spravedlivý. Úřad svůj vede v nejlepším
pořádku.
Utvořena nová bytová komise za KSČ
ještě Vladimír Čoček, za VŽ Zdena
Zábojová, Růžena Nesrstová, za NF
Ferdinand Dvořák. Agronomem jmenován
byl Josef Suchánek čís. 53.
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Volební komise: Jaroslav Hanzlík,
předseda, další:
Květoslav Karel
Alois
Zedek
Hlobil
Jurajda
Vladimír
Bohuslav
Čoček
Zapletal
Chmelařský referent jest Josef Bernhauer
z osady Vicinova, odměnou za svou práci
dostává za 1 ha, Kčs 400,–.
Správa dětského domova uzavřela přes
týden vstup do parku. V neděli pro
osvěžení obyvatelstva jest otevřen.
Zábavy
a
slavnosti
pořádány
osvětovou jizbou jsou v parku dovoleny.
V obecním sadě na „Klči“ místo
vyhynulých třešní dal MNV vysázeti
ořešáky.
Výstavba obce
Opraven obecní dům čís. 42, ode dvora
kde se nacházela obecní knihovna
přeměněno na bytovou jednotku. Kuchyně
opravena a nahrazena novým velkým
oknem. Na chodbě a v komoře také
vyměněna okna, v drvárkách na dvoře
vyměněny za nové dvoje zárubně a dveře.
V bytě u Štěpánky Dvořákové místo 2 oken
dáno 1,4 dílné, v kuchyni vyměněno 1
obyčejné a nová dřevěná podlaha v obou
místnostech.
V domě čís. 7 opravena střecha a znova
pokryta novou aspektovou krytinou.
Opraveny 2 komíny a studna nacházejících

- 205 -

Kronika č. 1

se před domem, byla obetonována a
pokryta betonovým poklopem, stará pumpa
nahrazena novou, železnou.
Zdravotní poměry
1. 5. Josef Tydlačka jel na motocyklu od
Tupce, v zatáčce u obecního kancléře čís.
42 neovládl dostatečně stroj a narazil na
protější zábradlí u silnice. Náraz byl
prudký, zábradlí přerazil a vyvrátili se oba
cestující
s polámanými
údy
u
Suchánkového čís. 53. Místní zdravotní
služba nešťastníky ošetřila a zavolaná
sanitka odvezla je do hranické nemocnice,
odkud se vrátili více jak po roce. Zranění
bylo těžšího rázu.
Komunikační poměry
Autobusové linky stále trvají. TršiceLipník a Dolní Újezd-Přerov a zpět.
Úmrtí a narození a sňatky
Zemřelo 11 osob, a sice 6 mužů a 5 žen.
Norodilo se 16 živých dětí, 7 hochů a 9
dívek. Uzavřeno bylo 12 sňatků.
5. 11. Zemřel Valentin Doležel, farář
v Oseku. Rodák z Kokor u Přerova.
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Rok 1956
Začátkem roku, v lednu byla zima mírná,
koncem měsíce začaly mrazy se zesilovat a
v únoru dostoupily až na 27°C, trvaly přes
půl března. Pak přes den mrazy mírně
polevily, ale v noci stále silné mrazy až do
10. dubna. Koncem dubna teprve započato
se setím, které trvalo ještě v začátcích
května. Stromy začaly kvést až po 10.
květnu. Jaro citelně chladné. V červnu
v době senoseče přišly studené přeháňky.
Pak se oteplilo a nastalo pěné počasí a
seno se pěkně sklidilo. Jarní holomrazy
zase nadělaly spoustu škod na ozimém
obilí, hlavně na pšenicích. Byly nějaké
zaorávky a vylepšování jarním obilím. Žně
byly bez deště, ale chladné. Zaseté ozimé
obilí dlouho neklíčilo, následkem sucha.
Brambory a cukrovka dobývaly se dobře
při pěkném počasí. Koncem října popršelo a
citelně se ochladilo. začátkem listopadu
přišel prvý sníh a silné mrazy až 13°C. Kdo
si nepospíšil se sklizní řepy, zapadla
sněhem a zamrzla. Toto chladné počasí
protrvalo asi 12 dní pak se mírné oteplilo,
řepa se sklidila až silně namrzlá. Oralo se
až do konce roku.
Politický život
Jak v předešlých létech tak i letos chodilo
7 dvojic NF a KSČ po domech zváti občany
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na oslavy 1. Máje do Lipníka n/B. Oslav
z naší
obce
zúčastnilo
se
mnoho
obyvatelstva mužů i žen a hlavně mládeže,
autobusy byly přeplněny. Na oslavách
upoutaly pozornost řecké děti ze zdejšího
dětského domova. Provedly ukázku z jejich
národních písní a tanců, za pomocí
příslušníků naší lidové armády.
16. 1. Rozešlo se 8 dvojic po vesnici a žádali
místní obyvatelstvo o vytvoření různých
závazků, u zemědělců dáti ze zemědělské
výroby, některé produkty nad plán a u
dělnických žen odpracovati jisté hodiny
v důležité výrobě, ve chmelnici apod.
Zemědělci se zavázali, že dodají na víc 6000
l mléka, 800 kg vepřového masa, 800 kg
hovězího masa, 1945 kusů vajec a 2 husy.
Odpracování 2740 hod. ve chmelnici, 330
hod na lesních kulturách, 800 hod na
plánované kanalizaci, dovoz 17 povozů
kamene na opravu obecních cest a ošetření
160 ha cukrovky dle prosenického hnutí.
JZD
Začátkem února chodily dvojice
příslušníků strany KSČ přesvědčovat
zemědělce o společném hospodaření. Za
měsíc na to 2. 3. byl v kinosále u Braunerů
učiněn zápis o ustavující schůzu JZD.
Přítomni: Poslanec národního shomáždění
branců František Beneš, za okr. NV Karel
Vojkovský předseda ONV, soudruh Josef
Čajka náměstek ONV, Jaroslav Žerávek
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vedoucí zemědělského odboru rady ONV,
náborová komise soudruh Vinklárek,
soudruh Květoslav Zedek, soudruh Karel
Ondruch, soudruh Julius Nádvorník
ředitel zdejší národní školy. Za MNV
Bedřich Hanzlík předseda, František
Havlík tč. obecní tajemník, Břetislav
Zavadil, Vladimír Klvaňa, Stanislav
Zapletal, Rostislav Pospíšil, ze NF soudruh
Alois Jurajda tč. předseda. dále bylo
přítomno 28 členů, kteří podepsali
přihlášku do JZD a 12 hostů. Schůzi zahájil
předseda MNV Bedřich Hanzlík, uvítáním
všech přítomných a požádal přítomného
náměstka ONV soudruha Čajku, aby
osvětlil otázku a zásady JZD. Soudruh
Čajka ve svém referátu zhodnotil nábor
pro získání členů do JZD v obci Veselíčku.
Uvedl, že všichni členové přihlásili se
vstoupiti do JZD dobrovolně, na základě
přesvědčení,
že
jedině socialistická
zemědělská výroba může pracujícím našeho
státu přinésti zvýšení životní úrovně a
členům JZD lepší a spokojenější život. Jest
to již 26. obec v okrese hranickém, kde se
zemědělci
rozhodli
pro
společné
hospodaření. Aby společné hospodaření
bylo správné a spravedlivé jest nutno, aby
všichni členové přistupovati ku svým
pracím odpovědně byli poctivy a neochvěni
střežili společný družstevní majetek.
Každému členu musí býti jasno, že vzorové
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stanovy
JZD
jsou
základem
pro
hospodaření JZD a kolektiv bude pevný
jedině tehdy, nebudou-li vzorové stanovy
porušovány. V dalším osvětlil soudruh
Čajka dotazy kladeny z řad členů JZD o
investicích, proplácení majetku se kterým
družstevníci
vstupují
do
družstva,
honorování pracovních jednotek, nárok
důchodů, zřizování stálých fondů u JZD a
podobně. Do diskuse o osvětlení dotazu,
zasáhli a občany informovati soudruh
Vojkovský, soudruh Žerávek, soudruh
Vinklárek a poslanec br. Beneš. Soudruh
Čajka upozornil členy, že jejich přihlášky
musí býti schváleny neb členská schůze
JZD jest vrcholných orgánem, který
rozhoduje o přijetí členů JZD a dle
podaných přihlášek nechal o každém
jednotlivě
hlasovati
s následujícím
výsledkem:
Františka
Antonín
Otáhal
Navrátilová
čís.
čís.
83
163
Julie
Hučínová
Bohumil
Merta
čís.
čís.
43
156
Marie
Frelichová Hynek
Čada
čís.
33
čís.
Gabriela Svobodová
134
čís.
9
Ludmila Bednařová
čís.
51
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Františka
Martínková
čís.
117
Jiřina
Zapletalová
čís.
125
Marie Slaměníková
čís.
7
Anna
Panáková
čís.
186
Františka Čočková
čís.
24
Františka Jurajdová
čís.
95
Hermína Kropková
čís.
5
Hermína Mikulová
čís.
90
Maxmilián Pazdera
čís.
151
Hedvika
Ondruchová
čís.
133
Anna
Čeladníková
čís.
135
Štěpánka
Hejlová
čís.
75
Vlastimila Klvaňová
čís.
118
Vít a Anna Skopalovi
čís.
58
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Marie
Zvešprová
čís.
114
Ludmila
Ulmová
čís.
93
Emilie
Venclová
čís.
142
Vlasta Meteleková
čís.
25
Františka
Marečková
čís.
99
Antonie Pacáčková
čís.
20
Marie Zemánková
čís.
60
Filomena
Zavadilová
čís.
32
Boh.
a
Lud.
Pokorných
čís.
54
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Všichni byli přijati jednohlase. V příští
schůzi byli přijati za členy:
Karel Ondruch čís. 7, Julius Nádvorník
čís. 68, Marie Dokoupilová.
Po odhlasování členství v JZD vyzval
soudruh Čajka členy družstva, aby si
navrhli a zvolili představenstvo družstva.
Upozornil, aby navrhli takové členy, kteří
dávají záruku, že JZD řádně povede a že
nezklamou důvěru, která jim bude dána.
Pro funkci předsedy byl navržen
přítomnými člen Bohumil Pokorný čís. 54.
Tento odmítl funkci přijati a to jednak
vzhledem ku svému stáří, dále pak, že jest
zemědělcem nad 15 ha a proto že má obavu,
aby mu případné nedostatky nebyly
dávány jedině pro toto za vinu. Tuto
námitku
soudruh
Čajka
naprosto
zamítnul, v odůvodnění, že důvěra je mu
kladena a proto obavy jsou nemístné. Dále
pro funkci byl navržen Vít Skopal čís. 58,
tento odmítl funkci přijati s odůvodnění,
že pro tuto funkci nemá dostatečnou
kvalifikaci, ale že jest ochoten přijmouti
jinou pomocnou funkci. Další navrženy byl
Max Pazdera, rovněž funkci předsedy
odmítl
přijmouti
s poukazem
pro
nedostatečnou kvalifikaci, ale jinou
funkci je ochoten přijmouti. V dalším
jednání byl navržen Ladislav Pokorný čís.
54, tento uvedl, že doposud není členem
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družstva, neb přihlášku podepsali pouze
rodiče, vlastníci zemědělství. Chce jíti
dále na studia dokončit čtvrtý ročník
hospodářsko-technické školy. Rovněž i
jeho mládí 24 roků nedává záruku., že pro
JZD bude dostatečně schopným předsedou
a že při rozhodování bude družstevníky
respektován. Soudruh Čajka osvětlil
Ladislavu Pokornému veškeré jeho
připomínky, poukázal na důvěru, kterou
mu členové družstva dávají a proto, že
není správné, aby tuto důvěru nepřijal. po
delší přátelské rozmluvě přesvědčil
Ladislava
Pokorného,
že přihlášku
podepsal a souhlasil s přijetím funkce
předsedy, dle návrhu soudruhu Čajky na ½
roku.
Bylo
přikročeno
k volbě
představenstva JZD dle návrhů členů.
Hlasováno bylo o každém, navržen
jednotlivě s tímto výsledkem:
Předseda JZD Ladislav Pokorný čís. 54
Vedoucí živočišné výroby Antonín Otáhal
čís. 83
Vedoucí rostlinné výroby Vít Skopal čís.
58.
Členové představenstva:
Františka
Max. Pazdera čís.
Navrátilová čís.
151
163
Julie Hučínová
Hermína
čís. 156
Mikulová čís. 90
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Předseda revizní komise Jiřina Zapletalová
čís. 125
Členové komise: Ludmila Ulmová čís. 93
Vlasta Metelková čís. 25
Všichni navržení funkcionáři byli
jednohlasně zvoleni přítomnými členy. Po
zvolení představenstva bylo hlasováno o
typu JZD s výsledkem, že utvořené JZD bude
hospodařiti dle III. typu s podmínkou, že
budou najité dodatečné objekty pro
ustájení živočišné výroby. V závěru schůze
přál soudruh Čajka jménem ONV a OV-KSČ
v Hranicích všem členům JZD mnoho zdaru
v další práci. Za členy JZD přistoupil ještě
největší rolník Jan Vykoukal čís. 44 a Žofie
Srubková čís. 39. Z družstva hned po
utvoření
vystoupila
Františka
Martinková čís. 117. Družstvo bude
hospodařiti na 102 ha půdy. Následkem, že
předseda místní organizace KSČ Květoslav
Zedek obdržel místo v Hranicích a byl na
odchodu na nové působiště, byl zvolen
nový předseda Stanislav Zapletal čís. 95
Veřejný život
Zdejší soubor pořádal v tomto roce ty
zájezdy:
17. 2. Účinkovali na konferenci KSČ
v Hranicích
1. 5. Oslavy 1. Máje v Hranicích
9. 5. Majáles ČSM v Přerově
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10. 6. Setkání
zemědělské
mládeže
v Přerově–Veselíčko zámecký park
30. 6. – 1. 7. Národopisné slavnosti ve
Strážnici
8. 7. Pustevny-Radhost, Letnice mládeže
15. 7. Lazničky
29. 7. Postřelmov MEZ
18. 8. Olomouc, den železničářů
19. 8. Soběchleby
26. 8. Veselíčko, dožínky
1. 9. Praha, letecký den
15. – 16. 9.
Náměšť na Hané, krajské
dožínky
23. 9. Náměšť na Hané, krajské dožínky
Knihovní správa
V roce
1956
bylo
celkem
621
čtenářských návštěv. Čtenářů bylo 86,
dospělých 49, mládeže do 14 let 37. Bylo
půjčeno 2124 knih, z toho 1176 knih
zábavných, 68 naučných, 880 pro mládež.
Průměrně přečetl každý 24 knih.
V knihovně je celkem 1967 svazků knih,
z toho 983 zábavných, 492 naučných, 492
pro mládež. během roku přibylo 51 knih.
vyřazeno bylo 11 knih. V čtenářském
koutku jest 5 časopisů, z nichž 2 jsou
v jazyce ruském. Na půjčovném a za
legitimace bylo vybráno 404,15 Kčs. Bylo
uspořádáno 5 výstav knih, 4 relace
místním rozhlasem, 9 x byla vyzdobena
vývěsní skříňka nebo vyvěšena nástěnka.
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8. 4. byla sehrána ve prospěch knihovny
divadelní
hra
Vladislava Vančury:
„Kubula, Kuba, Kubikula“, vybráno bylo
291,93 Kč. Všechny složky NF požádány o
příspěvek na MLK, získalo se 600,–
Provedena
renovace
nábytku
a
ostatního
inventáře
v místním
LK.
Knihovna se účastnila letos soutěže a
získala od ONV čestné uznání.
Poměry hospodářské
Družstevníci
JZD
ponejprv
obhospodařovali svoje pozemky společně,
ale na rozptýlených parcelách. ve žních
sváželi ku společné mlátičce a výmlat obilí
měli splněnou již 20.8.
Při senoseči zabrali si družstevníci
luka v hromadě „Loučka“ soukromí rolníci
dostali výměnu u „Salajky“ a něco v
„Končinách“. Po žních již družstevníci
obsívali na scelených pozemcích část na
„Roubaninách“,“Svůdnice“, „Lukavec“, za
„Vicinovem“, pod „Myšné“ pod „mlýnské“ a
podhumení.
27.8. započato s česáním chmele.
k sušení odvážen do Lazník a suchý
skladován do odvozu na sále „Lapači“.
Úroda obilí a brambor byla letos dobrá.
Jarními silnými mrazy pomrzlo mnoho
stromů švestek, třešní a ořechu.
Odhadnuto zhruba na 1500. Úroda ovoce:
třešní velmi slabá, švestek to samo, hrušek
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postřední, ořechů žádná, jablek nadúroda.
dodávky byly splněny ve všem na 100 % a
dokonce překročeny.
Pšenice ozimná39,88 ha
Pšenice jarní
9,94 ha
Žito
34,28 ha
ha
Ječmen
61,25 ha
45,05 ha
Oves
29,83 ha
41,52 ha
Kukuřice
0,50 ha
6,89 ha
Proso
0,86
ha
Lusko-směs
1,65
ha

Řepka4,68 ha
Mák 0,02 ha
Hořčice 0,32
Cukrovka
Brambory
Řepa krmná
Pícnin 66,93
Zelenina2,00

Rozvrstvení půdy mezi zemědělci
0,00 ha
do
0,50 ha 77
0,50 ha
do
2,00 ha 65
2,00 ha
do
3,50 ha 8
3,50 ha
do
5,00 ha 5
5,00 ha
do
10,00 ha 14
10,00 ha
do
15,00 ha 5
Záhumenkářů
35
Uhynulý dobytek: 1 tele a 24 selat. Na
domácích porážkách bylo poraženo 144
kusů vepřů. Zazimováno bylo 173 včelstev.
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Správa obce
Za rok 1956 odbylo se 15 schůzí z pléna
MNV a 20 schůzí obecní rady. Povolen
odpis 7 dluhujícím zemědělcům za rok 195354, kteří dlužili dodávky státu a
nezaviněně je nemohli splnit. Při oslavě
MDŽ byl nově zvolen výbor žen.
Předsedkyně
Jar.Pazderová
čís.
133,
jednatelka
Drahomíra
Poppová,
lit.učitelka čís. 68, členky: Marie Gogelová
čís. 130, Marie Nádvorníková čís. 71, Marie
Hučínová čís. 73, Marie Kubanová čís. 167,
Věra Braunerová čís. 65, Marie Vogtová
čís. 122, Ludmila Ulmová čís. 93, zároveň
staly
se
členky
MNV.
jelikož
v předcházejícím roce byla tak špatná
úroda brambor, že mnozí drobní zemědělci
neměli sadbu, byla provedena po místních
občanech dobrovolná sbírka brambor na
sadbu.
Ustanovena
nová
ošetřovatelka
plemenných kozlů a kance Anděla
Matyášová čís. 50, dřívější ošetřovatel
Josef Zemánek se své funkce vzdal.
6.4. byla vyhlášena nár.směna pro jarní
úklid obce a sběr odpadu.
30. 11. odbývána schůze MNV v hostinci
u „Palírna“, hlavní referát měl Antonín
Bouchal, předseda JZD v Oseku na téma:
hospodaření v JZD. Následkem rozšíření
spojové cesty pod humny u sv. Aloise
přepustil Ladislav Pospíšil část své
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zahrady k tomu účelu, dostal výměnu
obecní pozemek pod „Klčem“ par.čís.405/3
Po 23leté úmorné práci odchází z naší
vesnice lit. učitelka Drahomíra Poppová
do Drahotuš. Odchovala celou generaci
slušných lidí, uvědomělých, nemusíme se
za ně stydět. Milá soudružko učitelko,
mockrát Vám děkuji jménem celé obce za
Vaši obětavou práci, kterou jste nám všem
z ochoty prokázala. Přejeme Vám v novém
působišti mnoho štěstí a zdaru.
Na její místo nastupuje mladá učitelka
Vlasta Kubiková bytem v čís. 53. knihovnu
přebrala
odborná
učitelka
Marie
Sehnalová čís. 27, její působiště Osek n/B.
Výstavba obce
MNV nechal upraviti a rozšířiti
spojovou cestu pod Veselíčkem. jest to
veklá výhoda pro celou obec, jest ušetřena
spousty prachu jež rozviřují projíždějící
auta a autobusy. Celkový provoze jest již
z části omezen.
Na podzim byla zaválena silnice TršiceDolní Újezd
Postaven zhruba rodinný domek mezi
Veselíčkem a Tupcem Trávníčkem z Buku.
Opraven domek čís. 52 Mil. Fridriškem.
Zdravotní poměry
V době kdy dr. Richtr tráví dovolenou
neb jeho nepřítomnosti zatupuje ho dr.
Karel Horký v Lipníku n/B, ten neordinuje
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zde, ale pacienti musí do Lipníka do jeho
ordinace.
V tomto doce bylo živě narozených 15
dětí z toho 7 chlapců a 8 dívek. Sňatků
bylo uzavřeno 6. Zemřelo 7 osob, 3 muži a 4
ženy.
Marie
Cecilie

jarošová
22.1.
Livová
30.3.

Oldřich Pacáček
28.9.
Josef Bednář
21.10.
Bohumil Pokorný
12.11

Ludmila
Hanzlíková 3.4.
Julie
Hrnčířová
25.4.
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Rok 1957
Kronika obce Veselíčko byla předána
v září 1957 dlouhodobým kronikářem
Bedřichem
Chodilem
Miroslavě
Haluzíkové, učitelce mateřské školy ve
Veselíčku, bytem ve Veselíčku č. 56.
Miroslava Haluzíková, rozená Zemánková
nar. 25.1. 1931 Ve Veselíčku č. 60, povede
kroniku od roku 1957.
Počet obyvatel na Veselíčku v roce
1957: 733, kromě dětí v dětském domově.
Zemřelo 9 starých osob. Narodilo se 11
dětí. Odstěhoval se Jaroslav Calábek
z bytu č. 162, Juřena z bytu č. 169.
Přistěhoval se Josef Hluší do č.43. Během
roku byly 3 svatby.
Průmysl
Kamenolom ve Veselíčku byl založen
v r. 1919. Jeho ložiska slouží ke stavbě
silničních a železničních objektů, budov,
památníků, přehrad aj.
Dnešní
mechanizace a rozvoj průmyslu vyžaduje
provést přestavbu celé provozovny. Kámen
modrá droba bude dobře sloužit pro naše
silnice. Plán k přestavbě provozovny:
odstranění namáhavé práce zaměstnanců,
odstraněn prach. Přistavění nové jídelny,
opraveny šatny, a koupelna. Jak se
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vyrábělo dříve a jak dnes? Kámen se začal
lámat pomocí tyčí, pak přišla pneumatická
kladiva na vrtání děr a odstřelen se
připravoval kámen – dnes se dobývá kámen
vodou. Dříve se kámen rozbíjel a štípal
ručně na štěrk, pak přišly drtiči dle
potřeby. Dříve se kámen vozil na
dřevěných vozících, dnes na pluhových
kolejích.
Ručním
nakládání
bude
odstraněno a nahrazeno mechanickým
nakladačem. Dříve pracovalo v lomu 40
zaměstnanců při výrobě asi 6 000 tun
kamene ročně, dnes 11 zaměstnanců při
výrobě 15 tisíc tun. Podmínky zaměstnanců
jsou proti dřívějšku hodně zlepšené.
dělníci mají nárok na placenou dovolenou,
nemocenské pojištění, lázně, rekreace,
zájezdy, rodinné přídavky, možnost
doškolení aj. Celkový průměr věkový stav
je 54 roků. Nejdéle pracuje v kamenolomu
p. B. Nádvorník, který pracuje v lomu již 26
roků, jako strojník. Podmínky platové mají
dělníci dobré a práce je lepší.
JZD
JZD ve Veselíčku je stále upevňováno.
Stav členstva se zvyšuje. JZD pracuje dobře
, dodávky plní včas a nad 100 %. K 1.1.1957
hospodařilo na 102,71 ha zemědělské půdy,
z toho 86,59 ha orné půdy. K tomuto dni
bylo 45 členů, z toho 39 schopných práce a
sice 30 členů v rostlinné výrobě, 7
v živočišné výrobě, 2 v adminitrativě a
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vedení. 10.9. vystouila Zapletalová Josefa,
Ondrouchová Hedvika a Svobodová
Gabriela. Přistoupila Dokoupilová Marie.
Po náboru 11.9.1957, který organizace
MNV za přispění KSČ ve Veselíčku
přistoupilo dalších 41 členů:
Bouchal Jaromír
Panáková Marie
Baouchalová
Panák Bedřich
Marie
Panáková Hedvika
Hlobil František
Pacák František
Hlobilová Anežka
Pacáková Marie
Hlobil Karel
Pecha Karel
Hlobilová Žofie
Pechová Karolína
Kovařík Josef
Pospíšil Ladislav
Kuhnová Marie
Pospíšilová Marie
Kramplová
Sedlák Alois
Marcela
Sedláková Anděla
Krampla František
Suchánek Josef
Kropl Karel
Suchánková
Kroplová Anna
Ludmila
lenert Libor
Skopal Jan
Lenertová Marie
Střelec Bohuslav
Matuška Alois
Střelcová Jarmila
Panák Osvald
Tomašíková
Panáková Marie
Anděla
Panák Josef
Zbořil Ladislav
Panáková Blažena
Zbořilová Anna
Panák František
Panák František
V roce 1957 je celkem 84 členů. Vedení
družstvamělo
malé
zkušenosti
s organizováním práce, ale postupně se
zdokonalovalo a nejlépe byla jejich snaha
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vidět na konci roku, po sestavení
celoroční bilance – hodnota byla značně
překročena. Plánované výnosy a dodávky
byly značně překročeny.
Pšenice
plán 20q
27,72q
Žito
plán 16q
22,56q
Ječmen
plán 22q
31,90q
Brambory plán 100q
102,00 q
Cukrovka plán 250q
351,00q
Výroba mléka
plán
dosaženo 385,00l
Vepřové maso
plán
dosaženo 62,4 kg
Hovězí maso plán 52,5 kg
kg
Výroba vajecplán 124 ks
121,00 ks
Příjem v Kčs plán 2199 ,–
3333,–
Náklady na ha
plán
dosaženo 1169,–
Fondy
1987 stav:
nedělitelný plán
37292,61 Kčs

dosaženo
dosaženo
dosaženo
dosaženo
dosaženo
396l
64

kg

dosaženo54,1
dosaženo
dosaženo
916,–
K 31.12.

13.900,– Kč
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sociální
plán
Kčs
kulturní
plán
709,51 Kčs

4.000,– Kčs

13614,09

619,– Kčs

Pracovní jednotka byla naplánována 12
Kčs, záloha 6 Kčs + naturálie: 3 kg obilí + 1
kg brambor v ceně 4,90 Kčs.
Dosaženo 19 Kčs + naturálie v ceně 5,05
Kčs. Investiční výstavba: provedena
adaptace pro ustájení 100 kusů vepřů. Dne
7. 6. 1957 byl zakoupen traktor Zetor 25 A.
Jako nejlepší pracovník za rok 1957 byl
na okresní konferenci vyhodnocen
Ladislav Pokorný ml., za svou obětavou a
příkladnou práci v JZD ve Veselíčku.
Vzorové stanovy byly v družstvu v celku
dodržovány.
Výměry záhumenek nepřesahovala
nikde 50 a.
Pracovní morálka byla celkem dobrá a
různé nedostatky a potíže vznikaly tím, že
nebyl vypracován domácí pracovní řád a
vlastní vzorové stanovy.
Byly dosaženy vyšší výsledky jak ve
výrobě rostlinné, tak i v živočišné, které
se projevily náležitým finančním efektem,
že byla zvýšena pracovní jednotka o 63 %
nad plán.
Stav zvířat v obci k 1.1.1957
Drůbež:
2334 ks
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Prasata:
339 ks - 24 prasnic
50 ks - 7 prasnic
Skot:
286 ks – 151 krav
krav
Koně:
34 ks
Kozy:
269 ks
Ovce:
13 ks
Osev plodin celkem:
z toho JZD
Pšenice
54 ha 41 a
76 a
Žito
33 ha 94 a
Ječmen
65 ha 82 a
88 a
Oves
33 ha 59 a
35 a
Řepka
5 ha 93 a
90 a
Cukrovka
42 ha 86 a
60 a
Brambory
43 ha 3 a
35a
Krmná řepa
6 ha 66 a
50 a
Různá zelenina
1 ha 99 a
Pícniny na orné půdě
14 a
13 ha 26 a
Celková dodávky v obci
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54 ks – 23
12 ks

14 ha
9 ha
18 ha
9 ha
1 ha
9 ha
8 ha
2 ha
59 ha

Vepřové
q 73 kg
Hovězí
q 92 kg
Mléko
Vejce
290 ks
Zrniny
Brambory
q
JZD
Vepřové
q 83 kg
Hovězí
Mléko
Vejce
Zrniny
Brambory
q 03 kg
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Plán
St.nákup
100 q 47 kg

Splněno
98 q 12 kg

93

169 q 54 kg

169 q 69 kg

82

96.296 l
75.888 l
54.705 ks

95.359

601 q 19 kg
120 q 06 kg
640 q 85 kg

603

659 q 47 kg

653

41 q 08 kg

45 q 15 kg

13

57 q 52 kg
29. 375 l
5.712 l
9.526 ks
986 ks
225 q 97 kg
303 q 70 kg
186 q 90 kg

50 q 37 kg
29.375

l

56.359 ks
q

27.
54

9.526
225

kg

l
ks

q

97

kg

226 q 90 kg 20

Doprava a spoje
Autobus směrem Přerov jezdí pětkrát
denně tam a zpět. Autobus směrem Lipník
n/B jezdí čtyřikrát tam a zpět. Počet
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osobních aut vzrost v tomto roce na 7
kusů. Počet motorek a jiným motorových
kol je značný.
Obchod
V naší
obci
je
jeden
obchod
s potravinářským a jiným zbožím Jednota
n.p. Prodává se i průmyslové zboží jako
jsou pračky, televizory, kola, šicí stroje,
vařiče vařenky, sporáky, nábytek, prádlo
aj. Prodává zde vedoucí prodejny J.
Kovařík s manželkou a Skácelová. Tržba je
značná přibližně 1,5 mil obrat.
Vedoucí poštovního úřadu je Grygar
Josef. Odběr tisku je velmi dobrý, spoření je
úspěšné – Veselíčko bylo umístěno na II.
místě ve spoření na okrese Hranickém.
Správa obce
V soutěži o nejlepší agitační středisko
v předvolební kampani se Veselíčko
umístilo na II. místě v okrese. 2. cena byla
dotována promítacím aparátem, po dohodě
s ONV Veselíčko dostalo 6000 Kčs a
zakoupilo televizor. 19. května 1957 byly
volby do NV v budově MNV. Minulé
volební období mělo 9 členů, rady 4 členy.
letos 15 členů, rada 5 členů. Kandidáti byly
navrženi z 15. volebních obvodů. O
kandidátech
bylo
v jednotlivých
volebních obvodech v agitačním středisku
diskutováno.
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Navrženi byli tito:
Krampla František zemědělec č. 46
Suchánek Josef
zemědělec č. 53
Hlobil Karel
zemědělec č. 47
Panák Josef
zemědělec č. 41
Havlík František
úředník č. 29
Mužík Miroslav
úředník č. 70
Pospíšil Rostislav učitel
č. 97
Nádvorník Julius
učitel
č. 68
Dvořák Ferdinand dělník č. 69
Čoček Vladislav
mistr
č. 142
Kuban Karel
vedoucí č. 167
Klvaňa Vladislav
dělník č. 118
Derych Miroslav
techn.úř.
č. 184
Šejdová Drahomíra dělnice č. 95
Zapletal Stanislav mistr
č. 95
Volby byly provedeny ve slavnostním
ovzduší. Kandidáti byly jednomyslně
zvoleni. bylo odevzdáno 99 hlasů. 29.
května byla konána ustavující schůze
nového výboru MNV. Jako předseda MNV
byl zvolen Derych Miroslav. tajemníkem
MNV zůstává František Havlík. Jako
členové rady byli zvoleni předseda a
tajemník, dále Josef Suchánek, Klvaňa
Vladimír a Zapletal Stanislav. Jedno za
čtvrt roku jsou prováděné veřejné hovory,
členové vkládají účty ze své práce voličům.
V srpnu a září byla provedena agitace pro
rozšíření půdní a členské základy JZD. Od
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1. 1. 1958 s členstvím přistoupilo 41
zemědělců.
16. 11. 1957 byly v kulturním domě
„Tryzna“ na počest úmrtí druhého
dělnického
prezidenta
Antonína
Zápotockého. Na kondolenčních listinách
bylo 329 podpisů, které byly zaslány
s telegramy vlád+ a ÚV KSČ.
Akční plán MNV: Úkoly pro rok 1957:
1. Upevňování JZD a rozšiřování členské
základny, aby byla pro socializaci
vesnice získána 80 % z celkové výměry
půdy. Odpracovali všichni členové, úkol
splněn.
2. V případě
zavedení
vodovodu
a
kanalizace
v obci,
provedení
vodovodních a kanalizačních přípojek
do budov ve vlastnictví MNV, částka
25000 Kčs. Bude opracováno 1000
brigádnických hodin nájemci domů.
Odpovídá rada MNV. Tento úkol splněn
nebyl.
3. Oprava domů ve vlastnictví MNV.
Částka 20.000 Kčs Odpovídá rada MNV.
Úkol byl splněn.
4. Oprava
a
rozšíření
místností
kulturního domu pro osvětovou besedu.
Brigádně bude z prostředků dosažených
kulturních a zábavných podniků. Úkol
byl splněn.
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5. Úprava terénu u budovy místní
sokolovny. Bude odpracováno 600
ručních, 85 potažních brigádnických
hodin. Úkol splněn jen částečně.
6. Oprava jeviště v Místní sokolovně.
odpracuje se 85 brigádnických hodin.
Materiál 3000 Kčs.
7. Oprava střechy a okapových žlabů na
budově národní školy. Částka 3000 Kčs .
Odpovídá ředitel školy. Úkol splněn
nebyl.
8. Oprava střechy na budově k NV a
vymalování úřadoven, částka 1500 Kčs.
Úkol byl splněn.
9. Oprava střechy domu č. 7. Bude
odpracováno 200 brigádnických hodin.
Úkol byl splněn.
10. Oprava místní komunikace VeselíčkoTupec tak, aby tato komunikace mohla
být předána Československým státním
silnicím. Náklad 5000 Kčs . Odpracováno
bude 850 ručních, 200 potažních brig.
hodin. Úkol byl splněn.
Činnost politických stran
Organizace
KSČ
se
pravidelně
scházela na svých schůzích, plnila dané
úkoly vyplývající z usnesení ÚV KSČ. daný
úkol pomoci při náboru do JZD splnila
organizace velmi dobře. Úkol byl splněn
na 170%. Největší úspěch měli soudruzi
Derych Miroslav, Zapletal Stanislav a
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další. Pomoc organizace se projevovala i
při
zajišťování
vepřína
pro
JZD,
obstarávání materiálu a odpracování na
prach 250hodin. Při svozu a výmlatu obilí
odpracovali členové 250hod., při sklizni
cukrovky bylo odpracováno 100 hodin.
Úkol týkající se voleb byl rovněž dobře
splněn. Organizací byli vybraní členové
agitáři, kteří účinně pracovali v údobí
před volbami. Volbám věnoval výbor plnou
péči, aby byly v obci volby provedeny
úspěšně. Tak se také stalo. V organizaci
proběhl RSŠ školením nár. hospodářství I.
ročníku. Zařazeno je zde 18 členů. Mimo
plánovanou tématiku probírá se i poslední
usnesení ÚV o práci vesnických organizací
strany USČSU ve Veselíčku začala opět
svou činnosti vyvíjet. Pravidelně se začali
scházet na schůzích a splnili podle pánu
několik akcí. Spolu se skupinou ŠCH
v Oseku uspořádali dvě besedy: O
stanovách ČSH a O Komzomolu.
Zapojili se agitační práce při volbách
do NV.
Na příjemnou cestu o volbách hrála
rytmická skupina, po ukončení voleb hrála
k tanci všem občanům v kulturním domě.
Na konci roku 1956 uspořádala
Silvestrovsko zábavu s programem. Při
úpravě
kulturního
domu
bylo
odpracováno 455 hod.
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13. října provedla skupina sběr
brambor na poli JZD – odpracováno bylo 44
hodin. V prosinci uspořádala skupina akci:
sběr starého železa – sebráno přes 500 kg
MSČSM ve Veselíčku získala od OVČSM
diplom za dobrou práci při adaptaci
kulturního domu.
Výbor žen ve Veselíčku pracuje celkem
aktivně. Skládá se ze 12 členek, které se
schází při schůzích rady MNV. Výbor žen
spolupracuje
s korporacemi .k MDŽ
připravily ženy pro děti pohoštění,
zajišťovaly občerstvení na tomto podniku.
Předsedkyní výboru žen je soudružka
Jarka Pazderová.
Výstavba obce
V bývalém zámeckém dvoře byla
opravena budova zařízena pro ustájení 100
kusů vepřů pro JZD. V tomto roce dostavili
své rodinné domy Potáč. Trávníček a
Holfbauer. Byly opraveny obecní cesty.
Rozšířena byla spojovací silnice kolem
hřbitova na Tupec, pro jízdu autobusů.
Život na vesnici se pomalu vyrovnává
městu. Elektrické spotřebiče, vařiče,
sporáky, trouby, pračky aj. se staly
nezbytnou
potřebou
pomalu
každé
domácnosti. V tomto roce přibylo 8
televizorů. Nákup moderní kuchyně,
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ložnice a obývacích pokojů se stal nutnou
potřebou každých mladých manželů.
Počet automobilů vzrostl na 7. Počet
motorových vozidel značně stoupl .
Bydlení v naší obci se zlepšilo, není však
ještě dokonalé. Jsou byty vlhké, malé a
málo slunné.
Přirovnáme-li však bydlení k dřívějším
poměrům, kdy lidé s početnou rodinou
bydleli v jedné místnosti, vidíme jasně, že
životní úroveň stoupá.
V naší obci je rozšířena ordinace a
poradna pro děti. Dvakrát týdně v úterý a
v pátek dojíždí do ordinace dr. Richter,
vážně nemocné pacienty navštěvuje do
domu. V případě dovolené zastupuje dr.
Richtera dr. Horký z lipnického střediska.
Poradnu navštěvuje 2x do měsíce dr.
Petřík, který pečuje o děti po narození do
roku i více.
Nejvyššího věku se dožívá František
Nádvorník 87 roků, Jindřich Lipner 81
roků, Bedřich Hanzlík 80 roků.
Kulturní poměry
Národní škola ve Veselíčku má
v tomto roce počet žáků 58. Ředitel školy
Julius Nádvorník učí I. třídu o počtu 22
žáků, z toho 7 žáků I. postup.ročníku, 15
žáků II.post. ročníku. Učitelka Vlasta
Kubíková se zapracoval na zdejší škole
velmi dobře. Oba učitelé jsou zapojeni do
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mimoškolní činnost. Soudruh Nádvorník
vykonává účetního JZD, jednatele SPB,
KSČ aj. Soudružka Kubíková je náčelník
Sokola, členka výboru žen, členka
okresního výboru Sokola aj.
Začátkem prázdniny byly děti na
výletě v Bouzově, Javoříčku, v zoologické
zahradě na Kopečku. Bylo sehráno s dětmi
divadlo, zúčastnily se programu na
různých vystoupeních, vystupovaly na
MDD, líbivou besídku připravily děti na
Dědu Mráze o Vánocích.
Pionýrská skupina na zdejší škole má
17 členů. Schází se pravidelně každou
středu na svých schůzkách, které mají
rozmanité náplně. V červenci připravilo
vedení PO pro své členy třídenní táboření
ve stanech u rybníků. Dětem s tam velmi
líbilo a byly spokojené.
Náboženství navštěvuje 39 žáků,
nepřihlásilo se 12 žáků.
Mateřská škola ve Veselíčku má rok
od roku větší počet zapsaných dětí. Počet
dětí zaměstnaných matek se v tomto roce
zvětšil. Z počtu 35 je 15 dětí zaměstnaných
matek. Průměrná docházka dětí je 29. Na
mateřské
škole
působí
soudružka
Miroslava Haluzíková, bydlištěm ve
Veselíčku. Mateřská škola používá jednu
třídu národní školy. V tomto roce byla
utvořena z kabinetu národní školy šatna a
umývárna. Mateřská škola úzce
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spolupracuje s SRPŠ a seznamuje rodiče
s problémy mateřské školy. děti se
zúčastňují různých vystoupení. K MDŽ
připravily pro maminky písmo básní, her a
tanců a vytvořily pro maminky dárky.
K MDD se zúčastnili veřejného vystoupení
v parku s pestrými tanci. O Vánocích
předvedly společně s národní školou
besídku „s Dědou Mrázem“, pásmo: Jaro,
Léto, Podzim, Zima – směs básní, písní a
tanců. Na podzim přes špičkové práce byl
upraven provoz mateřské školy tak, aby
děti zaměstnaných matek v zemědělství
měly zabezpečení.
Mládež studuje na osmileté škole
v Oseku
n/B,
v jedenáctileté
škole
v Lipníku a na různých pedagogických a
odborných školách v Přerově. Také je
mládež rozmístěna v různých učňovských
internátech mimo náš okres.
Dne 17. února 1957 byla slavnostně
otevřena klubovna Osvětové besedy
v bývalém hostinci p. Mir.Braunera, za
účastí soudruha Michalíka z kulturního
odboru z Hranic. Slavnostního otevření
klubovny se zúčastnilo 52 osob. Největší
zásluhu na vybudování jak kinosálu tak i
klubovny OB má soudruh učitel Rostislav
Pospíšil za pomocí několika jednotlivců
z řad ČSM a LUT a některých starších
občanů z obce, kteří pomáhali při úpravě,
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vymalování a nátěru velmi dovedně.
V předvolební kampani sloužila klubovna
jako agitační středisko a jak už bylo
řečeno, v soutěži o nejlepší agitační
středisko byla získána II. cena a dar
okresu 6000 Kčs byl dán na zakoupení
televizoru pro klubovnu. Klubovna je
vybavena
televizorem,
ale
také
radiomagnetofonem,
knihovničkou,
stolky, křesly, závěsy na oknech aj.
Klubovna OB slouží nejen ke schůzím a
schůzkám, nýbrž i různým kulturním
podnikům,
tj.
televizním
vysílání,
přenáškám, besedám, rozmanitým, hrám
mládeže jako je stolní tenis, kulečník aj.
Kulturní život v naší obci vzkvétá.
Každou sobotu a neděli se promítají filmy,
přes týden je možno shlédnutí televizní
vysílání , pořádají se pravidelné besedy,
přednášky aj. Osvětová beseda pořádá
zájezdy do Olomouce do divadel, které
jsou v hojném počtu navštěvovány.
V červenci předvedlo své hry zájezdové
divadlo loutkové Kopeckého, které měl
velký úspěch. Průměrná návštěva byla 180
osob za večer. 16. listopadu byla
v klubovně uctěna památka zesnulého
soudruha
prezidenta
Antonína
Zápotockého hymnou, zúčastnilo se 138
osob.
9. listopadu byl televizí vysílán
pohřeb zesnulého prezidenta, na kterém se
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zúčastnila mládež i lidé v počtu 99 osob.
Lid oplakával svého druhého dělnického
prezidenta, který byl tak upřímný a milý.
Úhrnem bylo za rok 1957 uspořádáno
v naší obci 88 osvětových podniků a 72
filmových představení. Z toho bylo 11
přednášek, 17 divadelních souborů, 19
vystoupení LUT, 10 lidových veselic a
tanečních
zábav,
31
ostatních
společenských akcí.
Soubor lidové umělecké tvořivosti
LUT má 65 členů. Ke svým zkouškám se
pravidelně schází ve středu a v pátek.
Členové si dali k volbám závazek, že získají
I. místo v krajské soutěži STM v Olomouci,
které 10. května splnili. Zúčastnili se
několika
úspěšných
zájezdových
vystoupení:
v Teplicích,
v Lipníku,
v Kojetíně, v Oseku, v Přerově, v Laznikách
a hlavně na slavnostech ve Strážnici, na
krajských dožínkách v Náměšti, kde získali
mnoho nových zkušeností.
Knihovna
V roce
1957
bylo
celkem
755
čtenářských návštěv. Knihovna měla 116
čtenářů, z toho 64 dospělých a 52 mládeže
do 14 let. Bylo půjčeno 2351 knih, z toho 179
poučných, 1128 krásné literatury, 1044
literatury pro mládež. Na půjčovném a za
čtenářské legitimace bylo vybráno 405
Kčs. V knihovně je celkem 2008 svazků
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knih. Vyřazeno bylo 12 knih. Během roku
přibylo 140 knih. Tyto knihy byly většinou
přiděleny z ONV z rozpočtu pro místní
lidové knihovny. Několik knih koupeno
z výpůjčného. Byly uspořádány 4 výstavy
knih, 2 čtenářské besedy, 7 relací a 6x
vyměněna propagace knih ve vývěsní
skříňce.
Knihovnu
vede
soudružka
učitelka Marie Sehnalová, která je velmi
obětavá a o knihovnu pečuje s láskou.
Knihovnu má stále ve vzorném stavu a
svým úsměvem dovede získat mnoho
čtenářů.
Sokol
Místní jednota Sokol ve Veselíčku má
98 členů po provedení výměně členských
legitimací. Členové výboru se pravidelně
scházeli na schůzích a zabývali se
otázkami činnosti Sokola a opravy
tělocvičny. Sál a jeviště byly vymalovány,
byly dáno nové okapové roury, v prostoru
za
sokolovnou
bylo
započato
se
s odklizením zeminy, byla upravena
konstrukce jeviště, zakoupeny nové závěsy
na jeviště, upravena okna a elektrická síť.
Mezi nejobětavější sokolské pracovníky
patří soudruh Jan Zemánek, soudružka M.
Vogtová, soudružka Vlasta Kubíková,
soudruh Rostislav Dvořák, soudruh
Jindra
Gogela,
soudruh
Bohuslav
Nádvorník. Na podporu za činnost jednoty
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bylo dodáno 3190 Kčs. Z této částky byl
zaplacen otop, světlo, kominík, sokolnice,
zakoupeny bradlové žerdi a kruhová
madla, proplaceno cestové za sportovní
utkání mimo jednot.
Krajský výbor ČSTV dodal na
odbíjenou síť a míč, na stavební údržbu
byla povolena částka 10000 Kčs.
Vyčerpáno však bylo jen 3922,–. Na běžném
účtu u St.spořitelny zůstává k dobru
1127,51 Kčs. Částka 5000,– byla odčerpána,
protože práce na úpravě sokolovny měli
býti provedeny v roce 1957 a které vinou
stavebních podniků provedeny nebyly.
Cvičící členové se scházeli k pravidelnému
cvičení:
u mužů: cvičebních hodin
74
docházka 6,3
z dorostu cvičebních hodin
74 docházka 6,4
u žáků cvičebních hodin
74
docházka 22,5
u žen
cvičebních hodin
73 docházka 4,9
u dorostenek
-//73
docházka 9,7
u žaček cvičebních hodin
73
docházka 40,2
Ženy a žactvo začalo v tomto roce
s nacvičování prostných na spartakiádní
slavnosti na příští rok. Při svazarmu je na
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Veselíčku zřízen střelecký kroužek.
Předseda je Václav Pecha. Kroužek má 18
členů. Schází se každou neděli – cvičí ve
střelbě, připravují se a učí základním
vojenským úkonům.
Náboženská výchova je dosud ve
školách zachována. Lidé i mládež ve zdejší
obci jsou dosti náboženského smýšlení a i
ze zvyku navštěvují kostely v Oseku a
v Dolním Újezdě. Jsou však i v obci
uvědomělí lidé, kteří věří vědě a
vědeckému učení a doufají, že tato zvítězí a
najde ohlas mezi všemi lidmi.
Národnostní poměry
Bývalý zámek ve zdejší obci slouží za
domov řeckých a makedonských dětí i
dospělých. V roce 1945 přešel zámek do
státní správy, měnil několikrát svůj účel.
Sloužil už jako domov pro přestárlé, jako
škola v přírodě pro děti z Prostějova, jako
domov dětí španělských emigrantů. Od 1. 9.
1953 v něm bydlí řecké a makedonské děti a
dospělí. Po roce 1945 demokratická armáda
Řecka bojovala s Angličany a chtěla je
vyhnat ze země. Z počátku armáda
dosahovala úspěchu. Když však protivníky
začali podporovat Američané, byla tísněna
do hor na severu Řecka a poražena.
postupující vládní vojska se dopouštěla
vůči obyvatelstvu krutostí. Rodinní
příslušníci
demokratické
armády
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opouštěli vesnice, a přecházeli hranice do
sousedních států. Značná část se i v roce
1948 dostala i do ČSR. Po lékařském
ošetření byly dány děti do dětských
domovů, dospělí emigranti našli práci na
mnoha místech v ČSR. V průběhu dalších
lest se pátralo po rodičích a příbuzných
těchto dětí a došlo k výměně děti mezi
ČSR,
SSSR,
Polskem,
Rumunskem,
Maďarskem a Jugoslávií. Následky války se
však vyrovnat nedají. Asi polovině z dětí
padly rodiče v bojích, někteří o nich do
dnešního dne neví, část jich žije
v kapitalistických státech. Všechny děti
znají dobře česky. Navštěvují osmiletou
střední školu v Oseku n/B. Někteří dobří
žáci odchází po skončení povinné školní
docházky na školy III. stupně a k dalšímu
studiu. Ostatní se vyučí různým povoláním
a pracují v továrnách.
Ve volných chvílích děti sportují,
zpívají, tančí. jsou přeborníky okresu
v různých lehkoatletických disciplínách,
ve stolním tenisu se umístili na 1 a 2 místě
v kraji. Z kroužku valašských her obsadili
chlapci 2 místo v celostátním kole
v Ostravě. Soubor písní a tanců Mikose
Belojamise se umístil v celostátním kole
STM na 3. místě v roce 1955. Kromě toho
vystupují oři různých oslavách, při
volbách do MNV aj. Kromě práce na
udržování parku a v zahradě, pomáhají i
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JZD ve Veselíčku a v Oseku. Odpracovali již
několik set hodin při vybírání brambor.
Také pomáhají při sklizni chmelu.
S českými žáky vycházejí dobře. dobré
styky pěstují s PO ve Veselíčku, která již
několikrát byla v domově na návštěvě, na
sportovním utkání. Oslavili společně i
Dědu Mráze.
Krojů se používá jen k slavnostním
účelům a to velmi zřídka. Z tradičních
lidových slavností se zachovalo v naší
obci „Vodění medvěda“, „Pochování basy“,
„Kácení máje“, velikonoční zvyky: dívky
chodí po domech s májky, chlapci s tatary.
V obci se dodržují zvyky na Mikuláše a
Ježíška.
Na poli se používá ve větších
hospodářství moderního nářadí, v menších
hospodářstvích jednoduché nářadí, ale ne
zastaralé. Většino se používá koňských
potahů, JZD vlastní traktor a používá
moderní techniky.
V tomto roce bylo z počátku suché
počasí. Sněhu bylo málo a to až v únoru.
Jarní měsíce byly teplé a suché. Zdálo se, že
úroda bude slabá. Potom však přišly deště
a neustaly ani přes žně. Některé druhy
obilí porostly. Počasí se na krátký čas
zlepšilo a lidé dělali vše, aby zachránili
úrodu. Ve 14 dnech zmizelo vše z polí,
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obětavé ruce lidí se přičinili o to , aby obilí
bylo co nejdříve vymláceno a dodáno.
Podzim byl teplý, často pršelo, v lese
rostlo mnoho rozmanitých hub. Brambory
a řepa se dobývaly i za deštivých dnů.
Kulturní úroveň v naší obci utěšeně
stoupla. Lidé mají zájem o kulturní
podniky, zvykli si je navštěvovat a tím se i
vzdělávat. Návštěva filmů i jiných
kulturních podniků se stala zvykem a
potřebou. Hmotná úroveň je také na výši.
Lidé si zvykají na mechanizaci. Odívání a
zařizování moderních domácností není
odlišné od městských.
Při sestavování kroniky v roce 1957
pomáhali: František Havlík, tajemník,
Jaroslav Bouchal účetní JZD, Říha Josef,
Rostislav Pospíšil a jiní členové různých
spolků přispěním písemných připomínek.
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Rok 1958

Kronikářkou
v tomto
roce
je
Miroslava Haluzíková, ředitelka mateřské
školy ve Veselíčku
Počet obyvatel činí 800. V tomto roce
zemřely 4 starší osoby: Kropl K. čís. 66,
Čeladníkovaná Ant. čís. 136, Kuban k. čís.
28, Tůma K. čís. 57. Narodilo se 10 dětí.
Během roku se odstěhovalo 16 osob a 7
osob se přistěhovalo. Svateb bylo 8.
Kamenolom: V tomto roce byly
sestaveny plány pro nový drtič, pro novou
úpravu celé provozovny, aby byla
odstraněna těžká práce zaměstnanců
strojů a celého nového zařízení.
Stav zvířat v celé obci
Slepice – kohouti
2236 kusů
Husy
32 kusů
Kachny
11 kusů
Krůty
11 kusů
Prasata
378 kusů
Skot
292 kusů
Koně
34 kusů
Kozy
225 kusů
Ovce
9 kusů
K 1.1.1958 hospodařilo JZD na 275 ha
orné půdy sdružených zemědělských
závodů bylo 96, počet členů je 126, počet
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záhumenkářů 97 o výměře záhumenkové
půdy 46,48 ha z toho orné půdy 30,17 ha.
Mechanizační
prostředky,
které
v tomto roce vlastní JZD:
1. traktor Zetor 25 A
2. 3 elektromotory
3. 2 sací stroje
4. 7 nakladačů chlévské mroy
5. 1 samovaz pětistopý
6. 2 vyorávače řepy
7. 3 vyorávače brambor
8. 3 mlátičky
9. 1 výfuk řezačky
10. 2 šrotovníky
11.1 krmné drážky
12. 1 hnojní drážky
Na členské schůzi JZDkonané 13. února
1958 byli zvoleni noví funkcionáři, kteří
působí po dobu 2letého funkčního období:
Předseda JZD:
Karel Hlobil
Rostlinář:
Ladislav
Pokorný
Živočichář:
Bohuslav Střelec
Účetní:
Jaromír Bouchal
Skladník:
František
Panák
Pokladník:
Karel Kropl
Předseda revizní komise: Libor Lenert
Členové představenstva: Vít Skopal
Alois Matuška
Josef Suchánek
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Čelnové výboru se po celý rok pečlivě
starali o družstvo a o jeho krok vpřed,
zvláště dobří pracovníci: Karel Hlobil,
Ladislav Pokorný, Jaromír Bouchal,
František Panák, Alois Matuška.
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Plánované výnosy a dodávka JZD:
druh
pšenice
žito
ječmen
oves
řepka
cukrovka
brambory
ranné
brambory
ostatní

37 ha 50 a 927 q 37 kg
27 ha 53 a 490 q 46 kg
34 ha 27 a 794 q 06 kg
25 ha 27 a 586 q 50 kg
4 ha 70 a 46 q 50 kg
34 ha 80 a 13000 q 46 kg

hektarový výnos
povinná
dodávka
plán
skutečnost
24 q
24 q 57 kg 261 q 21 kg
20 q
17 q 77 kg 71 q 86 kg
24 q
27 q 17 kg 277 q 63 kg
20 q
23 q 20 kg
13 q 80 kg 9 q 89 kg
41 q 85 kg
300 q
420 q
8800 q

1 ha

85 q

85 q

15 q

47 q 50 kg

120 q

143 q

556 q 56 kg

292 q 50 kg

oseto

celková
sklizeň

85 q

22 ha 05 a 3153 q 15 kg

vyrobeno
celkem
povinná
dodávka
St.nákupy
Výroba mléka:
167
475
l
82 293 l
45122 l
Vepřové maso:
288
q
117,52 q
29,62 a
Hovězí maso: 231 q
111,82
q
22,92 q
Výroba vajec: slepice byly pro nemoc
zlikvidovány,
vejce
JZD
dodávali
záhumenkáři.
Stav zvířat:
drůbež:
Prasata:

410 z toho slepic 350
219 z toho prasnic 28
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státní
nákupy
141 q 31 kg
71q 17 kg
167 q 53 kg
3 q 65 kg
4946 q

Skot
Koně

203 z toho krav 82
35

JZD mělo příjem v Kčs 1 059 453,64, náklady
na 1 ha 1 506 Kč
Fondy:
nedělitelný 8 % = 83
916,20 Kčs
sociální
3 % = 31 783,60
Kčs
kulturní
1 % = 10 594,50
Kčs
Pracovní jednotka byla plánována 16 Kčs dosaženo bylo 20 Kčs a naturálie: 1 kg
brambor, 1 kg pšenice, 1 kg žita, ½ kg
krmného obilí = hodnota 4,61 Kčs.
Vzorové stanovy byly v JZD dodržovány se
schváleným domácím pracovním řádem.
Výměra záhumenek nepřesahovala 50 a.
Pracovní morálka během roku byla velmi
dobrá, vyšší výsledky se projevily ve
zvýšených příjmech pracujících v JZD.
okresní soutěži v dodávce obilí získalo JZD
I. místo jak v dodávce obilí, tak i v dodávce
cukrové řepy. Podmínky pro soutěž nebyli
příliš dobré, neboť značně pršelo, bylo
mokro, obilí značně porostlo. Cukrovar
v Prosenicích hrozil zastavením, ale JZD ve
Veselíčku do 3 dnů dodalo 8000 q
cukrovky, tak jeho provoz neustal. V této
těžké situaci byla nápomocna STS z Lipníka
svým traktorem DT54. Během roku
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pořízené 2 nové žací stroje, chladič na
mléko, 2 starší garnitury mlátící z STS
Lipníka. V tomto roce byla provedena
adaptace teleteníka č. 55, adaptace 3
kravínů v č. 79,53,46. Byla postavena
montovaná drůbežárna pro 250 slepic.
Hodnocení práce a výsledků našeho JZD
bylo na výroční schůzi 5. února 1959 v 16
hod
odpoledne
v sokolovně.
Bylo
přítomno 87 členů a 37 hostů. dobré
organizaci práce hovořil předseda STS
soudruh Andrýsek, za státní banku
hovořil František Střižík, člen rady ONV
soudruh Sova hodnotil výsledky práce,
které byly v JZD dosaženy, děkoval JZD za
ONV úkoly, které byly vzorně plněny.
V tomto roce byl proveden nábor
členů, kteří od 1.1.1959 přistoupí do JZD:
Mik Josef
Zábojová
Paprstková
Miková
Rosalie
Marie
Anežka
Bebeníková
Mikšíková
Ples Oldřich Marie
Vlasta
Plesová
Dvořáková
Nádvorníko
Růžena
Marie
vá Marie
Jarošová
Hasoň
Vendelíková
Ludmila
Eduard
Marie
Valigurová
Hasoňová
Pacáková
Antonie
Marie
Josefa
Valigura
Hučínová
Šindlerová
Antonín
marie
Aloisie
Zábj Jan
Paprstka
Chodilová
Pavel
Marie
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Gogelová
Ludmila
Kroplová
Marie
Gogela
Jindřich
Hanzlíková
Marie
Vagrčková
Antonie
Ples Alois
Plesová
Marie
Liva Josef
Livová Marie
Ohera
Metoděj
Oherová
Marie
Pacáček
Karel

Pacáčková
marie
Vágnerová
Marie
Frélichová
Filoména
Hlobilová
Marie
Kovaříkov
á Anežka
Panáková
Ludmila
Výkrutová
Ludmila
Zapletalov
á Marie
Drábková
Marie
Váňová
Ludmila
Kubanová
Marie

Králová
Marie
Suchánková
Antonie
Šimečková
Anděla
Navrátil
Evžen
Navrátilová
Marie
Skácelová
Anna
Dohnalová
Františka
Mužíková
Františka
Mádrová
Anna
Slaměníkov
á Zdenka
Merta Josef

Autobusy směrem Lipník i Přerov
jezdí 5 x denně. Počet osobních aut ve
vesnici je 8. Počet motorek a jiných
motorových vozidel je značný. V obchodě
a peněžnictví nebyly dosud zvláštní změny.
Politický a veřejný život
V předsednictvu
MNV
nebyly
v tomto roce žádné změny. Předsedou byl
soudruh M. Derych a tajemníkem soudruh
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František Havlík. Členové výboru a
členové rady se starali o zdárný chod
obce, což se nevíce projevilo v tom, že
správnou agitací za pomoci KSČ získali
většinou hlasy všechny zemědělce do JZD.
Proto také akční plán: dokončit
socializaci vesnice do konce května 1960
na 80 % byl splněn již koncem roku 1958.
Dokončení adaptace č. 7. bylo v rámci
rozpočtu splněno na 90 %. Během roku
byly provedeny veřejné schůze, kde
členové MNV skládali své účty z vykonané
práce.
Hlavním úkolem činnosti KSČ bylo
dosažení socializace naší vesnice, což bylo
jak je již uvedeno splněno. Práci JZD byla
výborem org. věnována plná péče. Schůzím
JZD byl přítomen člen výboru organizace,
který prosazoval politiku strany a svými
radami a o činnosti JZD informoval místní
organizaci KSČ. Dalším hlavním bodem
MOKSČ byla práce s MNV a masovými
složkami. Byly prováděny dle plánu
rozhovory týkající se diskuse ÚV KSČ, o
práci MNV, o zajišťování nových úkolů a
p., uzavření nových závazků k IV. sjezdu aj.
Pro zlepšení života našich obyvatel
byla zahájena práce na vybudování
vodovodu v celé obci. Dále byly zavedeny
některé služby a to dámské krejčovství,
malířství, pokrývačství a stavební údržba.
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V org. probíhal rok stranického školení
v kroužku
národního
hospodářství
v zemědělství. Byly prohrány 3 témata
s průměrnou účastí 80 % členů. Organizace
odpracovala brigádně 280 hod při svozu
řepy v JZD, čímž byla zajištěna včasná
sklizeň řepy beze ztrát. Během roku bylo
uspořádáno 48 výborových schůzí, z toho
12 schůzí členských, mimo to byly 2
členské
schůze
veřejné.
Stav
registrovaných členů k 31. 12. 1958 je 48, 2
kandidáti. Skutečný stav členů je 28 a 2
kandidáti. Na výroční schůzi za rok 1958
byla zhodnocena práce a navrženo
usnesení pro rok 1959:
1.
Dbát o důsledné prosazení
usnesení z členských a výborových
schůzí u MNV a JZD.
2.
Kontrolu plnění závazků
uzavřených k IV. sjezdu
3.
Zabývat se pravidelně prací
MNV a JZD
4.
Zajistit snížení stavu koní
v JZD
5.
Získávat další kandidáty
z řad dělníků a rolníků do strany
6.
Pečovat o příliv mladých
pracovníků do JZD, zabývat se
pravidelně prací ČSM a pomáhat při
řešení závažných úkolů
7.
Zabývat se pravidelně prací
masových složek
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8.

Zvyšovat
ideologickou
úroveň členů pravidelnými schůzkami
RSŠ
9.
Zlepšit
příspěvkovou
morálku členskou
10.
Zvýšit účast na členských
schůzí
11.
V případě
mimořádných
okolností pomoci při sklizni JZD.
Svaz Československého sovětského
přátelství
uspořádal v tomto roce 2
besedy o Sovětském svazu, v měs. ČSP byla
uspořádána spolu s národní frontou
beseda a filmy. Schlzová činnost této
složky velmi upadla.
MS ČSM – činnost této skupiny se
projevuje přestože je práce mládeže
tříštěna tím, že část mládeže se výhradně
věnuje souboru LUT a tělovýchovně a část
mládeže stojí stranou. Po stránce
politické byla org. dobře vedena členem
KSČ
soudruhem
Suchorem,
který
navštěvoval svazácké schůze a informoval
mládež o mezinárodní situaci a o nových
úkolech.
V kulturní
činnosti
se
organizace projevila velmi slabá. Mimo
schůze uspořádala tábor pro pionýry,
večírek na rozloučenou s řeckými dětmi,
dále byly uskutečněny beseda o Jugoslávii,
kterou vedl soudruh Trpěnský a 2 taneční
zábavy.
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5 svazáků se zúčastnilo RSŠ, jeden je
kandidátem KSČ. 3 členové jsou cvičiteli ve
zdejší TJ sokol, několik členů dochází do
ZTV. 9 členů ČSM je členy SPPO. Byla
uskutečněna mezivesnická utkání ve
stolním tenise, několik utkání odbíjené,
členové-cyklisté se stali vítězi na hrách
mládeže v Loučce.
Pro JZD org. mnoho nevykonala ,
neboť samotné JZD nekladlo žádné úkoly.
ČSM dobře pracovalo s PO – připravil pro
ně slib, sportovní utkání s věcnými cenami.
Pro pionýry umožnil pionýrský tábor
v Soběchlebích u Plumlovské přehrady.
Sloučení MSČSM se skupinou Svazarmu se
neosvědčilo pro špatnou spolupráci
s předsedou Svazarmu. Byl uskutečněn
pouze společný zájezd do hor na lyžování.
Úkoly, které na ČSM kladlo MNV byly
plněny.
Československý svaz protipožární
ochrany ČSPO se zhostil úkolu čestně. Za
pomoci Svazarmu a MNV probíhalo v obci
masové školení obyvatelstvu v PO (CO).
Místní skupina SPB zahájila úpravu
místa pro stavbu pomníku umučeným a
bylo odpracováno za pomocí výboru,
občanů a žen 630 hodin. Výbor žen
napomáhal korporacím, zvláště OB, SRPŠ a
MNV.
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Výstavba obce
Jak už bylo uvedeno, byla provedena
adaptace teletníku v č. 55 a různé opravy
některých kravínů. Byla provedena
částečná adaptace v č. 7. to je zhotoven 1
byt, ostatní byty se začala upravovat.
V tomto roce se nestavělo, byly pouze
dostavěné rodinné domky. Oprava domů
jako je výměna oken, střech, dveří aj. byla
velmi značná. Stále je v opravě spojovací
silnice
OsekVeselíčko-Tupec
(pod
Humny).Na podzim bylo započato se
stavbou
nového
vodovodu.
Byla
dostavěna montovaná drůbežárna na
Pastvisku. Připravovalo se místo a plány
pro nový kravín.
Hmotná úroveň obyvatelstva
Život na vesnice se značně změnil.
Vesnický lid nezůstává pozadu za městem
ve spotřebě moderního zařízení a oblékaní.
Pomalu každá domácnost má své
elektrické spotřebiče, nějaké motorové
vozidlo. Bydlení ve vesnici je lepší, přesto
že se nachází mnoho bytů nedokonalých a
vlhkých. Počet rozhlasových přijímačů a
televizorů ustavičně stoupá. Pro lid mělo i
velký význam snížení cen některých druhů
potravin a spotřebního zboží jako je cukr,
máslo, rýže, mouka, oblečení aj.
Poradna pro děti byla otevřena 2 x
do měsíce, ordinoval dr. Petřík, byla po
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celý rok značně navštěvována. Dvakrát
týdně ordinoval v ordinaci pro nemocné
dr. Richter, v jeho nemocnici za něj
nastoupil Dr. Koušťacký. Kromě chřipek,
angín a dětských chorob se v tomto roce
žádné zvláštní epid. choroby nevyskytly.
Nejvyššího věku se v tomto roce
dožil František Nádvorník čp. 98 – 88 roků,
Jindřich Gogela čp. 26 – 83 roků a Bedřich
Hanzlíkl čp. 63 - 81 roků.
Kulturní poměry
Národní škola do konce školního
roku 1958 byla škola dvoutřídní s počtem
v I. třídě 31 žáků, v II. třídě 28 žáků –
celkem 59 žáků. Od 1 září téhož roku byla
organizována škola trojtřídní, nebo´t
z bývalého zámku byl zřízen Okresní
dětský domov a tyto děti navštěvovaly i I.
třídu zdejší školy.
I. třída měla počet dětí 36
z toho 22 dívek
II. třída měla počet dětí 21
z toho 7 dívek
III. třída měla počet dětí 25
z toho 15 dívek
Ředitelem národní školy byl Julius
Nádvorník, který je současně třídním
učitelem I. třídy. III. třídu vedla
soudružka
Vlasta
Kubíková,
která
pracovala velmi dobře. 6. 10. nastoupila na
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II. třídu soudružka Zdena Brunclíková
z Přerova, absolventka PŠN v Olomouci.
Všichni učitelé byli veřejně činní, zvláště
J. Nádvorník jako pokladník MNV,
jednatel KSČ, SBS aj. a soudružka Kubíková
jako náčelní Sokola, ve Výboru žen,
v okresním výboru Sokola aj. Na škole jsou
organizované mičurinské kroužky, žáci
pěstují na záhonech různé druhy zeleniny
a kukuřici. Žáci se vyučují i ručním pracím.
Náboženské výchovy se zúčastnilo 76,19 %
u PO bylo organizováno 69,44 % žáků.
Vedoucí PO byla Marie Nádvorníková,
která s nimi organizovala kroužky a
tábory. Prospěch žáků byl dobrý, v tomto
roce
nikdo
nepropadl.
Okresním
průzkumem se žáci umístili v českém jazyce
na 6 místě v počtech na 44 místě.
Žáci se pečlivě zúčastňovali spoření a
sběru odpadových surovin (132,56 Kčs na
žáka, 42,08 kg na žáka) Ke všem význačným
dům připravili učitelé s žáky kulturní
vložky, škola sama měla 6 podniků.
V květnu bylo sehráno divadlo od J.
Vysušila: Pasáček Ondra. Děti měly velký
úspěch, zvláště role Pasáčka, kterou
výborně předvedla Drahuška Muchová.
Divadlo nacvičovala soudružka Kubíková.
S žáky byl pořádán také na jaře sběr
mandelinky bramborové, což mělo za
výsledek, že žáci očistili brambory od 636
brouků a mnoha vajíček a larev. Škola
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měla během roku 6 schůzí s SRPŠ, s kterým
velmi dobře spolupracuje.
Mateřská škola byla do konce
tohoto roku umístěna v budově národní
školy. Ředitelkou mateřské školy byla
soudružka Mir. Haluzíková, bytem ve
Veselíčku. Mateřská škola měla počet
zapsaných dětí 33. Docházka do mateřské
školy byla dobrá. Počet zaměstnaných
matek dětí byl 17. provoz mateřské školy
byl dopolední i odpolední, přes špičkové
práce byl prodloužen provoz do 18 hod.,
aby zaměstnané matky v JZD měly své děti
zaopatřen.
Mateřská
škola
úzce
spolupracovala s SRPŠ a seznamovala
rodiče s úkoly a problémy mateřské školy.
Během roku se děti zúčastnily několika
veřejných vystoupení: MDŽ, MDD, Dědy
Mráze. Děti mateřské školy byly po celý
rok mimo svých výcvikových zaměstnání,
seznamovány
přístupnou
formou
s politickými děním jak ve světě tak i v naší
obci.
Mládež z naší obce dojížděla do 8leté
střední školy v Oseku – většinou
autobusy, do 11leté v Lipníku , do
hospodářských,
průmyslových,
pedagogických aj. v Přerově, v Olomouci.
Také je mládež v různých učňovských
internátech umístěna mimo okres.
Osvětová beseda a LUT
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Osvětová beseda měla v roce 1958 52
členů. OB pracovala velmi dobře. Bylo
uspořádáno 11 přednášek, 2 divadelní
představení, 8 lid. veselic, 152 filmových
představení, 12 zájezdů do Olomouckého
divadla, 13 vystoupení souboru LUT.
V rámci
filmových
představení
byl
uspořádán jeden filmový festival, který
byl
plně
navštěvován.
Kulturního
střediska bylo dobře využito, bylo tam 180
podniků – her a televize.
Soubor LUT se pravidelně scházel ke
svým zkouškám 2x týdně. Skládá se z 80
členů – malého a velkého souboru. Soubor
pořádal zájezdy nejen v okolí, ale po celé
republice. Během roku měl 13 tanečních
vystoupení mimo obec. Tance jsou velmi
pěkné, národní a dovedou nadchnout
každého diváka.
Knihovna
Do konce roku byla velmi dobrou
knihovnicí soudružka učitelka Marie
Sehnalová.
O
knihovnu
pečovala
znamenitě a dovedla si získat mnoho
čtenářů. Čtenáři měli největší zájem o
historické knihy
z dob husitských,
pobělohorských, ale i o novou kulturu byl
zájem, hlavně mezi mladými čtenáři, kteří
studovali na různých školách. Velmi
oblíbené byli knihy od Reise, Jiráska,

- 260 -

Kronika č. 1

Třebíčského, Nerudy, Světlé, Němcové,
Majerové, Pujmanové, Zápotockého aj.
TJ Sokol
Tělovýchovná organizace Sokol
pracovala po celý rok celkem dobře.
Předsedou byl Jindřich Gogela, jednatelem
Mir. Mužík, náčelnice Vlasta Kubíková,
náčelník Rostislav Dvořák. Členové
výboru Sokola se pravidelně scházeli na
svých schůzích 1x měsíčně. Stav cvičících
v tomto roce nezměněn, žactvo bylo
oslabeno. 18 dorostenek a 6 žen se
zúčastnilo spartakiády v Rúžomberku na
Slovensku, která byla v době od 30.5. do 1.
6.. Žactvo, dorost, i ženy cvičily na okresní
spartakiádě v Hranicích dne 24. 5., na
Sokolském dni ve Veselíčku dne 23. 6.,
který se konal v zámeckém parku.
13. dubna byly ukázky cvičení
předvedeny na akademickém vystoupeních
v sokolovně.
22. června byl v zámeckém parku
Letní karneval. Koncem roku se TJ začala
připravoval na II. celostátní spartakiádu.
Byli ustanoveni noví vedoucí cvičících
složek, kteří se zúčastní nácvičných
v Hranicích. V tomto roce byly opraveny
okapové roury na sokolovně, začalo se
s odklízením zemi za sokolovnou, což se
nedokončilo. Byly pořízené nové černé
závěsy na jeviště. Jako nejlepší pracovníci
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se projevili: soudružka Vlasta Kubíková,
soudruh Rostislav Dvořák, Jindřich
Gogela aj. Cvičící členové se scházeli
pravidelně ke cvičení 2x týdně – ženské
složky: v pondělí a ve čtvrtek, mužské
složky: v úterý a v pátek.
Náboženská výchova je dosud ve
škole zachována. V naší obci jsou typické
náboženské rodiny, které navštěvují
pravidelně kostely jak Oseku tak i
v Dolním Újezdě. Roste však i počet rodin,
které se bez náboženství obejdou, kteří
věří vědě, marcistickému zřízení naší
vlasti.
Řecké děti a mládež, kteří byli
v dětském domově ve Veselíčku byli
rozmístěni do jiných zemí, zvláště do
Jugoslavie. Rozloučili se s Veselíčkem
neradi, s poznámkami, že budou na naší
republiku stále vzpomínat, neboť se zde
měli velmi dobře. Během prázdnin byli
v domově
umístěni
studenti
–
vysokoškoláci
jiných
zemí,
zvláště
z Arábie, Indie, Jižní Ameriky aj. Byli mezi
nimi i dva černoši. Tito studentu studovali
u nás v Československu, znali dobře česky.
Na Veselíčku trávili svou dovolenou.
Kroje ve Veselíčku skoro zmizeli.
Používá se jich jen v tanečním souboru.
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Z tradičních
lidových
slavností
se
zachovalo jen několik zvyků – velikonoční
zvyky, kácení máje, Vánoční zvyky ve
formě nadílek. Na poli se používá většino
moderních
strojů,
traktorů
a
mech.zařízení Koňských potahů se používá
ke sklizním z pole, k dovážení krmiva.
Drobní
zemědělci
používají
drobné
jednoduché stroje, ne však zastaralé.
Zima byla mírná, málo sněhu.
K větším mrazům došlo až v únoru. Jarní
měsíce byly pěkné, občas pršelo. Přes letní
měsíce pršelo velmi mnoho. Úroda se velmi
těžce sklízela, přesto však slabá nebyla.
Podzim byl opět deštivý. Brambory a řepa
se rovněž těžce dobývala. V lese rostlo
mnoho rozmanitých hřibů. Ovoce bylo
dosti. Mrazy přišly brzy, ale poslední
měsíce v roce byly mírné, skoro deštivé.
Kulturní úroveň v naší obci stále
stoupá. Lidé se vzdělávají filmy, televizním
vysíláním, rádiem, přednáškami, besedami,
čtením různého tisku atd.
Hmotná úroveň je vyšší, lidé jsou čím
díl více nároční. Proti pokroku a
mechanizace se lidé nestaví.
Při sestavování tohoto roku kroniky
byli nápomocni: Jaroslav Bouchal – účetní
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JZD, Richard Talavášek – tajemník MNV,
Miroslav Derych – předseda MNV.
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Rok 1959
Kronikářkou roku 1959 je Miroslava
Haluzíková č. 56.
Počet obyvatel je 810. V tomto roce
zemřelo 7 starých osob: Hlobil Jaroslav,
Spáčil František, Neugebauerová Matylda,
Hrda Leopold, Lipner Jindřich, Zapletal
Bohumil, Navrátil Jan. Narodilo se 8
živých dětí. Odstěhovalo se během roku 9
osob, přistěhovalo se rovněž 9 osob.
Svateb bylo v roce 8.
Hospodářský život
Na jaře bylo započteno se stavbou
nového drtiče, téhož roku byla stavba
dokončena. Nový drtič zpracuje za 8 hodin
120 kubíků štěrku. Štěrk se třídí na 6
druhů – od 0 – V. tříd. V kamenolomu je
velmi bohaté zřídlo, kamene je pořád dosti.
Práce je dobře mechanizovaná a přistupuje
se stále k novým metodám, aby byla
odstraněna namáhavá práce rukou a
nahrazena stroji. Zaměstnanci jsou v lomu
dobře placeni a využívají všech výhod
social. zařízení. V tomto roce začalo JZD
hospodařit na rozšířené půdní a členské
základně o výměře 365 ha 68 a zemědělské
půdy z toho 279 ha 39 a orné půdy s počtem
132 členů. V JZD je odstraněno 97
zemědělských závodů.
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1959

Stav zvířat: k 1. 1. 1959

Skot
z toho 120 krav
Prasnice
Drůbež
Koně

k 31. 12.

Kronika č. 1

203 z toho 92 krav 276
28
410
32

vyrobeno
povinná
St.nákupy
Výroba mléka:
80945 l
Vepřové maso:
124,74 q
Hovězí maso: 201,83 q
66 q
Výroba vajec: 74 938 ks
44000 ks

40
587
27
celkem
dodávka
205460
91215 l
205,74
81 a
135,83

l
q
q

27178

ks

Plánované výnosy a dodávka JZD:
druh
pšenice
žito
ječmen
oves
řepka
cukrovka
brambory

oseto

celková
sklizeň

48 ha 56 a 1132 q
25 ha 21 a 505,73 q
47 ha 93 a 1287,66 q
26 ha 06 a 701,65 q
6 ha 03 a 98,87 q
40 ha
12200 q
32 ha 39 a 3562 q

Hektarový
výnos
27,44 a
20,06 q
26,86 q
26,9 q
16,46 q
307,05 q
120 q

povinná
dodávka

státní
nákupy

269,75 q
59,73 q
273, 61 q

117,5 q
248,05 a

98,50 q
10200 q
529 q

2000 q
310 q

15. dubna 1959 bylo započato se
stavbou nového kravína pro 96 kusů
dojnic na pozemcích pod zahradami
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Pechovou a Zemdukovou. Práci vykonávali
zedníci ze Slovenksa, kteří se stravovali
v hostince
Palírně
a
vařila
jim
družstevnice Fr. Zemánková. Ostatní práce
a pomocné práce vykonávali zedníci a
družstevníci z Veselíčka. Běhen roku JZD
zakoupilo 2 nové traktory a 1 starší
traktor z STS. K 31. 12. 1959 vlastní JZD 4
traktory. Kromě toho byly zakoupeny i
jiné stroje jako je psací stroj aj. Pracovních
jednotek bylo odpracováno za rok 98
960,02. Na 1 ha zemědělské půdy připadne
106
pracovních
jednotek.
Pracovní
jednotky bylo dosaženo 18 Kčs + naturálie:
2 Kg obilí, 1 kg brambor (hodnota 4,50 Kčs).
Naturálie dostávali družstevníci do 400
odpracovaných jednotek, nad 400 se
proplácely v hodnotě 4,50 Kčs.
Celkový příjem mělo JZD:
1
421
618,89 Kčs
náklady na ha
1347,–
Kčs
Fondy:
nedělitelný – 10 %
142161 Kčs
sociální – 3 %
41112 Kčs
kulturní – 1 % 14216 Kčs
Pracovní morálka byla dobrá přesto,
že někteří družstevníci provádí svou práci
povrchně a často ještě s nadávkami. Dobrá
organizace práce se projevila tím, že
Veselíčko se umístilo na I. místo v okresní
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soutěži v dodávce obilí a na II. místě
v dodávce brambor. Brambory a řepa se
těžko dobývali pro velmi suché počasí.
Pro suché počasí se také velmi dobře
těžce prováděla podmítka i jiné práce.
Celoroční práce JZD byla zhodnocena na
výroční schůzi 13. února 1960 v 15 hodin
v kulturním domě. O dobrých výsledcích
promluvil za OV KSČ soudruh Vinklárek,
za STS soudruh Ol. Dokoupil, s. Andrýsek,
za státní banku s. Pavlíček.. Na této
slavnostní
schůzi
byly
slavnostně
vyhlášeny závazky k 15. výročí osvobození
naší vlasti na zvýšení zemědělské výroby o
9,6 %. Předseda soudruh Karel Hlobil o
tom řekl, že naše JZD přijalo výzvu
přerovského okresu.
Autobusy jezdi jako minulé roky 5x
denně. Počet osobních aut vzrostl na 10,
počet jiných motorových vozidel je
značný.
V říjnu byla dána do provozu nová
prodejna Jednoty – Samoobsluha, z minulé
stolařské dílny soudruha Vl. Lipnera.
Samoobsluha je velmi pěkná, moderně
zařízená tak, aby si spotřebitelé mohli
sami vybrat co potřebují. Samoobsluha má
několik místností: hlavní prodejna,
prodejna s nábytkem, skladiště, kanceláře
aj.
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Politický a veřejný život
V tomto roce nebyly žádné změny.
Akční plán – dokončit vodovod byl splněn
na podzim. Adaptace na čp. 7 byty splněny
v rámci rozpočtu na 90 %.
Práce organizace byla zaměřena
hlavně na zlepšení organizace práce a
zvýšení zemědělské výroby v místním JZD.
Tento úkol se plně dařil a vedoucí úloha
strany se projevovala v tom, že veškerá
usnesení, týkající se zemědělské výroby
byla projednána na výborových a
členských schůzích KSČ. K projednávání
bylo kontrolováno na schůzích KSČ.
V tomto roce měla organizace 12
členských schůzí, z čehož byly 3 schůze
veřejné. Průměrná účast byla 80%.
Výborových schůzí bylo během roku 39
s průměrnou účastí 74 %. Usnesení
z minulé výroční schůze, které jsou
rozepsané v minulém roce byly většinou
splněny na 100 %. Stav členů je 31 jako
v minulém roce. V DSŠ byl vytvořen 1
kroužek
národního
hospodářství
v průmyslu. Kroužek čítal 17 členů, z toho
8 členů KSČ. Byla probrána 3 témata:
Produktivita práce a metody jejího
zvyšování. Chozrašest a vnitropodnikový
chozr. mzdy.
Během roku úsekoví důvěrníci
zjišťovali výši příjmů členů a dle toho jim
byly upraveny příspěvkové známky.
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Průměrný měsíční příspěvek v měsíci
prosinci byl 6,16 Kčs. Inventář KSČ je
v celkové hodnotě 3015 Kčs . Na výroční
schůzí VO KSČ ve Veselíčku, konané
24.1.1960 byla zhodnocena celoroční práce
za uplynulý rok a byly přijaty úkoly, které
stanovil XI. sjezd KSČ, úkoly na kterých
závisí rozvoj celé obce a splnění
3.pětiletého nejpokrokovějších metod
zemědělské praxe do činnosti našeho JZD,
neboť v budoucnu se nebude pracovat jako
dnes. Jakých výsledků ke splnění úkolů 3.
pětiletého plánu je třeba dosáhnout v naší
obci:
Pro zvýšení výnosů luk bylo
dosaženo 1200 m3 humusu – kompostu
z vybraného dna rybníka. Větším výnosem
luk se zajistí základ pro výrobu mléka a
hovězího masa. V rámci všenárodního
hnutí bude provedena úprava potoka
v délce 3000 m a tím i podstatně vodní
režim na přilehlých lukách. V březnu 1960
se započne s obnovou rybníka o výměře 3
ha, čímž bude získáno dalších 15-20 tisíc m3
zeminy
pro
založení
kompostů.
Z obnoveného rybníka bude provedena
závlaha na přilehlých honech 20 ha.
Pro chovný hovězí dobytek bude
vybudována letní salaš s elektrickým
ohradníkem. Skot bude očištěn od zbytků
tuberkulosy a bude rozšířen samovýkrm

- 270 -

Kronika č. 1

vepřů pro 150 – 200 kusů. Pro dosažení
plánovaných výnosů bude provedeno:
Přihnojení
jednotlivých
plodin
živinami.Bude se dbát na včasný postřik
proti plevelům, zvýší se setí hořčice na
zelené hnojení a toto se doplní hnojením
chlévskou mrvou hlavně na brambory.
Bude zvýšen výnos raných brambor
zavlažováním a močůvkováním v době
vegetace. Pícniny na orné půdě se zvýší o 7
% a včasným a řádným obděláváním půdy a
cukrovky bude docíleno plánovaných
výnosů. Do 30. 6. 1960 se KSČ zaměří na
záhumenky a odstraní nedostatky. Tyto
závazky byly na počest 15. výročí
osvobození naší vlasti přijaty a každý člen
KSČ svůj osobní závazek pro zvelebení
obce. Na těchto úkolech vznikl návrh na
usnesení, které zní:
1. Výbor se bude zabývat prací JZD na
svých
schůzích
za
přiznání
odpovědných pracovníků JZD a
MNV. Úkol trvalý – odpovídá
výbor organizace.
2. Výbor bude prosazovat politické
strany
prostřednictvím
MNV
přiznáním členů rady na důležitá
jednání a zároveň prostřednictvím
MNV kontrolovat plnění závazků,
uzavřených k 15. výročí osvobození
naší vlasti. Úkol trvalý –
zodpovídá výbor.
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3. Bude
provedeno
zpřesnění
záhumenek
a
odstranění
nadměrných. Odpovídá soudruh
Miroslav Derych.
4. Výbor
bude
sledovat
stav
melioračních prací. Úkol trvalý.
5. Bude sledována činnost ČSM a
zajištěn
lektor
pro
vedení
přednášek na téma „Nad mapou
světa“.
Odpovídá
předseda
organizace.
6. Výbor bude věnovat plnou pomoc
řádnému
provedení
územní
organizace a přípravě voleb do NV.
7. Bude oživena činnost NF a
masových složek. Odpovídá výbor.
8. Bude věnována další péče a snaha
získání nových kandidátů z řad
JZD.
9. Bude se zvyšovat ideol. úroveň
členů pravidelnými schůzkami RSŠ
a vyvozovat důsledky z neúčasti.
Odpovídá výbor.
10. Výbor se bude věnovat řádné
návštěvě členských a výborových
schůzí.
11. Vyskytne-li se nutnost v případě
mimořádných okolností – pomoci
JZD při sklizni nebo výstavbě.
12. Důsledně prosazovat revoluci
zásluhou OV KS%C.
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13. Při ODD bude utvořena stranická
skupina s důvěrníkem.
Při investiční výstavbě odpracovali
členové KSČ za rok 320 hodin. Při svozu
řepy odpracovali 3 členové 240 hodin.
Pobočka SČSP uspořádala 2 besedy o
budování socializace v SSSR s přednáškou
soudruha Kořístky. Dobrým výsledkem se
osvědčila
oslava
Měsíce
Československého přátelství, kde se oslav
zúčastnilo 150 osob. Odbočka vyzdobuje
návěsní skříňku propagačním materiálem.
Letos byl nejvíce věnován zájem vypuštění
družic Sov. Svazem do vesmíru, které bylo
soustavně sledováno veškerým tiskem a
hlavně
Rudým
právem.
Svaz
Československé
požární
obrany
–
preventivní obranou dosáhl toho, že
v obci nebyl žádný požár. bude však nutné
do budoucna vytvořit dorost požárníků.
Činnost NF byla velmi neuspokojivá,
scházeli se velmi zřídka.
Výbor žen – práce velmi slabá.
SPB – začal s odklidem zeminy a
stavbou zdí plotu v místě pro památník.
Základní organizace ČSM – práce
v této skupině byla v toho roce bohatší,
organizace patřila mezi nejlepší v okrese.
V budovatelské činnosti odpracovalo ČSM
70 hodin při úpravě parku a v akci jarní
úklid, 18 hodin při nakládání řepy, 15 hodin
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při výkopu vodovodu pro kravín, 120 hodin
při úklidu naší obce a na pracích
památníku. Při 3 sběrech odpadních
surovin získali 2000 kg starého železa a
360 kostí. Při pomoci JZD přetrhali 1,30 ha
a okopali 1,25 ha řepy. Při žních bylo
vykonáno mnoho práce: bylo zpanákováno
30,5 ha obilnin, vymláceno 80 q, posečeno
30 ha a pomocí svazáků 150 q odvedeno
obilí do sýpky, 8 hodin odpracováno při
úpravě mlatu. Při dobývání brambor bylo
posbíráno 28 q brambor.
Na této části se podílela jen část
členů a jejich zásluhou získalo ČSM II.
místo v okresní soutěži. Ve sportovní
činnosti
bylo uskutečněno 1 utkání
v odbíjené Tupec-Veselíčko, 8 soudružek a 5
soudruhů se zúčastnilo nácviku na II.
celostátní spartakiádu, z toho byli 3
cvičiteli ZTV.
V kulturní činnosti byly uspořádány
2 taneční zábavy, sehráno několik
loutkových představení pro PO, byly
uspořádány 3 táborové ohně po žňových
pracích se všemi občany. 5 členů bylo
zapojeno do RSS. Během roku mělo ČSM 8
členských schůzí a 15 schůzí výborových.
Účast byla dobrá. Schůze se zabývaly
plány a závazky ke III. sjezdu ČSM a k VII.
festivalu mládeže ve Vídni. Byly odeslány
2 telegramy pozdravný III. sjezdu ČSM a
předsedou OVČSM za osvobození řeckého
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hrdiny Monolise Glessose. Ve sbírce na
fond solidarity bylo vybráno 200 Kčs.
Během roku byly uskutečněny 4 besedy
z plánovaných 5. ČSM připravil s PO
slavnostní oslavu 10letého trvání PO,
která byla v sokolovně. Soudruh Hučín
uskutečnil během prázdnin s pionýry
šestidenní
tábor
v Edrovicích
na
Rýmařovsku. Z funkcionářů se velmi dobře
vedl předseda Antonín Hučín, soudruh
Koryčan, J. Hajda, soudružka Pacáková.
Jako vedoucí PO byli aktivní J. Hajda,
soudruh Panák, Grygar, Bednář.
Výstavba obce
Se stavbou rodinného domku začal
Miloš Chodil v zahradě za Skalou. Potáč a
Trávníček dostavěli rodinné domky. V čp. 7
byly provedeny některé údržby – okna,
dveře, vnitřní omítka aj. Na podzim byl
dokončen vodovod pro celou obec a jeho
přípojky.
Byl postaven nový kravín pro
96kusů. Byla opravena prodejna Jednoty –
Samoobsluha a dána do provozu. Byla
založena Salajka a částečně materiál
rozebralo JZD. Bylo opraveno několik
rodinných domků. JZD si pořídilo 3
pojízdné vozy na pneumatikách.
Počet motorových vozidel značně
vzrostl. Roste velký zájem o elektrické
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spotřebiče, zvláště vysavače, ledničky,
elektrické sporáky, televizory aj. Nákup se
značně zvýšil zásluhou snížením cen
některých druhů potravin a spotřebního
zboží. Moderní oblékání a zařízení bytů je
stále náročnější podle dřívějších roků.
Zdravotnické středisko působilo
jako loňského roku. Nejtarší občané:
František Nádvorník, Gogela Jindřich,
Bedřich Hanzlík.
Kulturní poměry
Národní škola byla trojtřídní, do 27.
6. s počtem žáků 82, od 1. záři s počtem 73; I.
třída 24 žáků, II třída 20 žáku, III. třída 29
žáků. Stav učitelů dosud nezměněn.
Správcem školy i v tomto roce soudruh
Julius Nádvorník. Prospěch žáků byl
dobrý, slabší je u žáků z ODD. V PO bylo
org. 83,33 % žáků, vedoucí byla soudružka
Z. Brunclíková. Žáci se zapojili do soutěže
ve spoření (132 Kčs na žáka), ve sběru
odpad. hmot (38,5 kg na žáka).
V mičurinském kroužku bylo org. 15
žáků a vedla je soudružka Kubíková. Při
ničení plevele a mandelinky bramborové
odpracovali žáci na polích JZD 352 hodin.
Náboženské výchovy se zúčastnilo 76 %
žáků. Žáci se aktivně zúčastňovali
významných dnů k polickým událostem.
Během roku bylo na škole celkem 14
podniků, z toho na jaře divadlo od M.

- 276 -

Kronika č. 1

Hollové: Popelka. Divadlo nacvičovalo s.
Kubíková. Děti měly úspěch u díválu, zol.
Dr. Muchová v hlavní roli Popelky. Žáci se
zúčastnili
exkurze
v cukrovaru
v Prosenicích , výletu do Teplic, na
Bystřičku a Radhošť. Úhrada byla
proplacena
z financí
SRPŠ.
Škola
pracovala s SRPŠ a měla během roku
několik schůzí. květnu a červnu byly ve
včech
třídách
položeny
parketové
podlahy v ceně 14 148 Kčs . Financoval
MNV.
Učitelé se aktivně zúčastňovali RSŠ
v základní org. ZO KSČ v Oseku při
osmileté třídní škole, dále ped.porad,
schůzí, okres.aktivů. Počátkem roku byla
mateřská škola přistěhována do jedné
místnosti budovy ODD. Místnost není tak
pěkní jako v národní škole. Je málo slunná,
má špatnou podlahu. Výhoda je v tom, že je
opatřena ústředním topením. Ředitelkou
mateřské školy byla do dubna s. Eva
Dostálová ze Skoků. Pro nemoc rodinných
příslušníků rozvázala pracovní poměr a na
její místo nastoupila s. Libuše Kroupová
z Lipníka n/B, která denně do mateřské
školy dojíždělo autobusem.
Počet dětí v tomto roce byl kolem 30.
Počet dětí zaměstnaných matek klesl na
12. Provoz mateřské školy byl dopolední i
odpolední, přes špičkové zemědělské práce
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byl provoz upraven do 18. hod., pro matky
pracující v JZD.
Děti
se
zúčastnili
veřejného
vystoupení k MDŽ, MDD na sokol. dni,
veřejné besídky Dědy Mráze v sokolovně.
V mateřské škole bylo o děti velmi dobře
pečováno. Děti se seznamovaly přístupnou
formou se vším děním ve větě i v obci,
hlavní zájem byl soustředěn na vědu
vypuštění družic v Sovětském svazu,
Nákup pomůcek a jiného zařízení je
stále umožněn z rozpočtu MNV
Kulturní středisko bylo po celý rok
dobře
v provozu.
Osvětová
beseda
projevovala dobrou činnost. Ve vědeckoosvětové propagaci bylo celkem 16
přednášek s počtem navštívených osob 520,
z toho byly 3 přednášky z přírodních věd –
počet 67 osob, 8 zdravotnických s počtem
284 osob.
Kulturně společenských akcí bylo
105 s počtem 6594 osob, z toho bylo 2x
vystoupení souboru z celkovou návštěvou
300 osob, 6 lidových veselic s návštěvou
802 osob. Byly zakoupeny 2 ks promítacích
přístrojů
Meopton
I.
Filmových
představení bylo během roku 119
s celkovou návštěvou 7449 osob. Na
vystoupení
bylo
vybráno18418
Kčs.
Celkový finanční příjem OB byl 31080,91
Kčs z toho příspěvek NV 3900 Kčs. Celkové
vydání z toho bylo 30976,91 Kčs.
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Největším podílem se o zdárný chod
OB zasloužil s. R. Pospíšil, který věnuje
této práce velké úsilí a mnoho času.
Soubor LUT má 80 členů. Soubor se
zúčastnil celostátní soutěže LUT a umístil
se na III. místě. Mimo obec měl soubor 16
vystoupení. Svou činnost projevuje stále
dobrou. Tento rok se věnoval nácviku
tanců na II. celostátní spartakiádu.
O knihovnu pečovala celý rok velmi
dobrá knihovnice M. Sehnalová.
TJ sokol – byla zvýšená propagace na
II. celostátní spartakiádu v místním
rozhlase, ve všem masových složkách.
Docházka do cvičebních hodin se zlepšila u
všech cvičících složek. 12. 4. byla
v sokolovně
pěkná
tělovýchovná
akademie, kde cvičící členstvo ukázalo
svou připravenost na II. CS. 7. 6. předvedli
veřejné vystoupení na Sokolském dni za
účasti žen a mužů z Lipníka a žactva
z Dolního Újezda. Okresní spartakiády
v Lipníku se zúčastnilo 71 cvičících z toho
39
žactva.
V květnu
spartakiády
v Hlovovci na Slovensku t mužů a 5 žen.
V červenci se zúčastnili muži i ženy
Sokol.dne v Oseku. Na veřejné oslavě VŘR
v sokolovně předvedla mládež několik
cvičení – jak prostných tak i na nářadí. 6.
12.
byla opět pěkná tělovýchovná
akademie,
která
seznámila
diváky
s nácvikem prostných na II. CS aj.
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S hlediska OV Sokola byla naše
jednota
zařazena
mezi
nejlepší
tělovýchovnou jednotu. Za dobrou práci a
iniciativu byli věcně odměněni s. Vl.
Kubíková a R. Dvořák. 10. ledna pořádal
Sokol maškarní ples: Světem letem.
Sokolovna byla vyzdobena velmi pěknou
dekorací, bylo hodně masek i návštěva lidí
byla hojná. 11. 7 byl letní karneval, který
byl naplánován do parku, ale pro deštivé
počasí byl v sokolovně. Za masky byly
většinou ženy sokola.
V tomto
roce
bylo
započato
s úpravou hřiště za sokolskou zahradou.
Byla opravena podlaha v sokolovně,
postavena na otop za sokolovnou.
Funkcionáři:
předseda:
K. Kuban
náčelnice: V. Kubíková
jednatel:
L. Srubek
R. Dvořák
Procento účasti žáků v náboženské
výchově ve škole se zmenšuje, v tomto
roce klesla na 76 %. počet rodin , které žijí
bez náboženství se v obci zvětšuje. Typické
rodiny navštěvují kostely v Oseku i
v Dolním Újezdě pravidelně každou neděli.
Kroje a tradiční zvyky většinou
zanikly. Na poli se používalo většinou
moderních strojů a traktorů, také
kombajnů. Technika roste stále vpřed.
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V tomto roce byla opět mírná zima,
málo sněhu. Leden byl velmi pěkný,
slunečný. Sněhu připadlo až v únoru a to
velmi málo. Mrazy byly mírné, ale jarní
mrazy způsobily škody-pomrzly některé
druhy stromů.
Na jaře občas pršelo, léto bylo velmi
suché, ale málo teplé. Pozdní podzim byl
mokrý, často pršelo. Zima začala brzy, ale
byla opět mírná. Ovoce bylo hojno, hlavně
jablek a švestek. Velmi málo bylo třešní a
ořechů. V lese rostlo hodně malin,
ostružin a hřibů. Práce na poli se pro
suché počasí vykonávala velmi těžce,
zvláště orba a dobývání brambor a řepy.
Přesto byly všechny práce plněny v agrot.
lhůtách. Česání chmele, který je dosud
majetkem státního statku Lipník, se
zúčastnilo mnoho žen z Veselíčka a žáků
škol. práce byla vykonána během konce
srpna a začátkem září.
Lid obce svou úspornou a obětavou
prací
přispívá
značně
k dovršení
vybudování
socialistické
společnosti
v naší
vlasti,
k pokroku,
k lepší
budoucnosti, k přiblížení komunismu.
Zprávy o JZD pomáhal kronikářce
sestavit Jaroslav Bouchal – účetní. Přesné
údaje jsou vypsané z ročních zpráv všech
složek.
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Rok 1960
Počet obyvatel naší vesnice:
V tomto roce zemřelo 9 osob: Havlík
František čís. 29, Šimeček Josef čís. 146,
Bubeník Otto čís. 88, Kovaříková Viktoria
čís. 183, Svobodová Fil. čís. 141, Hanzlíková
Marie čís. 113, Kroplová Vilma čís. 84,
Chodil František čís. 166, Kuhnová Marie
čís. 79. Narodilo se v tomto roce 10 dětí.
Během roku se přistěhovalo 8 osob a
odstěhovalo se 11 osob. Sňatků bylo
uzavřeno 8.
Hospodářský život
Jednotné
zemědělské
družstvo
hospodařilo na 376,46 ha zemědělské půdy,
z toho na 305,99 ha orné půdy. Počet
sdružených zemědělských závodů byl 97.
Počet členů JZD 140. trvale činných členů
JZD, kteří odpracovali stanovený počet
pracovních jednotek bylo 95 ve stáří:
14 – 25 roků 7
46 – 60 roků 16
členů
členů
26 – 45 roků 33
60 – více
42
členů
členů
V JZD bylo odpracováno celkem 41026
PJ. Průměrná roční odměna jednoho
stálého pracovníka činila 7794,– +
naturálie 1299,–, celkem 9093,– Kčs.
Hodnota pracovní jednotky byla 18 Kčs +
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naturálie v hodnotě 3 Kčs. Celkový roční
příjem JZD byl 1 753 212,52 Kčs. Čisté peněžní
příjmy na 1 ha zemědělské půdy 2453,–.
Počet odpracovaných jednotek na 1 ha
zemědělské půdy 109,4. Náklady na 1 ha z.p.
1678 Kčs.
Fondy:
neděliteln
sociální – 3
kulturní –
ý – 11 %
%
1%
Stav zvířat celkem/ Hustota zvířat na
100ha zemědělské půdy:
Skot
299
kusů/81,89
kusů
z toho krav 129/ 34,3
Prasat 313 kusů/102 kusů
z toho
prasnic 40/ 13
Koně
21 kusu/--------Slepice
--------/283 kusů
Roční dojivost na dojnici 1975 l mléka.
Roční nosnost na slepici 101 ks vajec.
Počet odchovaných selat na prasnici
12,8.
V rostlinné
výnosů:
Pšenice
83,– q
Žito
50,– q
Ječmen
Oves

výrobě bylo dosaženo ha
28,83 q

Brambory

23,85

Pícniny

33,02 q
22 q
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Cukrovka kořen.396 q
Louky trvalé
45,– a
Řepka
16,92 q
z.p.:

Produkce živočišných výrobků na 1 ha
Mléko
624 l
Vejce
129 ks

Vepřové maso
94,– kg
Hovězí maso
138,– kg

Dodávky:
Pšenice:
386,35 q
Žito
180,90 q
Ječmen
855,56 q
Řepka
100,66 q
Mák
43,14
Cukrovka
15840 q
Brambory
1141 q

Seno
66,20 q
Vepřové maso
290,47 q
Hovězí maso
244,36 q
Drůbeží maso
8,64 q
Mléko
189806 l
Vejce
48537 ks

Nákup strojů v ceně 143 955,– Kčs.
Močůvkovač
Nakládač na
chl. surou
Samovaz
Kladívkový
Traktor KD 35
šrotovník
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Pětradličný
pluh
Výfuk sena
Samovazač
ŽVZ
Transportér 10
m

Kultivátor
nesený
Pařící kolona
na brambrory
Traktor
pásový DT 54

V tomto roce byl dokončen kravín na
záhumenkách u Plesového a vybudovány
silážní na jámy u kravína. Dne 8 června
slavnostně přijel s první fůrou sena do
Kravína Boh. střelec, Jiří Suchánek a
Marie Pacáková, kde je přivítala stavební
skupina.
Z uvolněných
chlévů
byly
přebudovány porodny pro prasnice. Tyto
adaptace byly provedeny u Ladislava
Pospíšila, Bohuslava Střelce, Josefa
Panáka a Josefa Suchánka. U Františka
Pacáka byla provedena adaptace pro
drůbežárnu. Pracovní morálka členů JZD
byla dobrá. Úroda byla včas sklizena a
dodávky
plněny
v agrotechnických
lhůtách. Při špičkových pracích pomohlo
mnoho brigádníků z obce, kteří pomáhali i
v neděli. Při žních byly zapojení 3 mlátičky,
později 4.
Propagace úspěšného provádění žní a
seznamování občanstva s postupem prací
se dělo pomocí bleskovek, plakátů a tabulí
a některých se denně zaznamenával postup
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žní a dodávek. O propagaci pečoval MNV a
školská komise. Organizace práce v JZD:
Rostlinná výroba měla 53 členů a byla
rozdělena na 2 skupiny. Vedoucí skupin
byly čítařky Zwezsprová a Klvaňová.
Stavební skupina měla 8 členů –
vedoucí Josef Merta.
Výrobní skupina měla 29 členů –
z toho chov skotu – 20 členů, chov prasat 6 členů, chov drůbeže – 3 členy.
Na výroční členské schůzi v kultním
době dne 13. února za účastí 91 členů JZD a
43 hostů bylo zvoleno představenstvo
družstva na dvouleté funkční období
v tomto obsazení:
Představenstvo JZD:
předseda:
Hlobil předst.: Matuška
Karel
Alois
rostlinář:
Otáhal
Pokorný Ladislav ml. Antonín
živočichář:
Kropl členové Lenert
Karel
Libor
účetní:
Bouchal revizní Navrátil
Jaromír
Evžen
pokladník:
Skopal komise: Valigura
Vít
Antonín
skladník:
Panák
Suchánková
František
Ludmila
členové Suchánek
Pospíšil
Josef
Ladislav
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Autobus směr Přerov jezdil 5 x denně,
v neděli 4x denně, směr Lipník 4 x, při noční
směně dělníků 5x denně. Vzrostl velký
počet majitelů motocyklů a malých
motorových vozidel.
V tomto roce byla v provozu 1
prodejna Jednota-Samoobsluha s výběrem
všeho
zboží
potravinářského.
Z průmyslového měla prodejna na skladě
nábytek, hračky, nádobí, televizory,
sporáky, radia, motocykly, kola, šicí
stroje, pračky aj.
Výběr zboží byl velký. Zboží bylo
dostatek, až na nějaké výjimky. Někdy se
projevil
nedostatek
másla.
Příděl
pomerančů byl omezen jen na rodiny
s dětmi,
citrony
byly
volné.
Pro
nedostatek brambor byl omezen příděl
brambor na 50 kg na osobu za rok. Projevil
se také nedostatek ledniček a televizorů.
Prodejní doba byla pondělí až čtvrtek 6-14
hod, pátek 6-12, 16-18 hod, sobota 6-12 hod.
Vedoucí prodejny Samoobsluhy byl
soudruh J. Kovařík. Prodejna masa byla na
čísle 60. Vedoucí byla St. Zemánková, která
převzala výsek po J. Zemánkovi. Prodejní
doba byla v úterý, čtvrtek a sobotu.
V sobotu byly na maso fronty, které byly
způsobeny malým přídělem masa, neboť na
poslední občany se nikdy nedostávalo a
maso si může dnes koupit každý.
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V tomto roce byly v provozu 2
hostince. Na č. 55 vedoucí s. Zemánek Fr.,
na č. 18 s. Grygarová. Oba hostince Jednota
byly v provozu celý týden, den volna měl
hostinec č. 55 v pondělí a hostinec č. 18 ve
středu. Prodej nápojů, cigaret, cukrovinek.
Politický a veřejný život
Na MNV byly velké změny. V lednu
zemřel náhle v kanceláři MNV při práci
tajemník František Havlík. Jako jeho
nástupce působil do konce června R.
Talavášek. 12. června byly provedeny volby
do MNV a volba poslance do ONV. Celé
předvolební
období
bylo
zaměřeno
k seznámení občanů celé obce s navrženými
členy do MNV a zástupce do ONV. Agitační
místnost byla v kulturním domě, kde mělo
18 členů volební kandidátky vystavené
životopisy a fotografie. Konalo se tam
několik předvolebních schůzí, kde se
hovořilo o těchto lidech a jejich práci.
Slavnostní
předvolební
schůze
s vystoupením souboru LUT byla dne 8
května.
Volební
místnost
byla
v místnostech MNV. Volby byly provedeny
svobodně a slavnostně. V 7 hod ráno od
kulturního domu šla volit manifestačně
většina občanů, za doprovodu hudby
souboru LUT. Soubor LUT měl také volební
vystoupení. Během dopoledne byly volby
dokončené. Po celou dobu měly slavnostní
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a sváteční ráz. Bylo utvořeno 18 obvodů,
z nichž každý obvod měl svého zástupce:
Obvod č. 1
Hlobil Karel č. 47
Obvod č. 2
Pokorný Ladislav č. 156
Obvod č. 3
Šobáň Stanislavč. 114
člen rady
Obvod č. 4
Suchánková Ludmila
č. 53
Obvod č. 5
Kuban Karel č. 57
Obvod č. 6
Panák Karel č. 116
Obvod č. 7 Nádvorník Julius č. 68
člen rady
Obvod č. 8 Ulma Leopold č. 92
Obvod č. 9 Pospíšil Rostislav č. 93
člen rady
Obvod č. 10 Lenert Josef č. 114
člen rady
Obvod č. 11 Poláček D. č. 156
člen rady
Obvod č. 12 Sigmund Fr. č. 165
člen rady
Obvod č. 13 Metelka Václav č. 5
Obvod č. 14 Derych Miroslav č. 186
člen rady
Obvod č. 15 Derych Alois č. 7
Obvod č. 16 Jurajdová D. č. 95
člen rady
Obvod č. 17 Kovařík J. č. 7
člen rady
Obvod č. 18 Bernhauer Jar. č. 96
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Rada MNV byla utvořena z 9 členů,
kteří se pravidelně scházeli na svých
schůzích 2 x měsíčně. Předsedou MNV byl
zvolen s. Dorb. Polášek, tajemníkem byl
Miroslav Derych. Od 1. srpna byla
pomocnou úřednicí na MNV s. Marcela
Marečková, která tuto práci nedělala
dlouho, a na její místo nastoupila dne 15
října s. Ludmila Zedková.
Při MNV byly utvořeny komise:
školská a kulturní
10
členů
předseda R. Pospíšil
bytová
7 členů předseda
Fr. Sigmund
zemědělská
8 členů předseda
St. Šobáň
ochrany a veřejného pořád. 7 členů
předseda J. Lenert
výstavby a míst.hospod. 10
členů
předseda Al. Derych
Každá komise měla 1 x měsíčně schůzi,
kde se soustředila na činnost týkající se
jejich oboru. MNV spolu s komisemi
vykázal po volbách dobrou činnost:
1. Kontroloval hospodaření v JZD
2. Zajišťoval špičkové práce v JZD a
plnění dodávek
3. Kádrově zajišťovat další pracovníky
pro JZD.
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4. Starat se o zlepšení služeb
obyvatelstvu a zlepšení hygieny
v obci, o zlepšení zásobování v obci.
5. Projednával možnosti při sloučení
obcí Veselíčko-Tupec.
6. Pomáhal při melioračních pracích.
7. Podílel se přípravnou prací na
projekci kanalizace v obci.
8. Zajišťoval oslavy 43 výročí VŘSR a
štafety míru.
9. Kontroloval
přípravy
zahájení
školního roku ve školách
10. Projednával přípravy na sociální
zabezpečení občanů a důchody.
MNV podával zprávy občanům místním
rozhlasem. K významným událostem a před
volbami byly prováděné rozhlasové relace
a kulturní vložky, které měl na starosti
rozhlasový kroužek – vedoucí kroužku
byla s. Mir. Haluzíková.
Výbor žen byl 10členný – předsedkyní
byla od 10. listopadu Vlasta Kubíková.
Předtím s. Pazderová. Činnost že se začala
rozvíjen ke konci roku.
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byly prozvání představitelé JZD a MNV.
Úkoly byly rozpracovány v usnesení VO
KSČ na jednotlivé soudruhy a jejich plnění
bylo kontrolováno. Při špičkových
pracích v JZD odpracovali soudruzi VO
KSČ 610 hodin. Řádná péče byla věnována
závazků k 15. výročí osvobození Sov.
armádou, přípravě voleb a rozpracování
usnesení k 3. pětiletému plánu. VO KSČ
měla za rok 11 členských schůzí, z toho 3
chůze veřejné. Výborových schůzí bylo 47
s průměrnou účastí 95 % členů. Předsedou
VO KSČ byl nadále St. Zapletal, jednatelem
Jul. Nádvorník.
Stav členů k 1. 12 byl 35, 1 kandidát,
registr 47. Rok stranického školení začal
9. 12.. Do konce roku proběhlo školení
k otázce
mezinárodních
vztahů
a
mezinárodního dělnického hnutí, přehled
o rozvoji průmyslu. RSŠ se zúčastňovalo 14
členů KCŠ, 5 členů ČSM a 7 členů
bezpartijních. Členové VO KSČ se
zúčastňovali významných oslav v obci,
oslav 1. máje aj.
ČSM – práce spočívala v pomoci při
budovatelské práci a pomoci JZD: v akci
zúrodnění půdy založili soudruzi ČSM 250
m3 kompostů, pomáhali při výstavbě
drůbežárny, kromě toho 500 hodin při
jiných pracích v JZD. Agitací mezi
zemědělci získali splnění 2056 vajec, čímž
byl snížen celostátní dluh v dodávce
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vajec.
Členové
ČSM
se
aktivně
zúčastňovali
oslav
k významným
událostem
a
s pionýrskou
org.
připravovali na tyto oslavy kulturní
vložky.
Masově se zúčastnili přednášky o
Antarktidě a astronautice, přednášky a
filmového
představení
Chruščov
v Americe. 5 členů ČSM navštěvovalo RSŠ,
deset členů bylo nositeli Fučíkova
odznaku. 30 členů ČSM se zúčastnilo II. CS
v Praze za soubor LUT a tělovýchovnou
jednotu org. Sokol, v nichž tito členové
působí.
VO ČSM uspořádala 1 zábavu na
rozloučenou s branci, 1 turnaj ve stolním
tenise mezi ČSM Veselíčko, Lazniky, Tupec,
ve kterém zvítězila místní skupina.
Vedoucí VO ČSM byl Jarek Hajda.
5 členů ČSM pracovalo jako oddíloví
vedoucí PO a 1 jako skupinový vedoucí PO.
Pionýři se zúčastnili sběrových akcí a
brigád v JZD: sběru kukuřice, máku,
žňových
prací,
sbírání
a
hubení
mandelinky bramborové. Pionýři se také
zapojili do akce zvelebování obce, kde
pracovali
při
úpravě
veřejných
prostranství a odklízení rumoviště
v bývalých zákopech. PO se zúčastnili
kulturních brigád při významných akcích,
oslavách 1. máje aj.
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Pobočka SČSP uspořádala několik
přednášek a besed s filmy, ve kterých byli
seznamováni občané s životem a prací
sovětského lidu. nejvýznamnější byla
přednáška
na
zahájení
Měsíce
československo-sovětského
přátelství
začátkem listopadu. Velmi pěkný referát
přednesl soudruh Pospíšil. Po referátu byl
propagační film Chruščov ve Francii, Mars
a Engels, Sokolovo aj.
V obci nebyl ani jeden požár. Členové
ČSPO prováděli preventivní opatření a
řádné prohlídky, aby požárům bylo
zamezeno. dne 19. srpna byla v SSSR
vypuštěná II. kosmická loď do vesmíru
s pokusnými zvířaty psy Strelkou a
Bělkou.
Začal se připravoval první člověk pro
let do vesmíru v SSSR. Lid naší republiky
činil závazky k 15. výročí osvobození sov.
arm.
Oslavy
15.
výročí
probíhali
slavnostně v celé republice.
Dobudování socialismu v naší vlastní
bylo zakotveno v nové socialistické
ústavě. ČSR se nazývá Československou
socialistickou republikou = ČSSR. Byl
pozměněn československý státní znak.
Probíhalo sjednocování a slučování
krajů, okresů, obcí a JZD. Naše obec patří
do okresu Přerov, kraje Ostrava. II. CS
v Praze – koncem června a začátkem
července – měla velký úspěch a ohlas i
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v zahraničí. Ve dnech 26 září – 30. září se
zúčastnili s. prezident Ant. Novotný a
první tajemník SSSR s. Chruščov 15. zsedání
Valného shromáždění Rady OSN v New
Yorku ve Spojených státech amerických.
Mírové návrhy SSSR a ČSSR otřásly celým
kapitalistickým
světem
a
byly
podporovány všemi mírumilovnými národy
a zeměmi socialismu.
Výstavba obce
V tomto roce pokračovali práce na
budově č. 7 MNV a na vnitřním vybavení 3
bytů. Občany bylo opraveno několik
domků v obci – úpravy střech, nová okna,
nové omítky aj. MNV odprodal domek č. 69
Ferd. Dvořákovi. Bal dostavěn kravín JZD,
byla provedena adaptace 4 vepřínů,
adaptace stodoly pro drůbežárnu. Byla
provedena meliorace v úpravě toku v délce
3 km a vybráno dno rybníka Mlýnec,
z čehož založeny komposty k zúrodnění
půdy.
Neúrodná půdy se vyvážela na
sokolské hřiště.
Hmotná úroveň obyvatelstva
Vesnický lid už nemusí kupovat stroje
na obhospodařování půdy, ale může za své
ušetřené peníze zlepšit zařízení v bytě,
věnovat je nákupu televizorů a jiných
elektronických spotřebičů. Snad ani
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v jedné rodině nechybí elektrická pračka,
vařič aj.
Značně
stoupl
počet
malých
motocyklů. Odívání se přizpůsobilo módě,
u mladých lidí se vyrovná městu. Vzrostla
náročnost na zařizování moderních bytů,
kterých je ještě nedostatek. Lidé si mohou
dopřát dostatek jídla, neboť se dostane
koupit všechno. I když se projevil
nedostatek masa, dostanou se koupit
hotová jídla, konzervy, uzenina, saláty
s majonézou, rybí saláty, mražené pokrmy,
denně čerstvý chléb a pečivo, cukroví aj.
Lékařské
středisko
v obci
bylo
zrušeno, zůstala jen poradna pro děti.
Nové středisko pro občany se staví
v Dolním Újezdě. K nemocným se volá
lékař telefonicky ze zdrav.střediska
Lipník.
V říjnu a listopadu byla chřipková
epidemie mezi občany i ve školách. Na jaře
proběhla spalničková epidemie u dětí
předškolního a školního věku.
Kulturní poměry
Školní rok 1960/1961 první školní rok
v ČSSR, kdy žáci všech škol dostali poprvé
učebnice a učební pomůcky zdarma od
státu. Škola byla trojtřídní – ředitelem
soudruh Julius
Nádvorník.
Školu
navštěvovalo 80 dětí, ve 3 třídách.
I. třída – 1 post. roč. 33 žáků, z toho
12 dívek, 11 žáků zaměstnaných
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matek, 18 žáků z DD. Průměrně na 1
žáka 9 omluvených zameškaných
hodin.
28
žáku
prospělo.
Neprospěli 4 žáci z DD 1 nebyl
klasifikován. Tito žáci byli
předáni do zvláštní školy a na
psych.
kliniku. Nedostatečné
známky dostali z českého jazyka.
Učitelem byl soudruh Julius
Nádvorník.
II. třída 2 postup. roč. – 10 žáků,
z toho
dívek
8,
4žáci
zaměstnaných
matek.
4
postup.roč. – 17 žáků, z toho dívek
5, 12 žáků zaměstnaných matek.
Průměrně připadá na jednoho
žáka 36 omluvených zmeškaných
hodin. Prospěli všichni žáci.
Učitelkou
byla
soudružka
Baráková z Lipníka za soudružku
Z.Brunclíkovou, která odešla do
Přerova.
III. třída – 3 postup.roč. – 14 žáků,
z toho
9
dívek,
7
žáků
zaměstnaných matek. 5. postup.
roč. – 17 žáků, z toho 3 dívky, 5
žáků
zaměstnaných
matek.
Průměrně připadá na jednoho
žáka 22 omluvených zameškaných
hodin. Prospěli všichni žáci.
Třídní učitelkou byla soudružka
Vlasta Kubíková.
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Na škole se zúčastnilo 20 žáků
zájmového kroužku mičurinského. 30 žáků
tj. 81 % bylo organizováno PO, vedoucí PO
byla Milada Havlíková, Marie Klvaňová,
Karel Nádvorník. Do náboženské výchovy
bylo přihlášeno ze 47 žáků 2-5 post. roč. 21
žáků tj. 44,68%. Škola spolupracovala se
SRPŠ. Předsedou byl soudruh Alois
Derych, jednatelkou s Vl. Kubíková.
Členové SRPŠ se pravidelně scházeli na
svých schůzích. O prázdninách byl
uskutečněn zájezd SRPŠ na Bouzov a
Javoříčko.
Soudružka Libuše Kroupová odešla do
Lipníka a na její místo ředitelky školy
nastoupila
v dubnu
s.
Miroslava
Haluzíková. Mateřská škola měla zapsáno
na počátku školního roku 1960 28 dětí, na
jaře stoupl na stav 33. Stav dětí
zaměstnaných matek byl 18-20. Přes
špičkové práce na poli byl provoz
v mateřské škole prodloužen do 18. hod.,
jinak byl provoz polodenní.
Výchovná práce na mateřské škole se
řídila osnovami pro mateřské školy. Děti
se zúčastňovaly významných oslav na
škole,
několikrát
byly
pohoštěny.
Pohoštění připravovalo SRPŠ. Veřejně
vystoupili děti na MDŽ v sokolovně, které
bylo společné s národní školou a na
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besídce s Dědou Mrázem dne 18. prosince.
Velká účast dětí byla také v předvečer 15.
výročí osvobození sovětské armády na
lampiónovém průvodu při vzpomínce
padlých. 7. června předvedly děti ve škole
pásmo říkanek a tanců rodičům dětí.
Patronem mateřské školy bylo JZD,
které pomáhalo škole po stránce finanční:
dovoz písku, dovoz a dar 4 desek, dar 700
Kčs.
Předsedkyní
SRPŠ
byla
Marie
Bouchalová. SRPŠ vybudovalo pro děti
pískoviště a kolotoč pro 6 dětí – zhotovil
Boh. drábek. Byl to závazek k 15. výročí
osvob.sov.arm., a byl splněn do konce
května.
Nákup zařízení škol je umožněn
z rozpočtu MNV. Platy učitelům vyplácí
ONV Přerov. Všichni učitelé byli zapojeni
do veřejné práce, zúčastňovali se
okresních aktivů, schůzí, pedagogických
porad, RSŠ, schůzí ROH v Oseku a jiných
akcí.
V péči dětského domova bylo přibližně
90 dětí, ve stáří od 6-14 roků. Ředitelkou
domova
byla
soudružka
Šubrtová,
hospodářem s. J. Sedlák, účetní s. A.
Navrátilová. Děti navštěvovali I.třídu
národní školy ve Veselíčku, ostatní třídy
v Oseku nad Bečvou. Do osecké školy
dojížděli zvláštním autobusem. O výchovu
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dětí
v domově
pečovalo
několik
vychovatelek. Děti byly organizovány
v PO, také navštěvovaly tělovýchovnou
jednotu
Sokol.
Mimo
školu
se
zaměstnávaly také v zájmových kroužcích.
Studium mládeže mimo obec:
Mládež dojíždí do mnoha škol
v Lipníku, v Přerov, nebo je rozmístěna
v jiných učilištích mimo obec.
Vedoucí osvětové besedy byl R.
Pospíšil, učitel. OB pečovala o zdárný
průběh všech kulturních akcí v obci.
osvětových podniků v obci bylo celkem:
217 akcí – přítomných 12552 návštěvníků.
Z toho bylo
vědecko
osvětová
propagace:
zemědělství 2 akce – 94 návšt.
přír.vědy
5 akcí – 261 návšt.
ostatní 5
akcí – 317 návšt.
kulturně společenské akce:
divadla 3 akce – 450 návšt.
veselice 6
akcí – 850 návšt.
ostatní 196
akci – 10580 n.
Kino mělo 182 filmových představení,
z toho 9363 návštěvníků.
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Finanční hospodaření:
Příspěvek NV
3000,– Kčs
příjem ze vstupného 22210,– Kčs
ostatní příjmy
4810,10 Kčs
celkem
30020,10 Kčs
vydání bylo celkem 30617,76 Kčs
OB opatřila – reprodukovanou skříň
v ceně 1700 Kčs, magnetický záznam zvuku
2860 Kčs. Nákladem 700 Kčs byla
postavena kužilna v kulturním domě.
Soubor LUT měl v tomto roce velmi
bohatou činnost, která byla nejvíce
zaměřena k soustředění a nácviku tanců
na II CS v Praze. Nácvičné:
24. ledna v KD ve Veselíčku, 28 členů
souboru Veselíčko, 32 členů souboru Líseň,
Šlapanice, Brno.
10. dubna a 24. dubna v Ostravě 12
děvčat.
28. dubna v Olomouci 12 chlapců.
14-15. května v Hradci Králové 14 párů.
16-18. června v Praze 10 členů.
28-29. května v Hradci Králové 9
členů.
Vystoupení souboru:
Na slavnostech schůzí NF:
8. května – Veselíčko, Hranice
9. května - Milenov
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28. května v hranicích – cementárně
při předávání Rudého praporu vlády
11. června vystoupení při volbách ve
Veselíčku,
Přerově,
Prosenicích,
Lipníku, Hranicích, Soběchlebích.
19. června v tupci při otevírání nového
kulturního domu.
Spartakiádní vystoupení:
16-17. července vystoupení ve Strážnici
20. července předvedl soubor program
před komisí z ministerstva
5. srpna měl soubor besedu a zkoušku
se soudružkou Hillovou, vedoucí zájezdu
do Franice
10. srpna v noci odjel soubor do
Francie, kde měl 4 vystoupení na Festivalu
v Rodez ve dnech 13.14.15. srpna. 18. srpna
měl
vystoupení
v mezinárodním
studentském táboře v Monaku a do vlasti
se vrátil 22. srpna.
27. srpna měl vystoupení na výstavě a
dožínkové slavnosti v Přerově.
30. srpna měl vystoupení v Henčlově
při vítání sovětské delegace v JZD.
3-5. září poslední vystoupení 45 členů
na celostátní Dočesné v Žatci.
Ve dnech 21-24. června měl soubor
hosty z Franice: Jean Deri a Jacgues Boggi
z Monaka. Navštívili závody TOS – Lipník,
Meoptu Přerov, Lázně Teplice.
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Vedoucí souboru Oldřiška Čočková
obětavě a pečlivě o soubor pečuje.
Pochvala patří všem členům souboru, nebo
´t svým svědomitým nácvikem docílili
pěkných výsledků a mohli tak i
reprezentovat ČSSR v zahraničí.
Vedoucí knihovny byla s.J.Pazderová,
vychovatelka DD. Knihy se půjčovaly přes
zimní období každý čtvrtek. zájem o
literaturu je veliký.
Činnost TJ Sokol, byla v tomto roce
nejvíce soustředěna k nácviku na II. CS
v Praze. Pravidelné cvičení se provádělo:
Mužské složky – úterý a pátek:
vedoucí:
žáků: Dohnal Jarek
dorost.: Dvořák R.
Pazdera Stanislav
mužů: Gogela Jindřich
Ženské složky – pondělí a čtvrtek:
vedoucí:
předšk.věk: Králová Jarmila
ml. žačky: Hučínová Marie
st. žačky: Dohnalová Draha
dorostenky a ženy: Kubíková Vlasta
Průměrná účast:
žáci: 20,3
předšk.věk:
dorost: 7,7
8,6
muži: 9,9
žačky: 36,9
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ženy: 9,5
Veřejná činnost TJ Sokol
9. ledna byl uspořádán v sále
sokolovny tradiční karneval s výzdobou
starých hradů a zámků a měl ráz
z minulosti. Členky sokola byly za masky.
Karneval měl velkou účast návštěvníků,
kteří se dobře pobavili.
12. května. bylo Veřejné cvičení
v Lipníku, kterého se zúčastnilo 16 mužů,
14 žen, 13 dorostenek a 15 žáků.
29. května. Okresní veřejné cvičení
v Hranicích. Zúčastnilo se 16 mužů, 15 žen,
13 dorostenek a 16 žaček.
5. a 6. června Krajské spartakiády
v Olomouci se zúčastnilo 16mužů, 15 žen, 13
dorostenek a 16 žaček.
19. června byla v naší obci Veřejné
cvičení, na kterém vystoupilo 16 mužů, 15
žen, 12 dorostenek, 43 žaček a 13 dětí
předškolního věku. Jako hosté vystoupili
zde: 20 žáků z Lipníka a 32 žáků a žákyň
z Dolního Újezda.
II.CS v Praze se zúčastnilo ve dnech
mládeže 4 dorostenky a 4 žačky. Ve dnech
dospělých 15 mužů a 15 žen. Za úspěchy při
nácviku na II CS byli vyznamenáni:
soudruh Gogela Jindřich, soudružka
Vlasta Kubíková, Dohnalová D.
28. srpna byl v zámeckém parku
uspořádán Maškarní karneval, který se
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dobře vydařil. Velmi pěkné bylo osvětlení
zámku a parku, uspořádání prodeje
buffetu. Největší zásluhu při zajišťování
karnevalu měl s. Ladislav Kotrla.
3. a 4. prosince bylo uvedeno občanům
divadlo, které nacvičovala s. Vlasta
Kubíková s dětmi. Divadlo o Slunečníku,
Měsíčníku a Větrníku mělo velký úspěch,
zvláště u dětí a rodičů hrajících dětí.
Závěr
roku
byl
ukončen
Silvestrovským večerem s programem na
kterém vystupovali členové TJ. Mimo
členy TJ měli velký úspěch staří členové TJ
s. Karel Hlobil, Vít Skopal, Antonín
Čeladník a Fridrišek, za své číslo Veselská
kapela. Na nácviku programu se nejvíce
podíleli s.Vlasta Kubíková, Zd. Srubková,
M.Kotrlová, s. K. Kotrla. Na celoroční
práci TJ Sokol měli zásluhu tito členové
výboru:
předseda – Kuban členové – Váňa J,
Karel
Gogela J, Vogtová
jednatel – Kotrla M, Stehlíková L
Lad.
náčelník – Dvořák
hospodář – Zábojová Ros.
Zd.
náčelnice
–
zdravotník
– Kubíková Vlasta
Králová Jarka
revize – Nádvorník
kultur.prop. – Mádr Julius, Kuban Karel,
Mir.
Lipner Vlad.
Finanční zpráva
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Celoroční příjmy TJ ze zábavných
podniků, za ovoce, členské příspěvky a dar
od OV ČSTV činili 18424,11 Kčs. Celkové
vydání při pořádání podniků a jiné potřeby
14468,41 Kčs.
Výroční členská schůze TJ za rok
1960 se konala 26. dubna 1961. přítomno
bylo 36 členů TJ, zástupci MNV a JZD,
zástupce ONCV s. Simon. Schůze byla
zahájena velmi pěknou kulturní vložkou,
kterou připravily členky TJ. Zástupce ONV
s. Simon hodnotil celoroční práci za
úspěšnou a slíbil pomoc v další práci.
Členové výboru přijali jednohlasně
usnesení, podle kterého se bude další práce
řídit.
Charakteristika roku
Rok byl velmi deštivý. Zima byla velmi
mírná, mráz slabý, málo sněhu. Koncem
března se ochladilo a napadal sníh.
V březnu se začalo s přípravou půdy pro
setí, selo se v dubu. přes jarní měsíce často
pršelo. Pěkné počasí bylo v květnu a
začátkem června. Žně začaly začátkem
srpna. Počasí bylo opět nestálé, bylo
chladno, časté deště a vítr. Koncem srpna
se počasí zlepšilo, takže se mohlo včas
sklidit obilí a vymlátit. Nastaly znovu
deště, které měly za následek, že ovse
zůstaly na poli a sklízely se mokré. V září
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se počasí zlepšilo, bylo sucho, brambory se
pěkně dobývaly, ale bylo jich málo.
Koncem září se začala dobývat řepa. Počasí
bylo pěkné až do poloviny října. Dobývání
řepy bylo úspěšně skončeno začátkem
listopadu. v listopadu bylo sychravo, ráno
byly velké mlhy, časté deště. Prosinec byl
mírný, bez sněhu, přes noc a z rána mrazy,
které přes den oslabily. V tomto roce bylo
hodně ovoce, zvláště jablek a švestek,
které ve velkém počtu vykupovala Jednota
(s.Kovařík)
Budovatelskou prací se většinou
všichni občané zapojili do budování
sociálistické vesnice a tím i k závazků
plnění 3 pětiletky.
Při sestavování roku 1960 kronikářce
pomáhali: Jar. Bouchal – účetní JZD,
Lud.Zedková – úř.MNV. Ostatní údaje jsou
uvedeny ze zápisů jednotlivých organizací.
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Rok 1961
Počet obyvatel naší vesnice činil:
V tomto roce zemřelo 7 osob: Mézlová
Emilie č. 67, Seidl Stanislav č. 110, Heil
Josef č. 75, Pazderová Žofie č. 133, Panák
Bedřich č. 41, Váňová Kristina č. 135,
Gogela Jan č. 23.
Narodilo se 13 dětí.
Během roku se přistěhovali 3 občané a
odstěhovalo se 8 občanů.
Sňatků bylo uzavřeno 7.
Hospodářský život
V tomto
roce
byla
práce
v kamenolomu velmi zmechanizována.
Dělníci pracují na 2 směny. Kámen se
odstřeluje, bagr jej nakládá na dempr,
který ho vozí do drtiče a vyklápí. Odpadky
vozíky a koleje, práci rukou nahradili
stroje. Práce dělníků je velmi dobře
finančně hodnocena.
JZD hospodařilo na 379,97 ha
zemědělské půdy, z toho 307,94 ha orné
půdy. Celkový počet členů byl 139. Počet
záhumenek 85, společně obhospodařované
záhumenkové orné půdy 29,96 ha ze 45,60
ha celkové výměry půdy záhumenků.
Počet členů, kteří odpracovali
stanovený počet odpracovaných jednotek
(minimum) bylo 106 z toho:
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do 25 let

–9

od 46 do 60 let
– 49 členů
nad 60 let – 20
členů

od 25 do 45let
– 28 členů

V rostlinné výrobě bylo odpracováno
16830 PJ
V živočišné výrobě bylo odpracováno
20035 PJ
Na
výrobu
kompostu
bylo
odpracováno
143,96 PJ
Doprava
375,48 PJ
Ošetřování koní
1080 PJ
Investiční výstavba
2875,42 PJ
Správa a řízení JZD
2160 PJ
Celkem bylo v JZD odpracováno
46003,05 PJ
Sklizeň zemědělských plodin

druh

oseto

pšenice
žito
ječmen
bob
oves
řepka
mák
cukrovka
kukuřice

50,38 ha
28 ha
50,38 ha
3,52 ha
12,50 ha
6 ha
1,60 ha
38,20 ha
18

celková
sklizeň
1345,93 q
749,15 q
1262,84 q
94 q
77,29 q
16,80 q
11652,10 q
5760 q
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Hektarový
výnos
25,68 q
27,07 q
25 q
27 q
12,41 q
12,09 q
10,05 q
306 q
320 q

povinná
dodávka
389,41 q
452,15 q
975 q

76,79 q
16,80
11652,10 q
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brambory

l

k

25 ha

80 q

2000 q

Dodávky:
Mléko 241372

Kronika č. 1
856 q

Hovězí maso
315,70 q
Vepřové maso
329 ,50 q
Drůbeží maso
9,40 q

Vejce
73914 ks

Stav zvířat k 31.12. 1961
Skot
327 k z toho krav

140

Prasat 261 k z toho prasnic 40 k
drůbež 870 k
Koně
17

Užitkovost:
Roční dojivost na dojnici:
2067 l
Roční snůška na slepici: 100 k
Počet odchovaných telat na 100 krav
94 k
Průměrný přírůstek selat na 1 prasnici
13,6 k
Průměrný přírůstek u hov.dobytka na
kus a den 0,78 kg
Průměrný přírůstek u vepř.dobytka na
kus a den 0,49 kg
Produkce živočišných výrobků:
Mléko na 1 ha z.p.
635 l
Hovězí maso na 1 ha z.p. 87 kg
Vepřové maso na 1 ha z.p. 107 kg
vejce na 1 ha orné půdy 240 k
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Kčs

Celkový roční příjem JZD byl 2132573,–

Náklady na živočišnou výrobu činily
187246,– Kčs
Náklady na rostlinnou výrobu činily
218027,– Kčs
Celkové náklady činily 773543,– Kčs.
Výše pracovní jednotky bylo dosaženo
19 Kčs + naturálie v hodnotě 2 Kčs. Na
naturálie bylo rozděleno 278 q obilí tj. na
1 PJ z celkového počtu odpracovaných
jednotek 0,60 kg.
Fondy:
do nedělitelného bylo přiděleno 13,6
% = 291398 Kčs
do sociálního bylo přiděleno
3%=
65000 Kčs
do kulturního bylo přiděleno
1,2 %
= 22000 Kčs
Nákup strojů
JZD nakoupilo v tomto roce strojů za
121201 Kčs:
Traktor Z25 K
Shrnovače 500
Universální
3 secí stroje za
závěs
traktor
2 vlečky za
4 ventily na
traktor
dosoušení sena
Fekální vůz za
Dobytčí váha
traktor
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Závlahová
souprava
Koš
na
nakládání řepy

Nádrž
naftu

na

JZD odkoupilo od záhumenkářů 5
dojnic za 33498,– Kčs. Vybudovalo 2 silážní
jámy v hodnotě NK 121475,– Kčs za 78770,–
Kčs. Dále bylo započato se stavbou
odchovny mladého dobytka pro 100 ks a
bylo postavěno za 57449 Kčs.
Pracovní morálka členů byla dobrá.
Všechny
plodiny
byly
včas,
dle
agrotechnických lhůt zasety neb zasazeny
do dobře připravené půdy. Sklizeň obilnin
se značně protáhla z několika důvody:
zastaralé
a
nedokonalé
stroje
a
poruchovost kombajnů, vlhké počasí,
potíže při svozu aj. což mělo také vliv na
nižší hekt.výnosy než v minulých letech.
Řepka byla zničena krupobitím, nízké
výnosy brambor byly způsobeny špatnou
setbou a špatným ošetřováním porostu.
Nízké výnosy cukrovky byly způsobeny
velkým suchem před sklizní cukrovky. Jako
nejlepší pracovníci v JZD, kteří byli
odměněni peněžitou odměnou byli:
v rostlinné výrobě: Zapletalová M., V.
Kubanová, Sedlák Alois
v živočišné výrobě: Drábková M., Z.
Hrušková, B. Zatloukalová
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dojičky Aloisie Šindlerová a Antonie
Skopalová byly odměněny poukazy na 1
týdenní rekreaci do Karlových Varů.
Občané obce pomohli JZD při sklizních,
v rámci svých dovolených, nebo v neděli
odpracovali v JZD několik tisíc brigádních
hodin.
V tomto roce byly provozu prodejny
jako v minulém roce. Výběr zboží byl
obohacen o mražená jídla, o několik druhů
hotových jídel jako jsou obložené
chlebíčky, ruská vejce, saláty s majonézou
aj.
V tomto roce byl značný počet a výběr
televizorů, nábytku a jiných spotřebičů.
Příděl pomerančů se prováděl podle
seznamu školní a předškolní docházky.
Každé dítě dostalo příděl 1 kg pomerančůPotom teprve byly poděleny i ostatní děti
do 3 let. Ranné brambory byly volné, zimní
příděl se vydával 0,50 q na osobu. V zimě si
mohli
občané
přikoupit
brambory
libovolně, tyto však se hodily jen pro
dobytek
(průmyslové).
V tomto roce se opět tvořily fronty
na maso, které byly způsobovány malým
přídělem masa, většinou nedostatkem
vepřového masa. Konzerv a uzeniny bylo
dostatek, rovněž i hotových jídel ve
sklenicích. Chléb a pečivo se dováželo
čerstvé denně, mimo pondělí, pekárkou
z Oseka. Denně se přiváželo mléko, 2x až 3x
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týdně, máslo, sýry, někdy smetana, tvaroh,
tvarůžky. Ke konci roku byly občanům
sníženy zásoby a příděl uhlí na 5 q. Volně
se dostal koupit černý prach.
Politický a veřejný život
Ve funkcích MNV nebyly žádné změny.
Dobrou práci vykonával předseda MNV s.
Dobroslav Polášek. Členové RMNV se
pravidelně scházeli každé druhé úterý a
v čas potřeby i mimořádně na svých
schůzích, kde projednávali úkoly MNV. 6x
bylo provedeno veřejné zasedání, kde
členové hovořili o vykonané práci, za
průměrné účasti 25 občanů. Členové komisí
se scházeli na svých schůzích 1x měsíčně.
Činnost komisí:
Komise
výstavby
a
místního
hospodářství: vedoucí Alois Derych:
zajišťovala pořídek a vzhled obce, sběr
odpadových surovin, provedla odčerpání
vody ze sklepa JZD, pečovala o úpravu cest
a kanalizace aj.
Komise bytová a zdravotně-sociální:
vedoucí František Sigmund: zajišťovala
zvýšení důchodů, zdravotní hlídky,
pečovala o bytovou výstavbu, rozdělovala
byty.
Komise školská a kulturní: vedoucí
Rostislav Pospíšil:
zajišťovala zřízení
celodenního provozu na mat. škole,
kontrolovala zařízení škol, DD, a
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knihovny, plánovala a sledovala kulturní
život v obci, sledovala nábor mladých do
JZD aj.
Výbor žen: vedoucí soudružka Vlasta
Kubíková:
pečoval o úklid v obci,
projednával návrhy na zřízení společného
stravování v obci, zajistil program oslav
MDŽ a na jeho podnět byly odměněny na
této oslavě nejstarší členky JZD
bonboniérkami. Členky VŽ pomáhaly JZD
při práci v řepě, při úpravě pomníku
padlých, při úpravě sokolovny. CŽ
zajišťoval plnění dodávek mléka a vajec,
zúčastnil se spolu s MNV na získávání
závazků k 44. výročí KSČ mezi občany
v obci. VŽ spolu se sborem pro obč.
záležitosti, který byl založen v září,
sledoval výřočí narozenin nejstarších
občanů, zajišťoval blahopřání a besedy
s těmito
občany,
pořádal
vítání
novorozenců,
blahopřání
k různým
výročím např. bylo provedeno přání
k 50.výročí svatby u Gogelů č. 26.
17. června uspořádal VŽ v sokoslké
zahradě taneční zábavy, která měla velkou
účast a líbila se.
MNV provedl sčítání lidu.
MNV zajistil v červnu a v červenci
v naší obci kurs pro účastníky malých
motocyklů, kterého se zúčastnilo kolem
40 občanů. Školení vedl s. Dzinbák se
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Svazarmu z Lipníka. Kurs byl ukončen
v srpnu, občané dosáhli Oprávnění k řízení
malých motocyklů většinou všichni.
3. prosince byly provedeny volby
soudců. Volby měly slavnostní ráz,
probíhaly rychle a dobře. Občané odvolili
většinou během dopoledne. za naši obec byl
zvolen K. Panák č. 116.
Rozpočet MNV byl v tomto roce
50270,98 Kčs. Během roku byl zvýšen o
16000 Kčs na údržbu silnic, o 11000 Kčs na
akci „Z“, o 8000 Kčs na doplnění rozpočtu
mateřské školy, o 3000 Kčs na osvětovou
činnost. MNV poskytl na akci „Z“ 11000 Kčs
na úpravu podlahy v sokolovně, na tuto
akci daroval 30q cementu, zajistil
vzduchový ohřívač k urychlení práce při
dosoušení podlahy. MNV zajistil úpravu
autobusové točny pro přerovský autobus
u Mičulového, kde bylo odpracováno
občany 268 brigádnických hodin.
Na budově MNV byly provedené nové
omítky a fasády. Zprávy MNV a jiné zprávy
byly občanům dodávány rozhlasem
v poledne nebo večer.
Předsedou VOKSČ byl St. Zapletal,
jednatelem Julius Nádvorník. Úkolem
stranické organizace bylo zajišťování
zvýšené výroby v zemědělství, aby 5LP byl
splněn za 4 roky, dále řešení a
projednávání dodávkových úkolů, postup

- 316 -

Kronika č. 1

práce v JZD aj. Soudruh Stanislav Zapletal
se aktivně zúčastňoval schůzí JZD, kde
pomáhal řešit dané úkol. Členové VOKSČ
odpracovali brigádnicky v JZD 1132 hod. při
špičkových pracích, z toho s. St. Zapletal
203 hod. VOKSČ sledovala práci a činnosti
MNV a masových organizací, řídila jejich
práci. Spolupráce s MNV se nevyvíjela
příliš dobře vinou špatné práce zemědělské
komise a nezodpovědnou prací tajemníka
MNV.
Vnitrostranické práce:
VOKSČ měla 12 členských schůzí,
z toho 4 veřejné s průměrnou účastí 75 %
členů. Výborových schůzí měla org. 49
s průměrnou účastí 90 % členů. Stav členů
byl 31,4 kandidáti, registr 59.
RSŠ měl 8 témat školil s. Jehlička,
pomáhal s Krkoška.
Návštěva RSŠ byla: 16 členů VOKSČ =
80 %
8 členů ČSM = 75 %
11 bezpartijních = 80
%
VOKSČ měla příjem za známky a jiné
3179,40 Kčs. Vydání činilo 3153,30 Kčs.
Průměrný příspěvek na člena činil 6,50 Kčs.
17. dubna byla vypuštěna v SSSR
kosmická loď do vesmíru s astronautem s.
majorem Gagarinem, později s astronautem
s. Titovem. Tato událost byla sledována
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celým světem. S. Gagarin byl na první
zahraniční návštěvě u nás v ČSSR v Praze,
kde byl vřele uvítán našimi občany a
strávil v ČSSR několik pěkných dnů svého
života.
V tomto roce se sešel významný
státník – první tajemník SSSR s. Chruščov
s prezidentem Spojených států amerických
s. Kennedym ve Vídni k přátelskému
jednání a pohovorům.
Historickou událostí byl XXXII. sjezd
KSSS v Moskvě, který přijal nový program
výstavby komunismu, vyřešil mnoho
ožehavých otázek, zhodnotil boj dělnické
třídy, byl výsledkem tvořivého rozvinutí
marxismu-leninismu aj.
16. října odletěla do Moskvy delegace
KSČ, kterou vedl s. prezident Antonín
Novotný. První tajemník KSČ a prezident
republiky Ant. Novotný se v tomto roce
zúčastnil také významných návštěv
v socialistických zemích: Maďarské lidové
republice, v Rumunské lidové republice aj.
Práce ČSM se hodnotí celkem kladně. Na
svých schůzích byli členové VOČSM
seznamováni
s polit.mezinár.situacemi.
Členové se zúčastňovali významných
oslav obci, RSŠ se zúčastňovalo 75 %.
Předsedou byl Antonín Hučín.
Budovatelský činnost:
členové odpracovali v JZD při žních
1140 brigádnických hodin a vymlátili 1360
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q obilí, v podzimních pracích odpracovali
v JZD 450 birg. hod., v dalších akcích 115
hod. Při úpravě podlahy v sokolovně
odpracovali 260hodin. Org. získala z řad
svých členů 5 cvičitelů ZTV, 6 vedoucích
pionýrů.
Pionýři se scházeli na svých schůzích,
kde formou her a písní byli zaměstnáváni a
seznamováni s politickými situacemi. PO se
zúčastnila sběru šrotu odpadových
surovin a odvezla 20q. Skupinovou
vedoucí byla od září s.uč. J. Pískovská. Od
září byla utvořena také skupina Jisker,
kterou vedla s. M. Havlíková. Práce PO
byla v tomto roce velmi slabá.
Pobočka SČSP měla počet členů 112.
Během roku bylo provedeno několik
významných přednášek a besed skupiny.
Vedoucí pobočky SČSP byl s. Jaroslav
Hanzlík.
V tomto roce opět nebyl v obci ani
jeden požár. Členové ČSPO odpracovali 730
hod a provedli 16 prohlídek v 31 objektech
JZD, 17 prohlídek v 175 soukromých bytech.
Výstavba obce
S novými stavbami bylo započato za
Veselíčkem k Tupci a to: Jindřich Gogela č.
130, Drah. Spáčil č. 53. V květnu byla
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dokončena generální oprava č. 7 v červnu
se nastěhovali do těchto 3 bytů Alois
Derych, J. Mikula a J. Tydlačka. Adaptace a
opravy byly provedeny občany v 35
domech. V tomto roce se začalo se stavbou
odchovny mladého dobytka pro 100 k. byly
vybudovány 2 silážní jámy JZF, upravena
autobusová točna pod vesnicí MNV.
Družstevním domem holičů v Přerově bylo
vybudováno holičství v budově u Hlobilů.
Hmotná úroveň obyvatelstva
Stoupl počet motocyklů a televizorů.
Zlepšila se bytová kultura a zařízení bytů.
Výdělky občanů jsou přibližně stejné a
nejsou mezi nimi velké rozdíly. Hmotná
úroveň se začíná vyrovnávat, mezi dělníky
a rolníky není tak velkého rozdílu jako
dříve. Společenské rozdíly se rovněž
pomalu vyrovnávají. Starým občanům
v obci byla věnována mimořádná péče.
V den 90. narozenin nejstaršího občana
naší obce Františka Nádvorníka byla VŽ a
sborem
pro
občanské
záležitosti
provedena beseda v kulturním domě, kde
hrál a zpíval soubor LUT a byli pozváni
nejstarší občané: f. Nádvorník, J. Gogela a
B. Hanzlík aj. RMNV a VŽ zajistil pro
staříčka Nádvorníka vyšší podporu – 400
Kčs, dekret této podpory s dortem a kyticí
mu byl předán na této besedě. Na závěr
besedy bylo blahopřáno nejstarším
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občanům mnoho zdraví a spokojenosti do
dalších let života a byli pohoštěni.
V Dolním Újezdě bylo utvořeno
lékařské středisko, kde docházeli občané i
naší obce. Pro naší obec byl určen den
pondělí. V naléhavých případech se volal
lékař k pacientům telefonicky. Poradnu
pro děti navštěvoval 2x měsíčně dr. Petřík,
dětský lékař ze zdravotního střediska
Lipník. V tomto roce se vyskytly na
školách epidemie zarděnek, příušnic, ke
konci roku silná epidemie spalniček. Během
roku se vyskytovaly angíny a nemoci
horních cest dýchacích.
Kulturní poměry
V mateřské škole byl od září změně
polodenní provoz na celodenní provoz ze
stravováním. Stav dětí se stále měnil,
zapsáno bylo 33 dětí, z toho 18 dětí trvale
zaměstnaných matek. Ředitelkou mateřské
školy byla s. Mir. Haluzíková. od září
nastoupila na mateřskou školu s učitelka
Mir. Sedláčková z Prosenic a s. školnice J.
Panáková z Veselíčka. Jídlo se přinášelo
z kuchyně DD. K MDD a na konci roku bylo
dětem sehráno maňáskové divadlo a děti
byly pohoštěny balíčky od SRPŠ. Na konci
školního roku 1960/61 byla v mateřské
škole otevřena výstava výtvarných prací
dětí, kterou navštívili rodiče a přátelé
školy. Výstava se všem líbila a byla
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obdivována práce a dovednost našich
nejmenších.
Se školou spolupracovalo SRPŠ –
vedoucí s. L. Zedková. Rodiče pomohli při
úklidu místností před zahájením školního
roku, při úpravě budovy – malování, při šití
prádla aj.
Docházky do mateřské školy se
zúčastňují i děti z Tupce, které dojíždí a
odjíždí denně autobusy. Výchovná práce se
plánuje pomocí Osnov pro mateřské školy,
děti jsou pravidelně váženy, denně mají
odpočinek na lehátkách. Dětem je
věnována náležitá péče po zdravotní
stránce a jsou otužovány vycházkami do
okolí, pobytem v lese a v zahradě. Nákup
zařízení je umožněn z rozpočtu MNV,
z darů rodičů a patronátního závodu JZD.
Ředitelem ZDŠ je soudruh Julius
Nádvorník. Ve školním roce 1961/62 bylo
zapsáno 79 dětí, z toho 39 chlapců a 40
děvčat. Děti zaměstnaných matek bylo 54.
škola měla 3 třídy:
I. třídu učil s. Julius Nádvorník
II. třídu učila s. J. Pískovská
III. třídu učila s. Vlasta Kubíková
Se školou spolupracuje SRPŠ – vedoucí
s. Bernhauerová. SRPŠ bylo o prázdninách
na zájezdě v Babičinně Údolí. S dětmi byl
zájezd začátkem prázdnin v Gottwaldově,
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v Luhačovicích a v Lešné v Zoologické
zahradě.
V březnu k MDŽ nacvičila s. Kubíková
s dětmi divadlo Zvířátka a loupežníci.
Divadlo mělo velkou účast a peníze
z tohoto divadla byly věnovány na zájezd
dětí. Děti dostávali všechny učebnice a
pomůcky zdarma. Učebnice jsou velmi
pěkné a děti jsou vedeny k tomu, aby si jich
vážily.
Vedoucí knihovny byla s. J. Pazderová.
Knihovna je umístěna v budově MNV.
V tomto roce přibylo 57 knih, ubylo 9 knih.
Vypůjček bylo během roku 2107 knih. Na
jednoho čtenáře připadá průměrně 21 knih.
Počet čtenářů byl 98.
Vedoucí OB je s. R. Pospíšil, byl
zároveň pokladníkem, správcem kuželny a
promítačem kina. Práce OB byla dobrá. OB
měla v tomto roce 84 podniků, s celkovou
návštěvou 6612 osob. Při OB byl zřízen
bufet s prodejnou občerstvení, který vede
s. Mádrová. O úklid kulturního domu
pečovala s. Hučínová. Kino se promítalo
jedenkrát v sobotu a dvakrát v neděli.
Kino je vybaveno 2 promítacími aparáty.
mělo 180 představení s průměrnou účastí
59 osob, z celkovou účastí 10755 osob.
Celkový
příjem
činil
17583,50
Kč
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z film.představení. Finanční hospodaření
OB:
Příspěvky NV a NŠ 15300,– Kčs
Příjem ze vstupného 27753,70 Kčs
Ostatní příjmy
4793,91 Kčs
Celkem příjem
47693,61 Kčs
Celkem vydání
46659,43 Kčs
Kuželna
byla
pravidelně
navštěvovávána v sobotu a v neděli.
Občané se věnovali hrám v kuželky a
zároveň se společensky pobavili.
Vedoucí souboru LUT byla s. Old.
Čočková. Členové souboru měli 2x týdně
zkoušky. Vystoupení souboru:
V lednu měla OB společenský ples, na
kterém
předvedli
členové
souboru
polonézu a ukázky moderních tanců.
Kulturní vložku měl také soubor na plese
milice v Přerově.
V březnu vystoupil soubor s ukázkami
našich tanců na společenském večeru
v klubu ROZ V Přerově, kde byli přítomní
sovětští konzomolci. V březnu vystoupila
malá úderka souboru spolu s cimbálovou
muzikou v ostravské televizi.
1. května dopoledne měl soubor
vystoupení
v Přerově,
odpoledne
na dětském dni v Lipníku n/B. V rámci
Festivalu mládeže a Výstavních trhů
v Přerově měl soubor 6 vystoupení.
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Strážnických slavností se zúčastnil
soubor pásmem Pasačka, které opět
předvedl a ostravské televize. Ze Strážnice
si přivezl soubor milé hosty z Francie
soubor Za Pastourelle z Rodez, kteří
na našem okrese strávili tři dny. Společné
vystoupení měly soubory na Veselíčku
v parku. Na vystoupení přišli občané i
z okolních vesnic. Členové franc. souboru
dostali od MNV a JZD upomínkové dar, byli
srdečně přivítáni a byla jim věnována
veškerá péče, aby se cítili spokojeni. Hosté
si prohlédli Meoptu a Ještě Meopty
v Přerově, Komenského muzeum v Přerově,
Hranice a Lázně Teplice. Společný
upomínkový večer prožili hosté ještě
v Tovačově, kde byli pohoštěni pravým
hanáckým vdolkem ½ m rozměr. S. Brauner
doprovázel milé hosty do Brna a prahy,
kde se s nimi za soubor rozloučil.
V červenci
měl
soubor
ještě
vystoupení na Slovensku v Lázních
Smrdaky na Záhorském kulturním létě.
Soubor se zúčastnil také vystoupení při
50letém výročí založení školy v Dolních
Nětčicích a při otevření nové školy
v Žeravicích u Přerova.
V září se zúčastnil soubor okresních
dožínek v Náměšti na Hané a 100letého
trvání
chmelnic
v Tršicích.
Těchto
vystoupení se na pozvání souboru
zúčastnil člen monacké pokrokové
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mládeže ms. Jean Deri s manželkou, který
byl hostem naší obce u s. Ol. Čočkové.
Soubor zakoupil flétnu pro muziku,
silonové spodnice rpo děvčata a darem od
MNV dostal magnetofon.
TJ Sokol – v měsíci lednu a únoru
nebyla ZTV prováděna pro nedostatek
uhlí. V tomto období se s dětmi sáňkovalo.
Pravidelné cvičení začalo v březnu a
provádělo se až do července. přes
prázdniny se prováděl plavecký výcvik. Od
září, přes podzimní měsíce se cvičení
provádělo
za
příznivých
podmínek
v sokolské zahradě, neboť v sokolovně se
začalo s úpravou podlahy.
Průměrná
účast
ve
cvičebních
hodinách:
Muži:
Ml. žáci:
St. žačky:
4,6
9,8
13,2
Dorost
Ženy:
Ml.
:
7,2
3,8
žačky: 14,1
St. žáci:
Doroste
Předšk.v
7,8
nky: 8,8
ěk: 3,3
Cvičitelé – s. Dohnalová, Pískovská,
Kubíková, Dvořák, Pazdera V ZTV bylo
splněno 21 odznaků BPPOV a 30 Plavců
ČSSR. 10 žaček a 8 dorostenek se
zúčastnilo 1 kola SHM. S žactvem bylo
provedeno 5 pochodů, uspořádán zájezd na
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Radhošť, s dorostem a dospělými zájezd do
Nízkých Tater.
Veřejná činnost:
TJ uspořádala k 40. výročí KS ČSSR
besedu s filmem, dále 6 zábavných podniků.
Pochovávání basy, Estrádní pořad s Rud.
Stolařem,
dva
letní
karnevaly,
Josefovskou zábavu, Silvestrovou zábavu.
Hospodářská činnost:
OV ČSTV daroval naší TJ pro zdárné
plnění ZTV: švédskou lavičku, pérový
můstek, žíněnku a metací stůl.
Do konce roku byla provedena
v sokolovně nová parketová podlaha,
sokolovna byla vymalována, vlhké zdivo
bylo okopáno a ze´d byla upravena
heraklitovými deskami. byl zvětšen otvor
pro jeviště, které bylo opatřeno novou
oponou a reproduktory.
Členové TJ odpracovali při této
opravě 2000 birg. hodin. Hybnou pákou
této akce byl s. předseda L. Kotrla,
největší zásluhu při různých pracích má J.
Bednář. Vedle členů TJ se zapojili do
brigády také rodiče dětí, cvičících v TJ, a
další příznivci TJ, kteří pomáhali při
brigádách odpoledne v sobotu nebo
dopoledne v neděli.
Při této akci pomohl MNV finanční
částkou 11000,– Kčs a 30q cementu, JZD
finanční částkou 2000,– Kčs a dovozem
různého materiálu v hodnotě 1000,– Kčs.
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Členové TJ okopali JZD 1 ha kukuřice a
pomohli při žních.
Charakteristika roku
Počasí vlhké, chladné, velmi výkyvné.
Na začátku roku bylo málo sněhu, napadlo
ke konci února a to velmi málo. Mráz byl
10 – 15°C přes den obleva. Jarní měsíce byly
pěkně, často pršelo.
Jarní polní práce byly provedeny včas.
Velmi teplé počasí bylo koncem května a
v červnu, které se však neudrželo a
v červenci bylo opět chladno a často
pršelo. v srpnu nastalo zlepšení, teplo
vystouplo na 27-30°C. Žně se provedly
s úspěchem. Špatně se sklidily ovse, které
opět zůstaly na poli přes deště a výmlat se
prováděl velmi špatně. Velké teplo a
hlavně sucho přes podzimní měsíce mělo za
následek nízké výnosy cukrovky. V lese
rostlo málo hub, ovoce bylo velmi málo.
V listopadu začaly mírné mrazy, od
poloviny byly plískanice – sníh s deštěm.
V prosinci byly opět mírné mrazy, bez
sněhu.
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Rok 1962
MNV pracoval v lednu a v únoru bez
tajemníka, neboť s. Miroslav Derych
odstoupil z funkce. Od března pracoval na
návrh OV KSČ v naší obci nový tajemník s.
Josef Buček z Přerova. Po jeho nástupu byl
MNV 5 měsíců bez pomocné úřednické síly,
jelikož s. L. Zedková odešla z funkce pro
mateřství. Od 4. listopadu vykovával tuto
práci s. R. Talavášek, který na MNV působil
již v dřívějších letech.
Rada MNV měla své zasedání
pravidelně každých 4 dnů ve čtvrtek.
plenární zasedání bylo 4x za rok. Celkem
bylo všech zasedání rady MNV 22x.
Nejlepší účast měl v radě s. Bucek, pak s.
Lenert, s. Kovařík, s. Nádvorník a s.
Polášek. Na těchto schůzích se rada MNV
zabývala rozvojem obce, pomáhala řešit
problémy JZD, škol, jednotlivých komisí aj.
Nejlepší činnost z příslušných komisí
MNV vykazovala komise školská a
zemědělská, nejslabší činnost prokazovala
komise bytová a sociální, vinnou
některých funkcionářů.
V komisích byly vyřešeny tyto otázky:
1. Utvoření ekonomického celku
Veselíčko-Tupec od 1. března 1962
2. Byla zajištěna kanalizace budovy č.
7.
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3. Bylo učiněno opatření ke zlepšení
vybavení mateřské školy a to
zvýšením rozpočtu pro mateřskou
školu.
4. Byly zlepšovány úkoly při žních a
ostatních zemědělských pracích.
5. Bylo dokončeno řešení bezprašné
vozovky v obci, zajištěna příprava
vozovky mimo obec.
6. Smluvní rozpisy byl zajištěn
dodávkový ´kol vlastníků půdy 0,5
ha
7. Bylo zavedeno jednání k vyřešení
majetkoprávních vztahů a údržba
kulturního domu OB.
8. Byl ustanoven nový štáb CO a
zajištěno školení velitelů odb.
družstev II. etapy všenárodní
přípravy CO.
9. Byla sjednána náprava ve zlepšení
zásobování
vodou
postavením
přečerpávací stanice u studny
hasičského domu.
10. Byla opravena budova MNV
v hodnotě 35000,– Kčs
11. Byla provedena masová akce –
uzavření závazků pro rok 1962 na
úseku zvelebení obce, pomoci JZD a
to s dobrým výsledkem.
12. Byl uspořádán lampiónový průvod
s ohňostrojem na oslavu 9. května,
dne osvobození.
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13. Byla dokončena točna pro autobus
u Mičulového.
Výbor žen spolu s výborem pro
občanské záležitosti uspořádal „Vítání
novorozeňat“ v naší obci. Po odchodu
předsedkyně s. Vlasty Kubíkové, které byla
přeložena do jiné obce, výbor žen vyvíjel
jen slabou činnost, jako různé brigády,
pomoc JZD aj.
Každá rodina byla zásobena přídělem
15 q uhlí.Každý člen rodiny dostal příděl
0,50 q brambor, mimo družstevníky.
Průběh roku, počasí, úroda
V lednu bylo málo sněhu, mrazy jen
v noci, přes den oblevy. Od 29. ledna do 5.
února bylo počasí zhoršeno o velmi silný
vítr. V únoru často sněžilo. V březnu často
pršelo, v noci a ráno byl mráz. Dne 16. a 17.
března byla velká zima s vichřicí. Koncem
března se oteplilo a opět často pršelo.
V dubnu byly stále ještě deště, což
způsobilo záplavy brambor na polích,
které měly pak velký vliv na špatnou
úrodu brambor. Přes jarní i letní měsíce se
často střídalo teplé počasí s chladným
počasím. Nejtepleji bylo v srpnu a září (2030 °C). V září a říjnu bylo velmi teplé a
suché počasí. V listopadu
opět často
pršelo, od 20. listopadu padal déšť se
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sněhem, v noci byl slabý mráz. V prosinci
byla suchá tuhá zima, mrazy silné až –20°C.
Časté střídání teplého a studeného
počasí v jarních měsících a časté deště,
potom zase značné sucho, mělo neblahý
vliv na úrodu jek ovoce, tak i polních
produktů. Zvlášť viditelné to bylo u žita,
ječmene a nejvíc brambor. Bylo velmi málo
třešní, švestek, lesních plodin.
Stromy¨kvetly koncem dubna a
začátkem května. Vyskytovalo se hodně
chroustů, kteří byli ničení dětmi
otřepáváním stromů. Na bramborách bylo
hodně mandelinky bramborové. Tyto
škůdce opět sbíraly školní děti a PO. Řepa
se postřikovala ochrannými látkami proti
mšici makové.Plevele se ničily plečkování,
okopáváním.
jarní deště měly velký vliv na
zadržení setí polních obilovin, řepy, řepky
i sázení brambor. Jarní senoseč a žně
proběhly dobře, podzimní práce byly
provedeny velmi dobře a ve stanovených
agrotech. lhůtách.
Práce
na
poli
byla
značně
zmechanizována. brambory se sázely
hnízdovou výsadbou. Ve větší míře se
pěstovala kukuřice, která se sklízela
kombajnem a silážovala v silážních jamách.
Při žních se užívalo hodně třífázové
sklizně.
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Dokončení výstavby a socialismu na
vesnici
1. března 1962 bylo slavnostně
slouženo JZD Veselíčko
a JZD Tupec.
Předsedou tohoto ekonomického celku se
stal s. M. Ryšánek z Tupce. Sloučené JZD
hospodařilo na výměře 500,08 ha z.p.
z toho 397,99 orné půdy. Záhumenky byly
obhospodařené společně na ploše 35,63 ha
orné půdy. Celkový počet členů JZD byl
197, z toho většina 133 žen a z toho 64
mužů. Velmi málo mladých. Na pomoc
ženám při žních zajistil s. Havlík – vedoucí
patronátního závodu Tatra-Lipník obědy
pro družstevníky a také je do družstva
dovážel. Přes žně byla v provozu mateřská
škola
s celodenním
provozem
a
stravováním.
VO KSČ nejen že vedl členy k plnění
závazků a úkolů, ale členové VO KSČ i
MNV se zúčastňovali různých brigád,
pomáhali jednotlivě při sklizni řepy aj.
MNV organizoval nedělní brigádu ve
žních, která mlátila jednu směnu u dvou
mlátiček.
Zaměstnanci
patronátního
závodu Tatra-Lipník se zúčastnili brigády
při sklizni sena, kde odpracovali 150 hod.
Mimo
tuto
brigádu
–
členové
patronátního závodu opravovali JZD
traktorové vlečky.
Stroje pomáhají odstraňovat lidskou
dřinu na poli, je třeba také o ně pečovat.
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Dosud mechanizační prostředky nemají
ukrytí a proto trpí často povětrnostními
vlivy.
Nákup strojů v r. 1962:
mlátička MAR
startovací vozík
sběrací
stroje řezačka
k ŽEM
řádkovač
silážní řezačka
k třífázové sklizni
3 traktorové vlečky překopávač
3,5 t.
kompostu
2 ventilátory na traktor super 50
dosoušení sena
plečka na řepu za
chladící nádrž na traktor
mléko
sběrací zařízení k
kutr na řezání pro SŘUZ
třífázové
slepice
sklizni
traktorová vlečka nástavba
5t
velkoobj.vozu 3 ks
klanicová vlečka
paprskový obraceč
vázací
lis
za sena
mlátičku VLSS 130
diskový podmítač
silážní kombajn
vyorávač brambor
secí
stroj
za K62
traktor
decimální váha
sazeč brambor
Celkem nakoupeno strojů hodnotě
262965,– Kčs. Družstevníci využívali orby
v noci, na pásovém traktoru.
Hrubá zemědělská výroba byla nižší
proti plánu na r. 1962. Plán na 1 ha byl 9248
Kčs, dosaženo bylo 6078 Kčs. Bylo to
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způsobeno hlavně nízkou produkcí, na
které měl nepříznivý vliv počasí.
V živočišné výrobě:
Dojivo na dojnice:
plán 2268 l
dosaženo 1912 l
Snůška na slepici:
plán 100 ks
dosaženo 110 ks
Selata na prasnici:
plán 14 ks
dosaženo 15 ks
Hovězí maso na 1 ha:
plán 143 kg
dosaženo 90 kg
Vepřové maso na 1 ha:
plán 119 kg
dosaženo 87 kg
Mléko na 1 ha
plán 861 l
dosaženo 694 l
Vajec na 1 ha
plán 302 ks
dosaženo 280 ks
Tržní produkce rostlinné výroby na 1
ha z.p. 1216 Kčs, proti plánu 1708 Kčs je nižší
U živočišné výroby byla produkce 3712 Kčs,
proti plánu 4470,– rovněž nižší.
Pracovní náklady na výrobu 1 ha byly
nižší = 2062 Kčs proti plánu 2852 Kčs.
Spotřeba nakoupených krmiv činila
394 Kčs na 1 ha z.p. Spotřeba hnojiv činila
165 Kčs. Náklady na běžné opravy strojů na
1 ha z.p. činila 13489 Kčs. Hodnota strojů
2032 Kčs, počet traktorů na 100 ha z.p. 2,4
k. Spotřeba pracovních jednotek na 1 ha
činila 117 PJ. Počet stálých pracovníků na
100 ha byl 30 členů. Hodnota základních
prostředků na 1 stálého pracovníka
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připadá 45075 Kčs a hodnota strojů 6861,–
Kčs.
Čisté peněžní výnosy na 1ha z.p. se
zvyšuje na 2556 Kčs. Příděl nedělitelného
fondu činil 15,7 % z peněžních příjmů.
Hodnota PJ byla plánována na 20 Kčs –
dosaženo bylo 18,–. Hodnota naturálie
byla snížena proti plánu z 2,29 na 1,45 Kčs.
na 1 PJ a zaveden strop na 300 PJ a
vydávalo se na 1 PJ 1 kg oblí a 1 kg krmné
řepy. Celkový příjem jednoho stálého
pracovníka činil průměrně 6668,– ročně,
což bylo nižší než v minulém roce.
Z celkového fondu odměn bylo vyplaceno
na prémiích 3,3 %.
V tomto
roce
byla
dokončena
výstavba odchovny mladého dobytka.
Celkový náklad činil 273 302,–
Skotu bylo celkem 425ks z toho
krav 201 ks
Prasat
532 ks z toho
prasnic 32 ks
Koní
16 ks
JZD mělo velké ztráty chovem slepis,
nebo%t slepice trpěly ZBC. Slepice hynuly
a musely se předčasně odprodávat.
Předpis:
Dodáno:
420 q

Maso vepřové
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q

l
ks

Maso hovězí

397 q

453,58

Užitk. skot
Drůbež
Mléko

12 q
410000 l

55,06 q
12,67 q
353708

Vejce

160095 ks

154662

Dne 9. srpna byl mezi traktoristy JZD
za
pomocí
pat.závody
Tatry-Lipník
ustanoven kolektiv soutěžící o titul BSP.
Vedoucím kolektivu byl zvolen Zdeněk
Pavlištík z Tupce.
Státní a družstevní obchod
Od 1. února byla prodejna masa v č. 60
zrušena a utvořena pojízdná prodejna
masa. Vedoucí s. Jan Zemánek zásobuje
pojízdné auto v Masně v Přerově a prodává
balíčkové maso a uzeniny 2x týdně ve
Veselíčku a během týdne v několika
vesnicích v okolí. Při nedostatku masa
v letních měsících lidé čekali celé hodiny
na masa i když zaručeno, že každý svůj
balíček dostane (2-4 členy rodina ½ kg
masa). V zimních měsících se obzvláště
projevil nedostatek polotovarů, másla a
mléka. Tím, že zboží bylo dodáváno
omezeně a ve stanovenou dobu, vznikaly
často před obchodem fronty, neboť
vedoucí samoobsluhy pouštěl dovnitř lidi
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po skupinách. V době krize v Karibském
moři zasáhla kalamita nákupu také v naší.
Během týdne lidé vykoupili co se dalo,
hlavně margarin, olej, rýži, sůl aj., v čemž
se pak do dobu 1 měsíce projevil
nedostatek.
Lidé si zvykly pravidelně ukládat
peníze na vklad a vybírat je dle potřeby.
Děti ve škole rovněž šetří a ukládají si
peníze na vkladní knížky.
Úprava obce, Doprava, spoje
V tomto roce začal se stavbou
rodinného domku L. Srubek na vlastním
stavebním místě mezi Veselíčkem a Tupcem.
V tomto roce byla dokončena stavba M.
Spáčila, J. Gogely, M. Chodila. Adaptace a
opravy byly provedeny občany v několika
případech. Jsou to hlavně opravy střech,
nová okna, omítky aj. Větší opravy byly
provedeny u Z. trny, B. Vogta, R. Pospíšila.
Pomocí brigád byla dokončena točna pro
autobus, dále byla vybudována bezprašná
asfaltová silni okresní, která vede přes
obec. MNV opravuje obecní komunikace
v délce 2 km mimo obec v hodnotě 16500,–
Bývalý zámek a park, který je
majetkem ONV a sídlem Dětského domova
je ve špatném stavu. Již dlouho se
neopravoval a trpí stářím střechy, fasády,
zídky aj. Kaplička na kraji lesa a jiné
pomníky jsou v dobrém stavu. Na místě pro
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pomník padlých u II.světové války se zatím
začalo jen s úpravou stavebního místa. Je
velkou ostudou pro naší obec, že
nedokázala za tolik let vybudovat pomník
padlým, kteří obětovali své životy naší
vlasti. Základní kámen byl postaven již
v roce 1945.
V obci
vzrostl
značný
počet
motocyklů o nové druhy mopedů, skútrů
aj. Stav automobilů se nezměnil. Do
zaměstnání jezdí občané autobusy, které
jezdí přes Veselíčko několikrát denně, jak
do Lipníka, tak i do Přerova.
Veřejný život, Ohlas mezinárodních
událostí, boj o mír
Oslav 1. máje se zúčastnili občané a
pionýři v Lipníku a v Přerově – dle svého
pracoviště. V předvečer 9. května se konal
lampiónový průvod z Tupce do parku
k základnímu kamenu padlých vězňů
z II.světové války, kde před ozdobeným
obrazem padlých bylo vzpomenuto jejich
hrdinství, dále hrdinství sov. armády,
pionýři
přednesli
básně,
a
vojáci
vystřelovali rakety.
Sovětský lid oslavoval v tomto roce
45. výročí Velké říjnové revoluce – u nás
na různých místech byly konány
manifestace,
z nichž
byly
zasílání
pozdravné telegramy sovět.lidu. V naší
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obci byl zahájen 7. listopad a měsíc
Československo-sovětského
přátelství
přednáškou a kinem Lidé na mostě. 11.
listopadu proběhla obcí hvězdic.štafeta,
která byla do Přerova odvezena autem,
kde navázala na štafetu přátelství a míru
naší republiky zasílané sovětskému lidu.
20. února byla vypuštěna v USA raketa
Atlas, na které kosmonaut Glenn obletěl
3x zeměkouli. Prostřednictvím televize
sledovali
občané
s velkým
zájmem
vypuštění dalších sovětských družic dne
16. března umělou družici země a 11. srpna
vypuštění kosmické lodi Voskot 3
s N.A.Nikolájevem, který obletěl zemi 64y a
12. srpna vypuštění kosmické lodi Vostok 4
s P.R. Popovičem, který obletěl zemi 48x.
Těmto kosmonautům se říkalo kosmičtí
bratři. V únoru velké smrště a záplavy
v severních částech Evropy a NSR si
vyžádaly 227 obětí na lidských životech.
Boje o mistrovství světa v krasobruslení
se konaly ve sportovním paláci J.F. v Praze
v březnu. S velkou oblibou sledovány
v televizi tance na ledě, kde naši mistři
sourozenci Romanovi se staly mistry světa
v obou tancích na ledě.
4. prosince byl zahájen ve sjezd.paláci
v Praze XII. sjezd KSČ. Byly zastoupeny
delegace všech socil. zemí i jiných států. O
hlavních směrech dalšího rozvoje naší
socil.společnosti bylo hodně diskutováno.
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Hovořilo se nejvíce o bodech, které se
týkají celé naší společnosti:
Za socialistický vztah k práci, Za
dělnickou čest, Za čest zemědělce.
Politický, kulturní a školský vývoj
VO KSČ se zabývala otázkami vesnice a
zemědělství,
dále
předsjezdovými
diskusemi a nakonec usnesením z XII. sjezd
KSČ. Úkoly a usnesení byly většinou
plněny dobře VO KSČ měla 10 schůzí, 3
veřejné s 50% účastí, výborových 26,
z toho 4 společné s radou MNV a
předsedou JZD. Nejlepší účast na schůzích
měl s. Zapletal a Metelka. Stav členů – 35,
2 kandidáti: Registr je 56 z toho 3 vojáci.
RSŠ navštěvovalo 14 soudruhů. Byla
řešena zemědělská ekonomika, která byla
rozdělena na 4 téma: Proletářský
internacionalismus,
Tvorba
a
znovurozdělování důchodů, Socialisticky
pracovat a socialisticky žít, Hlavní směry
dalšího
rozvoje
naší
socialistické
společnosti.
Hospodaření VO KSČ:
od
členů vybráno na známky
2574,–
odvedeno
za
známky
2316,60
10% výtěžek pro
VOKSČ
257,40
výdaje
za
elekt.proud
85,20
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noviny, propagace
50,40
úklid
25,60
zůstatek
96,20
Organizace SČSP má 93 členů.
Celoroční činnost spočívala hlavně
v seznamování občanů se životem a prací
sovětského lidu, s jejich úspěchy v boji za
mír a skvělými výsledky sovětské vědy a
techniky. Pro veřejnost bylo provedeno 5
besed:
1. K únorovým událostem s referátem
Mírová politika SSSR.
2. V květnu k výročí osvobození naší
vlasti.
3. V říjnu k zahájení MČSP s kulturní
vložkou
4. V listopadu s účastí zájezdu do
Sovětského svazu s Dostálem a
filmem Kozácký velitel.
5. V prosinci s referátem Usnesení XII
sjezdu KSČ a filmem Na trati.
Mimo
besed
měla
pobočka
6
výborových schůzí.
Činnost ZO ČSM velmi slabá. Akcí se
zúčastňovalo 9 členů a 25 aktivních
mládežníků se závodů a škol. Bylo
dopracováno 100 brigádnických hodin na
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úpravě točny pro vlek autobusu PřerovDolní Újezd. Mládežnické brigády při
výmlatu obilí se zúčastnili 3 soudruzi a 1
traktorista na aut. mlátičce. Při vyhlášení
nedělní směny v době žní se zúčastnilo
práce 12 mládežníků. Neúspěch práce ČSM
byl způsoben částečně odchodem soudruha
Hučína do Ostravy. Po zvolení nového
výboru se práce zlepšila. Členové působili
v LUT, v ZTV, ve Svazarmu, v ČSPO, RSŠ
navštěvovalo 6 členů výboru. Předseda
CŠM navštěvoval schůze KSČ, s výborem
spolupracoval a radil jim v práci předseda
KSČ s. Zapletal.
Kino mělo 192 filmových představení.
7 filmů bylo pořádáno k různým oslavám
zdarma. Představení navštívilo celkem
8156 návštěvníků za 16729 Kčs. Průměrně
mělo 1 představení 42,5 návštěvníků. Byly
hrány filmy všech produkcí – průměrně 2
české a 2 sovětské a 1 film jiné produkce.
Soubor LUT – v zimním období
proveden nácvik polonézy a moderních
tanců pro souborový ples pořádaný 11.
února. 29. ledna na aktivu kulturních
pracovníků v Přerově byla shodnocena
práce souboru a kolektivu cimbálové
muziky s prim. A. Sedláčkem byly uděleny
diplomy za dobrou práci v roce 1961.
27. února na družstevní schůzi
vystoupil soubor kulturní vložkou a
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cimbálovka hrála k tanci. V dubnu a
v květnu byl prováděn nácvik programu ke
krajské
soutěži
LUT,
která
byla
uskutečněna 11. května v Domě oddechu
pracujících v Ostravě, kde soutěžícím
tancem „Čemu nás dědek naučil“ získal
soubor I. místo ve své kategorii
pokročilých souborů a Iva Gogelová a
Jindra Slaměník sólovým tancem „Na
jahodách“. Tím se soubor probojoval do
ústředního kola, které bylo v měsíci
červnu v Bratislavě. Náš soubor se však na
soutěž nedostal, jelikož kvóta pro
Bratislavu byla nízká a byla obsazena
ostravskými soubory.
10. června byl soubor hostem na
Dětském dnu v Tovačově, kde vystoupil
malý i velký soubor. Ve dnech 13.15.července účinkovala cimbálová muzika
na
Strážnických
slavnostech,
kde
doprovázela k tanci pražský dětský
soubor Jaro, který obsadil na ústředním
kole v Bratislavě I.místo. V náhradu za
ústřední kolo byla ve dnech 28.-29.
července uspořádána přehlídka nejlepších
souborů severomoravského kraje –
Rožnovské slavnosti. Tam vystupoval
jednak soubor dospělých, ale největší
úspěch sklidila děvčátka pásmem jarních
her
a
tanců
„královničky“.
Československý státní film si natočil toto
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pásmo na krátký propagační film o našem
národopisu, určený pro Kanadu.
V době od 31. 8. do 2. 9. uskutečnil
soubor zájezd na Žatecké slavnosti
chmele, kde vystoupil večer v programu
vysílaném intervizí a v neděli odpoledne
pak v programu vysílaném Českosl. stát.
rozhlasem.
9.
září
vystoupil
soubor
na
Mezinárodním
družstevním
dnu
ve
Všechovicích. V rámci Československosovětského přátelství dne 24. listopadu
vystoupil v Drahotuších a 2 prosince
v Oseku n/B.
V tomto roce přibylo v knihovně 128
knih. Vyřazeno bylo 518 knih. Vypůjčeno
bylo celkem 2428 knih, na 1 čtenáře
připadalo 31 výpůjček. Počet čtenářů byl
78. Na zakončení měsíce českoslo.-sověts.
přátelství byla uspořádána výstava knih.
Na slavnostní zahájení školního roku
1961-1962 bylo přítomno 25 rodičů,
zástupce MNV, předseda KSČ s. Zapletal.
Škola je trojtřídní: Celkem bylo na škole
82 žáků:
V I. třídě učil s. Nádvorník 1 a 2
post.ročník 25 žáků z toho 12 dívek.
V II třídě učila s. Pískovská 4.
postup.ročník, 34 žáků z toho 18 dívek.
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V III. třídě učila s. Kubíková 5 a 3
postup.ročník, 23 žáků z toho 12 dívek.
Polytechnické
vyučování
bylo
zaměřeno na práci školního pozemku. Na
vycházkách se žáci seznamovali s novými
formami zemědělských prací.
V PO bylo 42 žáků, tj. 73 %, vedoucí s.
Pískovská, Havlíková a Hasoňová. Oddíl
jisker vedla M. Klvaňová. V ZTV Sokol
cvičilo 47 žáků. Do náboženské výchovy
z 2-5 postup.ročníku se přihlásilo 27 žáků,
tj. 38 %. Všichni žáci dostali z chování
známku 1. stupně. Docházka byla
narušována v 1. třídě v lednu, výskytem
spalniček a v květnu výskytem planých
neštovic.
Zimní prázdniny trvaly od 24. 12. 1961
do 2. ledna 1962, pololetní prázdniny od
31.1. do 18.2. 1962. 24. 4. 1962 byla na těžké
operaci uklízečka M. Nádvorníková,
manželka ředitele školy. Od 24. 4. -26. 6.
prováděla úklid s. m. Chodilová č. 184.
Při tělesné výchově utrpěl lehký úraz
– zlomení předloktí žák 4. postup.ročníku
Antonín Šaraj z DD.
Dne 30.3. a 1.4. sehráli žíci 4. a 5. post.
ročníku divadlo Honza a čaroděj, které
bylo velmi pěkné. 21. 2. byl uskutečněn
s žáky sáňkařský zájezd do Beskyd. 22. 3.
návštěva divadla OS z Olomouce, které
předvedlo hru Vlk, chaloupka a výprask.
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13.
6.
navštívili
žáci
muzeum
J.A.Komenského v Přerově. 21. 6. provedli
žáci celodenní vycházku na hrad Helfštýn.
Útraty hradilo SRPŠ. Předsedkyní SRPŠ
byla s. Bernhauerová. Ve škole byla
provedena malba a nátěr v hodnotě 23.
157,77 Kč, což hradil MNV.
Mateřská škola měla zapsaných 33
dětí, z toho 18 dětí stále zaměstnaných
matek, 8 brig. zaměstnaných matek.
Ukončení
školního
roku
bylo
provedeno 30. června maňáskovou hrou,
za účasti 12 rodičů. Přes prázdniny byla
otevřena mat.škola 4 týdny v srpnu, aby
mohly maminky vypomoci při žních. Děti
navštěvovaly mateřskou školu s oblibou.
9. května se zúčastnili lampiónového
průvodu pořádaného k svátku osvobození.
K Vánocům připravily děti pro své rodiče
dárky z modelované hlíny. V rámci MDD
byl proveden s dětmi celodenní výlet do
prosenického parku kultury, kde se děti
velmi dobře pobavily. V lednu postihly
velkou část dětí spalničky, které u
některých dětí měly nepříznivé následky,
jako katary spojivek aj.
Se školou spolupracovalo SRPŠ,
vedoucí s. Zedková. Od září 1962 byla
přeložena s. M. Sedláčková z naší mateřské
školy do Lipníka a na její místo nastoupila
s. učitelka M. Polášková z Veselíčka, která
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předtím dojížděla do Lipníka. Většinou
všichni učitelé byli aktivní ve veřejném
životě, ať již v KSČ, v souboru LUT,
v Sokole aj.
Zábavy, sport, zdravotnictví
Od 1.-15. února byla velká epidemie
chřipky, proto byl zákaz pořádání podniků
jako tanečních zábav, návštěva kina aj.
Taneční zábavy se pořádaly v lednu a
začátkem března. Každá organizace má
v obci své tradiční plesy, které bývají
navštěvovány většinou mladými lidmi.
Úbory se nosí společenské tance jsou
v oblibě
–
polka,
valčích,
tango,
charleston.
Růst televizorů v obci má značný vliv
na oslabení kina i jiných zábavných
podniků.
TJ Sokol ve Veselíčku pracoval asi
takto:
a)
po
dokončení
oprav
v sokolovně bylo prováděno po
celý rok pravidelné cvičení u všech
složek
b)
v akci 100 jar.k. bylo získáno 30
odznaků
c)
byla provedena
vodovodní
přípojka, OVČSTV poskytl finanční
částku 1250 Kčs a uhradil za nová
okna částku 6000 Kčs.
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d)

TJ odpracovalo 50 brig. hodin
při jednocení cukrovky, dále při
sklizni okopanin, takže závazek
200 hod byl překročen. JZD
poskytovalo zdarma různé dovozy
materiálů – písek, cihly, okna aj.
e)
1.5.
1962
se
uskutečnila
tělovýchovná akademie.
Dále bylo splněno 25 odznaků BPPOV
a 5 odznaků PPOV. Evidovaný stav členů
byl 104, stav žactva 77. Z členů do ZTV bylo
zapojeno: 4 dorostenci, 12 dorostenek, 6
mužů a 13 žen.
TJ uspořádala 3 zábavné podniky:
sokolský ples, pochovávání basy, letní
karneval.
Členové výboru pracovali dobře, až na
předsedu s. R. Zedka, který se zúčastňoval
velmi málo schůzí.
TJ měl v roce 1962 celkem příjmy 38
544,09 Kčs
celkem vydání 32 128,13
Kčs
zůstatek 6 415,96 Kč
V létě mládež navštěvuje v hojném
počtu rybník v lese u Švrčova, kde se
věnuje plaveckému sportu. V zimě slouží
rybník jako kluziště, kde se učí bruslení.
Život lidí
Počet obyvatel naší vesnice byl 855.
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V tomto roce zemřelo 8 osob. Jan
Zemánek č.60, Karel Zdráhala č. 140, G.
Švarcová č. 62, Jan Vykoukal č. 44, Z.
Navrátil č. 41, M. Střelcová č. 49, fr.
Lakomá č. 176 aj. Záboj č. 124. Úrazem se
zabil J. Zdráhala, který spadl ze střechy.
Během roku se přistěhovalo 8 osob a
odstěhovalo 9 osob. Narodilo se 8 dětí.

Rok 1963

Složení MNV bylo v tomto roce beze
změn. Činnost MNV se projevovala tím, že
MNV plnil především požadavky lidu na
vesnici, jejich žádosti a prosby v úředních
hodinách. Dále to byly úkoly vyplývající
z usnesení XII. sjezdu KSČ a usnesení ze
svých pravidelných rad MNV a z veřejných
schůzí MNV a KSČ.
Hlavním úkolem byla spolupráce MNV
s KSČ, s JZD, s komisemi a výbory žen i
jinými organizacemi např. Sokolem, ČSM aj.
MNV se zajímal o činnost JZD tím, že
sledoval plnění úkolů v termínech a
plnění dodávek státu a uveřejňoval postup
prací a dodávek na tabuli na budově MNV.
Dále pomáhal JZD tím, že zajišťoval a
organizoval brigády ve špičkových
pracích,
pomáhal
jednotlivým
funkcionářům JZD při jejich pracích. MNV
se zajímal o zlepšování prostředí jak
v mateřské škole, tak i v základní
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devítileté škole a přizpůsobil
potřebám a požadavkům rozpočet.

jejich

1. 6. uspořádal výbor žen taneční
zábavu v parku a 2. 6. ve spolupráci škol
zajistil oslavu mezinárodního dne dětí
v parku. Výbor žen spolu se sborem pro
obřad.záležitosti pečoval o staré občany a
při výročí některých nejstarších občanů
v obci byly vždy některé členky osobně
blahopřát s nějakou menší pozorností.
Také některým občanům bylo blahopřáno
rozhlasem.
1.
12.
bylo
provedeno
vítání
novorozeňat v kulturním domě v Tupci,
kde bylo přivítáno 8 dětí – 5 z Veselíčka a 3
z Tupce. Na pohřbech zdejších občanů
prováděl kratší projevy za sbor pro
občanské záležitosti s. Bůček.
Průběh roku, počasí, úroda
V tomto roce bylo počasí průměrné a
příznivé pro úrodu. Teplé počasí se
střídalo se studeným, zima byla se sněhem
v lednu a únoru. Začátkem března již
nastalo tání. Výkyvy počasí nebyly nějak
zřetelné jako v loňském roce, což mělo
značný vliv na usnadnění polních prací,
které byly prováděné v agrotechnických
lhůtách. Velmi dobrá byla úroda cukrovky
a brambor. Hektarové výnosy byly
překročeny dle loňského roku u
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zemědělských
plodin:
ječmen,
oves,
brambory, cukrovka.
Dodávky státu byly plněny včas a obec
se zařadila při plnění mezi nejlepší obce
v okrese přerovském. Zdolávání polních
prací nečinilo v naší obci potíže. Žně byly
provedené během 3 týdnů, sklizeň brambor
do 14 dnů a cukrovka byla sklizena rovněž
do 3 týdnů. K urychlování zemědělských
prací pomáhá nejen vyspělá mechanizace,
ale i poctivá a pečlivá a dobrá práce
zemědělců, kteří mají kladný vztah
k družstevnímu zřízení. Jarním pracím na
poli a hlavně osivu a sadbě byla věnována
zvýšená pozornost, aby se dosáhlo co
nejlepších kultur. Úroda pod vlivem
pěkného počasí a péče zemědělců velmi
dobře rostla. Škůdci na řepě byli ničení
postřikem a o ničení škůdců na
bramborách se postaraly děti ze školy,
kteří je posbíraly. Stromy v sadech kvetly
koncem dubna a začátkem května. Hojnost
plodů měly švestky, jablka, hrušky a
ořechy.
Dokončení výstavby social. na vesnici
Ekonomický celek JZD Veselíčko –
Tupec hospodařilo na výměře 500,08 ha
zemědělské půdy, z toho 397,01 ha orné
půdy. Záhumenky na orné půdě na výměře
35,63 ha byly obhospodařované společně.
Celkový počet členů JZD bylo 187 stálých
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pracovníků 143. Funkcionáři pracovali
velmi dobře a snažili se o zdárný chod JZD.
Celková produkce na 1 ha z.p. byla 8100
Kčs, což bylo o 2022 Kčs vyšší než v roce
minulé. Bylo dosaženo celkem dobrých
výsledků v rostlinné výrobě, zvláště u
cukrovky, kde byl dodávkový úkol splněn
o 4451 q více a byl splněn na 129 %.
Docílené hektarové výnosy:
Plán
Docíleno
Pšenice
33 q
28,53 q
Žito
28 q
20,65 q
Ječmen
30 q
27,11 q
Oves
28 q
28,38 q
Brambory
130 q
191 q
Cukrovka
360 a
426 q
V produkci živočišné výroby nebylo
dosaženo plánovaných užitkovostí, což
bylo způsobeno nedostatkem krmiv
v zimních a jarních měsících následkem
nepříznivého roku 1962.
Plán
Dosaženo
Průměrná dojivost
2187 l
1715 l
Odchov selat na 1 prasnici 14 ks 9,6
ks
Uhynulo celkem 89 selat.
Produkce mléka na 1 ha z.p.
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Produkce hovězího masa na 1 ha z.p.
90 kg
Produkce vepřového masa na 1 ha z.p.
87 kg
Tržní produkce z rostlinné výroby na
1 ha z.p. se zvýšila proti r. 1962 na 2464 Kčs,
z živočišné výroby klesla z 3496 Kčs na
2842 Kčs. Tržby z rostlinné výroby na 1 ha
se zvýšily proti roku z 1606 Kčs na 2428
Kčs a tržby ze živočišné výroby klesly
z 3421 Kčs na 2869 Kčs.
Hospodárnost výroby:
Pracovní náklady na 1 ha z.p. byly
zvýšeny z 2062,– na 2420,–, což znamená, že
se za jednotky vykonané práce více platilo.
Plán pracovních jednotek byl překročen o
1174 PJ. Spotřeba nakoupených krmiv činila
na 1 ha z.p. 384,– a spotřeba hnojiv se
zvýšila ze 165,– na 173,–. Náklady na opravu
strojů a budov se zvýšila ze 175,– na
194 Kčs.
Produkční
činnost
základních
prostředků:
Nákup strojů byl v hodnotě 171875 Kčs.
Z větších strojů jsou to:
Vlečka 5t
závěs hydraulický
Traktor Zetor 3011
dvoukolové vlečky
Traktor Zetor 4011
řezačka rotační
Elektromotor
nakládač na řepu
k MAR
žací lišta
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dopravník chlévské
mrvy pro kravín
železný válec na
traktor
2 kultivátory
Starých strojů bylo
59042 Kčs.

stokový elevátor
1 adaptér
čepový sklízeč
traktorové brány
letos vyřazeno za

U hřbitova byl vysazen sad o výměře 5
ha, nákup materiálu na oplocení a stromků
činil 28388,48 Kčs a na odměny členům
6140,– celkem 34528,40 Kčs.
Produktivita práce
Hodnota
zemědělské
produkce
připadající na 1 stálého pracovníka činila
25125,– Hodnota strojů 9069,– celkový
příjem na 1 stálého pracovníka včetně
naturálií a prémií činil 8867,–
Počet pracovníků v JZD ubývá a je
nahrazován mechanizací.
Rozdělení peněžních výnosů a dotace
fondů:
Čisté peněžní výnosy na 1 ha z.p. činily
2882,–
Příděl nedělitelného fondu byl 13 %
z peněžních výnosů
Fond krmiva na 1 ha z.p. činil 1908,–
Organizace práce v JZD je dobrá. Práce
se řídí vlastními stanovami a domácím
řádem.
Státní a družstevní obchod

- 355 -

Kronika č. 1

V místní prodejně samoobsluhy je
dostatek zboží a je možno si zde objednat i
průmyslové
výrobky
(televizory,
chladničky a jiné), které vedoucí zajistí a
nechá do prodejny dovést.
V obci se již vžil způsob prodeje masa
pojízdnou prodejnou. tato navštěvuje naší
obec jedenkrát týdně a to v sobotu. Přes
týden je možno zakoupit si uzeniny i
balíčkové maso v prodejně samoobsluhy. Je
jen věcí občanů, aby fronty trvající
mnohdy 5 i více hodin odpadly, jelikož
v dnešní době je již masa dostatek a každý
občan může být uspokojen. Jen maso telecí
je jen v malém množství.
V letošním
roce
se
opět
do
občanského soužití zapojovali občané
prostřednictvím
svých
masových
organizací. Je nutno říci, že v dnešní době
máme ve vesnici tyto strany, organizace a
spolky:
KSČ
–
Komunistická
strana
československá
ČSM – Československý svaz mládeže
SČSP
–
Svaz
Československosovětského přátelství
SPB
–
Svaz
protifašistických
bojovníků
ČSČK
–
Československý
svaz
červeného kříže
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ČSPO
–
Československý
svaz
protipožární ochrany
SVAZARM – Svaz pro spolupráci
s armádou
TJ SOKOL – Tělovýchovná jednota
Sokol
OB – Osvětová beseda
SRPŠ – Svaz rodičů a přátel školy
ROH – Revoluční odborové hnutí
Dále je mnoho občanů zapojeno do
práce v MNV na závodech, kde pracují a
v jiných zájmových spolcích, jako jsou
holubáři, včelaři, filatelisté atd. Uvážímeli, že tito občané se zúčastňují akcí a
schůzí i v 5ti i více korporací najednou kde
jsou členy, jsou mnozí až přetěžování a
jejich členství je mnohdy jej papírové.
Přesto ale můžeme KSČ, TJ, ČSPO, OB
považovat za nejaktivnější bez nich si
společenský život v obci ani nedovedeme
představit.
KSČ se neustále prostřednictvím
svých členů a pořádání různých akcí
stará, aby mezinárodní i vnitrostátní
politické a hospodářské události byly
občany správně chápany a snaží se tak, aby
lidé svým myšlením i skutky podporovali
jejich politiku a tak pomohli k dobudování
opravdového socialismu v naší republice.
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OB jako složka MNV se v obci stará o
kulturní využití občanů a to především
pravidelným promítáním filmů ve svém
kinosále,
přednáškami
při
různých
významných výročí, dále koordinuje
činnost všech masových složek v obci
sestavováním tzv. jednotného kulturního
plánu. Prostřednictvím svého souboru
LUT rozdává krásu a umění českého
folklóru široké veřejnosti i za hranicemi
naší vlasti. Je nutno říci, že je to práce
velice záslužná zvláště v dnešní době, kdy
mládež hledá kulturní využití v nevhodné
a přeháněné bigbítové kultuře. Tím tíživěji
se mi bude psáti tato stať.
Soubor OB má již 15letou tradici.
Počal v TJ Sokol, kde pod vedením paní
Marie Fogtové nacvičil jeden s prvních
velkých tanců, jež se dlouho těšil oblibě
všude, kde soubor vystupoval. Byl to tanec
„Krahojak“. A tak pomalu získával
zkušenosti na různých soutěžích, na
vystoupeních pořádaných v příležitosti
oslav významných výročí. Nejdříve v rámci
okresu, kraje a celé republiky. Později
převzala vedení souboru s. Čočková
Oldřiška, která toto dělá dodnes.
Nacvičila
mnoho
nových
tanců
choreograficky
velmi
hodnotných,
převážně z oblasti záhoří. Výsledek dobré
práce se dostavil již v roce 1955, kdy
soubor jako vítěz krajského kola STM se
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zúčastnil Ústředního kola, které se
konalo v Praze v parku Julia Fučíka
v příležitosti
konání
I.
celostátní
spartakiády. Toto ústřední kolo vyhrál a
stal se tak jedním z nejlepších souborů
v republice. K tomuto úspěchu přibyl záhy
druhý a sice ocenění práce našeho souboru
samotným prezidentem republiky s.
Antonínem Zápotockým, který propůjčil
celému kolektivu řád za vynikající práci.
Od tohoto roku nechyběl náš soubor na
žádné větší slavnosti jež se v ČSSR konala.
Byl pravidelným hostem slavnosti ve
strážnici, v Náměšti na Hané, v Rožnově,
na chmelařských slavnostech v Žatci, byl
zván na akce jako reprezentační ples
Aerolinií v Praze, na uvítání soudruhů
Chruščeva a Bulganina v Olomouci,
zahajovali lázeňského sezóny v Teplicích,
tančili a hráli v pořadech ČTK. Ve výčtu
významných vystoupeních bych mohl
pokračovat mnoho a mnoho. Alespoň ještě,
že v roce 1960 by na zájezdu ve Francii, kde
vystupoval na festivalu písní a tanců
v Kondés a jeho vystoupení předvedli i ve
světoznámém Monte Carlu.
Připočteme-li i vystoupení místního
charakteru v okrese a kraji, činilo to
ročně kolem 40 vystoupení. připočteme-li
k tomu, že vyžívání písní a tanců
zušlechťovalo charakter místní mládeže,
navíc tato práce členům souboru pomohlo
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poznat svou vlast prostřednictvím
nesčetných zájezdů do všech končin
republiky, lze tedy říci, že činnost souboru
tedy i zasluhovala si srdečnosti všech
občanů, neboť navíc prostřednictvím
souboru se stávala ve světe známou i naše
malá vesnička.
Přišel však letošní rok, který udělal
této činnosti konec. Jak se zběhly události
budu se snažit věrohodně v krátkosti
popsat.
V naší obci byly po roce 1948 tři
hospody: U p. Braunera, U p. Grygara na
Lapači a u p. Zemánka v Palírně. Když se
začalo s přebíráním těchto provozů do
specialistického sektoru, p. Brauner
hospodu uzavřel. Zůstaly tedy dvě zbylé
s novým majitelem LSD Jednota. Tento
podnik však jen prodávala a nestaral se o
údržbu budov až na konec byl nucen
uzavřít obě hospody pro nevyhovující
stav objektů – zchátralost. Tím zůstal
naše obec bez pohostinství. V té době, kdy
však ve zrušené hospodě U p. Braunera
zařídila
OB
v dolních
místnostech
vesnický klub jež postupně vybavila
televizorem, gramorádiem, konferenčními
stolky, knihovničkou, kulečníkem a dalším
vybavením. Zde se občané vyžívali
společným poslechem televize, děti
společenskými hrami, kterých bylo hojně
k dispozici. Na hoře na sále bylo
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vybudováno kino, jehož vedoucím se stal
zdejší učitel Rostislav Pospíšil, člověk to
velice aktivní. Sál byl na víc domovem
souboru, jež zde nacvičoval, měl zde
uloženy potřebné rekvizity. V přízemí byla
později vybudována kuželna, která se stala
brzy velmi navštěvována.
MNV měl celou věc vyřešit a zajistit
alespoň jedno pohostinství v obci, nebo na
vsi, zvláště v létě je toto nezbytné. V radě
MNV se zrodilo tedy toto řešení. Od p.
Braunera vyvlastnit polovinu domu, tedy
klub a kinosál a nabídnout prostory
bývalé hospody LSD Jednota, aby si zde
otevřela pohostinství.
Kuželna jelikož zabíhala do poloviny
p. Braunetra, sehrála také svou roli při
vyvlastňování a dělení domu na ideální
polovinu, to však pro zánik souboru
nebylo podstatné až na to, že kvůli tomu
se ostatní vztahy některých občanů příliš
vyhrotili. Tehdy se vedoucí souboru
kategoricky postavili proti tomuto řešení,
což zdůvodňovali takto:
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přiměl vedení Jednoty k opravě budovy
Lapače a obnovit pohostinství tam.
Zástupci MNV však tyto argumenty
neuznávaly a nabídli vedení souboru
možnost zkoušení v Kulturním domě
v Tupci. Jelikož ani TJ Sokol si nepřálo aby
soubor nacvičoval v sokolovně. Vedení
souboru s tím nesouhlasilo, jelikož vtahy
mezi obcí Tupec a Veselíčko nebyly v tu
dobu zrovna nejlepší, má být provedeno
sloučení obcí. A tak nastaly mezi vedením
souboru a MNV třenice. Přes intervence
v deníku Mladá fronta, na kancelář
prezidenta republiky, KNV a ONV OVKS%C
a okresní dům osvěty prosadil NV spolu
s VOKSČ své řešení a vedoucí činitelé
souboru dostali na vědomí, že je věc
vyřízena pohostinství bude v prosinci t.r.
otevřeno a soubor má k dispozici kulturní
dům v Tupci. Vedoucí souboru s. Čočková
Oldřiška, vedoucí hudby s. Mrvová Marie a
organizační p. Brauner se po dohodě se
členy vzdali funkcí a činnosti zanechali,
jelikož viděli, že nejsou schopni věci
souboru obhájit. Vedení MNV považovali
tuhle kapitulaci vedení souboru jako
snahu podpořit p. Braunera a znemožnit
vyvlastnění poloviny domu, považovali
toto jako furiantské gesto, celou věc
přešli bez domyšlení následků a tím byl
soubor po 15leté činnosti zrušen. Získali
jsme sice hospodu, ovšem za cenu ztráty
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toho nač jsme všichni, ať chtěli či nechtěli
byl hrdí – náš soubor.
TJ Sokol v letošním roce zaměřila
svou práci na plnění těchto vytyčených
úkolů:
1. Povede cvičence k trvalému plnění
podmínek
pro
získání
výkonostních odznaků BPPOV,
PPOV, Plavec ČSSR, Turista ČSSR
2. Získáme za členy TJ 10 občanů.
3. Na počest květnových události (1. a
9.
květen)
uspořádáme
tělovýchovnou akademii.
4. Provedeme
výměnu
oken
v tělocvičně.
5. Opravíme plot u sokolské zahrady.
6. Budeme propagovat tělovýchovné
chvilky na školách.
7. Pomůžeme JZD při špičkových
polních pracích.
Z tohoto přehledu je patrno v čem
spočívala hlavní náplň práce TJ. Je
chvályhodné, že sokoli kromě péče o
zdravý tělesný růst dětí i dospělých
pamatuje i na údržbu svých objektů, aby
tyto svým dobrým vzhledem přispívali
k dobrému vzhledu celé obce.
ČSPO v průběhu roku prováděl
preventivní prohlídky a to 25 x
v objektech JZD a 161x v soukromém
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sektoru. V tomto roce členové sboru
museli 2x zasáhnout proti ohni a to u
občanů Kopečka Ambrože a Hrušky Ignáce.
V obou případech však nebylo ani použito
stroje neboť byly v zárodku uhašeny,
takže se nedá hovořit, ani o nějakých
škodách. Dále provedli požárníci 6x
cvičení se strojem, samotnou zkoušku,
jenom stroje 7x. Školení svého členstva a
požární prevenci 2x. Motorovou stříkačku
– automobilku, kterou sbor vlastnil do r.
1926 okresní inspekce požární ochrany
zrušila jako nevyhovující a by jím přidělen
agregát, dále auto jako tažný prostředek a
na přepravu mužstva. Samotný stříkací
agregát je velice výhodný, jelikož je možno
jej zanést na místo, kde by se
s automobilem nedostal, ovšem tažné auto
je velmi zastaralé a nevyhovující. Předseda
MNV však přislíbil že se postará o jeho
brzkou výměnu za vhodnější stroj. Členové
ČSPO se zapojovali do pomoci JZD při
polních špičkách a to 536 hodinami. Pro
obohacení
kulturního
života
obce
uspořádali taneční zábavu a kácení máje se
zábavou, což je vždy hojně navštíveno,
všemi občany, neboť je při tom veselí.
Jiné spolky a korporace se již tak
výrazně nezapojovaly a spokojily se jen
s vlastními akcemi, jako schůze, přednášky
pro své členstvo. Tento stav je dán již
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existencí tolika korporací, což má za
následek
„mnohočlenství“
některých
občanů jak jsem se již zmínil v úvodu této
stati.
V letošním roce bylo ve vesnici
prováděno mnoho oprav na domech
občanů, což je známka že život obce je
neustále zkulturňován a vesnice se tak
stále víc přibližuje způsobem bydlení a
života vůbec městu. Nejčastěji občané
vyměňují okna za větší tři i čtyřdílná,
budují koupelny, splachovací záchody
přímo v domech. Mizí otevřená hnojiště,
dřevěné záchody na dvorcích a to je po
stránce hygieny na vsi velký pokrok.
Naproti tomu je však velmi málo
dbáno na údržbu památných staveb a těch
co nepatří soukromníkům. Pachmůrně
vypadá zámek jež má na několika místech
narušenou fasádu, park v němž se
neudržuje stromoví ani cestičky, zvonička
u požární zbrojnice, kde je špatná střecha a
prasklé zdivo, dům p. Gragara Lapaš, kde je
v části nájemníkem LSD Jednota a další
mnohé objekty. Není to však v silách
zdejších občanů, kteří by měli rádi svou
obec v pěkném stavu, aby všechny
nedostatky odstranili. Záleží na MNV jak
dokáže přimět majitele a orgány k opravě a
údržbě těchto objektů.
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Naše obec má dnes již velmi dobré
autobusové spojení s našimi nejbližšími
městy s Lipníkem a Přerovem. Do Lipníka je
denně 5 spojů tam i zpět a do Přerova
dokonce 7 spojů v obou směrech. Navíc
neustále přibývá motorových vozidel
v obci, motocyklů i automobilů, takže nyní
již není žádný problém v kteroukoliv denní
i noční dobu, být dopraven do nemocnice,
k vlaku či k jiným důležitým centrům.
V průběhu roku 1963 byl v naší obci
následující pohyb obyvatel: Narozeno 4,
zemřeno 10, přistěhováno 10, odstěhováno
15, uzavřeno manželství 7 občanů.
Nestarší občané:
Gogela
Čislér
Nádvorník
Jindřich,
Alois,
František .
Narození:
Weiss
Divilová
Ferdinand č. 31
Jarmila č. 113
Marečková
Grygarová
Marcela č. 162
Naděžda č. 98
Zemřelí:
Pacák
František č. 64
Tomašíková
Julie č. 137
Pokorná
Antonie č. 153

Pacáková
Marie č. 64
Skopal Jan č. 16
Chodil
Ferdinand č. 8
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Povolná
Mariana č. 76
Merta
Bohumil č. 43

Chodil
Bedřich č. 37
Ohera Metoděj
č. 147

Přistěhovaní:
Zemánek Josef
+ 2 č. 36
Zámorská
Žofie č. 40
Calábek
František č. 170

Veverka Josef
+ 4 č. 8
Šeda
Dobroslav + 2 č. 1
Hilovský Josef
+ 2 č. 50

Odstěhovaní:
Sedlák Vladimír
(Osek)
Výkruba Valentin
(Most)
Kotrla Ladislav
(Praha)
Derych Miroslav
+ 3 (Tupec)

Svoboda
Josef
(Mar.Hory)
Šindler František
+ 2 (Loučka)
Navrátilová Marie
(Bohuslávky)
Frydrychová
Ludmila (Kunčice)

Sňatky
Dohnal
Jaromír č.85
Koryčanová
Božena č.
98
Mik Josef č. 7
Vagrčková
Anna č. 89

Ondruch
Václav č. 7
Kropková
Anna č. 5
Navrátilová
Marie č. 45
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V tomto roce zemřel i pan Chodil
Bedřich č. 37. Byl to první zapisovatel do
této kroniky. Díky tomuto člověku,
povoláním zendík, který velmi rád četl,
mám dnes možnost seznámit se s vývojem
života v obci od prvopočátku až do dnešní
doby. Byl kronikářem až do r.1957, kdy ze
zdravotních důvodů byl nucen se této
práci vzdát a tuto předal učitelce školy s.
Haluzíkové Miroslavě.

Rok 1964

Je opět konec roku a já beru do rukou
pero a tuto knihu, abych v krátkosti
popsal to, co nám uplynulý rok v naší obci
přinesl. Vstup do tohoto roku jak je již
zvykem zahájil novoročním projevem
prezident republiky s. Antonín Novotný.
Ve svém projevu zhodnotil předešlý rok,
jakých jsme dosáhli úspěchů či neúspěchů
v jednotlivých úsecích života a připomněl
zároveň jaké úkoly nás čekaly v tomto
roce.
V roce 1964 se dožívá náš prezident
svého životního jubilea, věku 60 let.
V těchto letech každý dělník odchází na
zasloužený odpočinek, do penze. Dne 18
listopadu je však opět on zvolen na dobu
dalších 4 let za prezidenta republiky.
Místo odpočinku přebírá na další léta
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otěže vlády nad socialistickým státem, pro
jehož blaho věnoval již tolik nezištné
práce a úsilí. Celý náš národ mu s důvěrou
odevzdal svůj hlas, jako projev vděku a
víry, že učiní ještě mnoho pro blaho vlasti
a zachování světového míru.
Uplynulý rok znamená, vlivem voleb
do NV na všech stupních, do NS a soudců z
povolání i z lidu, pro naší obec velkou
změnu a události v jejím poklidném dění.
Tyto volby totiž znamenají konec
samosprávy pro obec Tupec a její
definitivní přičlenění k obci Veselíčko.
Před volbami probíhali četné schůze na
kterých se vypracovával po připomínkách
všech občanů perspektivní plán na celé
nové funkční období. Byli zde také
navrhováni poslanci do společného MNV.
Zde také po mnoha diskusích vznikl
kompromisní nový název pro obě obce
„Veselíčko s místní části Tupcem“. Za
místní část Tupec byli za poslance do MNV
navržení tito občané:
Ladislav Čuda
Antonín
(53 let)
Dostál (51 let)
Ladislav
Antonín
Pleník (50 let)
Velešík (41 let)
Ladislav
Josef Sehnal
Staněk (41 let)
(51 let)
Ladislav Kalus
Josef Panák (33
(37 let)
let)
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Jan Zábranský
Miroslav
(40 let)
Derych (45 let)
Adolf Klanich
(44 let)
Za obec Veselíčko byli za poslance do
MNV navrženi tito občané:
Dobroslav
Josef Lenrt (31
Polášek (38 let)
let)
Julius
Ladislav
Nádvorník (54 let)
Navrátil (42 let)
Josef Kovařík
Stanislav
(36 let)
Šobáň (42 let)
Hynek
Blažena
Martinek (61 let)
Panáková (33 let)
Anna Mádrová
Růžena
(56 let)
Plesová (35 let)
Antonín
Rostislav
Mucha (42 let)
Pospíšil (40 let
Antonín Hučín
Karel Panák
(24 let)
(49 let)
Ladislav
Jan Zemánek
Pokorný (32 let)
(32 let)
Evžen
Jaroslav
Navrátil (54 let)
Navrátil (25 let)
Josef Bednář
(25 let)
Do ONV byla za naší obec navržena
člena místního JZD s. Plesová Růžena.
Do KNV zdravotní sestra z OUNZ
z Lipníka s Černochová Anna.

- 370 -

Kronika č. 1

Do
NS
předseda
jednotného
zemědělského družstva Henčlov s. Karhan
Jaroslav.
Dále byli za soudce z lidu za náš obvod
navrženi s. Panák Karel – STS Lipník a s.
Režný František – STS Lipník.
Soudce z povolání byl v našem obvodu
kandidátem s. Gaďourek Bohumil z Oseka.
Tito kandidáti do všech stupňů NV
atd. byli také zvoleni a to 14. června. Volby
probíhaly od 6:30 hod do 16 hod, kdy bylo
provedeno ukončení voleb a sčítání
odevzdaných hlasů. Dne 5. července
v kinosále OB bylo provedena ustavující
schůze MNV. Jmenovaní poslanci do
funkci, zde složil ústavou předepsaný slib.
Byla zde utvořena rada MNV a to
v následujícím složení:
Předseda MNV:
Poláček
Dobroslav, Veselíčko
Tajemník
Velešík Antonín,
Tupec
Předsedové komisí:
zemědělská
Plesník Ladislav,
Tupec
sociální
Čuda
Ladislav,
Tupec
stavební
Staněk
Ladislav,
Tupec
bytová a zdravotníDostál
Antonín,
Tupec
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školská a kulturní Hučín
Antonín,
Veselíčko
OBP
Lenrt
Josef,
Veselíčko
obchod
Navrátil Ladislav,
Veselíčko
finanční
Kovařík
Josef,
Veselíčko
MH a doprava
Šobáň Stanislav,
Veselíčko
pokladník MNV
Nádvorník Julius,
Veselíčko
Ostatní poslanci MNV bez funkcí, jako
členové komisí.
Schůze rady MNV se konaly vždy
pravidelně každý druhý čtvrtek. Schůze
jednotlivých komisí dle potřeby. Nebudu
zde vypisovat čím vším se rada obce musela
zabývat, toto je podchyceno v zápisech
uložených na MNV. Dlužno však dodat, že
pro zvládnutí agendy ve sloučeném MNV
byl k rukám uvolněného tajemníka s.
Velešíka dán administrativní pracovník p.
Talavášek Richard, člověk to znalý
poměrů
v obci,
jelikož
několikrát
v minulosti v MNV vypomáhal, byl v obci
četnickým strážmistrem a je zde od mládí
bytem.
Rok
začal
slabým
sněhovým
popraškem, který během dne roztával a
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teploty se pohybovaly kolem 0°C. V půli
ledna se sníh ztratil úplně a nastávají
teploty –10°C i více – začínají holomrazy.
Koncem ledna nastává oteplení a pověstná
„Hromičná zima“ není téměř žádná,
dokonce prší. V únoru kolem 6°C na Hátu
padá sníh, což však trvá jen pár dnů a
nastává opět oteplení, začíná pršet a všude
je plno bláta. A takto počasí neustále
střídá až na konec zima bez sněhu a za
teplot –12°C ničí v březnu ozimy. Přicházejí
velikonoce pozvolným oteplováním a
s deštěm. V dubnu deště trvají stále je
chladno. Do poláí se hodí jít až kolem
12.dubna a tak se jde i v neděli, aby se jarní
práce přes zpoždění provedli včas. Konec
dubna je opět chladný a nastávají do konce
i –5°C mrazy. V květnu se již počasí
definitivně umoudřuje, stromoví se odívá
do bělostného hávu. Na poli se pilně
pracuje a 20. se začíná přesekávat a
jednotit řepa. Současně probíhá druhů než
chmele. Stromy přesto, že měly hojně na
květ vlivem suchého počasí a pro velký
výskyt škůdců zcela zklamaly. V červnu do
teplých dnů přicházejí hojné deště, příroda
dohání zpoždění, hlavně na porostech. Po 5
červnu začíná v JZD první senoseč. Na
Medarda pršelo. Pěkné teplé počasí v půli
červnu dává možnost rychlého sušení a
sklizně sena. Kdo se opozdil prohrává.
nastávají deště až do konce června. Ani
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červenec není lepší. Přicházejí dokonce
studené vlny. Třešně vlivem deště hnijí,
nikdo je nesbírá a tak jich spousty
zůstávají nedotčeny na stromech. Po 10. se
počasí ustaluje – ustávají pravidelné deště.
Země pomalu vstřebává vodu a tak až po 21.
začínají žně. Poprvé se v JZD uplatňuje
nová technologie. Žně tak probíhají
v hladkém chodu a po 17. srpnu jsou u
konce a jde se do chmele. Pak nastává
pěkné počasí. Září je chladné zvláště
večery jsou studené. Kolem 8. září se jde do
brambor a končí se s nimi 24. a hned se jde
do řepy s níž se končí 10. října. Po 12. říjnu
již začínají deště, mlhy, podzim definitivně
přibírá vládu. V listopadu 19. se přehnala
sněhová bouře, jejichž rychlost dosahuje
až 120 km/ hod. Prosinec si ponechá
sněhovou pokrývku. V jeho půli však
začíná pršet a na svátky vánoční začíná
mrznout a padá sníh, který se drží až do
Nového roku.
V místním JZD poprvé uplatnili při
žních 3fázový systém to je:
1. fáze – sečení řádkovačem – klasy
leží v řádcích
2. fáze – výmlat kombajnem – sbírá
nařádkované klasy
3. fáze – sběr slámy sběracím lisem,
balíky slámy se rovnou kladou na
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vlečky a odváží, pokud se rovnou
nestokuje.
Při tomto systému je značná úspora
lidské práce s panákováním, svržením,
výmlatem aj. Toto vše totiž odpadá a žně se
tímto značně urychlí a není zapotřebí
tolika lidí. Naproti tomu při sběru chmele,
který byl letos velmi pěkný, byl
nedostatek kapacit v sušírnách a česání
bylo několikrát přerušeno, aby chmel
nezrezivěl ve chmelnici, vozili jej až
k Olomouci k sušení, tím se však značně
zvyšují náklady.
JZD pěstovalo v tomto roce zrniny na
52,4% orné půda, až bal plán 50,63 %. Toto
zvýšení šlo na úkor pícnin, které musely
být zaorány po vymrznutí. Hektarové
výnosy byly v celku nižší než se počítalo.
Sklizeň sena v q nebyla také splněna
jelikož nemohlo být sklizeno z celé
plánované výměry pro poškození luk při
melioraci Lubeně a Lukavce.
v q:

Přehled dosažených výnosů na 1 ha
pšenice
žito
ječmen

31,6
plán
splněno 95,7%
27,55 plán
splněno 110,2 %
28,64 plán
splněno
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oves

24
plán
splněno 92,3 %
cukrovka 370,11 plán
splněno 102,8 %
brambory 231
plán
splněno
kukuřice 520
plán
splněno 115,5 %
pícniny
60
plán
splněno 85,7 %
louky – sena
46
splněno 76,6 %
Nákup v q:
obilovin2789
plán
splněno 106 %
brambor1118
plán
splněno 111,8 %
cukrovky
17625
16500
splněno 106,4 %
(RV)

26
360
200
115,5 %
450,05
70
plán 60

2630
1000
plán

Čerpání nákladů v rostlinné výrobě
plán
skutečnost
Počet PJ v RV na 1 ha
23 634
PJ v Kčs + naturálie
567 216
prémie v RV
40 000
brigády a mzdy
47 000
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410

práce STS
17 009
Prac.náklady celkem
685 932
materiál.náklady celkem
622 478
náklady RV celkem 1 282 540

10 000
624 670
637 870
1

303

Toto je kusý přehled jak naše JZD
hospodařilo v RV, co s orné půdy a za
jakých nákladů vyrobilo.
Nyní
ještě
stručné
výsledky
v živočišné výrobě:
Stavy v Ks
plán
skutečnost
skot
427
451
krávy
193
206
prasata
406
490
prasnice
55
44
l

výroba mléka

445 850 l

438 567

dojivost 1 krávy/rok
2160 l
výroba hovězího masa
549,91
výroba vepřového masa
588,40
průměrný odchov telat
průměrný odchov selat
nákup mléka
386 000 l

2294 l
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000

nákup masa v q
HZP ŽV v Kčs

1 060
2 060 550

Tržby v ŽV
494,–

1 016,64
1
989

1 894 200,– 1

867

Nesplnění hrubé živočišné výroby,
tržní produkce a dalších ukazatelů bylo
zapříčiněno nedostatkem krmiv v zimním a
jarním období. Později při zeleném krmení
se produkce značně zvedla, ale nestačila
již dohnat ztrátu vzniklou z počátku roku.
Náklady na Ž a jejich čerpání:
Spotřeba PJ v ŽV plán
26
059
skutečnost 25 981
spotřeba nákl. na krmivo
plán
165 000
skutečnost 156 972
Do roku 1965 družstvo zajišťuje krmné
dávky na kus a den – dle stavu zásob
krmiv:
dojnice 22 kg siláže
3
kg
seno
1 kg jádra
jalovice 12 kg siláže
2
kg
sena
0,5 kg jádra
vepři
1 kg jádra 4 kg brambor 1 kg
řepy
Hodnota na PJ byla plánovaná 20 Kčs
vyšla 22 Kčs. Hodnota základních
prostředků: plán
6
275
919
skutečnost 5 757 519
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z toho stroje
plán 1 299 639
skutečnost 1 199 822
Dle tohoto vyčíslení celkového
hospodaření je patrno, že si naši
družstevníci vedli dobře. Je to zásluhou
představenstva JZD, které dokázalo lidí
vždy v pravou chvíli zmobilizovat a
předejít tak ztrátám, které při rozmarném
počasí mohli vzniknout.
Naším občanům je v obci k službám 1
prodejna pohostinství, 1 pojízdná masny, 1
prodejna potravin a smíšené zboží
samoobsluha. Všechny tři prodejny patří
LSD Jednota se sídlem v Hranicích. V celku
lze říci, že naše obec je zásobována dobře
vším potřebným zbožím. Čas od času se
projeví nárazový nedostatek určitého
zboží (luštěniny, telecí maso, aj.) ale to
bývá celostátního rázu a není to vinou
zaměstnanců těchto provozoven.
Společenský život obce byl do značné
míry
určován
činnosti
masových
organizací. Mezi nejaktivnější patřily
ČSPO, TJ, SPB a KSČ.
V prvé řadě bych se chtěl zmínit o SPB
jehož členové v tomto roce za velkého
úsilí dokázali konečně postavení a
odhalení pomníku padlým. Vykonali kus
obtížné práce demolici domu, úklid celého
prostranství, postavení opěrných zdí a
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postavení pomníku a výsadbu zeleně kolem
něj. Svou obětavostí dokázali zvláště
Vilém a Marie Krkoškovi, Antonín
Mareček, Břetislav Zavadil, Josef Merta,
Bohuslav Nádvorník, Josef Lenrt, J.
Slaměník, p. Návrátilová, Kravkcová a
mnoho dalších občanů , kteří zde
opracovali spoustu brigádnických hodni,
že to co nebylo možno dokázat po válce a
v průběhu dalších let, kdy bylo dosti
finančních prostředků, šlo dokázat když
vzali věc do svých rukou poctiví lidé. díky
všem jež se na tomto podíleli a zvláště p.
Ministrovi z Lipníka a předsedovi MNV
Poláškovi, máme dnes v obci důstojný
symbol vděčnosti všem, kteří položili své
životy v I. i v II. světové válce. Na zadní
stěnu pomníku byla umístěna deska se
jmény obětí 1. vojny, která dosud byla na
školní zdi. Z předu jsou vytesány jména
obětí 2. světové vojny.
Místní jednota ČSPO si také zaslouží
zmínky v této knize. v tomto roce připadlo
totiž 50let trvání místního hasičskéhopožárního sboru. Požárníci se na tyto
slavnosti připravili vskutku řádně.
Opravili požární zbrojnice, zvláště omítky
a nastříkali ji. Dali do pořádku starou
koňskou
stříkačku,
s kterou
také
vystoupili při aplikačním cvičení.

- 380 -

Kronika č. 1

S touto slávou bylo spojeno odhalení
pomníku padlých a tak celé oslavy měly
důstojný rámec. Ráno v 7hod byl proveden
obcí hudební budíček. Pak následoval
průvod obcí od Tupecké školy k pomníku. V
čele průvodu byly neseny státní vlajky,
věnce jednotlivých složek. U pomníku se
celé dopoledne střídaly dvojice čestné
stráže, složené s pionýrů, členů ČSM,
požárníků a vojáků se zbraní. Na zahájení
byla zahrána státní hymna do jejichž tónu
bylo odpáleno 20salv. Následovaly
projevy zástupců STB, KSČ, MNV a hostí,
děti přednesly básně. Na závěr byl zahrán
hymnus“pochod revolucionářů“. Od 10:30
hod byla na kinosále OB u Braunerů
slavnostní schůze členů ČSPO, které se
zúčastnila řada příznivců z řad občanů.
Bylo zde přítomno 90 lidí. Schůze měla
slavnostní ráz. Po zahájení přivítání všech
přítomných předsedou ČSPO Břetislavem
Zavadilem, který sám byl jedním ze
zakladatelů Veselského požárního sboru.
Ve svém krásném projevu připomněl všem
přítomným těžkosti za jakých sbor vznikal.
Na obětavost členů po celou dobu jeho
existence. Připomněl období 1. světové
války, ve které mnoho bratrů hasičů
padlo. Vzpomněl doby okupace Německem,
v jejich válce také mnoho členů skončilo
své životy. Poukázal na to, jak hasiči
rozdávali na vsi krásu a lásku k vlasti,
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prostřednictvím mnoha divadelních her,
které členové sehráli zvláště před
2.svět.válkou.
Připomněl
všem
ušlechtilost hesla „Vlasti k obraně –
bližnímu k obraně“. Po jeho projevu byla
povstáním 1 minuta ticha uctěna památka
všech členů, kteří se nedožili tohoto
50letého jubilea.
Pak následovali projevy zástupce OV
ČSPO s. Moučka, velitele okrsku s. Jurečky,
zástupce MNV a KSČ. Z rukou s. Moučka
převzali nejstarší členové sboru s. Hanzlík
Bedřich 86 let, Pokorný Bohumil 64 let,
Otáhal Antonín 70 let, Ples Alois 73 let,
požárnická vyznamenání za nepřetržitou
obětavou práci ve sboru. Soudruhu
Hanzlíkovi B. byla za jeho mnohaletou
funkční činnost ve sboru s rukou s.
Jurečky dar za okrsek, překrásný obraz.
Předseda MNV předal věcné dary jako
důkaz úcty za vykonanou práce těmto
členům sboru:Hanzlíkovi B, Pokornému B,
Otáhalovi A., Plesu A., Zavadilu B.,
Suchánkovi J., Hanzlíkovi J.
Po dobu schůze byla instalována
výstavka požární techniky a kronika
sboru s různými písemnostmi ukazující
vývoj sboru.
Závěrem schůze byla zazpívána hymna
a všichni hosté a členové sboru i
s hudebníky se odebrali ke společnému
obědu.
Odpoledne
bylo
provedeno
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aplikační cvičení za účasti požárních
sborů a družstev:
Veselíčko – družstvo starých členů
s ruční stříkačkou
Veselíčko družstvo mladých členů
s motorovou stříkačkou
Tupec,
Skoky,
Bohuslávka
s motorovou stříkačkou.
Cvičilo se na „pastvisku“ a zvláště
družstvo starých členů v tehdejších
uniformách bylo velmi vděčně přijato
diváky. Po tomto cvičení následovala
taneční zábava. Pro špatné počasí se
konala v kulturním domě v Tupci. Byl to
jeden s dnů na které se dlouho vzpomíná.
V tomto roce také TJ Sokol značně
zlepšila svou činnost. Začalo se totiž
s nácvikem na III CS. Členové sokola si dali
za úkol nacvičit skladu mužů alespoň s 16
cvičenci a skladbu žen s 12 cvičenkami.
Mimo to opět bylo prováděno pravidelné
cvičení všech kategorií žactva, dorostu
dospělých. Dívky cvičili vždy v pondělí a
čtvrtek, chlapci v úterý a pátek. Mimo
toto pravidelné cvičení bylo uspořádáno
několik dalších akcí:
1. V dunu běh mladé fronty za účasti
67 dětí.
2. Celoobecní turnaj ve stolním tenise
18 hráčů.
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3. Tělovýchovné vystoupení na oslavě
MDŽ 90 dětí.
4. Byl uskutečněn 1 společenský ples.
5. 31. 5. bylo uspořádáno sportovní
utkání v běhu, přeskoku a v dobíjené
za účasti 48 závodníků obou složek.
Snad bude příští generace zajímat jak
takovýto tělovýchovný orgán na vesnici
v r. 1964 hospodařil – jaké měl prostředky.
Zde tedy finanční přehled pro tento rok:
Příjmy:
Z dřívější hotovosti zůstatek k 1.1.1964
9 002,–
nájemné za sál
100,–
příspěvky za rok 1963
1
404,–
příspěvky za rok 1964
1
488,–
podpora na činnost od OV ČSTV 2
000,–
z taneční zábavy
4 064,–
úrok v bance
168,–
celkem příjmy
18 426,–
Výdaje:
vydání při taneční zábavě
2 694,–
příspěvek na čl. známky (za vojáky)
377,–
mzda sokolníkovi
1 925,–
daň se mzdy
300,–
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za elektrický proud
524,–
uhlí, dříví
064,–
tělovýchovné časopisy
189,–
pojištění
197,–
údržba sokolovny
oprava zesilovače
stůl na stolní tenis
660,–
úbory pro dorostenky
180,–
kamna
míč na odbíjenou
čistící prostředky
různé
celkem výdaje:
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1

117,–
345,–

300,–
100,–
354,–
988,–
10 393,–

Pro příští rok kdy bude uskutečněna
III CS s níž je spojeno několik dalších
vystoupení v okrese a účast cvičenců
v Praze na Strahově, je stav financí dosti
malý
Místní organizace strany KSČ v tomto
roce na svých schůzích, především
zajištěním voleb do NV, sloučení naší obce
s Tupcem a dále, jak jsou plněny ve
složkách
v obci
úkoly
vyplývající
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z usnesení XII sjezdu strany. Její členové se
zapojovali do brigádnických akcí v JZD, při
sběru brambor, při žních, na stavbě
památníku atd. K dnešnímu dni má VO
celkem 29 členů z toho 4 ženy.
V OB
se
letos
podařilo
s.
Nádvorníkovi Jaroslavovi, po loňském
složení
funkcí
vedoucích
souboru,
skloubit členstvo tak, že byli schopni
uskutečnit opět několik vystoupení. Byl to
zájezd do NDR, který vlastně byl
nadřízenými orgány dobře naaranžován,
když tyto viděli, jaká je v souboru situace.
Skutečně to také pomohlo, a členové přes
všechny potíže si zopakovali repertoár jak
taneční tak i hudební a bez s. Čočkové, p.
Braunera se zájezdu zúčastnili. Dále
vystoupili ve Svidníku na Dukle v Ostrav a
v Týnci u Olomouce. Jelikož odborné
vedení přece jen chybělo po těchto
vystoupeních činnost opět ustala. Tím dali
členové souboru sami najevo, že události
v r. 1963, které měly za následek rozpad
souboru byly značně ovlivněny jimi
samými.
Pravidelná
filmová
představení,
taneční zábavy, modernizace kina ja. to
byly další body činnosti, jimiž OB
obohacovala život v obci.
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Opět nebylo v tomto roce pro udržení
a zachování památek nic vykonáno. Zámek
s celým areálem i s parkem vypadá velmi
sešle. Zvonička na sokolském kopci má
rozbitou střechu a prasklé zdivo. Sochy
v katastru obce sv. Alois, Sv. Florián, sv.
Felix, sv. Antonín mnohé z nich historicky
cenné, nejsou čištěny, mnohé jsou
pozuráženy na mnohých místech. Jediným
opraveným objektem je kaplička nad
vesnicí, která působí hezkým dojmem po
celém okolí. Při květu lip je zde příjemné
posezení a rozkošný pohled po širokém
povodí Bečvy.
V roce 1964 měla naše obec 1056
obyvatel i se sloučeným Tupcem. Pohyb
občanů byl následující:
Narození
Spáčil Milan
Dohnalová
Štěpánka č.113
Pokorná
Jitka
č.153
Koryčanová
Ludmila č. 34
Sigmundová
Radmíra č.165
Hučínová Hana
č.73
Hudlík Pavel č.12
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Drábková
Alena č.160
Pospíšil
Ladislav č.134
Divilová Ivana
č.113
Čudová Zdena
Pavlištík Libor
Zemánková Eva
Mužíková
Kateřina č.70

Kronika č. 1

Kronika č. 1

Úmrtí
Nádvorník
František 19.2.
Koryčanová
Antonie 28.3.
Paprstka Pavel 4.7.
Srnová Amálie 2. 9.

Ulma Leopold 9.9.
Ondruch Karel
8.10.
Dohnalová
Bernadreta 14.12.

Sňatky
Navrátilová Františka (Dohnalová)
1.2. Lipník
Frélich Antonín 15. 2. Přerov
Hlobil Karel 4. 4. Osek
Pechová Irena (Judasová) 18. 7. Osek
Skopal Vít 12. 9. Velký Újezd
Ondruch Jan 26. 9. Osek
Slaměník Jindřich 3. 10. Přerov
Gogelová Iva (Pazderová) 14. 11. Osek
Hanzlíková Marie (Honová) 31. 10.
Lipník
Chodilová Marie (Velechová ) 31. 10.
Lipník
Hučín Jan 10. 10. Lipník
Navrátil Milan 26. 10. Lipník
Přistěhovaní
Kliment
Ondřej + 6 do č. 6

Dohnal
Jaroslav + 2

Odstěhovaní
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2
+2
2

Roh Antonín +

Grygaar
Miroslav + 2
Slaměník
Jindřich

Hilovský Josef
Štábl Václav +

Nejstarší občané roku:
Gogela Jindřich 20. 11. 1875
Čislér Alois 10. 5. 1876
Pecha Karel 20. 11. 1876
V tomto roce 19. února zemřel jeden
z nejstarších pamětníků, občan Nádvorník
František a to ve věku 93 let. Bylo jej
možno vidívati při jeho vysokém stáří
seděti před domkem s knihou v ruce. Velmi
rád četl a všichni
občané pro jeho
dobrosrdečnou povahu jej nazývali náš
stařeček Nádvorník. Vychoval 7 dětí.
Jeden s jeho synů Julius, je zdejším
ředitelem školy.
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Pamětní
kniha
Obce
Veselíčka
II. díl

Rok 1965
Již opět máme před sebou poslední list kalendáře
jako každoročně, vybízejí tyto chvíle, by zamysleli jsme
se nad uplynulým rokem, čím se tento zapsal do dějin
národa a obce. Promítneme-li si mezinárodní, politické
a hospodářské události, na které byl tento rok
bohatý, musím čtenáři připomnět, že rok 1965 byl dnem
20. výročí osvobození naší vlasti od německých
okupantů, K těmto oslavám vedla také práce
veškerých masových složek. Vyvrcholením toho
významného jubilea, byla III. celostátní spartakiáda.
Byla to velká úchvatná událost. V zahraničí jsme
získali dobrou pověst, již o 1 a 2 spartakiádě. Toto III.
však byla svým provedením i organizací nejlepší. Bylo
přítomno mnoho hostí s celého světa. Tito nešetřili
slovy obdivu a chvály. Naše národy Čechů a Slováků
ukázali, že práce Čechů a Slováků v osvobozené vlasti,
v socialistické společnosti lidí, jest radostná a že
jedině v jí je možno dosáhnout ve všech směrech
života.
Kromě toho byl v tomto roce na podzim svoláno
zasedání ÚVKSČ, které se zabývalo přípravou XIII.
sjezdu jež má bát v příštím roce svolán. Bude to rok
zahájení další pětiletky a také lze očekávat, že bude
v našem hospodářském i polickém životě mnoho
podstatných změn.
Život obce
Naše obec vstupovala do toho roku jako sloučená
obec s Tupcem. To jest, že finanční rozpočet MNV a jiné
důležité plány byly na celý rok zpracovány společně

poprvé. Občané již po půl roce částečně zvykli na nový
celek, avšak přesto jsou ještě jedinci, hlavně z občanů
Tupec, kteří nejsou ještě smíření se změnou obce a
dávají to ve svých výrazech často najevo. Jest to
ovšem věc zvyku a zajisté se to ustálí a změní.
V letošním roce stál včele obce předseda MNV s.
Polášek Dobroslav, zaměstnanec v n.p. Benzina. Svou
funkci vykonává po zaměstnání. Tajemník s. Velešík
Antonín z Tupce. Jemu byl jako výpomocná síla
stanoven s. Talavášek Richard. Práce MNV byla řízena
radou MNV, která se pravidelně scházela každý
čtvrtek. prostřednictvím komisí jež jsou v činnosti od
voleb z minulého roku, byla jednotlivá usnesení rady
realizována v praktickém životě. Závažnější otázky
týkajících se všeho občanstva, byly řešeny vždy na
plénu tj., na veřejném zasedání MNV. V tomto roce
došlo k osamostatnění JZD, které jest řízeno výrobní
zemědělskou správou. Tím MNV odpadá starost o
družstvo, zemědělská komise se zajímá o činnosti
družstva, zdali není třeba pomoci při různých
pracovních špičkách. Dobrou prací všech komisí při
MNV byla naše obec v rámci oslav 20. let osvobození,
hodnocena okresem jako jedna z velmi dobrých. Bylo
splněno mnoho akcí, jež MNV vyhlásil. Jedna z nich
byla zavedení vodovodu do jednotlivých tříd zdejší
školy, čímž byla hygiena ve škole do značné míry
zlepšena. Dík iniciativě s. Poláška byl MJ ČSPO
vyměněn požární vůz „Tatra 805“. Toto vozidlo je
mnohem výkonnější, čím se stává požární sbor po
stránce vybavenosti nejlepší ve svém okolí.
Počasí, úroda

Letošní rok jest mírná zima. Místo sněhu jsou
časté deště, které byly na úkor polních prací i ve
žních. V únoru trochu mrzlo a napadlo dosti sněhu,
koncem však opět přišly deště. Pak přece jenom se pár
dní počasí ustálilo a bylo možno osev jařin, řepky,
výsadba brambor provedeny včas. Potom přišly
dlouhotrvající deště, které velmi poškodily zaseté a
zasazené plodiny. Ječmen zežloutl, řepa byla místy
zaplavená, ostatní plodiny zarostly plevelem a
zastavily vzrůst. Některé hony brambor bylo nutno
zaorat. Počasí nadělalo mnoho škod, ale pak po dobu
žní, počasí opět se zlepšilo a zemědělci mohli vyjeti do
polí se všemi stroji. Žně proběhly uspokojivě a bez
závad. Sklizeň okopanin proběhla také velmi dobře,
neboť za pomocí občanů bylo JZD se vším včas hotovo.
V tomto roce obhospodařovalo družstvo 497,62 ha
zemědělské půdy a 40,3 ha orné půdy společných
záhumenek. Tato výměra byla do osevních ploch
v následujících výměře:
Plodina
Výnos z 1 ha
Pšenice 74,55 ha 21,37 q
Žito
22 ha
20,08 q
Ječmen 71,30 ha 25,66 q
Oves
9,40 ha 25,73 q
cukrovka46,10 ha 327 q
Brambory
2 ha
135,57 q
Ostatní 15,13 ha 50,57 q
Směsky 12 ha
26 q
O tomto roce JZD začalo ve větší míře pěstovat
zeleninu a to ve výměře 11,30 ha.
Mák
3 ha
8,15 q

Cibule
Hrách
Zelí
Jahody

2 ha
3 ha
2 ha
1,30 ha

30,60 q
18,33 q
125,45 q
6,53 q

U všech těchto plodin jsou ha výnosy proti plánu
nižší, zvláště v honech dobře vyhnojených, následkem
přílišných dešťů při vzrůstu a hlavně v dozrání. Byla
také uplatněna nová technologie a to vysokotlaký lis.
Obilí se sklízelo dvou i třífázové. O živočišné výrobě
tomu bylo obdobně. Výroba hovězího a vepřového
masa se nesplnila. Důvod, v září 1965 byly dodávky
jádra sníženy a u jalovic se úplně zastavily. Přes to JZD
chová 429 kusů skotu a vepřů 484 kusů. Pro vhodnější
využití pastvin na Roubaninách byla vybudována
salaš, kde je zajištěn zdravý růst doby …. Naše JZD
hospodaří dobře, ale přesto nemůže dát lidem tolik, co
si za svou práci zaslouží. Výroba se neustále zvyšuje a
zvětšují se dodávky. Prostředky však na odměny
zůstávají stejné. Jest to zapříčiněno položkami za
pojištění a zemědělská daň, která neodpovídá bonitě
půdy.
Kamenolom, průmysl
Ve Veselíčku se stále zvětšuje provoz
v kamenolomu. Při práci jest používáno výkonných
strojů a velké množství střeliva což lidskou práci
snižuje na minimum. Tím jest však narušen poklidný
život obce. Neustále detonace dokonce narušují
stabilitu některých domů. Zvláště když jsou
odstřelovány tak zvané „komoráky“, to jsou do skály
vyhloubeny chodby, které jsou plněny výbušninou,

není zvláštností, když na jedno odpálení jest
upotřebeno 150 q trhavin. Výsledkem jest sice až 80
000 m3 kamene (promíseného i hlínou), což jest pro
bagr, auta a drtič na dlouhou dobu. Mnozí občané však
z toho mají předem obavy a jsou rádi, když je po
odstřelu. S větší těžbou kamene jest i jeho doprava na
místa určení a nákladní automobily jezdí jeden za
druhým pod nimiž se otřásá země, a to na stabilitu
starých domů nepůsobí příznivě. Také silnice se stává
zdrojem nebezpečí pro chodce a zvláště pro děti. MNV
tomu čelí alespoň tím, že je přes naší obec nařízeno
maximální rychlost 30 km za hodinu. Však řidiči
tohoto ustanovení mnozí nerespektují.
Obchod, pohostinství
V obci jest pohostinství u p. Braunera, je to provoz
n.p. Jednota. Vedoucí je zde M. Večerková z Oseka.
Hostinec jest hojně navštěvován. Dále je obce
potravinami
a
vším
potřebným
zásobována
prostřednictvím samoobsluhy, kde je vedoucí s.
Kovaříková. Maso a uzeniny je možno koupit jak
v samoobsluze tak i v pojízdné prodejně, která do naší
obce dojíždí, Jan zemánek Masna v Přerově. V bývalém
hostinci na „Lapači“ je nyní sklad zboží n.p. Jednota,
kde je možno koupit zboží značně pod cenou (věci
vyřazené neb z jiných důvodů k prodeji). Také této
možnosti občané hojně využívají.
TJ Sokol, KSČ
V tomto roce všechny složky N.F zapojeny do
oslav 20. výročí osvobození. Byly plněny závazky,
které na tuto počest byly uzavřeny. Mezi nejaktivnější
byla TJ Sokol. Její členové nacvičili spartakiádní

skladby, s kterými vystupovali v okrese Přerov. Bylo
to vystoupení v Lipníku, v Hranicích, okr. spartakiáda
v Přerově v Dolním Újezdě a jinde. 10. žen ve skladbě
„Zpívám zpěv míru“ a 16 mužů ve skladbě „Jednotní
v před“ vystoupilo na III CS v Praze na Strahově. Také
uspořádali spartakiádní den v sokolské zahradě a to
21. července 1965. Dopoledne byly pro mládež pořádány
různé soutěže, odpoledně byl průvod od sokolovny
všech cvičenců za účasti mnoha občanů za doprovodu
hudby do sokolské zahrady. Odpoledne bylo zahájeno
dětmi mateřské školy a ZDŠ. Jichž 38 vystoupilo ve
skladbě „na Sluníčku“, po nich 36 dětí ZDSˇve skladbě
„Učit se hrou“ 18 žáků, skladby „všichni za jednoho“ 24
starších žaček vystoupilo ve skladbě „Na země je
kvetoucí louka“, 36 mužů předvedlo skladbu „Jednotní
v před“ závěr patřil ženám, které v počtu 40 vystoupily
ve skladbě „Zpívám zpěv míru“. V některých skladbách
vypomáhali místním cvičencům cvičenci z Lipníka a
několik žen z Dolního Újezdu. Možno říci, že to byl
velmi pěkný den, kde všem, kteří stojí stranou
sokolského hnutí, bylo ukázáno jak záslužná je práce
dobrovolných cvičitelů, při rozvoji zdravého růstu
dětí i dospělých. Celá činnost jednoty byla velmi
kladně hodnocena i nadřízenými orgány a výsledkem
uznání bylo předání diplomu místní TJ také s.
Haluzíkové, vedoucí ženských složek, plaketa s. Šedovi
za nácvik nejstaršímu cvičenci, člověku, který má
velký podíl na existenci Sokola v obci, byl dlouhá léta
náčelníkem a za tuto práci mu bylo uděleno KV ČSTV
vyznamenání zasloužilý cvičitel. Mimo tuto činnost
odpracovali sokoli asi 400 hodin na údržbě sokolovny

a úpravě prostranství kolem ní, 150 hod na
zvelebovacích pracích v obci.
Činnost místní org. KCŠ byla opět zaměřena do
řízení a směrování v obci. K tomuto účelu se sešel
výbor organizace 27x, členských schůzí bylo svoláno
10. Pro členy organizovali RSŠ zabývali se činností
CSM, jejíž činnost v poslední době úplně ustrnula a je
nutné zajistit schopného vedoucího pro tuto
organizaci, který by byl schopen členy ČSM znovu
podchytit a zapojit do práce.
MI ČSPO v tomto roce věnovala velkou pozornost
preventivním pohlídkám a možno říci, že tímto
prováděním pohlídek zajistili tím, že již po několik
roků nebyl obci požár. Jest snahou požárníků by do
svých řad získali více mladých mužů, však pro přílišné
rozstřílení velkým počtem spolků a organizace se toto
nedaří. Jest pozoruhodné, že již po řadu let není žádná
žena. V dřívější době se ženy, hrdě mezi hasiče hlásily a
zpravidla zastávaly funkce samaritánek a zapojovali
se do kulturního dění sboru. Dnešní mentalita žen a
dívek je jiná a o tuto práce nejeví zájem.
Knihovna
V tomto roce došlo i ku změně knihovníka. Paní
Pazderová se této práce vzdala z důvodu rodinných.
Knihovnu převzal s. Dostál Antonín bydlící v Tupci.
Mezi učiteli na Veselíčku není pro tuto práci
pochopení a všichni argumentují různými funkcemi
v masových složkách. jest trpké, že po odchodu p.
učitelky s. Drah. Popové se mezi občany nenašel nikdo,
by tuto záslužnou práce dělat tak dobře a s láskou
jako ona. Od jejího odchodu se vystřídalo 5 občanů a

to úrovni knihovny nepřidalo. S.Dostál si své práci
počíná velmi dobře, jako učiteli je mu práce s knihou
blízká a má mnohé zkušenosti, kdy jako ředitel školy
v Tupci tuto práci vykonával, nebo´t byl i velmi
obětavý i v jiných funkcích, které v Tupci vykonával.
Zdejší učitelský sbor jest již většinou obrazem ženami,
které školou a prací pro rodinu jsou plně zaměstnány.
Mužů jest velmi málo, kteří by pro tuto práci jako je
knihovna, divadlo hudba a pod, zkrátka to, na co jsme
byli dříve zvyklí. Ačkoliv platy učitelům a
výchovných pracovníkům vládou, z důvodu by se
zvýšil zájem mužů i žen o toto povolání není to stále
jak by jsem si to přáli. Knihovna jak již bylo uvedeno
byla v r. 1965 předána s. A. Dostálovi, učiteli ZOZ
v Oseku n/B, bytem v Tupci. Důsledkem toho, že
dosavadní místnost knihovny je malá, měla se
knihovna z Veselíčka přemístit do bývalé národní
školy v Tupci. Dokonce byly objednány i nové regály
v Dolním Újezdě, které nakonec pak byly odřeknuty.
Konečně knihovna zůstala na starém místě a jak s ní
bude do budoucna naloženo, není znáno.
Knihovna čítá 1748 svazků. Z tohoto 1325
zabalených 423 méněcenných. Je nyní otázka, co bude
s knihovnou v Tupci, která má býti sloučena
s knihovnou ve Veselíčku. Tato je již několik let
umístěna v kulturním domě v Tupci a neslouží svému
účelu. Bude se muset tato palčivá otázka vyřešit,
poněvadž je nemyslitelné, aby knihovna zůstala
nevyužita, aby ji zůstalo nedůstojné uložení. Upouštím
od půjčení knih v t.d. dřívější knihovnice. Jelikož s.
Dostálovi nebyla ani správně předána.
OB soubor

Po loňském zájezdu do Německa a dalších
vystoupení se soubor opět rozpadl a tak dnes již
vlastně neexistuje. S. Nádvorník, který v r. 1964 dělal
vedoucího, toho zanechal. Členové souboru dali
najevo, že za se každou cenu chtěli zájezdu do Německa
zúčastnit. Bez vedoucího vystoupili se starým
programem, který znaly, ale nebyli schopni nic
nového. Tímto gestem ukázali sami členové souboru, že
události jež se před 2 roky sběhl, byly do značné míry
vedením souboru ovlivněny. Osobní hrdost, někde
snad i furiantství, sehrály svou roli. Činnost OB se
tedy projevovala nejvíce v pravidelném provozu tanců.
Dále členové rady OB uspořádali taneční zábavy a
maškarní ples, jež patří tradičně mezi nejlepší podniky.
Novinkou byly rybí hody. Zásluhou na tom má s.
Pospíšil Rostislav, vedoucí OB, který s funkcionáři JZD
pečuje o ryby v nádržích JZD. Po výlovu jsou ryby při
zábavě upraveny a prodány.
Místní skupina ČSSP v tomto roce opět
organizovala měsíc ČSSP. Byl to měsíc listopad, v jeho
průběhu byly uspořádány besedy, přednášky a
promítány filmy o ČSSP rudé armádě, která osvobodila
naši obec a celou naši ČSSR jak s i námi mnohé
spřátelené státy před 20 lety.
Škola
Ředitele školy jest s. Julius Nádvorník. V roce
1964-65 bylo celkem 75 žáků, z toho 30 děvčat. Učitelky
byly Hlobilová Jana, kterou po dobu mateřské
dovolené zastupovala uč. Žofie Zámorská, soudružka
Šedová Božena, která s dětmi nacvičila mnoho tanečků

a zpěvů. Náboženství ze 63 žáků chodilo do
náboženství 31 žáků, tj. 49,0%.
Kulturní dění
Naše obec pořádala i dosti tanečních zábav, každá
složka pořádala taneční zábavu. Nejvíce pořádali OB,
sokoli, požárníci a také požárnici v ostatky vodili
medvěda a pak večer pochovávali basu a tím
připomněly občanům starý obyčej, kterým se lid
loučíval s masopustem. Všechny zábavy jsou konány
v kulturním domě v Tupci, v přírodě jen velmi zřídka.
Jest to často obava před nepříznivé počasí a pak není již
v obci pevný parket a sokolský jest již úplně zničen.
Dovážení parketu s jiných obcí by bylo dosti pracné a
pak nájemné činí obvykle asi 300 Kčs. Zajisté by bylo
velmi vhodné kdyby na vhodném místě byl upraven
třeba betonový, by mohly býti pořádány zábavy
v přírodě.
Životní úroveň
Finanční poměry občanů se stále zlepšují a to se
projevuje
v přibývajícím
počtu
mot.
vozidel,
televizních přijímačů, ledniček apod. Také zlepšování
bydlení. Ruší se staré kůlny a stodoly, přistavují se
pokoje, koupelny, spižírny apod. Vyměňují se malá okna
za velká, střechy kryté břidlicí nahrazuje eternit a
plech. Také dřevěné ploty se odstraňují pletivem
s podezdívkou. Fasády ploty dostávají nový vzhled,
škrabanou omítkou. Tj. cementová omítka, již barva
jest v různých odstínech. tyto omítky mají dlouhou
životnost a jsou velmi pěkné. Různé tyto opravy

prodělala asi 18 domů, čímž občané značně přispívávají
i ku vzhledu obce.
Památky
Kéž by se těchto renovací dočkaly i památné
objekty, jako i veřejné stavby, které chátrají jelikož jim
chybí péče majitelů. Toto se dá říci i o objektech JZD.
Jednoty MNV a ostatních společenských útvarů. Je
ještě v dnešní době poznat značný rozdíl v péči o
stavby socialistického sektoru a soukromého. O
smýšlení lidí je stále je něco zlepšovat a není toho
málo. Přesto, že náš název socialistická republika, je již
známo v celém světě, jsme mu ještě mnoho dlužní.
Pohyb obyvatel
Stav občanů jest s kreslen stavem dětí v dětském
domově. V tomto roce byl následující pohyb obyvatel:
Narozeno: 11 dětí
Úmrtí: 7
Sňatky: 13
Přistěhovaných: 23
Odstěhovaných 29
Nejstaršími občany v r. 1965 byli: Jindřich Gogela,
Čislér Alois, Hanzlík Bedřich.
Zámek a park
Také jest nutné zmíniti se o zámku a parku. Zámek
ačkoliv jest dětským domovem, není mu věnována péče
taková, jaká by měla býti. Uvnitř se skoro každým
rokem opravuje a maluje, však zvenčí vypadá uboze.
Malé opravy často kdyby byly provedeny včas, by
nepoškozovaly zvláště zdi a jiné příslušenství,
kupříkladu utrhnutý kousek rýny, zaviňuje opadávání

omítky, okenice, někde jen půlky v oknech apod. Naše
obec byla hrdá na tento zámek, ba byl i opěvován (v
úryvku písně- krášlí Tě tvůj zámeček jak panenku
věneček). To bylo dříve, dokup park bych chráněn
památkovým úřadem, vypadal jinak nežli dnes.
Cizokrajné stromy, které jsou chloubou Veselíčka,
usychají a musejí se kácet, však nejsou nahrazeny
jinými.Mimo toho podle zdi u silnice jsou již velmi
staré některé zvláště akáty, vazy a lípy, kterým možno
odhadovati až 150 let. Toho roku při vichřici byl
rozštěpen a pak i dopadl přes silnici až po les, kde
krajem lesa jest elektrické vedení, které bylo
přetrháno a byl také zastaven provoz na silnici. Musel
býti rychle odstraněn by nebylo dlouho zachráněno
dlouhému provozu, což obstarávala lesní správa.
Koncem roku 1965 a začátkem 1966 muselo býti podle
zdi vykáceno 22 stromů, některé již rozpraskané, staré
zvláště ty akáty, bylo nutno již vykácet
z bezpečnostních důvodů, poněvadž průchod parkem
jet volný. byly vykáceny následující stromy: akáty,
horský jilm, habry, lípa a kaštan. Dřevo bylo většinou
rozprodáno občanům Veselíčka.

Rok 1966
JZD
JZD obhospodařovalo Veselíčko – Tupec,
v uplynulém roce 491,22 ha zemědělské půdy, z toho
39,90 ha orné půdy. Výměra záhumenek je celkem 65 ha,
zemědělské půdy, orné 4,09 ha a z toho společné jest
39,52 ha. JZD mělo k 31.12. 1966 celkem 188 členů, z toho
pracujících jen 130, z nich 37 mužů a 93 žen. Při využití
mechanizačních strojů jest tento stav dostačující.
Pouze na špičkové práce bylo třeba brigádníků. Mezi
rokem 1965-66 byla hrubá také i tržní produkce
splněna. Pokles CHP proti plánu a proti skutečnosti r.
1965 je nižší a to snížení je způsobeno nižší HP
investiční výstavby v r. 1966. Tržby celkem za r. 1966
jsou proti plánu vyšší o 4,9% a proti skutečnosti 1965
jsou vyšší o 7,8 %. Nebyla splněna výroba obilovin,
luštěnin a brambor, pro velké deště, hlavně ve žních.
Přede žněmi byly všechny porosty v dobrém stavu a
slibovaly bohatou úrodu, pak při dlouho trvajících
deštích, naději na bohatou úrod zhatily. Obilí se
sklidilo za mimořádných okolností, při použití všech
prostředků včetně i ručních kos. Nejvíce však obilí
sklidily kombajny přímým kosením. Hrách na výměře
8,8 ha v důsledku dešťů, lusků vypadal i když se sklízel
ručně, kosami a srpy, tak že místo plánovaných 266 q
se sklidilo jen 59,50 q. Velmi dobré porosty brambor,
byly napadeny plísní bramborovou. Postřiky byly sice
provedeny dva a někde i třikrát, ale velké části honu
nemohly býti postříkány, nebo´t traktor na těchto
místech zapadal. Plánované osevní plochy nebyly

dodrženy u pšenice, které se po vymrznutí zaoralo
11,40 ha a tato plocha byla z části zaseta obilovinami a
zasetím 4,50 ha bobu. Nepříznivým počasím byly
způsobeny zvýšené náklady při sklizni. na zvýšené
náklady bylo vyplaceno:
Místním brigádníkům
6 954,–
Brigádníkům se Slovenska
555,–
Vojsku
1284,–
Žákům různých škol
6838,–
Celkem
15176,–
Pro lepší organizaci práce bude příští rok zřízena
funkce pomocný agronom, do které bude přijatý
absolvent SZTŠ. Užitkovost zvířat proti plánu v r. 1966
nebyla splněna, ale proti skutečnosti z. r. 1965 byla
překročena dojivost o 5 %, přírůstky v žíru skotu o 16
%. Nižší užitkovost byla způsobena hlavně
nedostatkem krmiva u prasat v žíru pro nedostatek
brambor a jádra.
Využití stavebních kapacit a jejich efektivnost:
Ukazatel
Kravím T96
Kapacita v ks dle projektu
96
Průměrný stav během roku
96
Plánovaná výroba z r. 1966
243 456 l
Skutečná výroba z r. 1966
214 270 l
Plánované náklady celkem
392 640 ,–
Skutečné náklady celkem
336 410,–
Plánovaný počet ošetřovatelů 10
Skutečný počet ošetřovatelů 10
Náklad na jednotku výrobku 1,57
Čistý důchod celkem
115 629,–

Kravím jest po celý rok plně využit. Toto jest
jediná stavba, kde je použito mechanizace, krmné
drážky, elektrické dojičky, oběžný škrabák. Uvedená
mechanizace je nedostačující a má častou poruchovost.
Pro další rozvoj družstva studuje jeden člen VSŽ
v Brně, druhý dálkově SZPŠ. Zapojení mladých
pracovníků do JZD neodpovídá odchodu družstevnic a
družstevníků do důchodu. V r. 1966 bylo vyplaceno na
odpracovanou jednotku 21 Kčs. Stavba porodny
prasnic byla započata v r. 1964 v Tupci, v uvedeném
roce bylo postavěno 46 972,– v r. 1965 byla stavba
přerušena pro výstavbu sušárny chmele. Sušárna byla
vystavěna nákladem 267 556,– adaptací stodoly v č. 58
u Skopala Víta. Po výstavbě sušárny bylo pokračováno
ve stavbě porodny prasnic a bylo v r. 1966 postavěno
378 669 Kčs, však stavba dokončena nebyla. V r. 1965
byla v Tupci a na menších parcelách mezi Veselíčkem a
Tupcem rybízovna při celkovém nákladu 57 935 Kčs.
V roce 1966 bylo pokračováno s výstavbou rybízu pod
Hohbauerovým nákladem 15 820 Kčs.
JZD také zařizuje zájezdy do divadla do Olomouce
nebo Hodolan a mimo toho hodnotné filmy v kinosále.
Skončily žňové práce, jest česání chmele, počasí jest
příznivé i pro další polní práce.
Školka
Školní rok 1965-66 začal 1. září za přítomnosti 28
dětí. Maminky dětí byly zaměstnány v továrnách,
v obchodě, v lese a JZD. Průměrný docházka byla 23-24
dětí. Školní rok ukončen 1 července, prázdniny byly po
celý srpen.
Obecní záležitosti

V neděli 8. května se zúčastnily většinou všechny
děti lampiónových průvodu z Tupce na Veselíčko
k památníku padlích v první světové válce a za
okupace němců umučených v koncentračních táborech
v II. světové války. Slavnost byla ukončena hudbou a
ohňostrojem, který připravili vojáci z Lipníka. Vánoce
na výroční členské schůzi JZD, v kulturním domě,
předvedly děti písmo básní, písní a tanečků, které se
velmi líbily. 6.3. k MDŽ v místní sokolovně děti ze
školky s dětmi devítiletky měly besídku.
Stavební úpravy
V tomto roce byl zaveden elektrický průtokový
ohřívač a osvětlení. Komunální podnik z Přerova
provedl podlahovou krytinu. Zdravotní stav zajišťuje
MUDr. Petřík. SRPSŠ mělo v tomto roce 4 schůze,
průměrná účast rodičů 16. SRPŠ má také dobrou
spolupráci s JZD.
TJ Sokol
Významnou složkou utváření morálního profilu a
fyzického mladých lidí se musí stát i tělesná výchova,
sport i branná výchova – tolik z referátu s. Antonín
Novotného prezidenta republiky na XIII. sjezdu KSČ. Je
třeba konstatovat, že rok 1966 byl rokem po úspěšném
vystoupení III CS a že činnost nebyla taková jako v r.
1955. Z 5 závazků mohli splniti pouze. TJ Sokol
vypořádala se s nedostatkem cvičitelů v dubnu již
všechny složky se zlepšily získáním dalších cvičitelů.
Mužské složky: Zedek, Šobáň, Dvořák. Ženské: Zedková,
Marečková – Lasovksá, Hlobilová a Haluzíková. Byla
opravena tělocvična, odvodnění hřiště bylo

provedeno jen částečně, pro nezájem členů nepodařilo
se tyto práce ukončit. Za účelem propagace ZTV byla
v lednu 1966 veřejná schůze s besedou a promítnutím
filmu o III CS, krásný proslov měl zástupce OV ČSTV s.
Jašíček. Je smutno konstatovat, že členů stále ubývá,
během roku snížila se členská základna o 30 členů.
Výbor TJ Sokol měl 13 členů a 3člennou komisi.
Nácvičné pro náčelníky a náčelnice dne 4.12. 1966
v Přerově se zúčastnili: Haluzíková, Svobodová, Šobáň
a Dvořák. Během roku bylo také doplněno nářadí do
tělocvičny v ceně 600,–. Okresním výborem byla
jednotě poskytnuta částka 2000,–. Spolupráce se
složkami v obci jest dobrá. MNV v poslední době také
s dětským domovem. Také zájem o naši práci projevila
MOKSČ. TJ Sokol uspořádala v lednu šibřinky
(maškarní), také silvestrovskou zábavu s programem,
pořádány tyto zábavy v kulturním domě v Tupci.
Požárníci
Nutno jest také zmínit se o požárnících neb jejich
péči o uvědomělostí občanů, nebylo již mnoho roků
v naší obci ani v Tupci požáru. PJ jest po technické
stránce dobře vybavena, mimo toto MNV ve svém
rozpočtu pamatuje na doplňování a udržování požární
výzbroje. V průběhu roku 1966 bylo konáno 9
výborových a 5 členských schůzí. Cvičení se strojem 9x
– mimo toho zúčastnilo se jednota požárních družstev
v okrsku. Jedno noční cvičení bylo v Tupci a námětové
v Dolním Újezdě. Preventivní prohlídky byly v obcích
provedeny až na JZD, kde byla toho času slintavka a
kulhavka.

Všichni členové zúčastnili se pohřbu br. Hanzlíka
Bedřicha, jednoho z prvních zakladatelů požárního
sboru ve Veselíčku a dlouholetého předsedy PJ.
Vybudována byla vodní nádrž na jejich pracích
odpracovali členové 796 hod a občané 180 hod. Hučín
Jan při zavádění elektrického vedení a montáž sirény
odpracoval 20 hod. Brigádnická pomoc JZD 435 hod.
Hučín Stanislav poučen jest k údržbě a řízení
motorového požárního vozu. Dosavadní práci s MNV
hodnotíme kladně, jest to řídící orgán a dostalo se
nám od něj pochopení pro požární potřeby a práci. Také
plného pochopení a pomoci se dostalo od JZD, které
zapůjčilo stroje k vyčistění rybníka. Nákladně
naložil50 vleček nánosu, které byly odvezeny, rovněž
pak potřebný materiál byl dovážen družstvem.
Členové PJ jsou zapojeni ve všech složkách v obci,
v Sokole, SČSP, KSČ a dalších. Jednota spotřebovala na
tyto práce 57,5 q cementu.
KSČ
Strana KSČ úzce pracuje s MNV a JZD. Konány jsou
schůze, na kterých se radí o spolupráci. Za hlavní
oblast pozornosti komunistů označil také celé lidské
společnosti 13 odjezd KSČ národní hospodářství.
Stanovil úkoly pro obnovení rovnováhy a proporcí
v národním hospodářství. Dodržení této směrnice
zabezpečí uspokojení společných potřeb rychlejší růst
národního důchod a na jeho základech životní
úrovně. Stranické organizace budou zabezpečovat její
realizaci a využívat ideologickou , masovou,
politickou práci pro získání a mobilizaci pracujících
nejen k odpovědnému plnění úkolů, ale i rozvíjení
jejich tvůrčích sil o dosažení ještě lepších výsledků.

Byla uspořádána beseda s rodiči, avšak účast byla
malá. Byly konány 3 schůze s plénem MNV, které se
zabývaly hlavně otázkami JZD. Přesto, že se strana
zabývá ČSM práce se však ani po zásahu OV ČSM
nelepší. Odpracováno bylo 100 hod na úpravě cesty
podél budovy 7-6 tj. mateřská školka. Výbor org. se
scházel pravidelně, bylo 26 schůzí, 3 společné s JZD a
MNV a 2 veřejné. Rozhodnutí OV KSČ bylo ZO JZD
(závodní organizace) a členové zařazeni do VO –
vesnické organizace. Organizace má celkem 50 členů,
37 mužů, 13 žen. V tomto roce zemřel 1 člen s. Hanzlík
Bedřich.
Svaz ČSM
Práce ČSM není uspokojivá i když svazáci jsou
zapojeni
do
Tělovýchovné
činnost
v sokole.
Uspořádali kulturní úderky, zúčastnili se brigád
v JZD, uspořádali turnaj ve stolním tenisu. Bylo by
velmi nutné zlepšit činnost organizace. Jest třeba by
rodiče své děti vedli k zapojení do práce ČSM.
Svaz SČSP
Činnost pobočky byla zaměřena na informování
našich občanů o práci a o životě sovětských lidí. Bylo
využito filmů a besedy s filmem, výměna propagačního
materiálu v nástěnné skříňce. Byly uspořádány 3
besedy s filmem k únorovým událostem, k 9. květnu a
v měsíci ČSSP. Odbočka má 90 členů a velmi dobrou
práci odvedli s. Hanzlík Jar. a Krkoška Vilém.
Zpráva činnosti MNV
V roce 1966 práce MNV se jednoznačně zlepšila,
uzavřením závazků na počest XIII sjezdu strany.

Kontrola plnění úkolů vyplývajících s uzavřeného
závazku, rozhodla o splnění podstatné části těchto.
Na splněných akcích se podíleli členové, jak pomoci
pracovní tak organizační. Byly splněny tyto akce:
• oprava komunikace před poštou až po zámek
za spolupráce KSČ,
• spojovací silnice, její údržba pod zahradami
• stavba 2 autobusových čekáren
• brána u bývalé školy v Tupci a brána u dvora
MNV
• pokrytí střechy na bývalé škole v Tupci
• vybudování terasy k jednotě
• autobusová točna v Tupci, a také kanalizace
v délce 100 m
• Vodní nádrž na pastvisku,
• oprava kinosálu OB
K dalšímu zlepšení organizátorské práce bylo
přijato opatření, které zlepší masově politickou práci.
Jsou to změny v radě MNV, ve funkcích předsedů
komisí, z rady MNV byli odvoláni s. Šobáň a s. Staněk
z Tupce.
MNV se plně také zapojuje na pomoci
v zemědělství, bylo organizováno několik brigád na
zvládnutí špičkových prací v JZD. MNV připravil
závazek na r. 1967 k 50letému výročí Velké říjnové
revoluce, který bude vodítkem v práci na celý rok 1967.
V tomto závazku budou zakotveny akce na zvelebení
životního prostředí a konkrétní opatření k organizaci
a aktivizace občanů. Ve větší míře bude využito dílčích
závazků jednotlivých org. NF a jejich podílení na práci
v obci. Složení MNV zůstává stejné jako v roce 1965 až
na výše uvedenou změnu.

Pohyb obyvatelstva v r. 1966
Odstěhovaní:
Bednář Josef 30/3 (Prostějov-Olomoucká 18)
Marová Zdena, Mara Jiří 12/4 (PřerovGottwaldova)
Horáková Miroslava 10/6 (Čechy)
Grygar Theodor 13/6 (Česká Lípa – Mánesova 190)
Nádvorník Vladislav 16/7 ˇMikulovice)
Pazderovi Jaroslav, Ivona 29/7 (Velký Újezd 139)
Drábková Marie 9/8 (Přerov-Dvořákova 131)
Navrátil Jaroslav 8/10 (Bohuslávky
Klimentovi Josef, jiřina 28/11 (Osek nad Bečvou)
Kubáčová Naděžda 5/12 (Lipník-Hrnčířská 277)
Kuban Karel 27/12 (Černovír-Rychnov)
Válek Jiří 7/1 1967 (Václavov 1)
Přistěhovaní
Kubáčová Naděžda
1/2
Vinklárek
Karel
21/3
Lasovský Slavomír
8/3
Fridrišek Zdeněk
28/3
Fridrišková Eliška
9/8 (č.52)
Ondruchová Hana
1/10 (č.133)
Sňatky:

Blažek František
1/10 (č.118)
Hučínovi
Stanislav,
Anna,
Petr, Pavel 28/10
(č.63)
Kopečná Vojtěška
14/11 (č23)
Drábkovi
Jiří,
Marie 1/12 (č. 90)

Kotrlová
Miroslava 31/1
Nádvorník Vladimír
18/6 (Brno)
Mikulová
Marie
16/7 (Přerov)
Vybíralová
Žofie
18/6 (Lipník)
Fridrišek
Zdeněk
23/7 (O. Vitkovice)
Klvaňová
Marie
20/8 (Osek)

Klvaňová Věra 20/8
(Osek)
Válek
Jiří
16/7
(Zábřeh)
Panáková Marie 24/9
(Přerov)
Navrátil
Jaroslav
1/10 (Osek)
Kuban Karel 17/12
(Olomouc)

Narození
Panák Josef 10/1 (č.55) Mikulová
Jarmila
Hilovský Josef 14/37/6 (č.7)
(č.174)
Dohnal Luděk 1/9
Metelková Ivana 6/4(č.98)
(č. 25)
Lasovský Petr 16/11
Skopalová Jitka 10/5(č.99)
(č.173)
Vinkláriková Pavla
Čeladník
Antonín(1/11 (č. 172)
19/4 (č.104)
Dohnalová Milada
Čuda Roman 6/6 (č.33) 24/12 (č.63)
Úmrtí
Hejlová Štěpánka
7/5 (č75)
Petrášová Aloisie
18/6 (č53)
Chodilová Hedvika
27/6 (č.166)

Derich Josef 4/8
(č.66)
Hanzlík
Bedřich
7/8 (č.63)
Dohnal František
10/9 (č.63)

Paníková Hedvika
27/9 (č.41)
Spáčil
Jan
7/11
(č.107)

Seiflová félie 4/12
Chodilová Ludmila
21/12

Rok 1967
Tento rok jest nutno zaznamenati
mnoho událostí. Prvořadě v tomto roce
oslavujeme 50lěté výročí VŘSR na nějž se
sjely do Moskvy delegace z celého světa,
při neočekávané nepřítomnosti Číny a
Albánie. Oslavy probíhaly v důstojné
atmosféře a byly skvělým rámcem
přehlídky úspěchů sovětských lidí za 50
let existence Sovětského svazu. V únoru
světové agentury zaznamenaly otřesnou
zprávu o výbuchu v kosmické kabině
„Apolo“, při němž přišli o život 3 vynikající
američtí kosmonauti: Grisson, Chite a
Chaufee. V březnu byla mezi ČSR a Polskem
podepsána
smlouva
o
přátelství,
spolupráci a vzájemné pomoci. Velkou
pozornost v dubnu vzbudil proces s únosci
marockého předáka Ben Barky, který se
konal v Paříži. Po různých překvapeních
k nimž došlo během procesu, zůstala
záhada Ben Barkovy smrti neobjasněna. Již
19 let stojíme po únoru 1948 a v 50 roce
října před novými a velkými úkoly, které
jsme si vytyčili na XIII. sjezdu KCŠ, stojí za
to ohlédnout se opět do minulosti. Vždyť
celá naše současná skutečnost a
perspektivy budoucna jsou s minulostí
pevně spojeny. V ní se vytvářely základy,
na ni spočívá dnešek a ovlivňuje také náš

postu v budoucnu, zvláště jde-li o tak
významnou událost v dějinách našich
národů, jako byl a je únor 1948.
31.3. v Praze v noci na Václavském
náměstí náložemi zbořeny domy, kvůli
podzemním podjezdům (metro). Byla to
první bouračka hlavního města Čech, ve
středu Prahy náložemi. Po výbuchu ihned
zasáhly sbory požárníků čištění prachu
vodou a po nich ihned se začalo s odvozem
zbořeniště.
Osvětimským hrdinům
16. 4. v neděli více než 100 000 lidí
z Polska a dalších zemí Evropy zúčastnilo
se mírové manifestace v Osvětimi, kde byl
odhalen pomník 40 miliónům umučených
fašisty - němci, ještě to největší hřbitov
světa. Také z Veselíčka tam bylo několik
lidí, Pacák Rajmund, p. Hlobilová.
Oslavy 1. máje
1.5. Letošní první máj byl mnohem
mohutněji oslaven jako jindy. Jednak
k tomu přispělo teplé počasí. Ve všech
městech ČSR jakož i v jiným nám
přátelských zemích, byly tyto krásné
májové oslavy. Praha byla od časných
ranních hodin v radostném očekávání
oslav.
Soudruh
Antonín
Novotný
prezident ČSR, měl krásný referát –
příloha z novin.
Také oslavy 9. května byly velmi
navštíveny jak občany z Veselíčka tak i

z Tupce. Lampiónový průvod vyšel z Tupce
až k památníku ve Veselíčku, kde členové
SPB položili věnec. Hrála zdejší kapela
„Hučín“ u památníku stáli 2 členové
požárníků a 2 svazáci. Na ukončení byl
promítnut film
KSČ
V roce 1967 byly konány oslavy
50letého vzniku našeho státu a 20 let
vítězství pracujícího lidu nad reakcí.
Padesátileté výročí jest velkou událostí
v historii
lidstva,
vítězství
Velké
r¨říjnové revoluce. S velkou říjnovou
socialistickou revolucí a s vývojem
sovětského státu, je nerozlučně spojen i
vývoj naší země. Bez říjnové revoluce by
nebylo samostatného Československa.
Zásluhou Sovětského svazu nezničil
Československo německý fašismus.
Strana KSČ i lid tuto skutečnost znají
a spojenectví a přátelství se Sovětským
svazem budeme stále střežit a rozvíjet. Za
hlavní oblast pozornosti KSČ označil celé
společnosti 13. sjezd KSČ národní
hospodářství. Zformoval a stanovil
základní linii hospodářské politiky pro
nejbližší období, stanovil úkoly pro
obnovení
rovnováhy
a
proporce
v národním hospodářství. Ústřední výbor
KSČ se na svém zasedání 19.-21. prosince se
zabýval v souvislosti s plánem na r. 1968 a
převodem 4letého plánu na nové

ekonomické znovu zásadními problémy
hospodářské
politiky
a
postupem
hospodářské reformy.
Zemědělství přispělo ke stabilizaci
poměru na trhu potravin i celkové
hospodářské situace. Ústřední výbor KSČ
odmítá
snahy
o
jednostranné,
neodůvodněné zvyšování cen. V prvé řadě
je třeba jít cestou snižování nákladů
výroby a oběhu. S oboustranným cenovým
pohybem je však třeba počítat. Celkový
vývoj životních nákladů nesmí přesáhnout
směrnici
stanovenou
usnesením
květnového pléna ÚVKSČ.
Na úseku ideologické práce – mělo být
v podzimních
měsících
prováděno
ideologické školení, které však nebylo
Byla pořádána beseda se členy ČSM
práce této složky odchodem předsedy na
vojnu úplně ustrnula a není možno ji
oživit. Na úseku společenských org. byla
přes
vedoucí
stranických
skupin
uplatňována vedoucí úloha strany a práce
se dařila zejména v CSPO a Sokole.
Na úseku JZD byla provedena
pravidelná kontrola všech prací. Výbor
strany se scházel pravidelně 1x za 14 dní a
podle potřeby i častěji. Celkem bylo 28
schůzí výboru a 9 členských z nich 2
společné s JZD a MNV. Veřejné schůze byly
3. V červenci přesídlil do Lipníka člen
výboru s. Haluzík, který po odchodu do

svého pobytu pracoval v organizaci
vzorně. K 31.12 měla organizace 50 členů
(37 mužů a 13 žen). Během roku zemřeli 2
členové s. Mauric Václav – zámecký
zahradník a s. Kopeček Ambrož. Do jiné
organizace přešel 1 člen – Kuban Karel.
Z jiných org. přišli 3 členové s. Hlobil K.,
Pazdera Stanislav a Mikula Metoděj.
Práce masových složek
Bylo již dříve řečeno, že práce ČSM
téměř ustrnula, výbor se neschází a proto
také schůze se nekonají, spojení obou
organizací Tupec Veselíčko nevyznělo ku
zlepšení práce.
SČSP
Místní pobočka svou činnost zaměřila
k informování naších občanů o životě
sovětských lidí. K tomu uspořádala v r.
1967 tyto akce: 3 besedy s filmem k výročí
osvobození, k zahájení MP a zakončení MP.
Nástěnné
noviny
jsou
pravidelně
vyměňovány a tak seznamují občany
s úspěchy, které sovětští lidé při budování
komunistické společnosti ve vědě a
technice. Pobočka má 82 členů. Bude třeba,
aby i mladší členové pomohli dosavadnímu
vedení ještě ku zlepšení práce. Předseda
Jar. Hanzlík, jednatel Krkoška Vilém,
členové výboru Marie Sehnalová, Mucha a
Jurajda.

ČSPO
Veškerá činnost požárního sboru je
zaměřena k preventivnímu zabránění a
vzniku požáru a v případě vzniku,
k účinnému zásahu a likvidaci. Byly
provedeny
4
praktická
cvičení,
1
poplachové, 1 beseda s občany a 5
přednášek pro žáky ZDŠ. Na likvidaci
lesního požáru, zaviněného dětmi z Laznik
a požáru stohu slámy v JZD v Tupci –
zapáleno bleskem – pracovalo 50 členů 24
hodin. Na udržení požární techniky
odpracováno 65 hod. a na údržbě požární
zbrojnice 60 hod. Rovněž PO v obci Tupce
pracuje velmi dobře. Jest potřeba však
utvoření žákovského družstva V r. 1967
byly
provedeny
jako
každoročně
preventivní prohlídky všech budov, včetně
provozoven a v objektu JZD.
Správa o činnosti TJ sokol
Rozvoj tělovýchovného hnutí TJ
sokol byl zaměřen především na oddíl ZTV
– základní tělesné výchovy. Bylo také
vyvíjeno
úsilí
výboru
v souladu
s perspektivou rozvoje tělovýchovného
hnutí na okrese Přerov III. sjezdu ČSTV.
Nedostatek cvičitelů zvláště pak odchod
s. Haluzíkové, byl pro jednotu citelný.
Tuto funkci zastává s. Lasovská Vlasta
celková činnost jednoty opírá se o několik
nadšených pracovníků ve výboru a
cvičitelského sboru. Někteří členové

ačkoliv byli do výboru zvoleni neodcházejí
a práci za ně musí dotahovat ostatní
členové výboru. Sokolovna slouží svému
účelu jest využita žáky ZDŠ a dětským
domovem.
Byla
provedena
fasáda
tělocvičny oplocení a brána do sokolské
zahrady, opravena také kamenná zeď.
Prospělo se tím k částečnému vzhledu
obce. Plně oceňuje se práce MNV, který
vychází jednotně ve všem dle možnosti.
Výbor TJ se snaží zajistit kádr cvičitelů,
aby kázeň a pořádek byly vzneseny do
tělovýchovné činnosti jako základní
prvek. Bez kázně nelze splnit náročné
úkoly vytyčené II. sjezdem CSTV.
Práce MNV
V letošním roce stojí před námi
důležitý úkol, to jsou volby do MNV a
národního shromáždění. V r. 1967 byl
schválen zákon o MNV, o národních
výborech. Náš MNV se již v podstatě
zaměřil k plnění úkolů k zlepšování
životního prostředí a zajištění služeb
obyvatelstvu. V závazku 50letého výročí
VŘSR byl přijat závazek, který byl celkem
splněn. Byla ukončena kanalizace u
požární zbrojnice, pozlacení písma na
památníku
padlých
a
umučených,
provedení odpad šrotu, propojení místního
rozhlasu do Tupce, oprava místních
komunikací
a
mnoho
jiných
neplánovaných akcí. Oprava zdi u

sokolské zahrady, zařízení v pohostinství
a národní škole, úklid hřbitova. Nebylo
splněno provedení kanalizace z důvodu, že
roury, které byly objednány v r. 1966 byly
dodány až v prosinci. Nebyla provedena
oprava vodní nádrže, opravy v kulturním
domě a opravy nátěru v kině, pro
nedostatek finančních prostředků OB.
Plnění akcí od počátku volebního období,
byl v tomto směru MNV úspěšný. Do
příštího roku je plánováno méně akcí, jest
to kanalizace spodní části obce a úsek
kanalizace v místní části Tupec, adaptace
bývalé školy v Tupci na mateřskou školu.
Práci poslanců MNV lze hodnotit kladně,
někteří již byli řešení v organizaci KSČ pro
neúčast na práci MNV. Poslední případ byl
projednán v org. KSČ pro neúčast se s.
Navrátila Lad. Byla projednána činnost
MNV na základě průzkumu provedeného
všemi odbory ONV. U našeho MNV byl
zjištěn zásadní nedostatek ve schůzové
činnosti a plén. zasedání MNV. MNV za rok
1967 ani jedno zasedání se nekonalo pro
nedostavení se dostatečného množství
členů.
Kultura
31. 12. 1966 uspořádala TJ Sokol
taneční zábavy v kulturním domě v Tupci.
14. 1. 1967 sdružení rodičů a přátel
školy
uspořádali
taneční
večer

v kulturním dome v Tupci, za hojné účasti
občanů
19. 1. byl promítán zdravotní film ČČK
v kinosále ve Veselíčku
19. 2. byla konána čl.schůze KSČ
v kinosále. Pionýři z Tupce provedli
kulturní vložku. Přestože SČSM má 20
členů,byli zúčastněni pouze 2.
8. března MDŽ
12. 3. konaly se oslavy MDŽ v
zastoupení MNV, jakož i JZD. Hučín
Antonín uvítal děti a ženy. Předseda MNV
s. Polášek uvítal všechny přítomné a
přednesl referát k MDŽ. Předseda JZD s.
Hlobil Karel poděkoval všem ženám za
spolupráci
a
všem
družstevníkům.
Kulturní vložku provedly děti mateřské
školky a základní školy, dle tříd vedoucí s.
Nádvorník Julius, soudružka Šedová a s.
Haluzíková. Hudební vložku (klavír) s.
Mrvová Marie uč. hudby, žačka Trnová,
Polášková, Haluzíková a Hasoňová
Dagmara. Na housle s doprovodem klavíru
s. Mrvová a Pazdera. Po ukončení bylo
schválení výboru žen s. Plesová, Panáková.
Byl také promítnut film „Z českých
mlýnů“. Od MNV a JZD obdržely všechny
ženy dárky. Na 8. března – MDŽ –
mezinárodní
den
žen
jest
jedním
z největších svátků v současném světě. Je
vyjádřením pozornosti všech dětí a mužů
ženám, k ocenění jejich práce pro rodinu a

společnost.
Je
dnem,
kdy
všichni
vyjadřujeme ženám svou pozornost a
poděkování za obětavost v rodinných a na
všech pracovištích celé naší společnosti.
Ženy se podílejí rovnoprávně s muži na
všech výsledcích práce, v průmyslu,
lidosprávě, kultuře, zemědělství a jinde.
Tuto práci mají stíženou proti ještě
starostí a péči o svoji rodinu. V současné
době jsou to právě ženy, které jsou nejvíce
aktivní v boji za mír v zemích, kde se ještě
dnes bombarduje a střílí do bezbranného
obyvatelstva, jsou představitelkami boje
za zachování míru ve všech zemích.
JZD
Výroční rozbor hospodaření JZD
Veselíčko
Tupec
v r.
1967.
JZD
obhospodařovalo 497,18 ha zemědělské
půdy, a 39,92 zemědělské půdy společných
záhumenek. Celková výměra půdy včetně
všech záhumenek je 597,85 ha. Na počátku
roku mělo JZD 188 členů, během roku
zemřel 1 členy, vystoupila 1 členka a
přistoupil 1 člen a 3 členky. K 31. 12. má
tedy JZD 191 členů. Trvale činných osob je
113, z toho mužů 39 a 74 žen. Osob
pomáhajících tj. těch, kteří neodpracují
stanovený počet (jednotek) pracovních
dnů, je 26 z toho 5 mužů a 17 žen. Na
jednoho stálého pracovníka připadá 4,39
ha zemědělské půdy. Tento počet je nízký a

proto možno si dovolit pěstovat plodiny
náročné na ruční práce. Všechny práce
byly během roku provedeny a výsledek
toho je překročení všech ukazatelů nejen
proti plánu, ale i skutečnosti minulých
let. Pokles masa hovězího, jeho výroby v r.
1967 se projevil sníženým zástavem skotu a
rozšířeným chovem vepřového zastájením
nově postavené porodny prasnic pro 86
kusů. Výroba masa celkem úměrně proti
minulým roků stoupla. Hektarové výnosy
plodin byly téměř vyšší u všech plodin.
Skutečné ha výnosy u všech uvedených
plodin jsou proti minulým r. vyšší, ale
plánované ha výnosy u obilovin mimo ovsa
nebyly dodrženy. U pšenice plánovaný ha
výnos 33 q nebyl dodržen, poněvadž
pšenice na honě 22 ha byla silně napadena
rzí a ha výnos pouze 14 q. Byla to odrůda
Fenál.
Tím byl ovlivněn celkový ha výnos u
pšenice a tato sypala 28,76 q ha. U žita
nižší výnos způsoben tím, že žito bylo
převážně naseto na horších půdách
kamenitých, špatně se vyvíjela a místo
plánovaných 25 q ha sypala 21,15q. U
ječmene plánovaný výnos 32 q ha, také
nebyl dodržen, poněvadž na honech, kde
byla zaseta odrůda Voltický, porost nebyl
vyrovnaný, dal menší výnos, takže
průměrný výnos byl 29,23 q ha. Jedině oves
byl plánovaný ha výnos překročen o 3,23 q

ha. Průměrné ha výnosy nejvíce snižují
plochy obilnin, které jsou zasety ve
špatných půdách v VI a VII bonitní třídě,
kde je kamenitá ornice 10-15 cm a pod ním je
skála a půdy zmokřelé, které se velmi
těžko obdělávají. Neúrodnost těchto půd,
zvláště
zmokřelých
pro
úrodnost
zvyšujeme stálým odvodňováním a stálou
údržbou
starších
meliorací.
Při
odvodňování těchto pozemků jsou a na
údržbě jsou zaměstnáni 2 Zapletal Karel a
Zavadil Břetislav.
JZD:

Struktura plodin v % na orné půdě
Pšenice
75,39 ha
Žito
20,06 ha
Ječmen
71,06 ha
Oves
18,22 ha
Obilniny celkem184,73 ha
Luštěniny
3,00 ha
Brambory
20,30 ha
Krmná řepa
4,50 ha
Kukuřice
26,07 ha
Jarní směsky
6,04 ha
Jetel
24,50 ha
Vojtěška
54,00 ha
Olejniny
7,25 ha
Cukrovka
46,00 ha
Léčivky
0,50 ha
Celkem

378,89 ha

19,95 %
5,30 %
18,79 %
4,82 %
48,86 %
0,70 %
5,57 %
1,20 %
6,89 %
2,12 %
6,48 %
14,18 %
1,91 %
12,16 %
0,13 %
100,00 %

V uvedeném přehledu jsou obiloviny
zastoupeny a nasety 48,86 % orné půdy.
Z dodávkových úkolů nebyl splněn pouze
mák.
Rozbor živočišné výroby:
Stav zvířat
100 ha

Skot celkem

K 1/1
K 31/12
Skutečnost
1967

413
77,8
Z toho dojnic 202
59
Prasata celkem 504
124
Z toho prasnic 45
9,8

Plán
1967
na

389

410

195

199

620

718

49

65

Stavy hospodářských zvířat pro
nedostatek krmiva, zvláště jádra a
stojanových porostů nebyly dodrženy dle
plánu. Skotu celkem chováno o 21 ks méně
z toho dojnic o 4 kusy. Vepřů celkem
chováno o 96 kusů méně z toho prasnic o
16 ks. Přestože je produkce živočišné
výroby pro tyto snížené stavy, je produkce
živočišné výroby o přírůstky u zvířat než
určuje plán o 6 %.
Odvody
z výsledků
hospodaření
národních výborů plánované částkou 275
000,– na akce byly překročeny o 301 000,– a

bylo odvedeno o 31000,– jako daň
z pozemků. Čistý zisk ve výši 1 774 000,00
Kčs byl rozdělen takto:
Zemědělská daň
31 000,–
Příděl fondu pracujících
212
000,–
Příděl fondu výstavby 500 000,–
Fond bytové výstavby 79 000,–
Sociální a kult. fond
82
000,–
Zajišťovací fond
402
000,–
Příspěvek na OZS
18
000,–
Splátky členům
150 000,–
Při rozdělování čistého důchody
pamatováno na to, že nebude vždy tak
příznivý rok, jako minulý. Plně si byli
vědomi, že část lepšího hospodářského
výsledku v minulém roce bylo získáno
vlivem přírůstkových prémií. Protože
s přírůstkovými prémiemi nemůžeme do
budoucna počítat, vhledem k specializaci,
mohlo by dojít v budoucnosti k poklesu
hodnoty za práci. Z toho důvodu byl
v letošním roce silně dotován rezervní
fond částkou 402 000,–, aby v případě
poklesu plánované výroby nebyl ovlivněn
fond odměn. Nynější počet pracovníků
vyhovuje a odpovídá požadavkům výroby.

Vedoucí funkcionáři dovedou práci
v družstvu dobře řídit.
Příliv mladých pracovníků v JZD
neodpovídá odchodu družstevníků a
družstevnic do důchodu. Proto budeme
muset udělat podmínky pro práci mládeže
v JZD ještě jednak přitažlivějších, jednak
budeme
muset
nahrazovat
úbytek
pracovních sil rychlejším zaváděním
mechanizace. Revizní komise je 5 členná. Ve
vedení družstva je uplatňována zásada
dodržování
vnitrodružstevní
demokratizace. Všechny důležité věci se
vyřizují zásadně na schůzích členských,
nebo
schůzi
představenstva
a
k rozhodování zásady jediného vedoucího
nedochází. Schůze revizní komise se
konaly 1x za měsíc, schůze představenstva
1x za 14 dnů a schůze členské 1x za 3 měsíce.
JZD uspořádalo také zájezdy a sice: 3. 6.
do Ostravy, na výstavu do Brna a do
Prahy.
Tyto
zájezdy
financovány
z kulturního fondu, jakož i několikráte
volné vstupenky do kina. Letošního roku
byl již 2x zraněn při jízdě na motocyklu
mechanizátor Ol. Matuška. Po prvé, když
jel s Josefem Panákem, po druhé při srážce
se synem s. Šnajdrou. Šnajdr měl zlomenou
ruku, Matuška pohmoždění v koleně.
Počasí

V lednu počasí nestálé, mírné mrazy
6°C. 7. 14. silná vichřice která trvala do 9.1.
24. 2. v 9 hod. večer vichřice spojená se
sněhem, 2x silné zahřmění a blesky,
celkový stav jak v lednu i únoru, velmi
proměnlivý, déšť, sníh, a slabší noční
mrazy 16-20°C. V březnu jest počasí mírné,
teplota noční klesá občasně po 6°C, často
sněží, jest však i několik slunných dnů, zdá
se jako jarních, pro časté deště není
možnost JZD do polí, k setí. Koncem března,
však již bylo možno připravovat půdu
k setí. V dubnu bylo počasí velmi střídavé,
však bylo možno provádět polní práce,
zvláště 10-11-12 počasí se tak uklidnilo, že
10 duben není registrování ani ve 200leté
historii meteorologie ČSR, v dubnu 1877
22,4 °C, v roce 1967 teplota stoupla na 21-23
°C. v Praze dokonce na 25°C. 19. 4. slabý
sněžný poprašek, 22.4. bouře a déšť, který
bel velmi prospěšný. Květen začátkem
teplého počasí. Teplota se pohybovala 610°C noční, až 24°C denní. 17. vydatně
pršelo což bylo prospěšné na veškerou
vegetaci. V červnu bylo celkem pěkné
počasí, zvláště od 15.6. počasí slunné a
teplota 28°C. 18. 7. v odpoledních hodinách
mezi 4-5 hod přestože bylo do toho dne
pěkné počasí, začala bouře s prudkým
deštěm a krupobitím. Zde u nás to
nezpůsobilo nějaké abnormální škody,
však v některých krajích jsou velké škody

jak na rajčatech, okurkách, meruňkách, a i
obilninách, zvláště na Břeclavsku.
26. 7. se počasí změnilo, déšť, hřmění,
které trvalo až do 5 hod ranních,za této
bouře uhodilo do stohu slámy v Tupci JZD,
který přestože se dostavili sbory
požárníků shořel. Pak bylo počasí střídavé
až do 16.11. kdy začali mrazíky od 0-6°C
(noční), přes den však bylo slunečně. 10.12.
do této bylo počasí střídavé, přes den
dosti teplot, noční slabé mrazíky, časté
sněžení. 23. se počasí změnilo v déšť a
během svátků Vánočních sníh úplně
zmizel. 31.12. mírné sněžení a slabý mráz.
Školní rok mateřské školky
Školní rok 1966-67 byl zahájen 1 září,
přítomnost 27 dětí. Seznámily se s novou
učitelkou a na uvítanou bylo dětem
sehráno maňáskové divadlo. Pro tento
rok bylo přihlášeno 31 dětí. Školní rok byl
ukončen 31. června 1967. Děti se rozloučily
svátečně
ustrojeny
s kytičkami.
O
hlavních prázdninách byla po celý
červenec uzavřena. Jako každý rok
zúčastnily se děti lampiónového průvodu
z Tupce na Veselíčko ku pomníku padlých
za první světové války a německé okupace.
Oslava Vánoc se konala v mateřské školce.
V únoru provedly děti na výroční členské
schůzi JZD v Tupci. K MDŽ přispěly děti
v místním kině kulturní vložkou. V rámci
MDD byl uspořádán dětský karneval. Děti

byly po celý rok celkem zdravé, u
některých se však vyskytly epidemie
chřipky.
Spolupráce se SRPŠ
Byly celkem 3 schůze, průměrná
docházka 18 rodičů. SRPŠ pořádalo
aprílovou zábavu. Nákup hraček o
Vánocích činil 1000,–. Rodiče pomáhali
škole různými dary a ovocem a zeleninou.
SRPŠ poskytlo dětem pohoštění na
dětském dnu v Přerově. Rodiče vypomohli
při zasklení oken, šití povlaků. JZD dalo
škole jablka a cibuli. Za vystoupení na
výroční schůzi JZD obdarovalo děti
smaženými řízky a čokoládou. Od září po
dobu 3 měsíců působil na škole Jarmila
Tšpanová z Přerova. Od 1. prosince byla
přeložena na pedagogickou školu jako
vychovatelka. Pak přišla na zdejší školu
Světlana Nynářová rovněž z Přerova,
které před tím působila v Lipníku. Po dobu
onemocnění s. M. Haluzíkové zastupovala
na škole s. M. Polášková a s. J. Shuberová
z Přerova. S. M. Haluzíková skončila práci
ředitelky na mateřské škole a odešla 1.
srpna do Lipníka. Na místo ředitelky
nastoupila M. Polášková.
Školní rok 1967-68
Byl zahájen 4. září. Antonín Hučín
představitel školní komise při MNV
blahopřál dětem i zaměstnancům do
nového školního roku. Do mateřské školy

bylo zapsáno 36 dětí. Přijato 30 dětí
zaměstnaných maminek, 10 chlapců a 20
děvčat. O přijetí rozhodovala školská
komise při MNV. Školní rok byl neslavně
ukončen 20. června, kdy většina dětí je
v domácím léčení onemocněním příušnic.
Oslavy VŘSR a 50leté výročí
osvobození naší Sovětskou armádou. Děti
v průvodu rodičů účastnily se oslavy u
památníku. 10. prosince byla uspořádána
výstavka výtvarných prací dětí MŠ a žáků
ZDŠ 1-5. ročníku a také dětí dětského
domova.
Školní slavnosti
11. 11. 1967 je svatebním dnem s.
Světlany Manořové – Kocokové. Děti
předávaly s. učitelce kytičky a různé
dárky. 10. prosince byl uspořádán zájezd
dětí v doprovodu rodičů na pohádkové
představení
„Dřevěný
zámeček“
do
Olomouce – Hodolan. 20. prosince
slavnost u Vánočního stromku ve škole.
Správa knihovny za r. 1967
Jako v minulých letech i letos místní
knihovna plnila své kulturní vzdělání. Do
knihovny chodilo celkem 39 čtenářů,
z toho mládeže do 15 let 19. Za celý rok
bylo půjčeno 1565 knih u všech druhů.
Čtenáři byli nejen z Veselíčka, ale i z Tupce.
Dosud
zůstal
nevyřešen
problém

s Tupeckou lidovou knihovnou. Tato se
nachází dosud uložena v kulturním domě
v Tupci a není v činnost. Je otázka co s ní?
Sloučit ji s knihovnou ve Veselíčku Zvolit
zvláštní knihovnu pro Tupec? Tato
knihovna mohla býti již dříve v provozu,
kdby se našlo její vhodné umístění,
knihovník by mohl býti společný pro obě
obce. Snad nebude již dlouho trvat palčivá
otázka a ač se celá věc v Brzku vyřeší. Knih
se začaly půjčovat od října do konce
zimních období, tj. do konce května.
Jakmile nastaly práce v zahradách a
polícjh, ochabl zájem o knihovnu tak, že se
přes letní období nepůjčovalo. V době letní
knihovník dával knihy do pořádku,
přebaloval a evidoval. Za r. 1967 bylo
koupeno 26 knih v ceně 516,65 Kčs.
Pohyb obyvatelstva
Narození
Šťastný Jiří 8.2.
Kolková Lud. 7.6.
(V33)
(T45)
Petráš
Martin
Suchánková
24. 2. (T37)
Věra9.6. (V53)
Hlobilová Iveta
Mikulášek Staň.
27. 2. (V.47)
24.7.
Calábková Jana
Dohnalová Hana
14. 4.
19. 9.
Pacáček
Wirlitschová
Břetislav 5. 5.
Eva 27.9.
Úmrtí

Hasoň Eduard 14.2.
(Lipník)
Skopalová Marie 1.4.
(Opava)
Švarcová Marie 8.5.
(Tupec)
Šťastný Jiří 21/6
(Olomouc)
Mauric Václav 29.7.
(Veselíčko)
Zábranský Josef 3.9.
(Olomouc)

Mauricová Anna 1.9.
(Opava)
Oherová Cecílie 15.9.
(Hlubočky)
Ondruchová Hedvika
22.10 (Veselíčko)
Kopeček Ambrož 30.9.
(Veselíčko)
Grygaarová
Františka
4.12.
(Hranice)
Gogela Drahoš 9.4.
Drahotuše

Sňatky
Kropka Josef 28.1. Lipník (č. 5)
Sehnalová Marie 20.5. Lipník (č. 34)
Čudová Jana 8.7. Osek (č.26)
Zapletalová Boh. 15.7. Litovel (č. 125)
Panák Karel 21.7. Tábor
Novotný Jan 16.9. Přerov (Tupec č. 41)
Kuchrýk František 28.10. Osek (V14)
Hrušková Věra 21.10. Lipník (V112)
Kuchrýková 30.12. Osek (č.14)
Přistěhovaní
Frélichovi Antonín, Božena, Jitka,
Antonín 5. 8. Veselíčko č.150
Bednář Josef 22. 8. Veselíčko č.51
Mikulášek Stanislav 13.9. Tupec č. 34
Bednářová Jiřina 25.9. Veselíčko
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Slivovy Dana, Miroslava 29.12 Tupec č.

Odstěhovaní
Válek Jiří 7.12. (Václavov, Šumperk)
Pavlištík Josef 20.1. (Velká Byteš, Žďár
nad Sázavou)
Mičola Josef 12. 4. (Staměřice-Skoky)
Brožková Žofie 30.5. (Jezrnice
Mikšíkovi Jan, Drah, Jan, Zuzana 10.7.
(Přerov, PFB 453/I)
Beneš
Zdeněk
22.8.
(Ostrava
Jizdárenská)
Panák Miroslav 27.6. (Červenka)
Dostálová Bohuslava 6.9. (Bystřice
nad Pernšt.)
Čudová Alena 19.9.
Bouchalová Jan 20.9.
Hrušková Věra 24.10. (Nové Dvory
čp.23)
Klimentovi Ondřej, Marie, Anna,
Božena, Jan, 14.11. (Osek)
Výstavba a Dění ve Veselíčku a Tupci
Kovřík Josef, Hučín Stan. a Pecha V.
mezi Veselíčkem a Tupcem.
25.6. Konal se MDD. Dopoledne byly
sportovní hry a závody na kolech
dorostenci TJS, kterou akci řídil Hučín
Antonín. Byl projížděn na kolech Veselský
trojúhelník. Jako první byli hodnoceni
Répal Zdeněk, Répal Jiří a jeden chlapec

z domova. Odpoledne byly zábavné hry
v sokolské zahradě. Toka času byl zde
zájezdem Lunaparku, který zábavu a radost
dětí i dospělých dovršil. 30.4. v kulturním
domě v Tupci byla slavena zlatá svatba
(trvání 50 let) Františka Kořínka a jeho
manželky. Oddavky byly v Dolním Újezdě
v kostele a potom slavnostní aktiv
v kulturním domě v Tupci. Uvítala je p.
Plesová Růžena, předseda MNV s. Polášek,
předseda JZD Hlobil Karel za družstevníky
jim blahopřál. Zapsali se do knihy MNV
oddaných obdrželi dary. Uvítáni byli také
místní hudbou.
Na Veselíčku obytná budova č. 1 kde za
bývalého majitele Leopolda Podstatského,
bydlela klíčnice M. Tomanová, nebyla od r.
1945 celkem opravována, jest již co dětský
domov na Veselíčku, byla již úplně
v rozpadu a musela býti zbořena.
Materiálu tj. cihel občané, kteří zamýšleli
stavbu byli zúčastněni této bouračky. Tak
jak to nyní vypadá narušuje to vzhled naší
vesnice. Zrovna tak budova č. 7 a rozbořen
pilíř brány, která tam bývala. Rovněž i
bývalý
hostinec
„Lapač“
vzhledu
nepřispívá. Byla také zbořena kruhová
stavba, která sloužívala na sklad prken a
řeziva, půda byla na uskladnění sena. Po
roce 1945 pozemkovým referátem byla
přidělena Karlu Koryčanovi, pak ji
používalo JZD a opět patřila k přilehlému

zahradnictví dětského domova. Jelikož již
zdi této stavby byly sesuty a stavba byla
na zhroucení, postoupeno to následujícím
občanům k rozbourání. Zvláštností na
této stavbě bylo, že ve vazbě (jak
nasvědčují fotografie) nebylo použito
žádných hřebíků neb svorek, vše bylo
spojeno dřevěnými kolíky. Toto místo,
které patřilo k zahradě (dvůr) a budovala
bylyl rozděleny na 5 dílů: 1. Chodilová
Marie, 2. Metelka Václav ml. 3. Hasoň
Bořivoj, 4. Hasoň Svatopluk, a 5 Mucha.
Metelka tam vystavěl garáž, Hasoň si to
oplotil a také tam má nějakou menší
stavbu, Mucha upravil si také svůj díl.
JZD má stavbu bývalých stodol, které
používá k uskladnění sena a případně
slámy, však i tyto stodoly jsou již na
úpadku a část střechy již se propadla.
Veškerá oprava již bude asi nemožná. Tyto
budovy jakož i pozemky patřily hraběti
Leopoldu Podstatskému do r. 1945.
Přiloženy 4 fotografie kruhové budovy
(viz kronika).
Škola r. 1966-67
1. postupový ročník
z toho 9 děvčat
2. postupový ročník
z toho 3 děvčata
3. postupový ročník
z toho 9 děvčat

13 dětí
10 dětí
12 dětí

4. postupový ročník
z toho 4 děvčata
5. postupový ročník
z toho 5 děvčat
celkem
67 dětí
děvčat

16 dětí
16 dětí
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Za Janu Hlobilovou od 6.2.1967
(mateřskou dovolenou) nastoupila Danuše
Tesařová z Lipníka. Pionýrů 39, Sokol 51,
náboženství 29 žáků. Opakuje 1 žák, Větší
onemocnění angínou v prosinci. Kulturní
vložky
při
oslavách
2x
divadle
v Olomouci, 3x kino. Školní výlet na
Radhošť 7.6., Dětský den 25. 6. Pořízeny
splachovací záchody, nákladem 5061 Kčs,
sběr surovin 789 kg a 36 kg bylin.
Škola 1967-68
1. postup. ročník 4. postup. ročník
22
13
dětí
dětí
2. postup. ročník 5. postup. ročník
13
16
dětí
dětí
3.
postup.ročník celkem
73
9
dětí
dětí
Za J. Hlobilovou nastoupila s.
Chmelařová Helena z Přerova.
Včelaři

Nutno jest také zmíniti se o spolku
včelařů ve Veselíčku a Tupci. V r. 1967
včelařilo v těchto obcích 24 včelařů, kteří
drží 157 včelstev. Průměrný výnos medu
byl 7,52 kg a dodáno bylo průměrně z
jednoho včelstva 6,46 kg medu. Rok 1967
byl pro včelaře příznivý. Nemoci včel se ve
větším
měřítku
nevyskytly.
Mnozí
z těchto včelařů jsou velmi pečliví o své
včely, někteří již po smrti svých rodičů
mají chovy např. Panák Josef, Pacáček
Karel. Dobrým včelařem jest také Krkoška
Václav, Hasoň Svatopluk, Talavášek a
mnoho jiných.
Pomocná stráž VB
Již jest ve Veselíčku a Tupci a skoro ve
všech vesnicích by vypomáhala SNB
v jejich službě. Také v naší obci již jest
PSVB, byli jsme vyhodnoceni v Olomouci a
již několikráte v Lipníku. Po založení byl
vedoucím Onduch K, po jeho úmrtí tuto
funkci převzal s. Krkoška V. Jako první
byly K. Odnruch, Jurajda A., Martínek Ig.,
Zapletal Staněk, Bernhauer Josef a Libíček
Fr.

Rok 1968

Celostátní
Rok 1968 se výrazně zapsal do dějin
našich národů. Jest to rok naplněn

převratnými událostmi jejichž dosah
můžeme jen stěží posoudit a které ve svých
následcích ovlivnily celý další vývoj naší
společnosti. Byl to rok 50 výročí vzniku
republiky. Došlo k přehodnocení významu
osobnosti
prvního
prezidenta
T.G.Masaryka, jehož sochy byly znovu
instalovány ve městech i v mnoha obcích.
Leden: Sovětští lidé byli přesvědčeny, že
v novém roce 1968 se bratrský
svazek přátelství spojující Sovětský
svaz a ČSSR budou nadále
upevňovat pro blaho národů obou
zemí.
Napsali
v blahopřejném
telegramu k novému roku Antonínu
Novotnému, B. Laštovičkovi aj.
Lenártovi, L.Brezněv, N. Podgornyj a
Kosygin. 3.-5. 1. ÚVKSČ pokračoval
v jednání započatém v prosinci 1967.
Rozhodl rozdělit funkci prezidenta
republiky a prvního tajemníka KSČ.
Na vlastní žádost byla Antonínu
Novotnému
ponechána
funkce
prezidenta
republiky
a
na
uvolněnou
funkci
prvního
tajemníka ÚVKSČ zvolilo plénem
jenomyslně Alexandra Dubčeka. 21.
1.kancelář národního shromáždění
obdržela dopis generál.prokurátora
dr. J. Barutšky, žádající souhlas
k trestnímu stíhání a vzetí do vazby

poslance N.S. generálmajora J. Šejnu
pro machinace s osivy: jetelovin a
travin. 22.-23.1. zasedal výbor KSČ,
kde byl zvolen prvním tajemníkem
KSČ Vasil Bilak. 29.-30 A. Dubeček
navštívil
Moskvu,
kde
měl
pohovory s. L. Brezněvem a N.
Bodgornym.
Únor: 4.2. J. Kadár setkal se v Komárně
s A.Dubčekem. 7.2. A. Dubeček
v Ostravě s W.Gonulkou, 22.3. Na
pražském hradě se konalo společné
slavnostní zasedání ÚVKSČ. ÚN
národní fronty a vlády k 20.výročí
Vítězného února, kterého se
zúčastnili také bratrských stran L.
Brežnev, T.Žižkov a V. Vlakovič. 23.2.
Na Staroměstském náměstí se
konala manifestace pracujících
k 20.výročí února, na kterém
promluvil A.Novotný a A. Dubeček.
25.2. Šejna opustil území republiky.
Březen: 6.3. Vláda uložila ministru
národní obrany a vnitra podat
zevrubnou
zprávu
o
trestné
činnosti
J.
Šejny.
13.-14.3.
předsednictvo
národního
shromáždění vystoupilo s aférou
gen. J. Šejny, nedůvěru generálnímu
prokurátorovi a ministru vnitra.
V Praze
spáchal
sebevražd
gen.plukovník Vl. Janko. 16.-17.3. na

jednáních okr. konferencích strany
požadují
komunisté
v četných
případech odstoupení A.Novotného.
20.3.
Předsednictvo
Národního
shromáždění požaduje odvolání
Novotného
a
zbavuje
Šejny
poslaneckého
mandátu.
22.3.
A.Novotný podal demisi na funkci
prezidenta, 28. ÚVKSČ navrhl za
kandidáta
komunistů
na
prezidentské křeslo armádního
generála L.Svobodu. J. Smrkovský
byl členem předsednictva ÚVKSČ dr.
Císař tajemníkem. 30.3. v 11:28 hod ve
Vladislavském
sále
Pražského
hradu
oznámil
předseda
N.S.B.Lašovička
výsledky
voleb
prezidenta,
z 289
vydaných
hlasovacích lístků bylo odevzdáno
288 platných hlasů, z toho pro
kandidáta L.Svobodu 282.
Duben: 1.4. Po rozsáhlém pátrání byl
v okrese Benešova nalezen oběšený
Dr. J. Břešťanský, první náměstek
předsedy nejvyššího soudu, který
záhadně zmizel 28.března a týž den
spáchal
sebevraždu.
1.-5.4.
pokračovalo
plénum
ÚVKSČ
zahájené v březnu. Schválilo akční
program strany, zvolilo nové
předsednictvo a sekretariát ÚVKSČ,
vyhovělo žádostem soudruhů o

uvolnění stranických a státních
funkcí, navrhlo demisi dosavadní
vlády a doporučilo prezidentu
republiky pověřit sestavení nové
vlády, schválilo resignaci
B.
Laštovičky na funkci předsedy N.S.a
doporučilo souhlas s uvolněním
A.Novotného z funkce předsedy ÚV
Národní fronty a doporučilo do
této funkce Dr. Fr. Kriegla. Dále
zrušilo vyloučení J. Klímy, A.Lichma,
L. Vaculíka a stranické tresty P.
Kohoutkovi a M. Kunderovi. 8.4.
Prezident republiky jmenoval novou
vládu v čele s Ing. Černíkem – Dr.
Krigel zvolen předsedou ÚVNF. 9.4.
nová vláda složila slib do rukou
prezidenta
republiky.
10.
4.
zveřejněn akční program KSČ. 11.
předsednictvo
rozhodnulo
o
odložení voleb do Národních
výborů na pozdější dobu. 13.4.
prezident republiky L. Svoboda
navštívil hřbitov v Lánech a položil
na hrob T.G.Masaryka kytici květů.
18.4.
předsedou
národního
shromáždění byl zvolen 188 hlasy
proti 68 J. Smrkovský. Bratislava
vřele přijala prezidenta republiky L.
Svobodu a jmenovala ho čestným
občanem města. 23.-26.4. Bulharská
stranická a vládní delegace vedená

T.Živkovem navštívila ČSSR na
závěr návštěvy byla podepsána
smlouva o přátelství, spolupráci a
vzájemné pomoci mezi oběma zeměmi.
Květen: Bez nákladných příprav a
organizačních opatřeních oslavili
pracující svůj svátek 1. máje.
Prezident
republiky
jmenoval
novým
velvyslancem
ČSSR
v Sovětském svazu Vl. Kouckého. 3.5.
na pozvání ÚVKSSS a vlády
Sovětského svazu odletěla do
Moskvy delegace ČSSR A. Dubček, J.
Smrkovský. O. Černík a V. Bilak. 8.5.
Prezident L. Svoboda vyhlásil
amnestii
R.Borákovi
bývalému
ministru vnitra. Byl přerušen výkon
trestu.
17.-25.5.
na
pozvání
předsednictva ÚVKSČ a vlády
navštívil
Československo
O.V.Kosygin. Léčil se v Karlových
Varech a měl rozhovory s našimi
předními
představiteli.
20.5.
příslušníci LM z Prahy 9 se sešli s. D.
Koldrem a vyjádřili své znepokojení
nad
protisocialistickými
protisovětskými
náladami,
nad
snahami
demagogicky
zdiskreditovat celý náš vývoj. 24.5.
bylo oznámeno, že v červnu se
uskuteční na území ČSSR a PLA
společné velitelsko–štábní cvičení

ozbrojených sil, státu Varšavské
smlouvy, jež má řídit velitel
spojeneckých vojsk maršál SSSR J.
Jakubovskij. ÚV rozhodl svolat
mimořádný sjezd strany a 9. září
1968 do Prahy. Pozastavilo členství
straně K. Bacílkovi, D. Davidovi, B.
Kó´hlerovi,
A.Novotnému,
Š.
Raisovi, V.Širokému aj. Urválkovi.
Červen: 10.6. Československá delegace
v čele s L. Štrougalem odcestovala
k hospodářským
jednáním
do
Moskvy.
13.-14.6.
ČS
delegace
stranická, vedená A. Dubčekem
navštívila Maďarsko a podepsala
novou spojeneckou smlouvu. 15.6. J.
Smrkovský po návratu s desetidenní
návštěvy parlamentní delegace
SSSR řekl, byla to cesta k upevnění
ČS a sovětských vztahů. 20.6. na
území
ČSSR
bylo
zahájeno
velitelsko-štábní
cvičení
vojsk
Varšavské smlouvy. 29.6. proběhly
mimořádné okresní konference KSČ.
30.6. Skončilo cvičení vojsk na
našem území.
Červenec: 4.7. vláda jednala o naléhavých
mzdových
požadavcích
.
8.7.
předsednictvo ÚVKSČ projednalo
obsah dluhopisů zaslaných 5
bratrskými
stranami.
Národní
shromáždění zvolilo 150 člennou

Českou národní radu v jejímž čele
Dr. C. Císař. 11.7. tiskový tajemník
vlády oznámil, že odsun vojsk začne
13.července.
12.7.
předsednictvo
ÚVKSČ navrhlo bratrským stranám,
jež mu zaslaly dopis, dvoustranné
setkání při nichž by se představitelé
vzájemně informovali
politice
svých stran v současné době. 16.7.
předsednictvo ÚVKSČ obdrželo
v průběhu svého zasedání společný
dopis vedoucích představitelů stran
a vlád Bulharska, NDR, Polska a
SSSR, z jejich nedávného setkání ve
Varšavě.
Konstatovalo,
že
k Varšavské schůzce došlo bez
účasti naší strany. 18.6. byl
zveřejněn
obsah
dopisu
pěti
komunistických stran i dělnických
ústřed.výboru KSČ a zároveň i
stanovisko předs. jež vysvětluje
podstatu
polednového
vývoje
v Československu.
Stanovisko
ÚVKSČ
podpořily
ve
svých
prohlášeních předsednictvo NSÚV
Národní fronty, vláda ÚRO a
početné revoluce jednotlivců i
kolektivů celé republiky. 19.7.
ÚVKSČ
vyjadřuje
souhlas
s postupem předsednictva a usnáší
se co nejdříve navázat kontakty
s bratrskými
stranami.
20.7.

politické byro ÚVKSČ pozvalo
předsednictvo
ÚVKSČ
k dvoustrannému
jednání.
22.7.
předsednictvo ÚVKSČ oznamuje, že
schůzka s představiteli KSSS se
bude konat na území ČSSR. 25.7.
představenstvo ÚVKSČ schválilo
stranickou diskusi k návrhu nových
stanov strany a návrhu politických
směrnic k federativnímu uspořádání
státu. 26.7. ve zvláštním vydání
literárních
listů,
po
té
i
v některých denících v rozhlase a
televizi bylo zveřejněno poselství
občanů předsednictva ÚVKSČ, které
v následujících dnech podepisovaly
po celé republice tisíce lidí.
Generální
ředitelství
Čedoku
oznámilo, že institut stornoval 18
kolektivních a 11 individuálních
zájezdů sovětských turistů do
Československa. 27.7. A.Dubeček
v televizním
a
rozhlasovém
vystoupení vřele oceňuje moudrost
a vyspělost občanů republiky. 28.7.
Z Ruzyně odletěli někteří členové a
kandidáti ÚVKSČ na místo schůzky
s členy ÚV KSSS. Spolu s nimi
odletěl také L. Svoboda.
Srpen: 1.8. Skončilo jednání stranických
delegací ČSSR a SSSR a bylo vydáno
společné komunistické (ovzduší

otevřené) v němž se říká, že
rozhovory probíhaly v ovzduší
otevřenosti,
upřímnosti
a
vzájemného
porozumění.
Obe
delegace se rozhodly navrhnout
ÚVKSČ
a
dělnických
stran
Bulharska, Maďarska, NDR a
Polska,
uskutečnit
3.srpna
v Bratislavě
mnohostranné
přátelské setkání. O výsledcích
jednání promluvil večer v televizi
prezident
L.
Svoboda.
6.8.
v Bratislavě
začala
porada
představitelů 6 stran. ČS území
opustily
poslední
jednotky
Sovětské armády. V Bratislavě bylo
podepsáno
prohlášení
komunistických a dělnických stran,
socialistických zemí, které stvrzuje
že“Každá bratrská strana řeší své
otázky dalšího socialistického
rozvoje, bere v úvahu národní
zvláštnosti a podmínky. 5.8. vlády
jmenovaly do funkce náčelníka
štábu spojeneckých ozbrojených sil
arm. gen. S.M. Stěmenka. 15.-17.8.
Praha
uvítala
Rumunsku
stranickou delegaci v čelel s N.
Ceaušeskem na závěr jednání byla
podepsána ČS rumunská smlouva o
spolupráci a vzájemné pomoci. 20.8.
Na fondu republiky je shromážděno

200 miliónu korun a devizy
v hodnotě 2643 dolarů, zlatý poklad
vykazuje 60 808 g zlata. 20.-21.8.
vojska SSSR a NDR, Polska a
Maďarska a Bulharska překračují
v noci
hranice
Československé
socialistické
republiky.
Předsednictvo KSČ se obrací ke
všemu lidu ČSSR s prohlášením
v němž konstatuje, že překročení
hranic se stalo bez vědomí
prezidenta republiky, předs. NS,
předs. vlády i prvního tajemníka
ÚVKSČ bez vědomí těchto orgánů.
Vláda ČSSR vydává prohlášení
v němž obrací na všechny občany
republiky a žádá odchod vojsk pěti
států
Varšavské
smlouvy.
A.
Dubeček, J.Smrkovský, Ing O. Černík,
Dr. Fr. Kieger a Dr. Špaček jsou
internováni.
Ministerstvo
zahraničních věcí předalo vládám
SSSR, NDR, MER a BLR v souvislosti
s událostmi v noci 20.-21. srpna
protestní notu. Tisíce občanů
protestují v ulicích města a vesnic
transparenty, hesly i mlčením proti
překročování našich hranic vojsky 5
území. V jídelně pražského závodu
ČKD za přítomnosti asi 950 delegátů
byl zahájen 11:18 hod sjezd KSČ. 23.8.
v 11:20 přiletěl do Moskvy prezident

republiky L. Svoboda, úderem
poledne
se
v celé
republice
rozezněly sirény, zvony a houkačky
aut a oznamovaly, že pracující
nastupují do generální stávky. 24.8.
po 15 hod. začaly v Kremly
rozhovory
sovětských
představitelů s naší delegací, jichž
se zúčastnili i internovaní soudruzi
– prezident republiky L.Svoboda
v poselství lidu ČSSR potvrzuje že
jednání v Kremlu se zúčastní A.
Dubček, Ing. Černík a J. Smrkovský.
25.8. Moskevská jednání pokračují.
26.8. v Moskvě skončily rozhovory
na závěr bylo přijato komunistické,
mnozí lidé opustili vlast ČS,
delegace s jednání v Moskvě. Po
příletu do Prahy promluvil v ČS
rozhlase L. Svoboda a A.Dubček,
kteří poděkovali
občanům za
jednotu, rozvahu a státnickou
moudrost v osudových dnech a
informovali je o Moskevských
rozhovorech. 28. 8. L. Svoboda,
J.Smrkovský,
Ing.O
Černík
a
A.Dubček se obrátili s prohlášením
k lidu, vyzvali k zachování klidu,
zabránění každé provokaci, která by
mohla
znamenati
národní
katastrofu – Ing. Černík pronesl
rozhlasový
projev,
v němž

informoval o opatřeních vlády
k opětovné normalizaci poměru u
nás. 29.8. skončil mimořádný sjezd
KSSČ, který trval 3 dny, zvolil do
funkce prvního tajemníka ÚVKSČ
Dr. Husáka. 30.8. vláda projednávala
situaci
v Praze,
připravila
mimořádná
opatření
v oblasti
rozhlasu, televize a zřídila úřad pro
tisk a informace.
Září: 2.9. V neformálních poměrech začal
školní rok. 3.9. Prezident republiky
obdržel žádost akademika O. Šika o
zproštění z funkce místopředsedy
vlády a vyhověl mu. 10.2. Nejvyšší
státní i straničtí představitelé se
obrátili k ČS lidu s provoláním, aby
nerezignoval a neopouštěl vlast.
13.9. národní shromáždění schválilo
prohlášení vlády k současné situaci
a nezbytná opatření k normalizaci
poměrů v zemi. 14.9. v televizním
projevu vyznal A. Dubček k plnění
moskevských protokolů jako jediné
východisko. 20.9. L.Svoboda, A.
Dubček, J. Smrkovský, Ing. Černý
navštívili brněnský veletrh. 25.9.
vláda odvolala z funkce ústředního
ředitele ČS rozhlasu Z. Hejzlara a
ústředního ředitele televize J.
Pelikána.
26.
9.
k posouzení
veřejnosti a diskusi bylo předloženo

vládní odborné komise k realizaci
ČSSR. 28.9. z Moskvy do Prahy se
vrátili z léčení tajemník ÚVKSČ
A.Indra.
Říjen:
1.10. Vláda projednala návrh
ústavního zákona o federalizaci a
rozhodla předložit ho k veřejné
diskusi. A. Dubček, O. Černík a Dr.
Husák
odletěli
do
Moskvy
k jednání. Bylo dojednáno, že vlády
obou zemí vypracují a podepíší
smlouvu o dočasném rozmístění
spojeneckých
vojsk
v Československu. 16.10. A. Kosygin a
Ing. Černík podepsali v Praze
dohodu o podmínkách dočasného
pobytu sovětských vojsk na území
ČSSR. 18.10. národní shromáždění
ratifikovalo smlouvu o pobytu
sovětských vojsk u nás, smlouva
byla
zveřejněna.
21.10.
první
Maďarské jednotky opustily ČSSR.
22.10. XXV. valné shromáždění ČSRV
vyzvalo vědecké pracovníky, kteří
jsou dosud v zahraničí, aby se
vrátili domů. 23.10. V Praze a
Bratislavě začaly jednat Česká a
Slovenská
národní
rada
o
federalizaci.
28.10.
Národní
shromáždění schválilo jednomyslně
zákon o federativním uspořádání
republiky.

Listopad: 4.11. Výbor obránců mírů udělil L.
Svobodovi, A. Dubčekovi, ČS cenu
míru. Stejné vyznamenání převzaly
rozhlas a televize. 6.11. Na Pražském
hradě besedovali A. Dubček, Ing.
O.Černík a Dr.. G. Husák se
zakládajícími a předválečnými členy
KSČ v Národním divadle se konal
slavnostní večer na počest 51.výročí
VŘSR. 9.11. V Praze a některých
dalších městech republiky došlo
k nepřístojným demonstracím, při
nichž byly strhovány také sovětské
vlajky.
Proti
demonstrantům
musela zasáhnout bezpečnost VB.
Prosinec. 2.12. zahájen provoz našeho
prvního podchodu na Václavském
náměstí v Praze. 8.12. Z Kyjevského
jednání se sovětskými představiteli
se vrátili A. Dubček, L. Svoboda, Ing.
Černík, Dr.G. Husák a Dr. L.
Štrougol. 12.12. Začalo jednání
ÚVKSČ o úkolech státních a
vládních orgánů při federativním
uspořádání
kádrových
a
organizačních opatřeních, hlavních
problémech a úkolech hospodářské
politiky v současné době. 13.12.
v obnoveném procesu s generálem H.
Pikou nevinně popraveným před 19
lety, byl vznesen osvobozující
rozsudek. 21.12. Skončilo poslední

plénum Národního shromáždění
zvoleného v r. 1964 jednalo se o 20
důležitých
zákonů
a dalších
opatřeních. Začátkem roku vznikne
Federální
shromáždění.
25.12.
Vystoupil D. G. Husák v televizi
s požadavkem aby funkci předsedy
vykonával příslušník Slovenského
národa. 27.12. byla podepsána
dohoda o převodu sboru nápravné
výchovy v resortu ministerstva do
kompetence
ministerstva
spravedlnosti a dohoda o součinu
mezi sborem nápravné výchovy a
SNB. 28. 12. V Praze se konala
poslední schůze Černíkovy vlády
VO KSČ Veselíčko

využívali některých nedostatků proti
straně a vládě. Nastala do srpna nedobrá
situace. Soudruh Bubeček na poradě
vedoucích tajemníků hovořil o tom, že na
politickou
arénu
dostávají
se
protisocialistické a protistranické živky.
V prosincovém plénu bylo to nebezpečí
pravicové opartunistické tendence ne
jinak, jak se o to pokouší určití lidé a
určité síly. Tyto síly veškerou stranickou
kritiku převáděly na kritiku zásad
soc.společnosti na principu marxismuleninismu a na zahraniční politiku,
zejména proti přátelství se Sovětským
svazem. Zakládaly se také různé spolky
K23L, KAN. Obnovení soc.demokratické
strany – různé katolické skupiny
s nádechem buržoazně-demokratickým. Šlo
se na podstatu vedoucí úlohy strany. Celý
náš stranický život, stranicko-politický,
vážně
narušily
srpnové
události
vnitrostranický vývoj, dostat klid do naší
práce zabezpečit vyšší úroveň naší
ekonomiky, bojovat proti všem extrémům
ať zleva nebo doprava. Srpnové události
v každém z nás zanechaly různé pocity.
Máme každý své názory, avšak jedno musí
být pro nás jasné, že struktura byla a i
nadál zůstane vedoucí silou ve státě, že
naše cesta půjde cestou socialistické
výstavby a my jsme členy této strany.
Materiály z listopadového, prosincového

a lednového pléna dávají návod jak tyto
zásady upevňovat. Projevy s. L. Svobody,
Dubčeka a Ing. O. Černička a dalších dávají
příklad jak bez výhrad přistupovat k lnění
těchto
materiálu
a
jak
pomoci
k normalizování situace, vysvětlováním
nejasností, kam zaměřit pozornost v našem
hospodářství a na čem se můžeme a musíme
sjednotit a to od shora až dolů. Musíme
stále čelit všem nástrahám zvenčí.
Imperalisté a západní mocnosti stále
usilují o narušení soc. vývoje v celém
táboře socialismu. Naše planeta se zmítá
na mnoha místech válečnými ohnisky –
Vietnam, Střední východ, Nigerie-Biafra,
jsou nepokoje ve Francii, Itálii, lidé
demonstrují
proti
vyzbrojování
atomovými zbraněmi. Že by se měl dát kam
kapitál ukazují poslední lety kosmonautů
do vesmíru. Prostě svět je ve varu a v něm i
my. Avšak naším postojem naší země
v soc.táboře můžeme přispět k upevňování
jeho jednoty v boji za pokrok a mír. Je
zapotřebí však většího spojení vyšších
stranických orgánů s komunisty, og. dole
vůbec hlubší, častější a jednotné
informace.
Jasné
nekompromisní
a
jednotné
vystupování
vedoucích
funkcionářů na veřejnosti. Činnost
výboru KSČ se řídila vypracovaným
plánem práce, který musel být často měněn
vlivem
srpnových
událostí
s tím

souvisejících. Aktivita jak některých členů
tak také značné části členů značně
poklesla. Špatná a pozdní informovanost
nebo vůbec žádná od vyšších stranických
orgánů o aktuálních otázkách a celkovém
dění jak stranických tak i celé organizace.
Hlavně v srpnových událostech zůstaly
organizace bez potřebných zpráv a
informací, takže bylo velmi těžko zaujato
správné stanovisko pro vhodné řešení
daných situací pro různorodost zpráv jak
v tisku, rozhlasu a televizi i vyšších stran
orgánů. V důsledku změn, které se staly od
ledna 1968 a s nížily aktivitu všech členů.
Od posledních událostí nepodařilo se nám
splniti 8 bod usnesení tj. získání 2 nových
členů. Od poslední výroční schůze měl
výbor 23 schůzí, členských 11. Účast na
schůzích byla 20-30 členů. Největší účast
byla na srpnové schůzi, kdy členové
doufali že se jim dostane pravdivých
informací. Zástupce OVKSČ se však
nedostavil a tak jsme byli odkázáni jen na
zprávy z tisku, které nebyly vždy pravdivé.
Místní organizace má ku konci roku 49
členů, během roku zemřel s. Kovářik Josef
a Kropka Leopold. Z celkového počtu je 37
mužů a 14 žen.
Věkové
od 31 do 40 let
složení
2
od 26 do 30 let
d 41 do 50 let
5
13

3
5
23

od 51 do 56 let
od 56 do 60 let
starší

24
14

Délka členství
ve straně

392

od r. 1945-47
od r. 1948-49
od r. 1949-57 2
od r. 1958-67 11

JZD
Skutečnost
Plán Skutečnost
ChP v Kčs celkem
6
933
677
6 693
ChP na 1 ha z.p. 13 856
13 554 13

HZP v Kčs celkem
998
6 170
HZP na 1 ha z.p. 12 162
340
TP celkem v Kčs 4 450
334
TP na 1 ha z.p.
8 900
668
Tržby v Kčs celkem
836
5 003
Tržby na 1 ha z.p. 10 594
006

6 081

5

11 996

12

4 084

4

8 168

8

5 297

4

9 672

10

Celková hrubá produkce byla o 2%
nižší než jak bylo plánováno a to
v důsledku toho, následkem nižší sklizně

sena, kterého zvláště u otav sklidilo se
méně příčinou nepříznivého počasí. Výroba
zrnin byla nižší o 10% proti plánu, pro
nepříznivé počasí ve žních, kdy se sklízelo
obilí přezrálé. Výroba vepřového masa
nebyla splněna z důvodů, že chov selat byl
narušen následkem velkého uhynutí selat
a porodem mrtvých selat. Z toho důvodu
zatajování selat do výkrmu vázlo a tím
nebyla možnost splnění plánu výroby
vepřového masa.
skutečnost
Rybíz
16500 keřů
Jablka
4350 ks
Hrušně 75 ks
Broskve 1400 ks
Jahody 2 ha

plán
120 q
220 q
40 q
50 q
150 q

177 q
127 q
105 q
150 q
129 q

Ukazatel
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Obiloviny
celkem
Brambory
Krmná řepa
Kuk. Siláž
Jetel a Vojtěška
Louky
Mák
Cukrovka
Chmel

Osev.plocha
ha výnos
plán skutečnost plán skutečnost
8662
8572
33
27,4
15
15
25
20,8
78,28
73,81
30
28,7
17,01
27,84
27
25,2

Celková sklizeň
plán skutečnost
2871
2351
375
312
2340
2121
453
701,8

176,91

201,87

30,65

27,1

6039

5487

11
6,65
29,68
48,08
48,38
6,5
46
7,83

13
6,65
29,68
48,08
48,38
6,5
46
7,83

190
460
400
80
70
9
380
10

20,1
38,5
2,5
62
42,5
5,25
516
13,27

1930
3059
11,56
12676
4425
60
17850
800

2621
2564
7472
12185
2,54
34,15
23,42
103,94

Výše skutečných nákladů byla nejvíce
ovlivněna ha výnosy jednotlivých plodin,
kdy množství sklizených q
úměrně
snižovaly nebo zvyšovaly náklady.
Dodávky rostlinných výrobků
Ukazatel
plán
skutečnost
Pšenice
900
201,89
Žito
200
263,74
Ječmen
900
1253,74
Obilí celkem
2000
1719,37
Brambory
1000
1015,50
Mák
59
27,43
Cukrovka
17850
23742
Plánovaná dodávka obilí nebyla
splněna z důvodu, že JZD bylo oznámeno, že

v roce 1969 neobdrží ze státních fondů
žádných příděl krmiva. Proto obilí bylo
převedeno do míchárny, odkud družstvo
odebírá krmné směsi.
Stavy hospodář. zvířat
Plán
Skutečnost
Skot cekem kusů 387
387
na 100 ha zem.půdy ks
77,4
75,4
z toho dojnic celkem
182
184
Prasata celkem ks 678
615
prasnic
65
68
na 1 ha zem.půdy 13
13,6
koně celkem
10
10
na ha z.p.
2
2
Výroba produktů mimo jatečního
skotu a prasat je nižší proti r. 1967 a to
poněvadž specializace JZD, jest zaměřena
od r. na výsadbu ovocných sadů. Tyto sady
obhospodařuje družstevní zahradník Fr.
Pospíšil s dobrým výsledkem.
Ekonomický část rozboru
Plánovaná hrubá zemědělská výroba
produkce ve výši 5 998 000 Kčs nebyla
splněna o 77 000,– a sice nesplněním plánu
příchovků a přírůstků zvířat. Toto snížení
ale neovlivnilo výnosy celkem, jelikož jak
bylo plánováno a to o 185000 Kčs. Celková
hrubá produkce nebyla vyčerpána, takže

na konci roku máme zvýšený stav
vlastních výrobků o 151 000,– který
ovlivňuje a zvyšuje výkony celkem. Na
překročení výkonu se podílí zejména tržby
za výrobky rostlinné, které jsou vyšší o 63
000 Kčs. Hrubý důchod v důsledku ve
spotřebě materiálu a jiných nákladů byl
proti plánovaných 2 979 000,– vyšší o 523
000,– a činil 3 502 000,– zůstává hrubý
zisky a odečteme-li od něj pojistné,
národní pojištění a úroky a připočteme-li
náhradu od pojišťovny, která činí
245 000,– dostaneme čistý zisk, který je
proti plánu vyšší o 398 000,–.
Fond výstavby byl zvýšen o 81000,– a
reservní fond ze 126 000,– na 321 000,–
čistý zisk ve výši 1 515 000,– byl rozdělen
takto:
zemědělská daň
300 000,–
příděl fondu pracujících – podíly 216
000,–
příděl fondu výstavby
481 000,–
rezervnímu fondu
321 000,–
Splátky členům
136 000,–
Fondu sociálnímu a kulturnímu 43
000,–
Příspěvek na OZS
18 000,–
Při rozdělování důchodu si byli
vědomi, že nebude vždy tak příznivý rok
hospodářský a proto pamatovali na
podmínky rozvoje JZD a na upevňování

jeho stability. Proto bylo přiděleno na
fond výstavby 481 000,– a do reservního
fondu 321 000,– na kterém je nyní 1 049
000,–.
Příliv
mladých
pracovníků
neodpovídá odchodu družstevníků do
důchodu, proto pro získání pracovníků do
JZD zařadilo družstvo na r. 1969 stavbu
bytovky, kde tito pracovníci budou
moderně bydlet a stane se tak práce v JZD
přitažlivější. Dále v úbytku pracovníků je
nutno ještě ve větší míře zavádět
mechanizaci a chemizaci výroby a
uplatňovat
co
nejpokrokovější
technologii. V r. 1968 JZD také vyslali na
rekreaci do Tater na 1 týden. Skopal
Jaromír, Čuda Ladislav z Tupce, Česneková
Josefa a Panáková M. Pro družstevníky
byly také promítnuty filmy v lednu, dubnu
a červnu. Širokoúhlý film v Lipníku 11/7 69
„Kleopatra“, divadlo v Tupci „Partic ve
čtyřech“ duben 68, zájezd 24/6 68 –
Kroměříž a Beskydy.
Ze zápisu MJ ČSPO
5.1. 1969 byla konána výroční členská
schůze ve 14:30 v kanceláři JZD za účasti 24
členů. Delegáti za OV ČSPO s Janča za MI
ČSPO Tupec, 2 delegáti za Dolní Újezd 2
delegáti Skoky, 3 delegáti Lazničky 1
delegát. Za MNV s. Polášek, za KSČ s.
Zapletal, ze HZD s. Hlobil, z občanů s. Král.

Schůzi zahájil Dokoupil O. Přivítáním
přítomných a seznámil je s programem. Po
seznámení podal obšírnou zprávu o
činnosti MJ. Zprávu rev. komise podal br.
Skopal, který potvrdil zprávu, že jest
pravdivá a chválil hospodaření MJ a
sdělil, že MJ má na hotovosti 1 153,89 Kčs.
Po zprávách pronesli zdravici za MJ
Dolní Újezd A. Velech, za Skoky br. Staněk,
za KSČ s. Zapletal St., připomněl události
v minulém roce. Za MNV všem členům za
dosavadní práci, hlavně kladl důraz na
provádění preventivních opatření při
prohlídkách. Jak se to jeví vidět na tom, že
vnáší obci již mnoho let nevznikl požár.
Za JZD pozdravil výroční schůzi p.
Karel Hlobil. Pak byli jednohlasně přijati
2 noví členové a to Navrátil Milan a
Pecha K. mladší. V diskusi vystoupili
Pazdera St, Skopal Vít, Dokoupil Old. a
Hučín Antoníhn. Pazdera poukázal na to,
že zjištěné závady, zvláště v soc. sektoru
nejsou včas odstraňovány a to v JZD a
v prodejně samoobsluhy, dále že nepracuje
komise OVP při MNV, která má za úkol
řešení požárních závad a v JZD zase
předseda nejeví zájem o odstranění závad.
Předseda MNV v diskusi sdělil, že MNV
zakoupil
6
kusů
vycházkových
stejnokrojů, která byla předána členům na
schůzi, dále řekl že občerstvení – pivo –
uhradí ze svého, co se týká komise OVP ví,

že vůbec nepracuje a slíbil, jakmile bude
zasedat rada MNV, bude do této pozván s.
Pazdera St. a otázky budou řešeny. Dále
sdělil, že pro nedostatek vody v místním
vodovodu, obzvláště v horní části obec
bude se jednati v zapojení dalšího pramene
a to z Besednice, na dotaz br. Dokoupila
ohledně okapových rour na zbrojnici,
sdělil s. Polášek, že MNV zakoupí potřebný
materiál a žádal, by práce s tím spojené
provedeny byly brigádně.
Br. Dokoupil podal návrh na opravu
zvonice nad zbrojnicí práci by provedla J.
brigádně. S. Polášek řekl, že materiál dodá
MNV. Br. Skopal Vít usnesl dotaz jak si má
počínat v případě vypnutí proudu jak tomu
bylo 24.prosince, je-li přípustné používat
při poklidu svíčky. S. Pazdera řekl, že jest
svíčka neb petrolejová lampa, otevřený
oheň, v takové případě však možno použít
lucerny, ale nesmí se nikde postavit. Br.
Spáčil vzdává se funkce velitele PS,
zdůvodňuje to tím, že jeho zaměstnání mu
neposkytuje dosti času na vykonávání
této funkce. Br. Dokoupil ho žádal by tuto
funkci vykonával do příští výroční schůze.
Br. Hučín Antonín ve svém příspěvku řekl,
že se zúčastnil 3 soutěží s družstvem žáků
z domova a to v Drahotuších, Opatovicích
a Brodku u Přerova a to stálo MJ na 600
Kčs. poukázal na to, že není možno, aby
toto se opakovalo v r. 1969.

Bylo dohodnuto, jestli takovéto
soutěže nepřispěje okres, bude vystupovat
družstvo žáků jen v rámci okrsku.
Poslední promluvil s. Hlobil K. (starší),
který jako obyčejně sliboval a nesplnil, ale
tentokráte se zavázal, že na vyznání
uvolní školení celou devítku, která je
ustanovena v JZD.
Následoval slavnostní bod této
schůze,
slavnostním
přípitkem
a
blahopřáním členům, kteří dovršili 30
roků členství v MJ ČSPO. Jsou to: br.
Hanzlík Jar., Kropl Karel, Martínek
Hynek, Mikšík Ant, Navrátil Evž., Skopal
Vít, Suchánek Josef a Střelec Bohuslav. Po
tomto aktu přečetl br. Dokoupil návrh na
usnesení, které má 10 bodů:
1. Pravidelným výcvikem a školením
zlepšíme
akceschopnost
PS
vypracovat plán školení a výcviku
a tento plnit.
2. Na
úseku
prevence
provést
preventivní
prohlídky
do
stanovených termínů na III.
skupině do 31.3. ve 4 a 5 do 30. 5.
1969.
3. Zajistit první družstvo do soutěže
o nejlepší družstvo v okrsku.
4. Rozšířit
členskou
základnu
nejméně o 2 členy, zajistit družstvo
žáků, výbor provede nábor výcviku,
provede s. Hučín a s. Pazdera.

5. Převzetí požární techniku do soc.
péče, úkoly rozdělit na všechny
členy.
6. Zasílat pravidelně měsíční hlášení
a zaplatit členské příspěvky
nejpozději do konce února 1969.
7. Pro zavedení obce o údržbu
vodních zdrojů odpracuje každý
člen nejméně 10 hod. Bude-li
potřebovat pomoc JZD vypomůže a
bude poskytnuta.
8. Provésti přednášku s protipožární
tématikou 1x na veřejné schůzi, 1x
v JZD a 4x v národní škole a jednou
v domově
9. Zajistí výcvik družstva JZD zajistí
br. Suchánek, Pazdera St.
10. Členové MJ se budou podílet na
všech akcích, které bude pořádat
buď NF nebo MNV.
Poslední bod byl stanoven hodnocení:
toto provedl s. Janča. Schůzi hodnotil
jako dobře připravenou a po vysvětlení
různých připomínek ukončil v 17:30 h
s přáním, aby práce v MH pokračovala ne-li
lépe, tak alespoň jak v roce minulém. Pak
následovala družní zábava.
Pohyb obyvatelstva v r. 1968 –
Veselíčko-Tupec
Narození

Spáčilová Jaroslava Látalová Štěpánka
15.1.
29.12. (T22)
Pavlištík Vlastimil
4.1.
Úmrtí
Srubák Richard 26.1. Sedláček Fr. 4.3
(V 157)
(Veselíčko)
Mužíková Naděžda Škrobala Ant. 9.3.
7.5. (V 70)
(Tupec)
Blažek Roman 20.5.
Kovařík Josef 4.5.
Šťastný Jan 14.6.(Veselíčko
(V33)
Škařupová M. 2.6.
Tomášková
Dana(Veselíčko)
26.7. (T47)
Mik
Josef
3.8.
Drábková Pavla 13.8.(Veselíčko)
(V56)
Novotný Jar. 17.8.
Palata Roman 3.9.(Tupec)
(T1)
Gogela
Jindřich
Hlobilová Karla 14.9.19.9. (Veselíčko)
(V47)
Zapletalová
M.
Judasová Marie 3.10.10.9. (Veselíčko)
(V130)
Potáč Albin 6.10.
Dohnal Pavel 21.10.(Hranice)
(V163)
Bernhauerová Fr.
Čihalová Jana 13.1125.10. (V)
(V185)
Kropková
Leop.
Skopalová Mil. 30.12.13.11. (V)
(V58)
Derychová
Gabriela 6.12. (T)
Sňatky
Havlíková
9.3. (Přerov)

Milada Vachová Danuše 6.4.
(V. Újezd)

Zapletalová Marie
27.4. (Hranice)
Zapletal Václav 1.6.
(Lipník)
Nádvorník Karel 8.6.
(Osek)
Plesníková Ludmila
8.6. (Osek)
Vágner
František
15.6. (Přerov)
Slivová Jana 15.6.
(Lipník)
Březovská Anna 29.6.
(Tupec 22)

Tydlačka Radoslav
10.8.
Kropková Věra 24.8.
(V 84 )
Muchová Drah. 31.8.
(V 181)
Hlobilová Anna 31.8.
(V 47)
Vagrčková M. 31.8. (V 89)
Šneidr Eduard 30.11.
(V 136)
Bém Zdeněk 16.11. (V
31)

Přistěhovaní
Rychlá Anna z Lipníka Komenského
sady 220
Navrátilovi Milan, Marie, Rad.
Bohuslávky 88, Veselíčko 21.5.
Čudová Žofie, Hodonín, Bažantnice 18
Samková Jana, Cheb, W Piceka 30.8. 568
Palata Jaroslav 12.5. Tupec z Výklek
Látal Jiří 4/7 z Dolního Újezda
Velechová Marie 22.7. Tupec 22
z Dolního Újezda
Dostálovi Martin, Bohuslava, 19.8.
Přerov
Čudová Zdenka 19.8. Přerov
Čudová Alena 28.9. Tupec č. 51
Chodil Frant. 2.10. Veselíčko 183
Caletka Ladislav 15.10. Veselíčko 89

Odstěhovaní
Kubáč Ladislav 29.1.
Kopečková Anastázie 22.2. Rokytnice
Kalus Petr 7.3. Dolní Újezd
Chrástek Josef 20.5. Žilina č.p. 331 Nový
Jičín
Čudová Zdeňka 18.6. Přerov – Nádražní
13
Janáč Zdenek 2.7. Břidličná č.351
Svoboda Josef 16.7. Ostrava –
Mar.Hory, Gotwald.
Smaková Jana, 18.7. Cheb – Wilh Piecka
č. 30
Kropka Ladislav 19.7. Ostrava-Poruba,
Blok 7
Kropková Věra 2.9. Dolní Újezd 10
Tydlačková Rad. 15.9. svitkov –
Pardubice
Balcárek Zdeněk 17.9. Domov Mladých,
N. Jičín
Buchla Frant. 29.10. Nový Jičín
Kotek Miloslav 29.10. Nový Jičín
Vágner František 28.10. Lověšice,
Přerov
Zapletalovi Václav, Anna 22.12. Lipník ,
Smetanovy sady
Panák Karel, Brno, Liseň, Ondráčkova
59
Akce MNV

Dokončení kanalizace ve spodní části
obce a část kanalizace 100 b.m. v Tupci.
Příprava materiálu a projekce na adaptaci
mateřské školy. Úpravy u pomníku
padlých.
Počasí, práce družstva, události ve
Veselíčku a Tupci
Začátkem
ledna
mírné
sněžení
s mrazem 5-8°C, které se zesilovali až do
14.1. kdy byly mrazy až 17°C. Sníh padal
skoro denně, sněhová vrstva byla až 45 cm.
Po celé republice bylo sněhu zvláště na
Jeseníkách až 120 cm. Vlakové spojení bylo
zpožděno až o 2 hod. Také autobusová
doprava vázla. Tolik sněhu jako v tomto
roce nebylo již několik roků. 15. 1. začala
obleva a teplota se pohybovala od 0-5°C.
18.1. hlášena místním rozhlasem, vzteklina
lišek a následkem toho byla vyhlášena
v okrese Přerov přísní kontumace psů a
koček. 26.1.Znovu upozorněno na vzteklinu
lišek a jezevců, kteří byli zastřeleni. 30.1.
toho dne v 15hod školení CPO v kulturním
domě. 3.2. Uspořádán ples sdružením
rodičů a přátel školy v kulturním domě
v Tupci, hudba NP Meopty. 5.2. Plénum
MNV příprava voleb pro r. 1968 a současně
přenesen plán pro tento rok . 6.2. svaz
zahrádkářů měl schůzi v kinosále. S.
Předseda Vl. Čoček přednesl činnost v r.
1967 a plánováním pro r. 1968. Při volbách

byli zvolení všichni členové z minulého
roku jen místo až na p. A. Mádrovou , která
se vzdala funkce a byla zvolena jako
členka rev. kom. p. M. Vogtová. 17.2.
Požárníci uspořádali ples v kulturním
domě v Tupci. 27.2. vodění medvěda
s hudbou,
večer
pochovávání
basy
v kulturním domě v Tupci. 2.3. Oslava MDŽ
a výstava obrazu v Tupci. Počasí je nestálé,
mrazy
7°C a sněžení. JZD k MDŽ
pamatovalo
k tomuto
dni
volnými
vstupenkami na film „Ta naše písnička
česká“. 10.3. Ačkoliv se zdálo, že počasí se
usměrní a bude možno přikročit k polním
pracím, 9.3. začalo hustě sněžit a napadalo
12 cm sněhu. 15-16. zavítali do naší obce
z Prahy p. Spilko se svojí rodinou tj.
manželkou a mladší manželé Spilkovi
s chlapcem a provedli dvě představení
v kinosále. Účinkovali jako kouzelník
(Spilko st.) mladší jako artisté. Účast na
obou představeních měli dobrou. 3.4. mírný
déšť a hřměni. 9.4. mrazíky 4-5°C v noci,
denní teplota 8°C. Od 3.4. jest počasí o 6°C
noc a 24°C den.
Družstevníci mohou plně zasáhnouti
strojně do polí. Sejí, sázejí brambory.
Veškerá práce dle stanovených org. tech.
lhůt
splněny.
V sokolské
zahradě
připravuje se pro zbudování tanečního
parketu. 20.4. V Praze konány oslavy 100
let výstavby národního divadla. Přiletěly

první vlaštovky. 29.4. Stálé počasí
zemědělcům přálo, bylo možno ve
stanoveném čase polní práce konati. JZD
má již vše zaseto, brambory zasazeny a řepa
začíná již řádkovat, připravují se
k plečkování.
V uvedený
den
v noci
přemírná bouře vydatně pršelo. 1.5. 1. Máj
nebylo možno oslaviti, tak jako jiné léta,
tak jak se plánovalo veselicemi atd.,
poněvadž byly časté deštivé přeháňky a v 6
hod. večer za bouře a silnému větru,
krupobití. V květnu bylo počasí velmi
rozmarné. 5.5. večer za vichřice, padaly
kroupy, které otloukly květy na
stromech, poškodily vysázenou zeleninu
(salát, květák, kedlubny). Často byla noční
teplota 3°C denní 6°C někdy i více. Bylo
také několik dešťů většinou v noci. Po 20.
květnu bylo většinou slunečno, teploty
20-29°C. Veškeré práce bylo možno
zvládnout bez potíží strojově. Ve
chmelnici také práce probíhali uspokojivě.
Rok68 jest rokem události jak v ČSSR tak
v zahraničí (zavraždění Kennedyho).
Počasí bylo stálé obstojné, až do 19.7.,
kdy byly pak časté deště ačkoliv již bylo
nutno hasit ječmeny nastaly žně. 29-30
počasí se ustálilo, družstvo vyjelo
s kombajnem a pracuje dosti obstojně.
Počasí jest stálé nyní příznivé ku sklizni
obilovin rychle provádí se podmítky, žně
zpozdili se o 14 dní. 22.7. Obilí kvůli dešťům

bylo přezrálé a černé. 22.7. začalo se
s česáním chmele v Tupci se spadnuté
vichrem chmelnice. 26.7. začalo se na
Veselíčku. 29.října zemřel v Oseku Kopeček
Dominiky
náš
občan,
který
byl
dlouholetým varhaníkem v Oseku. 12.října
počasí opět se ustálilo a tak mohlo JZD
pracovat v setí a řepě.
Byli také včas hotovi s polními
pracemi v okolí Radvanicích, Laznikách, a
jinde, ačkoliv počasí touto dobou bylo
dosti příznivé, řepa jim pak zmrzla.
V prosinci bylo až do 17.12 bez sněhu, mrazy
od 6-15°C v noci, přes den 2°C nebo pod 0°C i
1°C nad O. Od 23-31. stálé mrazy 5-15°C.
Sněhová vrstva asi 20cm.
Knihovna
Za r. 1968 bylo půjčeno celkem 1133
knih. Čtenářů bylo celkem 30 z toho 15 do
15 let. Knihovníkem byl nadále uč. Antonín
Dostál, učitel ZDŠ v Oseku nad Bečvou.
Celkem jeví se úbytek půjčování knih. Snad
jest to tím, že čtenáři mají knihy
z knihovny půjčené a přečtené a tudíž
nejeví zájem chodit do knihovny. Je to
letos poprvé, kdy knihovník nedostává
finanční podporu na zakoupení nových
knih, ale dostává paušální počet knih ze
střediskové knihovny v Lipníku n/B na
doplnění vesnického fondu knih. I když
v přídělu nových knih je o tyto knihy malý

zájem, ačkoliv jsou to knihy nejnovější,
nejmodernější a nejpokrokovější, protože
čtenáři zejména starší lidé, nemají o tyto
knihy zájem a raději by chtěli své knihy,
které v knihovnách už dávno nejsou. Tím
se také vysvětluje, že proto také lidé do
knihovny nejdou a hledají si po vesnici od
sousedů knihy, které se jim líbí. Myslím
také, že televize a rozhlas jsou malého
zájmu o knihy příčinou.
Mateřská školka
Velmi dobře vede školku s. M.
Polášková, ředitelka, také její zápisy jsou
velmi hodnotné a výstižné. 22.února
slavnostní výroční schůze JZD patronátu
školky, na které děti pozdravili básní
„Naši družstevníci“, předvedly tanečky a
pásmo o traktoru a rytmickou hříčku
s hudebními
nástroji
„Muzikanti“.
Představenstvu družstva předaly děti
vymodelovaných koš s ovocem. Také
požárníci si vzpomněli na děti, když se
svým
průvodem
(vodění
medvěda)
procházeli vesnicí. Přišli zahrát a
představit své masky před mateřskou
školu.
Oslavy MDŽ uspořádány v Tupci 3.
března s programem dětí žáků ZDŠ a módní
přehlídkou. Starší děti také připravily
program na oslavě den žen. Na všech
oslavách byly děti pohoštěny. K MDD

uspořádán celodenní výlet u rybník, kde se
dětem velmi líbilo. Tam také navázáno
přátelství s dětmi z Lipníka za vedení s.
ředitelky Haluzíkové. Před zahájením
školního roku byly provedeny nátěry
stěn, úpraven koutek, doplněna květinová
výzdoba.
Byla
zakoupena
pyjamka
v hodnotě 1100,– talerová žíněnka v
hodnotě 300,– také brašna a zdravotní
materiál za 200,–.
ONV daroval s ústřední dodávky,
kuchyňský koutek v hodnotě 800 Kčs.
Bylo přijato 14 dětí 3letých, krátkodobá
onemocnění dýchacích cest. V září početná
skupina dětí onemocněla angínami,
v červnu a červenci prodělaly děti
příušnice.
Velká
brigáda
byla
organizována na úpravu koutku pro hry
dětí v sokolské zahradě, které se
zúčastnilo 17 rodičů, odpracovali 90 hod.
Úspěšná byla aprílová zábava dobré
úrovně s výtěžkem 3000 Kčs. Také
patronátní JZD Veselíčko Tupec daroval
materiál na zhotovení bedny k uskladnění
hraček v hodnotě 300 Kčs. Děti také při
sklizni dostaly jahody.
ZV ROH Přerov – klub mladých
učitelek hospitalizace a tělesná výchovy u
s. učitelky S. Kavkové 19. prosince
s dobrým výsledkem.
Od 14. srpna nastoupila Marie
Polášková jako ředitelka MŠ. V srpnových

událostech naši lidé zachovávali klik jaký
je v této situaci možný. Jdou do zaměstnání
a zvláště sledují rozhlas i televizi. V naší
obci nedošlo k žádným incidentům. 1.
květen jakož i 9. květen nebyl slaven jako
jindy, přece však oslaven důstojně
s průvodem k památníku. U památníku
nejvíce o výzdobu a úpravu největší
zásluhu má Ludmila Navrátilová. Její
obětavou práci a snahu by bylo vše pokud
možno nejlépe upraveno bylo hodnoceno
MNV.
1.

2.

3.
4.

MN ČSČL ve Veselíčku
Výroční členská schůze SČK se
konala 3. prosince v roce 1968
v kinosále za přítomnosti 38.členů.
Předseda zahájil schůzi, uvítal
přítomné a obvodního lékaře
Mudr. Rýčka. Po zahájení uctili
vzpomínku dr. Dadeje, který
neočekávaně zemřel.
Volba návrhové komise pro
kandidáty členů do výboru.
Zvolení byli s. Vogtová, Polášková,
Hučín.
Přečtení zápisů z minulé členské
schůze (výroční). K zápisu nebyly
žádné připomínky.
Činnost skupiny: prodání losů 100
kusů, čestných dárců krve 12,

ošetřeno 98 osob, odpracováno
brigádně 370 hod.
5. Plán práce na r. 1969. Získat mladé
členy do řad ČSČK. získávat další
dárce krve. Provádět potřebná
ošetření raněných osob v obci.
Odpracovat brigádnické hodiny při
různých úpravách a pracích.
6. Zpráva
pokladní:
v pokladně
zůstává 368,0 Kčs.
7. Do výboru byli zvolení tito
členové, Nesrstová, Drábková,
Šimečková, Králová, Zahradník,
Lenertová, Klvaňová, Hasoňová
č.115, Veverková, Velechová a
Hučín.
Nutné doplnění brašen, nábor krve –
Dvořák Rostislav – dárce.Na schůzi bylo
odhlasováno, že se důchodcům budou
dávat známky po 2 Kčs. Schválen byl také
rozpočet plánu na r. 1969
Dále byly vyhodnoceni s. Nesrstková
Růžena, která získal modrou tužku. S. Šeda
odznak zasloužilý dárce krve. Hasoňová
Marie odznak vzorných dárců krve.
S. Předseda vzpomněl srpnových
událostí ve zkratce Mudr. Rýček nedělal
celkem žádnou přednášku neboť byly na
závěr promítnuty 3 filmy. Ve 22 hodiny
předseda zakončil schůzi a poděkoval všem
přítomných za účast.

TJ Sokol
V r. 1968- 8 mužů pod vedením s. Šedy
nacvičovalo na Bardějov – zúčastnilo se
veřejného vystoupení v Bardějově: ženy
žačky – nedodělaly skladbu. Pravidelně
cvičily žákyně nejmladší:
10 – s. Lasovská
15 Dvořák r –
žákyně mladší
žáci mladší
15 Hasoňová M –
20 – Šobáň – žáci
žákyně starší
straší
15 – Hrušková –
15
–
Gogela
dorostenky
Jindřich –
8 Lasovksá – žáci
nejmladší
Opraven byla fasáda sokolovny,
zvláště dobře se věnovali této úpravě br.
Král a Dvořák. Sokolovnu uklízela a
topila s. Srubková. Výbor se scházel 1x za
měsíc, jinak dle potřeby.
Škola
1. třída Nádvorník

3. třídy:
Julius
Chmelařová Helena
Božena
1. třída
2. třída
ročník

2.
3.

22 žáků
22 žáků

třída
třída

Šedová

2 a 3 postupový

3. třída
ročník
celkem

29 žáků

4 a 5 postupový

73 žáků

Prospělo 71 žáků, neprospěli 2.
Hlobilová Jana měla po celý rok
prodlouženou mateřskou dovolenou. Za ní
učila Helena Chmelařová z Přerova.
Kultura
O Vánocích 1968 sehrála 5 třída ZDŠ
divadlo „Zvířátka a loupežníci“ které mělo
velký úspěch.
SRPŠ při ZDŠ pořádá divadelní zájezdy
do Olomouckého divadla, které mají 100
Účast. Dále pořádá kurzy jako např. kurz
studené kuchyně, kurz kosmetiky. SRPŠ
uspořádalo dva zájezdy na dětské
představení do Olomouce na „Broučky“ a
„Kouzelný zámeček“ Tím přispívá SRPŠ ke
zvýšení kulturního ruchu ve vsi. Školní
rok byl zakončen výletem na Bouzov,
Úsov, Šternberk a Kopeček. Dětský den
dětí oslavily po svém a to táborákem
v sokolské
zahradě.
K táboráku
si
připravily vtipný program. V r. 1968 byla
navázána družba mezi školami. Veselíčko a
Osek se školou se Skoky v Makedonii
(Jugoslávii).
a
byla
uskutečněna
oboustranná návštěva. Oslavy k MDŽ, 1. a
9. máj, 28 říjen, měsíc přátelství CSS
uspořádá NF za účastí občanů jak
z Veselíčka tak i Tupce.

Rok 1969
Tento rok změnil mnoho v dějinách
ČSR jakož i SSR. Co znamená tento rok
v životě společnosti? Jaký to byl vlastně
rok 1969? Něco napoví tato malá bilance.
Kdo chce vědět, jaký byl rok 1969 pro něho
osobně, ten si musí rekapitulovat a
doplnit vlastní zážitky a pocity.
Leden: Novoroční projev prezidenta
republiky
soudruha
Ludvíka
Svobody. Co nám letošní rok
přinese? Tuto otázku si dnes
klademe všichni – vy i já. Věřte mi,
rád bych vám řekl, že se nám bude
všechno dařit, rád bych vám slíbil,
co všechno brzy bude, ale nemohu
tak učinit. Nebylo by to odpovědné.
Nemohu vám slíbit snadnou a
lehkou cestu. Musím vám říci, že
nadcházející rok nebude snadný.
Nebude bez obtíží. Záleží však na
našem odhodlání a poctivé práci, jak
rychle obtíže odstraníme. na nás
záleží jaký bude zítřek této země.
1. ledna jmenoval prezident novou
vládu ČSSR, 2.ledna byla jmenována
vláda Slovenské soc.republiky, 8.
pak vláda ČSSR. Vše nasvědčuje že
strana a vláda hodlají pokračovat
v plnění
pozitivních
úkolů,

polednové politiky. Nicméně už 3. 1.
je předsednictvo ÚV KSČ nuceno
odmítavé
stanovisko
zejména
k rozvíjení
širokých
akcí,
vyvolávajících
nedůvěru
vůči
stranickému a státnímu vedení. 16.1.
bylo v Praze zahájeno dvoudenní
plenární zasedání ÚV KSČ zabývalo
se aktuálními otázkami strany a
přestavbou
nejvyšších
zastupitelských
orgánů
lidu.
V těchto dnech mladí Sovětského
svazu
uskutečňuje
významný
experiment – setkání se spojení
dvou kosmických lodí Sajus 4 a
Sajus 5. Československo má však
„svou senzaci“. Nadějný student Jan
Palach volí smrt sebeupálením.
Zbytečná ztráta mladého života
jitří bolest v srdcích, ale současně
probouzí i nenávist k těm, kdož si
tak
krutě
zahráli
s mladou
nerozvážností. Život však jde dál.
Plénum severomoravského KV KSČ
se zabývá otázkami sociální jistoty
a ekonomiky. Je to výraz snahy
konsolidovat nejen politickou ale i
hospodářskou situaci. 21.1. je
zahájen 1 všeodborový sjezd ROH
Českých zemí. Nositelé pravicového
oportunismu na něm hledají způsob
jak omezit nebo dokonce zabránit

vlivu KSČ na odborové orgány a
organizace. Ještě se daří prosadit
některé
zásady
znesnadňující
uplatňování jak vedoucí úlohu
strany,
tak
odborového
demokratického centralismu. 28.
ledna jsou ustavena Sněmovna
národů a sněmovna lidu.
Únor: V Praze 8.2. sešli se vedoucí
tajemníci krajských a okresních
výborů KSČ předsedové KNV a ONV
na poradě, kterou svolalo byro ÚV
KSČ pro řízení stranické práce
v Českých
zemích.
Soudruh
Štrougal na ni přednesl. Kromě
jiného konstatoval „V posledním
týdnu se vytvořila v zemi atmosféra
zdánlivého
klidu.
Nebezpečí
narůstání
nových
politických
konfliktů však zůstává, protože se
zatím nepodařilo vyřešit některé
základní otázky – odstranění příčin,
které
vedly
a
vedou
k permanentnímu
politickému
napětí a opakování se politických
krizí. 13.2. se uskutečňuje porada
české vlády s řídícími pracovníky
českého
průmyslu,
dopravy,
stavebnictví, obchodů, služeb a
spojů. Jsou na ni vyjádřena přesná
stanoviska
k připravovanému
zákonu o socialistických podnicích.

K podnikovým radám pracujících a
k dalším otázkám řízení. O stejné
problematice jednala 17. také VRO.
Březen:
V Praze byl 4.3.
zahájen VII všeodborový sjezd je na
něm proklamativně uznána vedoucí
úloha
strany
avšak
některé
praktické závěsy postihující dem.
centralizaci v odborech se ve
skutečnosti staly pro uplatnění
této zásady značnou překážkou.
Vzácnou návštěvu zaznamenal 5.3.
Severomoravský kraj. na pozvání
ústřední a revizní komise ÚVKSČ
přijela
do
Otravy
sovětská
stranická delegace, kterou vedl
člen pol. byra ÚVKSSS A.J.Pelš.
Celostátní kongres mládeže zasedal
v Praze 11.3. Významnou politickou
událostí v březnu bylo dvoudenní
zasedání politického poradního
výboru členských států Varšavské
smlouvy. Ve vydaném komuniké je
vyjádřeno přesvědčení účastníků
porady, že schválená opatření
přispějí ještě k většímu upevnění
obranné síly socialistických zemí.
Členské státy Varšavské smlouvy
schválili také výzvu ku všem
evropským
zemím ku
svolání
celoevropské porady o otázkách
bezpečnosti a spolupráce na tomto

kontinentu. Veškerá snaha strany a
vlád
bylo
tedy
v březnu
soustředěna
na
zabezpečení
normalizace
života
v Československu.
Protisocialistické síly a chuligáni
však zneužili sportovního úspěchu
ČS hokejistů a znovu podnítili
protisovětskou hysterii v četných
městech republiky. K rozpoutání
nezdravých vášní přispěly také i
„sportovní“ komentáře v tisku a
televizi. Vytvoření klidu pro
budovatelskou
práci
si
opět
oddálilo.
Duben:
V Praze se sešlo
17.4. plenární zasedání ÚVKSČ. O
uvolnění
z funkce
prvního
tajemníka ÚV pořádal soudruh Al.
Dubeček. Plénem zvolilo za prvního
tajemníka ÚV soudruha dr. Gusta
Hustáka. Navíc došlo i k některým
dalším
změnám
(kádrovým
opatřením). Tím byl dán popud
k zintenzivnění
diferenciačního
procesu ve všech stranických
orgánech a organizacích. To se
projevilo i v jednáních krajských a
okresních výborů KSČ, které se po
dubnovém plénu ÚV bezprostředně
sešly v celé republice. V Moskvě se
konalo 23.4. zasedání RVHP na

nejvyšší úrovni. 28.4. odchází
z politického života po utrpěné
porážce ve volbách francouzský
prezident de Gaulie. Česká národní
rada přijala 29.4. zákon o Ostravě.
Květen:
1. Máje s rudými
prapory – KSČ k tvořivé práci pro
socialismus – slavnost na Pražském
hradě – předání vyznamenání za
úspěšnou práci. Ve slavnostní
úpravě všech listů je zveřejněna
mozaika projevů předních vládních
a politických představitelů, názory
lidí z pracovišť. Svátek práce byl
letos opět dalším krůčkem ke
konsolidaci naší země. V republice
byly
zahájeny
oslavy
výročí
osvobození Československa rudou
Sovětskou armádou. Usnesením
předsednictva KV KSČ dochází ke
kádrovým změnám v Nové svobodě,
která počínaje 6. května je řízena
redakční radou v čele s předsedou
soudruhem Eduardem Hrabrem. 17.5.
v Rudém
právu
zveřejněno
provolání
132
novinářů
(komunistických).
Slovo
do
vlastních řad. Na KV KSČ je 23.5.
podepsán protokol o spolupráci
mezi Katovicemi a Ostravou.
Rozhodnutí prezidenta republiky o
amnestii zveřejnil denní tisk 28.5.

31.5.plenární zasedání ÚV KSČ po
dvoudenním rokování
schválilo
realizační
směrnice,
obsahující
hlavní směrnice pro nejbližší období.
Červen:
Nejvýznamnější
událostí
toho
měsíce
byla
mezinárodní
porada
komunistických a dělnických stran
v Moskvě. Od 5.-7.6. zaměstnala
mnoho
sovětských
tiskových
agentur a redakcí televizních a
rozhlasových
stanic.
Místo
očekávané senzace, jejím středem
mělo být Československo dočkali se
rozvážných slov soudruha Husáka a
věcného jednání o nových metodách
boje kapitalistického boje světa
proti socialistickým zemím a
společné obrany pokrokových sil.
Předsednictvo ÚVKSČ na svém
zasedání 20.6. přijalo stanovisko, ve
kterém plně podporuje závěry
mezinárodní
porady
komunistických stran současně
všech dělnických a zdůrazňuje, že
delegace se dohodly o nejvážnějších
problémech
a
cílech
protiimperalistického boje. Situace
u nás doma však stále není nejlepší.
Byro ÚVKSČ odsuzuje iniciátory
kampaně proti usnesení květnového
pléna.
Šíření
protistranického

vystoupení dr. Františka Kreigla,
výzvy k shromáždění tvůrčích svazů
a další materiály nejsou v českých
zemích nedovolí znovu rozněcovat
ovzduší
hysterie.
To
také
potvrdiloa porada tajemníků KV a
OV strany a předsedů krajských a
okresních
národních
výborů
uspořádána předsednictvem KVKSČ
vyslechli informaci o poradě
komunistických a dělnických stran
v Moskvě
na
svém
zasedání
30.června. Dále se toto plénum
zabývalo
postupem
krajské
stranické organizace po květnovém
zasedání ÚV KSČ.
Červenec:
3.7.
se
koná
v Ostravě
celokrajský aktiv komunistů. Vítá
ve svém středu prvního tajemníka
ÚVKSČ soudruha G. Husáka a s.
Lubomíra Strougala. S. Husák
hovoří o hospodářských poměrech,
o skutečnostech z rozvoje iniciativy
pracujících v NDR. Heslo „Jak budeš
pracovat tak budeš zítra jíst“
nachází velkou odezvu u čestných
lidé. Červenec se však zapsal do
mysli lidí ještě jednou událostí 21.7.
ve 3hod a 56 min. stanul člen
posádky Apola 11 Neil Armstrong na
Měsíci. Sny fantastů se staly
skutečností.

Srpen: Už počátkem měsíce bylo zřejmé, že
pravičáci
i
zjevní
nepřátelé
socialismu se připravují na zneužití
prvního
výročí
příchodu
spojeneckých vojsk na naše území.
Objevují se letáky vyzývající ke
stávkám a demonstracím. Strana
přistupuje k přesvědčovacím akcím i
k nezbytným opatřením k ochraně
občanů před vandaly a výtržníky.
Předsednictvo ÚVKSČ vydává 6.8.
prohlášení k zahájení oslav 25.
výročí Slovenského národního
povstání
a
k osvobození
Československa. Na aktivech v Brně
promluvili také v Pardubicích a
Plzni 16.-17. srpna soudruzi Husák,
Černík a Piler v zabezpečení klide a
pořádku. Také on zdůraznil, že
republika potřebuje pro svou práci
klid. 21.8. byl pro rozvratníky
velkým zklamáním. Přestože se jim
podařilo vyvolat nepokoje v Praze,
Brně, Liberci a dalších místech, ve
svém celku se občané od jejich akcí
distancovali.
Zdravé
síly
se
projevily
zejména
26.8.,
kdy
vytvořili důstojný rámec při
zahájení oslav 25. výročí SNP.
Září: Prezident republiky Ludvík Svoboda
odletěl 1.9. do Polské lidové
republiky. Tato návštěva byla

k utužení družby národů Polska a
Československa,
která
byla
narušena v posrpnových dnech 1968.
Ve dnech 25-27.září se konalo
plenární zasedání ÚVKSČ, které
schválilo
řadu
významných
dokumentů, týkajících se součastné
politické situace, organizačních a
kádrových
otázek
a
výzvu
k rozvinutí pracovní iniciativy na
počest
25.
výročí
osvobození
Československa Sovětsko armádou.
Tím získaly naše stranické orgány a
organizace důležité směrnice pro
svou další práci.
Říjen: V OSN promluvil 1.10. ministr
zahraničních věcí ČSSR Ing. Jan
Marko. Znovu odsoudil jménem
československého lidu brutální
válku ve Vietnamu. Na oslavy Dne
armády přijel do Ostravy maršál
Jeremenko. 15.října byl zvolen
předsedou
Federálního
shromáždění Dalibor Hanes MUDr.
Soňa
Pennigerová
předsedkyní
Sněmovny lidu, zasloužilý umělec a
laureát
Státní
ceny
Vojtěch
Michálik
předsedou
Sněmovny
národů.
V oblasti
Karagandy
přistál 18.10. Sojus 8. Tak skončil
zdárný
let
tří
sovětských
kosmických lodí, kterými navštívilo

sedm kosmonautů. 21. října bylo
v Moskvě
podepsáno
společně
československo-sovětské
prohlášení, které rozšiřuje a
potvrzuje rozšíření politického,
vojenské, hospodářské i kulturní
spolupráce mezi oběma zeměmi.
V Lánech v posledních dnech října
konala
konference
ministrů
zahraničních
věcí
států
socialistického tábora.
Listopad: 1.a2. 11. proběhlo v Praze
závěrečné
jednání
obchodních
delegací Sovětského svazu a
Československa v vzájemné výměně
zboží v r. 1970. Do Ostravy přijely
4.11. delegace z Volgogradu. V celé
republice byl 6. listopadu zahájen
Měsíc přátelství. V našem kraji
proběhly manifestačním způsobem
oslavy 52.výročí VŘSR, vzpomínkové
večery, kladení věnců k pomníků
padlých rudoarmějců. V Praze se
konala 11.11. celostátní porada
komunistů
–
funkcionářů
národních výborů. Hlavní projev
pronesl tajemník ÚVKSČ s. Ol.
Indra, který nastínil další úkoly
nár. výborů v součastném období.
V pátek 14.11. zemřel náhle v Novém
Bohumíně zakládající člen strany s.
Jan Bílek. Podruhé na měsíční

povrch vystoupili 19.11. dva američtí
kosmonauti. Federální vláda přijala
na své schůzi dne 21.11. tvrdá ale
nutná opatření. Byl schválen
novelizační zákoník práce, který
vejde v platnost 1.1.1970. Soudruh
Evžen Erban byl 26.11. zvolen novým
předsedou České národní rady.
Prosinec: Na svém zasedání 1.12. přijalo
předsednictvo KV KSČ prohlášení
k situaci v oblasti kultury a umění,
které se stalo významným krokem
k aktivní a angažované činnosti
pracovníků v umění. ČS delegace
přiletěla dne 2.12. do Moskvy, kde se
zúčastnila socialistických zemí.
V Moskvě zemřel ve věku téměř
89let K.J Vorošilov. První tajemník
ÚV Maďarské cos.dělnické strany
János Kádár přijel do prahy 13.12. na
dvoudenní návštěvu. V Moskvě byly
22.12. zahájeny rozhovory mezi
ministry národní obrany zemí
Varšavské smlouvy o zajištění
bezpečnosti hranic a staveb vojsk.
Jaký byl tedy r. 1969 a jaký bude
1970?
Pohyb obyvatelstva v obci Veselíčko-Tupec
Narození

Tošenovský
7.1.

Patrik

Caletková
Ladislava 13.2.
Nádvorník Robert
30.1
Fridrišek Martin
28.2. (V52)
Tylich Dalibor 2.3.
(V47)
Vybíral Pavel 25.3.
(V29)
Hučínová
Dana
10.4. (V73)
Černoch Petr 29.5.
(V7)
Vinkláriková Jana
21.7. (V172)
Veverková
Pavlína 27.7. (V6)
Pospíšil Petr 22.8.
(V134)
Pacáček Vladimír
21.10 (V158)
Čeladníková Elen
29.9. (V104)
Úmrtí

Skácelová Anna 4.1.
(V)
Pelc Jan 9.1. (Tupec)
Martínek Ignác 14.1.
(V117)
Krampla Josef 18.1.
(V46)
Landsman Josef 27.1.
(T4)
Ohera Jaroslav 1.3.
(V121)
Mikšík Alois 28.4.
(T66)
Nádvorníková
Františka 6.5. (T25)
Pechová Anna 30.5.
(T.49)
Valigurová Lud. 21.6.
(V106)
Vybíral Josef 28.7.
(T4)
Lenert Libor 31.8.
(V144)
Hoferková
Františka 19.11. (T56)
Valigura
Antonín
28.10. (V106)

Přistěhovaní
Kavka Karel 7.1. (Osek)

Gramerovi Ludmila, Jan, Miroslav, Lubomír
17.4. (Skoky)
Slaměníková Mar. 22.4.
Bémová Anna 20.4.
Číhal Anotnín 29.4. (Veselíčko)
Žáková Marie 27.5. (Veselíčko 7)
Výkruta Vol. 13.8. (Veselíčko 169)
Šneidrová Zuzana 29.8. (V 136)
Kropková Božena 1.9. (V)
Odstěhovaní
Čadílek Milan 18.10 (Přerov – Dětský
domov)
Dostálovi Antonín, Alžběta 21.10. (Lipník
nad Bečvou)
Podepřel František 4.11. (Skoky)
Vinklárkovi Karel, Libuše, Pavla, Jana,
19.11. (Velký Újezd 57)
Doleželová Věra 20.11 (Křenovice 76)
Dvořák Rostislav 26.11(Radslavice 142)
Gramerovi Ludmila, Miroslav, Jan, Lubomír
(Bohuslávky 99)
Čudovi Jan, Zdeňka (Přerov-Velká Dlážka
309)
Janáková Zdena 3.2. (Lazniky)
Matyáš Bohumil 11.3. (Výkleky 105)
Tiefenbachová Jana 22.3. (Hranice)
Tošenovský Drah. 14.4. (Frýdek-Místek)
Svobodová Marie 3.6. (Nový Jičín)
Kavkovi Karel, Věra 5.6. (Osek 37)
Klusáčková Ludmila 30.6. (Brno)
Výkruta Vol. 9.9. (Most 1925)

Dvořákovi
Božena,,
Alena,
(Radslavice 142)
Novotný Jan 28.9. (Přerov)
Chrástek Zdeněk 6. 10. (Radslavice)

Drah,

Sňatky
Chrástek Zdeněk 4.1. (Tupec 5)
Tomašík Jakub 7.2. a Husařová Irma 7.2.
(Veselíčko 164)
Černoch Josef 15.2. (Veselíčko 7)
Hasoňová Karla 15. 2. (Veselíčko 100)
Březovská Ludmila 7.3. (Brno-Liseň
Tiefenbachová Jana 15.3. (Veselíčko 17)
Ondruch Oldřich 21.6. (Veselíčko 7)
Ondruchová Marie 21.6. (Veselíčko 7)
Kuban Josef 20.6. (Veselíčko )
Kuchrýková Dana 5.7. Tupec)
Podepřel Fratnišek 21.6. (Tupec 30)
Petráš Jiří a Panáková Ludmila12.7. (Tupec
61, 53)
Česnek Miroslav 12.7. (Veselíčko 12)
Dvořáková Božena 26.9. (Veselíčko 69)
Hlobil Zdeněk 27.9. (Veselíčko 47)
Šneidr František 4.10. (Veselíčko 136)
Pailová Věra 11.10. (Veselíčko 6)
Krampla František 25.10. (Veselíčko 46)
Gramerová Ludmila 22.11. (Tupec 15)
Roční kompletní rozbor hospodaření
JZD
za
r.
1969
Veselíčko-Tupec,
obhospodařovalo v uplynulém roce 541,20
ha zemědělské půdy včetně 41,3 společných

záhumenek. Členů mám JZD 180, z toho
trvale činných 110 osob, tj. těch, kteří
odpracovali
požadované
minimum
pracovních dnů. Na jednoho pracovníka
stálého připadá 4,92 ha zemědělské půdy.
Výsledky hospodaření v r. 1969 byly
nejlepší od založení JZD, tj. od roku 1956.
Porovnání výsledků hospodaření za
uplynulé 3 roky:

NZPX celkem

HZP celkem

Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
1967
1968
1969

6 081
6 277
HZP na 1 ha
12 162
12 554
TP celkem
4 450
4 885
TP na 1 ha
8 900
9 770
Tržby celkem
5 297
5 065
Tržby na 1 ha
10 594
10 130
Prodej RV celkem
3 527
Prodej RV na 1 ha
7 054
Prodej ŽV celkem
2 607
Prodej ŽV na 1 ha5 382
5 316
Tržby za RV celkem
2 242
Tržby za RV na 1 ha
4 484
Tržby ŽV celkem 2 250
2 426
Tržby ŽV na 1 ha 4 500
4 852

Plán
1969

6 180

6

134

12 140

12 268

4 334

4 457

8 668

8

5 003

4 707

10 006

8 014

3 390
3 619
6 780
7 238
2 691
2 658
5 080

3

5

214

2 090
2 403
4 180
4 806
2 272

2

121

4 544

4 404

914

381

6 722
2 540

4 242
2 202

Na úseku rostlinné výroby byla
plánovaná výroba v minulém roce ve všech
ukazatelích splněna a překročena až na
výrobu siláže, které se mělo vyrobit 18 916
q ale ve skutečnosti se vyrobilo 12 333 q.
Výroba ze sadů byla překročena. V plánu
bylo vyrobit a prodat výrobků za 566 000,–
a skutečnost byla 630 000,– což jest o 64
000 Kčs více.
V minulém roce byla dokončena
výsatda sadů. Podle výrobních podmínek
tradic a skutečností družstvo se zaměřilo
již přrd 5 léty ke specializaci a dnes se již
dostavují výsledky. K 31.12. 1969 činí
výměra sadů 48 ha zemědělské půdy JZD.
Zastoupení druhů v ha a počtech stromů
neb keřů.
Jabloně
29,50 ha 11 350 kusů
Hrušně
2 ha
2 000 kusů
Broskve
2,50 ha 1 400 kusů
Višně
6 ha
2 500 kusů
Rybíz
8,70 ha 16 500 kusů
Jahody
2 ha
jako
podkultura v sadech
Celkem tedy bylo vysázeno 36,75 kusů
ovocných stromků a keřů. Sklizeň a tržby
z ovocnářství za r. 1969:
plán
Skutečnost
Jablka
400 q 84 500,–
174 q
130,–

Hrušky
Broskve
Rybíz
Jahody

20 q
7,–
200 q
48,–
400 q
332,–
150 q
113,–

3 500,–

55

q

100 000,–

78

q

275 000,–

587 q

105 000,–

161

q

U jednotlivých druhů se nesplnil plán
pouze u broskví toto ensplnění byl
nahrazeno a sklizní u rybízu a jablek,
jahod, takže plán tržeb byl překročen, jak
již bylo uvedeno o 64000 Kčs. Potíže byly
s jádrovým
ovocem
a
to
hlavně
nestandardního s alejových stromů, které
se nebraly vůbec nebo jako padaná.
Ošetřování výsadeb během roku a nová
výsadba na ploše 13 ha byly prováděny
dobře zásluhou vedoucího zahradníka Fr.
Pospíšila a práce družstevníků a také
brigádníků. Na příští rok tj. 1970 jsou
plánovány tržby z ovocnářské výroby
částkou 856 000,– z toho jablka 100 000,–
broskve 150 000,– rybíz 360 000,– jahody
105 000,– a ostatní ovoce 15 000,– cibule 76
000,– a květiny na semeno 50 000Kčs.
Sklizeň zemědělských plodin:
Plocha
Hektarové výnosy
Celková sklizeň
Plán Skutečnost

Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Celkem

90,78 ha
2 617 q
12,80
348 q
79,14
2 870 q
17,24
434 q
199,96 ha
6 269 q

31

28,80

25

27,20

30

36,20

27

25,10

Mělo býti sklizeno ze 199,96 ha
obilovin 5 642 q, ale sklidilo se 6 269 q
obilí tedy o 627 q více. Dodávkový úkol
1600 q splněn na 100% na krmný fond a do
míchárny dodalo se:
Cukrovka
46 ha 400
q
397 q
18 259 q
Brambory
12 ha 180
q
230 q
3 442 q
Řepa
5 ha
450 q 565
q
2 825 q
Plánovaná dodávka cukrovky byla
splněna na 99,3% a brombor na 100 %.
Dobré výsledky v RV ovlivnily nejen dobré
klimatické podmínky, ale ve značné míře
rozšíření nových odrůd a také spotřeba
průmyslových hnojiv. Toto vzýšení
spotřeby hnojiva bude silně působit na
případných
poklesů
na
výnosech
klimatických podmínek. Bude však třeba

zajistit, aby tato hnojiva byla k dispozici
právě tehdy, kdy je vhodná doba
k upotřebení. V boji proti plevelům,
chorobám rostlin a živočišným škůdcům se
vyčerpalo
chemických
ochranných
prostředků celkem za 72000,– ale účinnost
nebyla vždy 100%- Pro r. 1970 je situace
nepříznivá při uzavírání smluv na dodávku
postřiků, většina těchto látek nedostane
koupit, poněvadž nejsou.
Stavy hospodářských zvířat:
Stav k 1.1. 1969 Stav
k 31.12.1969
Skot celkem 370 ks
366
z toho dojnice 184
187
Prasata celkem
612
697
z toho prasnic 68
63
Stavy zvířat k 31.12 1969 proti stavu
k 1.1. se snížily u skoty celkem o 4 kusy a u
prasnic o 5 kusů. Snížení skotu bylo
způsobeno dodáním 12 kusů nad plán
v důsledku nedostatku masa na Vánoce.
V užitkovost hospod. zvířat byla splněna a
překročena mimo odchov selat kdy na
splnění plánu chybí 103 ks selat, tento
počet uhynul v lednu a únoru 1969 na
infekční gastronitidu. Také prasnice byly
napadeny touho chorobou, která byla
následkem neplodností.

Bilance krmiv
Dle stavu krmiv k 1.1.1970 a plánované
výroby je situace v krmivech dobrá. Jadrná
krmiva včetně přídělu, která obdržíme
z centrálního fondu nám dostačí ke
splnění zvýšených úkolů ve výrobě a
dodávce. Nyní se projevuje menší
nedostatek siláže jest rozplánovaný tak,
že vydrží do sklizně zeleného krmiva.
denní dávky pro dojnice jsou 25 kg a pro
ostatní dospělý chov 15 kg. Tímto
způsobem musí se také rozdělit seno, by
s tímto se vystačilo do nové sklizně.
Rozbor investic
Investiční bilance plánované na r. 1969
byly vysoce překročeny a bylo dosaženo
značných úspor jak při výstavbě sadů tak i
při stavbě garáží. Kdyby bylo dostatek
stavebního materiálu tak stavba garáží
jejíchž dokončení je plánováno na říjen
1970 byl již hotova.
Vývoj zaměstnanosti a odměňování
V r. 1969 procovalo v JZD 110 trvale
činných pracovníků, z toho bylo 68 žen.
Z toho počtu 110 pracovníků, je 69 osob nad
55 roků, 41 do 55 roků. Věková struktura
osob trvale činných je nepříznivá. Proto se
přikročilo ke stavbě bytovky, která má být
v r. 1971 dokončena. Také se daří družstvu
získávat pracovníky z průmyslu a v tomto

roce byly získány 4 osoby a tito také
stoupili za členy JZD. Odměňování v JZD
včetně podílů vyplaceno 2 050 000Kčs.
Tato částka je proti minulým létům značně
vyšší, ale zdaleka nedosahuje těch odměn,
které si pracovníci za svou práci zaslouží a
aby byli placeni za práci jako v průmyslu.
Tvorba a rozdělení hrubého důchodu a
čistého zisku:
Plánovaná
hrubá
zemědělská
produkce ve výši 6 134 000,– byla
překročena o 143 000,– a to překročením
v rostlinné výrobě o 92 000,– v produkci
živočišné o 32 000,– a přírůstku zvířat o
19000Kčs.
Celková hrubá produkce
vyčerpána nebyla, ku konci roku je
zvýšený stav vlastních výrobků o 136
000Kčs. Po odnětí materiálových nákladů
odměn a ostatních výdajů je čistý zisk 1 298
000 ,– který byl rozdělen takto: Na
zemědělské dani se odvedlo 306 000,–
příspěvek na OZS 3 000,– na fond
kulturních a sociálních potřeb 50 000,–
splátky v neseného živého a mrtvého
inventáře 160 000,– a k rozdělení na
podíly zůstalo 250 000,– Počítalo se, že
nebude vždy tak příznivý rok jako 1969
pamatováno na rozvoj JZD a na upevňování
jeho stability Proto bylo na fond výstavby
místo 79 000,– plánovaných 450 000,– a
z rezervního fondu jest 79 000,– nyní jest
na rezervním fondu 1 028 000Kčs. Během

roku nebyly obdrženy od nadřízených
úřadu žádné dotace ani subvence do
provozu.
Různé záznamy
Až do 14.1 byla mrazivé počasí, až do
20°C po něm pak začalo tání sněhu a
deštivo. Od února je časté sněžení, které
v celé ČSR zvláště na drahách, přesto že i
vojíni vypomáhali, měli vlaky zvláště
z Prahy až 3 hodiny zpoždění.
Oslavy 1. května ačkoliv byly v mnoha
městech a vesnicích konány poněkud jiným
způsobem byly však důstojnou oslavou
pracujících ve všech továrnách, průvody 1.
května v městech ČSR. Vzpomenuto také
osvobození
Československa
Rudou
armádou. Mnoho věnců a pietních
vzpomínek u hrobu padlých sovětských
vojínů. Našli se však také chuligáni, kteří
poškozovali hroby, strhovali vlajky a
prapory: „Čest rudoarmějcům za naše
osvobození z jarma fašistů“.
9.květen byl slaven jako minulé roky,
průvodem z Tupce na Veselíčko s hudbou
k památníku první světové války a obětem
okupace. Položeny věnce a ohňostroj. 18.5.
Cyrilometodějský rok víry. Jubilejní rok
1100 výročí úmrtí sv. Cyrila. Dne 18.května
v 9:30 hod ráno, byla sloužena mše u sv.
Floriána
(zám.nádvoří)
kde
bylo
prostranství
vyzdobeno.
Odpoledne

v 15hod. byl průvod od této sochy
s hudbou na Viinov, kde byla pobožnost ku
cti sv. Jana Nepomuckého. Občané
z okolních vesnic nedokázali svojí účasti,
že jsme důstojnými syn vzdělaného národa.
Uspořádal duchovní správce z Oseka a
pořadatelé.
6.6. byla přepadena v parku Old.
Chodilová, která šla k autobusu na 6hod.
ráno. Tento pachatel ji sekl sekerou do
hlavy a s těžkým zraněním byla převezena
do nemocnice. Byl dopaden v Olomouci.
Požárníci opravili a do velmi pěkného
souladu uvedli bývalou zvoničku u
hasičského skladiště. 20.7. Bylo vysvěcení
této zvoničky. Do 5.7. bylo počasí deštivé a
poté bylo slunečno a teplota až 32°C.
V JZD začaly žně od 24.7., počasí až na
dva dny byly, které pršelo byly slunečné a
teplé 24-30°C. Žňové práce pokračovaly
velmi rychle, poněvadž mohly býti
nasazeny všechny stroje. 15.8. byli členové
PSVB na poradě v Lipníku se členy SNB.
Náčelník s. Juhelka obeznámil nás s úkoly
se zajišťováním MNV a KSČ a ostatních
složek NF k zajištění pořádku a klidu ve
dnech od 18.8. do 24.8. k výročí příchodů
vojsk
Varšavské
smlouvy
do
Československa.
Počasí pro sklizeň otavy a chmele bylo
dosti příznivé, však pro nedostatek česačů
bylo JZD nuceno voziti chmel na stroj ku

česání do Laznik. Co se týká výstavby za
kamenolomem, vystavěl dome s. Černoch,
s Metelka Václav zahradní chatku,
montovanou prování p. Pech a ředitel
průmyslové školy Pavlík z Přerova. Také
na pozemku zakoupeno od p. Spáčilové
(střelnice) stavěl p. ----- z Přerova.
13.11 Ve stanici Prosenice-Radvanice
vykolejil
vlak,
demolovat
stožáry
trakčního vedení, vjezdové návěstidlo,
doprava byla přerušena v obou směrech.
Počasí od 25.11 bylo sychravé a začalo
při mrazech sněžit. Sněhové kalamity
projevily se nejvíce v Čechách a pohraničí.
Také v Ostravě byly brigády k úklidu a
uvolnění sněhu, všechny vlaky měli
zpoždění. Práce JZD byly včas skončeny, od
28. mrazy zesílily až na 10-13°C. Od 2.12
objevila se velká kalamita sněhová jak
v ČSR tak SSR i jiných zemích. Mrazy do
22.12 až –20°C i více a narušily dodávky
uhlí do továren a elektráren, které byly
nucenu vypínati proud 2 a i více hodin po
několik dní. To také projevilo se
v plynárnách v dodávce plynu.
Sovětští vojáci nám vypomohli jak
potřebnými agregáty tak i vozidly. (Zprávy
další dle přiložených tisku novin).
JZD vypomáhali chovanci z dětského
domova ve všech špičkových pracích tj. ve
žňových pracích, bramborech a chmelu.
Jsou také za práci odměňování penězi, mimo

toho i ovocem třešněmi, jahodami a jiným.
Družstvo
také
pro
zaměstnance
uspořádalo:
30.3. 1969 Lipník
V zeleném háji
(divadelní předst.)
2.4. 1969
Lipník
Estráda
30.4. 1969 Lipník
Z lešských mnů
4.5. 1969
Lipník
Do lesíčka na
čekanou
14.5.
Veselíčko film k MDŽ
15.8.
Velehrad zájezd
25.8.
Hostýn
zájezd
11.6. 1970
Brno
Zájezd na „Letní
revue“
12.6. 1970 Pavlištík Za
úhradu
pobytu v dětském táboře
Mimo toho ještě několik filmů
v kinosále ve Veselíčku „pro členy byly
vstupenky propláceny“.
25.10. Krampla František jako svatební
dar 1000,–
10.11. Kovaříková Anežka, svatební dar
200,– (50 let)
11.3. Hoferek František, ke zlaté svatbě
28.3. Čuda Ladislav mladší, příspěvek
k nástupu vojenské služby
Členové včelařů Veselíčko-Tupec
Hudlík
Talavášek
Hasoň
Richard
svatopluk

Hasoň Bořivoj
ml.
Panák Josef
Grygar Josef
Kuban Josef
Panák
František
Pacáček Karel
Frydrýšek
Miroslav
Navrátil
Evžen
Bém Zdeněk

Kropka
Stanislav
Gogela
Jindřich
Pacák Jaroslav
Kudrna J.
Bouchal
Jaroslav
Pospíšil
Ladislav
Velešík
Antonín
Ryšánek
Miroslav
Krkoška Vilém, tento se zabývá
chovem , což se mu daří dobře.
Mateřská školka 1968/69
Školní rok 2. září 1968 zahájen. Do
školky bylo zapsáno a přijato 26 dětí
starších 3let, zaměstnaných maminek.
končen byl školní rok slavnostní scénkou
maňásků
27.
června.
Děti
přišly
v doprovodu
rodičů, rozloučily se,
poděkovaly za péči. Do školy odchází 7
dětí. Školní rok byl velmi neklidný, plný
změn neveřejném i politickém dění.
Prezidentem zůstává vážený s. Ludvík
Svoboda. Jinak dochází ke změnám
vedoucích stranických i vládních činitelů.
Ustanovena
byla
federativní
ČSSR
s republikou českou a slovenskou. Jan

Palach se upálil v Praze, byl to
vysokoškolský
student
Karlovy
university. Jeho pohřeb se konal 25.ledna
1969.
V předvečer 28. října byl uspořádán NF
lampiónový průvod z Tupce k památníku
(Ohňostrojem) na počest 50let trvání naší
vlasti. Bylo vzpomenuto mnoha obětí
našich občanů v obou světových válkách.
Průvod uspořádán i v předvečer 9.května
ukončení II.světové války a položeny
věnce obětem. Žáci ZDŠ připravili malý
program za vedení s. Šedové. Obnovena
zvonička u požární zbrojnice, svépomocí
občanů zvláště požárníků a 20. července
vysvěcena a uvedena do provozu.
Z iniciativy
SRPŠ
uspořádána
mikulášská
slavnost,
děti
byly
obdarovány různými dárky. 14. prosince
navštívily děti v doprovodu rodičů
divadelní
představení
„Broučci“
v Olomouci v Hodolanech, spolu se žáky
ZDŠ. U Vánočního stromku bylo hodně
radosti z nových dárků, které v hodnotě
800,– zakoupila SRPS. S patronátem JZD má
školka mnoho užitečného ovoce. Všichni
rodiče dětí mohou býti spokojeni
s výchovou svých dětí o něž vzorně se
stará ředitelka M. Polášková a p. Světlana
Kavková.
Škola ZDŠ 1969/70

Zahájen 1.9. 1969 a ukončen 30.6. 1970.
Změny v učitelském sboru nebyly.
V I. třídě vyučoval ředitel Julius
Nádvorník
20 žáků
V II. třídě vyučovala Hlobilová Jana
21žáků.
Ve III. třídě vyučovala Šedová Božena
23 žáků.
celkem 64
žáků.
Vánoční prázdniny od 22.12. do 17. 1.
Jarní prázdniny od 16.3. do 21.3. Kulturní
vystoupení 100 výročí narození V. Lenina a
25 výročí osvobození. 29.5. návštěva
divadla v Olomouci. 27.6. Školní výlet na
jižní Moravu. 7.6. Dětský den Docházka do
školy po celý rok byla pravidelná bez
větších výkyvů. Pololetí skončilo 13.2.
Nepropadl nikdo. 2. pololetí skončilo 30.6..
Propadl žák 3.postup.ročníku. Josef Kotek,
který učil s 4letou přestávkou 28 roků. Na
jeho místo nastoupí Rostislav Pospíšil
učitel 9letky v Oseku.
Knihovna
Knihovna
není
již
samostatně
hospodářskou složkou – vše spravuje
(nové knihy, peníze) středisková knihovna
v Lipníku n/B. Místo knihovníka Antonína
Dostála, který přesídlil do Lipníka
nastoupila Pavla Hučínová. Nyní nevybírá
se za každý svazek při výpůjčovném, ale

jednorázově za celý rok zakoupením
čtenářské legitimace. Knih půjčených bylo
904 ks. Čtenářů 203, Svazků knih 1844. Od
začátku roku přibylo 28 knih.
TJ Sokol
Od září 1969 byly řešeny tyto hlavní
problémy:
1. Cvičitelský sbor
2. Úklid sokolovny
3. Oprava Sokolovny
4. Oprava a nákup nářadí a dále celá
řada problémů menšího rázu
zajištující provoz v sokolovně.
Nejvíc starostí působí zajištění
cvičitelů. Ženské složky zajistila s.
Metelková Helena s Lasovskou Vlastou. S.
Střelcová Bohumila nahradila Hruškovou
Zdenu, která se provdala mimo Veselíčko.
Jmenované cvičitelky vedly žačky a
dorostenky. Vypomáhala jim Hasoňová
Bronislava. Cvičila je pravidelně dvakrát
týdně. Průměrná účast 55 žaček. S.
Mikšíková Růžena a s. Svobodová Jitka
vedly ženy – účast 9 žen.
Situace v mužských složkách byla
horší. Cvičení nebývalo pravidelné a to
především nepravidelné účasti cvičitelů.
Situace se podstatně zlepšila příchodem
zkušených s. Zedka Rudolfa a s. Zemánka
Jana, kteří cvičili pravidelně a se zájem.
Dále cvičili s. Šobáň Petr, Gogela Jiří,

účast 45 žáků a dorostenců. Muži necvičili,
poněvadž se nepodařilo zajistit cvičitele.
Úklid v sokolovně převzala s. Hrušková,
která se před 1. lednem 1970 přivdala mimo
Veselíčko. Na její místo nastoupila p.
Čeladníková Ludmila, která plní úkoly se
zájmem a odpovědně. Snaží se sokolský
majetek uchovat v nejlepším stavu.
V případě potřeby vypomůže i jako
cvičitelka. Opravu sokolovny zajišťujeme
v akci „Z“. V akci „ZL TJS pořádala
Silvestra, tentokrát bez programu.
Současně se zapojili do organizace
sportovních soutěží při dětském dnu.
Zúčastnili se členové oslav dne vítězství,
položili za TJ S věnec. Rovněž účast sokola
na pohřbu bývalého předsedy s. Srubka
Ladislava, byla aktivní. Podstatně se
zlepšila spolupráce s JZD a MNV kde mají
funkcionáři pochopení pro tělovýchovu.
Svaz ČSSP
Od říjnových událostí neměl pro
nezájem mnoha členů celkem žádných
schůzí. Teprve v r. 1970 zjišťovali jsme
členové výboru při vybírání příspěvků 5Kčs
za r. 1969, že přes přesvědčování mnohých
zůstalo nás 27. Snažíme se by ČSSP opět
byly uznány a pochopeny zásluhy
spojeneckých armád při vstupu do ČSSR.
Rudou armádou byla nám vrácena
svoboda. Kolik krve bylo prolito pro

osvobození Československa. Čest a sláva
rudé armádě naši osvoboditelce. Budeme
vždy považovati je za bratry a ženy a naše
děti. „Se sovětským svazem na věčné času“.
ČSČK
V naší obci jest dosti členů, kteří
pracují a vypomáhají velmi často při
různých úrazech. Předsedou byl s.
Zahradník a po jeho přestěhování do
Prosenic nebylo vedeno celkem žádných
schůzí a nebylo pořádaných zápisů o
zásahu členů při úrazech. V obci VeselíčkoTupec jest počestná akce dárců krve.
Nejvíce odběru má s. Velešík Antonín
z Tupce, kterému byla udělena plaketa dr.
Jánského. Další dárci, z nichž někteří jsou
nositeli odznaku „Zasloužilý dárce“ nebo
„Vzorný dárce“. Jsou to s. Šeda, Bernhauer
Jar., p. Vagrčková Ant., Metelková Vlasta,
p.Kalusová, Velešíková, Látalová, Dohnal
Josef a Dohnal Fr., Posledních pět jest
z Tupce.
ČSPO
Výroční členská schůze konala se dne
14. prosince 1969 v kanceláři JZD. Program:
1. Zahájení
2. Správa a činnosti místní jednoty
3. Správa revizní komise
4. Diskuse
5. Volba volební komise a delegner
okresní konferenci

6. Usnesení
7. Zhodnocení ČSPO
8. Zakončení
Schůzi zahájil s. předseda Oldřich
Dokoupil, přivítal přítomné členy HJ a
hosty předs. MNV s. Poláška, ze Skoků,
Dolního Újezdu, Tupce, Laznik a s. Janču
zástupce OV ČSPO. Dvouminutovým tichem
byla uctěna památka zemřelého člena
Martínka
Hynka.
Předs.
zhodnotil
události za minulý rok a zdůraznil, že
život pomalu přichází do normálních
kolejí, které byly pro celý národ těžkou
zkouškou. Místní jednota má 44 reg. členů,
věk do 20 let nemá žádný z členů.
od 20-30 let13 členů
od 40-50 let7 členů
od 50-60 let7 členů
od 60-70 let 7 členů
nad 70 let 2 členi
Utvoření družstva žáků se osvědčilo a
hostili se svého úkolu na výbornou. V r.
1969 nebylo v naší obci žádných požárů.
Cvičení se strojem bylo 6x. Okresní cvičení
ve Výklekách za účasti sboru. Aplikační
cvičení v Dolním Újezdě nebyla jednota
zúčastněna. Členské schůze konány dle
potřeby. 6x v roce výborové schůze a 4x
členské schůze. S. Pazdera Stanislav měl
v místním
rozhlase
přednášku
jak

předcházeti požárům. S. Nádvorník Julius
pravidelně 1x měsíčně přednášku proti
požární ochraně. S. Hučín Antonín
přednášku o požární ochraně v dětském
domově. Na brigádách pro zvelebení obce
není přesný přehled o odpracovaných
hodin. Na úklid zbrojnice a ošetření
požární techniky 250 hodin. Požární vůz
vyjel 1020 km pro PJ. O údržbu se stará
Hučín Stanislav. Spolupráce s MNV je
dobrá a pro požární sbor má pochopení a
vždy splní požadavky sboru. Na běžném
účtu jest 826,67Kčs a v hotovosti
v pokladně 218,82Kčs. Celkem 1 046Kčs. S.
Skopal měl připomínku na výchovu
mládeže a doporučoval navázat styk
s místními občany pro získání do
žákovského družstva. S. Hučín Antonín
zhodnotili práci žáku dětského domova a
za tu jim poděkoval. S. Polášek předseda
MNV poděkoval požárníkům za jejich práci
a příslib veškerou možnou pomoc NV
požárnímu sboru. Volba nového výboru
požární ochrany:
1. Dokoupil Oldřich – předseda
2. Zavadil Br.- místopředseda
3. Hučín Antonín – velitel
4. Váňa Jan – or. referent
5. Pazdera Stanislav – ref. prevence
6. Střelec B. – hospodář
7. Hanzlík Jar – jednatel
8. Bém Zdeněk – ved. mládeže

9. Navrátil M. – kulturní referent
Delegát na okr. konferenci - Hučín
Antonín
revisor účtu - Čeladník Antonín
Závazky členů – Skopal Vít
Členové místní jednoty pomohou při
špičkových pracích JZD. Výstavba a údržba
požární zbrojnice. Údržba okolí požární
zbrojnice. Oprava střechy a sušící věže.
Údržba požární techniky. Provedení sběru
kovového šrotu. Pomoc na dobudování
parketu. Závěrem s. Janča poděkoval
výroční schůzí a jejich práci a zhodnotil
výroční schůzi a přál do nového roku
hodně úspěchů a zdraví všem požárníkům.
MOKSČ
Zápis členské schůze MOKSČ ze dne
12.2.1969:
1. Zahájení
2. Referát zástupce OVKSČ
3. Politicko organizační zajištění výr.
člen. schůze
4. Volba volební komise
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
Schůzi zahájil v 19:30 s. Zapletal
Stanislav bylo přítomno 21 členů. Uvítal
přítomného zástupce OVKSČ s. Pokorného,
kterému předal slovo. S. Pokorný přednesl
referát z posledního zasedání ÚV zvláště
referát s. Štrougala z poslední zprávy
dálnopisu. S. Zapletal přednesl referát

k zajištění výr. čl. schůze, která bude
23.3.1969. Jednohlasně byli schváleni tito s.
Klvaňa
Matuška
Hanzlík
Vl.,
Al.,
Jar.
Velešík
Kuban
Antonín,
K.,
Pazdera
Panák
Karel,
Karel,
Dále byli přítomni navrženi někteří
členové jako kandidáti nového výboru:
Trávníček
Panák Karel, Petráš
Fr.,
Bouchal Jar, Jindřich,
Pacák R.,
Matuška Ol., Zedek
Hajda Fr.,
Velešík Ant., Rudolf,
Kuban
Derych Al,
Zapletal
Karel,
Pokorný
St.,
Spáčil
Ladislav,
Nádvorní
Drah.,
k Julius.
Poslední 2 odmítli kandidovat,
poněvadž jsou již ve výboru 13-16 let.
V diskusi všechny otázky zodpověděl s.
Pokorný. Zvoleni byli do výboru základní
orga. KSČ – 1969:
Spáčil Drah –
Matuška Alois
předseda
– člen
Panák Karel –
Bouchal
místopředseda
Jaroslav – člen
Velešík Antonín
Pokorný
– jednatel
Ladislav – člen
Petráš Jindřich –
Hajda Fr. –
hospodář
člen

Kuban Karel –
člen.
Volba byla členskou schůzí přijata.
Výbor organizace má 9 členů. Revizní
komise 2 členy. Členská schůze konána dne
24.7. v sekretariátě. Za OVKSČ s. Šebesta.
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Referát zástupce OVKSČ z aktivu s.
Husáka
3. Organizační záležitostí.
Schůzi zahájil jednatel s. Velešík pro
nepřítomnost předsedy. Zástupce OV podal
zprávu o věcích organizačních otázek a ve
věci nedostatků v práci výboru. Seznámil
schůzi s politickou situací ve státě a
okrese, poukázal na některé tendence
protistátní činnosti. S. Petráš objasnil
populaci placení příspěvků a zdůvodnil
některé nedostatky v práci výboru. S.
Veverka v diskusi zdůraznil politiku
strany
a
projevil
nespokojenost
s politikou vyšších stranických orgánů.
Po další živé diskusi a zdůvodnění s.
Šebesty bylo přijato toto usnesení:
1. Členská schůze ukládá výboru
rozpracovat pol. směrnici OVKSČ a
opatření k uskutečnění a redisaci
usnesení květnového pléna ÚVKSČ.
2. Členská schůze skládá výboru aby
zhodnotil svou práci a přijal
opatření, že za pomoci OV budou

provedeny
případné
kádrové
změny.
3. Výboru se ukládá zajistit na příští
schůze, řádnou účast a zajistit
zástupce OVKSČ, který zodpoví
všechny připomínky.
4. Schválení vyškrtnutí člena s.
Pazderu Stanislava na jeho žádost.

Rok 1970
V tomto roce mnoho se změnilo
v dějinách naší republiky. Prvně projev
prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Na
prahu nového roku vás všechny srdečně
zdravím. Bývá to už tak, že v těchto dnech
zamýšlíme nad tím, co radostného i
neradostného jsme prožili v roce minulém.
Loňský rok 1969 nebyl slavný. Naopak byl
to jeden z nejobtížnějších a nejsložitějších
v životě naší země. Nechci se pouštět do
jeho podrobného hodnocení. Naprosto do
jeho podrobného hodnocení. Naprostá
většina z nás si z celého srdce přeje, aby se
naše republika dobře a úspěšně rozvíjela.
Abychom všichni mohli v dobré pohodě
pracovat pro lepší zítřek nás i našich dětí.
A práce k tomu vytvořil uplynulý rok –
přes všechny obtíže a problémy důležité
základy a předpoklady. Základy bez nichž
by žádný vývoj naší republiky nebyl vůbec
možný. Předně jde o skutečnosti, že jsme
našli dosti sil, vůbec i rozhodnosti,
abychom překonali vážné krize a vyvedli
zemi na cestu skutečné konsolidace.
Vítězství
jednoznačné
orientace
a
socialistický rozvoj naší vlasti podle
Leninských principů je naším společným
úspěchem a spolehlivým základem do
budoucna. A máme dosti vůle a sil a

odhodlání dovršit tento vývoj a
uskutečnit pozitivní program další
výstavby naší země. Program zabezpečující
všestranný vývoj naší země, našeho
národního bohatství, ekonomiky, kultury,
našich lidí.
Druhým základem našeho dalšího
rozvoje je výrazné posílení vedoucí role
komunistické strany a upevnění jejího
vedení. Vývoj nám potvrdil, že jen ona
může být silou řídící skutečně pokrokový
vývoj naší země a naší společnosti. Ona
stála v čela dlouhých obětí plných zápasů
našeho lidu, nejen proti kapitalismu, ale i
proti Hitlerovským okupantům. Pod jejím
vedením uskutečnil náš lid velikou
socialistickou přestavbu naší země. Dílem
strany bylo i spravedlivé vyřešení
svébytnosti i vzájemného stavu obou
národů. Komunisté stáli a stojí včele snah
o nápravu minulých nedostatků. Upevnění
a posílení naší strany započalo v minulém
roce je proto v zájmu celé společnosti.
Svou odpovědnou úlohu v úsilí a rozkvětu
naší vlasti, komunisté nemohou plnit sami.
Musejí se opírat především o dělnickou
třídu i o rolníky, pracovat s nimi a pro ně
trpělivě je získávat pro aktivní účast ve
veřejném a hospodářském životě.
Třetí jistotou na níž jedině můžeme
stavět svou budoucnost, jsou naše
přátelské a spojenecké svazky se

Sovětským svazem ani jeden zásadní
problém jak našeho dalšího rozvoje, tak i
našeho mezinárodně-politického vývoje
postavení bychom nebyli sto řešit bez
obnovení plné vzájemné důvěry a
spolupráce se Sovětským svazem i druhými
zeměmi socialismu.
To platí i v hospodářské oblasti.
Součinná dělba práce ze socialistickými
zeměmi,
zeměmi
v ekonomice,
vědě,
technice, je pro nás rozhodující cestou
k dosažení světové úrovně. Zároveň je i
spolehlivou základnou pro rozšiřování
obchodu s ostatními zeměmi. i v našem
mezinárodním postavení r. 1970 a zejména
v Sovětském svazu výsledky zásadního
významu pro náš další vývoj. Tyto 3 jistoty
jsou základní předpoklady rozvoje naší
země. Jak na těchto základech budeme
stavět a jaké budou výsledky naší práci, to
bude ovšem záležet jen na nás všech,
především jak dovedeme řídit náš stát.
Nejvýznamnější události v r. 1970
5.1. V Houstonu (USA) byla zahájena
konference o Měsíci na níž 142 vůdců z 9
zemí přeneslo zprávy o rozboru hornin,
které z Měsíce na zemi přinesla posádka
Apolla 12. Vzorky potvrdily hypotézy, že
na
naší
oběžnici
neexistoval
ani
v minulosti život.

23.1. Svět se otřásl nad bestiální
vraždou
amerického
odboráře
J.
Vablonského, jeho ženy a dcery. Z činu byli
obviněni 3 muži.
11.4. Z Kennedyho mysu odstartovala
na Floridě raketa Apollo 13 z další měsíční
výpravou
amerických
kosmonautů.
V blízkosti Měsíce však došlo k poruše na
lodi, kosmonautům se jen s velkými
potížemi vrátit se opět na zemi.
5.3. v platnost vstoupila smlouva o
nešíření jaderných zbraní když SSSR a USR
odevzdaly v Moskvě ratifikační listiny
smlouvy k uložení do sovětských archivů.
Vláda Británie tak učinila v r. 1968.
21.4. V Kremlském sjezdovém paláci
v Moskvě bylo zahájeno dvoudenní
zasedání k 100.výročí narození velikého
myslitele V.I. Lenina. Leninova díla byla již
přeložena do 51 jazyků.
3.5.
Katastrofální
zemětřesení
postihlo Peru. Několik měst bylo
prakticky vymazáno z mapy desetitisíce
lidí přišlo o život, mezi nimi i 15 členů a
československé horolezecké expedice.
19.6. nejdelší pobyt ve vesmíru úspěšně
zakončila posádka sovětské kosmické lodi
Sauz9. Na orbitální dráze kolem planety
strávili kosmonauti 18 dní.
24.9. V Kazachstánu přistála Luna 16
bez lidské posádky, přivezla vzorky měsíční
horniny.

17.11. V západním Berlíně zranil
výstřely E.Veill sovětskou stráž u
památníku padlých sovětských vojáků.
Chtěl prý tak zabránit ratifikaci smlouvy
SSSR-NSR.
13.11. Východní Pákistán postihla
jedna z největších katastrof v dějinách
lidstva. Při obrovském hurikánu přišlo o
život asi 400 lidé, navíc začala řádit
cholera, která postihla i Evropu.
17.11. Na Měsíci přistála Luna 17 na
měsíční povrch první vozidlo Lunochod 1,
který začal samostatný průzkum našeho
souputníka.
19.11. V Moskvě oznámili, že zemřel
maršál SSSR O. Jeremenko. Byl čestným
občanem Ostravy, které v r. 1945 pomáhal
osvobozovat.
Letošní rok je ve znamení dvou
významných výročí, která hluboce se
dotýkají našich novodobých dějin. Jest to
25
výročí
osvobození
naší
vlasti
Sovětskou armádou a 100leté výročí
narozenin Vlad.Il. Lenina. V letošním
jubilejním roce stého výročí Lenina si dnes
připomínám den jeho úmrtí 21. ledna 1924.
Referát s. Husáka na zasedání ÚVKSČ dnes
29.1. 1970 (Příloha z novin)
Proobnovení v mysli zvláště mladé
generace u příležitostí 25 výročí ukončení
druhé světové války ukrutností fašismu
uvádím
stručný
přehled
hlavních

politických událostí, které se udaly od
jejího vypuknutí až do doby porážky
fašistů slavnou Sovětskou armádou, která
nás od bestiálností Hitlera a jeho vrahů
nás osvobodila. Čest památce padlých
vojínů ať potrvá na věčné časy.
Zatčen v Ostravě Jan Navrátil, tesař.
Začátkem ledna 1943 byla zatčeni dělníci,
kteří pracovali v Ostravě. Libigr Lad.,
Mareček Antonén, Frélich Florián, Mádr
František, Navrátil Lad., Neugebar Fr..
15. 1. Zatčen Lipner Vladislav
16. 1.
V zatýkání gestapem bylo
pokračováno, zatčeni byli: Švarc Osvald,
Skařupa Volh., Zavadil Břetislav, Kelar
Gustav, Navrátil Josef, Čoček Vladislav,
Pacáček Roj., Dohnal Libor. Zatčení byli
posbírání do aut a odvezení na gestapo do
Přerova, za pár dní byli ztýrání do
koncentračního
tábora
Osvětimi.
Zatýkání bylo v celém okolí, v Laznikách,
Oseku, Tupci, Lipníku atd.
K trestu smrti byli odsouzení Fr.,
Neugebauer a Navrátil Jan. Lidovým
soudem ve Vratislavě poprava byla
provedena za 90 dní po rozsudku.
Nařízen soupis narozených v r. 1924.
byli to Karel Tuma, Záboj Stanislav,
Čeladníková
Ludmila, Pokorná Anna,
Svobodová Marie, Jurajdová Drahomíra,
Skopalová Marie, Kovaříková Blažena,
Čeladníková Milada, převzati byli na práce

do Německa. S velkou nelibostí přijal lid
volbu dr. Háchy. On to byl, který první
podepsal zatykač na T.G.M. 1914. Od
prosince r. 1938 do 15.3. nikdo nevěřil
úmluvu s Hitlerem o neporušení Hranic
našeho státu. Pod tlakem Německa a
slovenských zrádců bylo Slovensko od
našeho státu odtrženo a prohlášeno za
samostatný
sát.
Prezidente
zvolen
pomaďarštěný Slovák Jos. Tiso, kněz.
Bylo 9:30 hod kdy první auta německé
přechody přijely do naší obce. Počasí bylo
nevlídné, sněžilo již i v noci. Dlouho se
nezdrželi, odpoledne projížděla útočná
vazba a dělostřelectvo.
28.3. byla odzbrojena naše armáda a
vše bylo Němci odvlečeno do Německa v
okrouhlé ceně 40 miliard Kčs.
24.5. musela báti provedena sbírka na
něm. červený kříž, bylo vybráno 2851Kčs.
27.5. 1942 byl v Praze atentát učiněn
na
zástupce
protektora
Rajnharda
Heidricha, který zranění podlehl. Atentát
byl proveden Janem Kubišem, Moravanem
Josefem Gabčíkem Slovákem a Čechem
Zdeněkem Valčíkem, nařízeno stanné
právo.
Dne 14. 12 ve 12 hodina v poledne zřekl
se náš prezident T.G.Masaryk prezident
úřadu pro vysoké stáří. Za svého nástupce
doporučoval Dr. Beneše Eduarda byl
narozen 28.5. v Kožlanech u Kralovic.

T.G.Masaryk dožil svůj život zemřel 14.
září 1937 ve 3 hod v noci dožil se 87 let a 6
měsíců a 7 dní, pochován byl v Lánech po
boku své choti.
3.9. 1938 Započato znova svoláním na
rychle
záložníků.
22.9.
odstoupila
Hadžova vláda a utvořena nová
koncentrační za předsedy gen. Jana
Syrového. 24.9. Prezident Beneš nařídil
mobilizaci záložníků do 40 let. Z Veselíčka
narukovalo 65 mužů. Jediný Sovětský svaz
zůstal nám věřen, ale tehdejší naše vláda
pomoc zamítla. 30.9. Přijaty všechny
Mnichovské podmínky a podvedeno
k největší potupě co národ může stihnouti
– „kapitulaci“.
1.10.
počato
s vyklizováním
odstoupených pasem Německu. 5.10.
odstoupil Dr. Ed. Beneš z prezidentského
úřadu.
22.10.
Odjíždí
podruhé
do
vyhnanství aby pro svůj národ pracoval za
hranicemi.
JZD
Roční rozbor hospodaření JZD.
Veselíčko Tupec. JZD Veselíčko-Tupec v r.
1970 obhospodařovalo 561 ha celkové
výměry včetně společných záhumenek,
které jsou ve výměře 43,12 ha orné půdy.
Členů má JZD 185 a stálých pracovníků,
kteří minimum určených dní je 145.
Průměrný věk všech družstevníků je 57

roků a na jednoho pracovníka připadá
v JZD 3,72 zem. půdy. V rostlinné výrobě i
živočišné dosáhli velmi dobrých výsledků.
V rostlinné výrobě, která částečně
ovlivňována nepřízni počasí dosáhli
dobrých výsledků. Na celkový průběh
sklizní mělo nepříznivý vliv počasí. Došlo
proto k zahájení sklizni obilovin, tím se
sklizeň posunula a toto mělo pak
nepříznivý vliv na zahájení dalších
sklizňových prací, jak chmele, brambor,
kukuřice potom i cukrovky, díky
obětavosti všech pracovníků v rostlinné i
živočišné výrobě, veškeré práce byly
zvládnuty a nedošlo k žádným ztrátám.
Plánované ha výnosy jednotlivých druhů
obilovin byly splněny a překročeny
s výjimkou ovsa, u něhož byl ha výnos o 1,5
q nižší, o vyšších ha obilovin v letošním
roce, rozhodla zejména kvalita základní
agrotechniky a minimální ztráty ve
sklizni. Nejvyšší ha výnos byl dosažen u
odrůdy „Mironovská“ a to 35,7 q a u
ječmene u odrůdy R20 a to 35,80 q. Plán
obilovin byl splněn na 100%, a na fond
krmiv, které se budou odbírat ve formě
směsi bylo dodáno 973 q. Plánované tržby
byly v důsledku dodáním kvalitního obilí
překročeny.
Zhodnocení sklizně chmele.

Chmel byl sklizen z plochy 7,83 ha a
bylo sklizeno 117 q při výnosu 14,9 ha.
Chmel se jeden rok česal česačkou Alkarys
, takže ruční česání odpadlo.
Sklizeň brambor, cukrovky, ovoce a
zeleniny
Rané brambory se sklidily z 2 ha a
sklizeň byla 339 q. Všechny brambory se
prodaly a plánovaná tržba byla 30 000Kčs,
byla překročena o 2 863Kčs. Ostatní
brambory byly sklizeny z 22 ha a to na celé
ploše ručně za velké pomoci by nebylo
možno tyto sklidit neboť družstevníci byli
zaměstnáni při jiných sklizňových pracích.
Plánovaný výnos byl 190q nebyl dodržen a
bylo dosaženo 106 q 1 ha. Toto nesplnění
bylo způsobeno nepříznivým počasím velmi
pozdním dodáním sadby až v květnu, byly
také horší kvality, všechny bramborové
porosty i když byly ošetřeny, byly
napadeny plísní bramborovou. Plánovaná
dodávka 1000 q četně raných v důsledku
neúrody byla splněna pouze na 87,5 % a
bylo dodáno 875 q. Rozdíl byl splněn
náhradně dodáním 64 q obilí.
Cukrovka se sklidila ze 46 ha. Plán
nákupu, který byl 20 000,– byl splněn a
překročen o 252 q.
V r. 1968 byla uskutečněna výsadba
investičních sadů, které jsou na ploše 48
ha. Výsledky i když rodí teprve necelá
polovina
výměry jsou velmi dobré.

Produkce ze sadů ve výši 959 601 ,59Kčs
jsou 32,7 q z celkových tržeb rostlinné
výroby. V dosažené produkci i tržbách není
započtena produkce ani tržby za semena
květin, která bude kolem 200 000Kčs a
toto se převádí na r. 1971
Sklizeň a tržby z ovocnářské výroby
Plán
Skutečnost
Jablka 500 q
100 000,– 416
q
114 249,–
Broskve 300 q
150 000,– 399
194 331,–
Hrušky 10 q
1 000,–
14 q
1
655,–
Jahody 150 q
105 000,– 122
q
84 991,–
Rybíz
850 q
390 000,– 210
q
487 664,–
Cibule 300 q
60 000,–
309
q
162 62,–
Květiny na semeno
celkem
856 000,–
959 601,59Kčs

50 000,–

Veškeré sklizně jednotlivých druhů a
odrůd ovoce proběhly včas s malými
ztrátami. Potíže byly s jádrovým ovocem a
to hlavně nestandardního
s olejových stromů a od toho pomohlo

„Seliko“ Přerov. Ošetřování výsadeb během
roku bylo provedeno dobře a včas se
projevilo přeskočením hrubé produkce a
tržeb. Na r. 1971 jsou plánovány tržby za
ovoce 1 100 000Kčs tj. o 150 000 vyšší jak
bylo dosaženo v minulém roce. Veškeré
práce s družstevníky provádí František
Pospíšil družstevní zahradník, který
veškeré
zajištění
práce
vykonává
svědomitě a dobře.
Investiční výstavba
Plnění pánu investiční výstavby bylo
beze zbytku splněno. Plán uvažoval
dokončit stavbu garáže, zbudovat česačku
chmele a dle harmonogramu postupovat
ve výstavbě 8 bytových jednotek.
Rozestavěná stavba garáží byla dokončena
v říjnu 1970, postavěním 152 160Kčs tak, že
garáže byly postaveny nákladem 422
705Kčs. Stavba česačky chmele byla
započata v dubnu 1970 a dokončena
v sprnu1970. Celkový náklad
byl 798
062Kčs. Mimo tyto akce stavební skupina
pracovala na stavbě bytových jednotek a
za rok 1970 bylo provedeno prací
v hodnotě asi 400 000Kčs. Celkem stavební
skupina prostavěla za r. 1 620 877Kčs a
vytvořila tím hodnotu 2 351 000Kčs. Tyto
práce provedla stavení skupina o počtu 5
osob, takže jedna osoba vytvořila hodnotu
470 000Kčs, což je velký úspěch, který také
v družstvu nemá obdoby.

Úsek požární ochrany a bezpečnostní
práce
Na úseku požární ochrany a
bezpečnosti práce byla v r. 1970 věnována
ze strany vedení, zvýšená pozornost, aby
pracovní úrazovost a požárnost v JZD byla
co nejmenší. Pracovních úrazů bylo celkem
v 1970. Za to lehkých z toho byly 2 ženy.
K požáru zemědělských plodin neb objektů
nedošlo. Velitel požárního družstva jest
Suchánek
Jiří.
Přehled
o
plnění
rozhodujících
ukazatelů
tvorby
a
rozdělení důchodu za uplynulý 3 roky
ukazuje, že výsledky v minulém roce jsou
velmi příznivé zvláště v odměňování.
Splněním plánovaných úkolů v r. 1970 má
velký význam do pětiletky. Jsou všechny
předpoklady, aby pomocí všech pracovníků
v družstvu zvýšili výrobu a odměny.
Odpovědným
přístupem
k plnění
náročných úkolů, které jsou před
družstvo postaveny v 5LP jest morální
povinností udělat všechno co je v naších
silách a možnostech. Splnění nám daných
úkolů přinese nejen zlepšení hmotných
potřeb ale i radost z práce všem lidem,
kteří se na ní podíleli. 25.3. první bouře
s deštěm.
Různé

Rekreace 6 – Karlovy Vary a
Mariánské Lázně
Oslavy MDŽ – Bonboniéry, film,
pohoštění
Zájezd agronomů 2 do NDR a Polsko
8.12. Zájezd do Brna na „Labutí jezero“
18.12. Beseda s důchodci s pohoštěním a
filmem
23.7. Zájezd do Beskyd
1.8. Zájezd MLR pro předsedkyni
kultur.kom.
Všechny plesy, taneční zábavy jakož i
mnohé schůze konají se vkulturním domě
v Tupci. Vodění medvěda a pochovávání
basy každoročně pořádají požárníci.
Výroční schůze JZD konají se také v Tupci
s pohoštěním všech přítomných s hudbou a
tancem. Oslaveno také výročí V.I.Lenina.
Počasí bylo v tomto roce velmi
vrtošivé.Od Nového roku sněžení až do 4.3.
od 4°C-15°C střídavě zvláště v posledních
dnech. Sníh utvařoval velké závěje,
ohrožoval veškerou dopravu jak v ČSR tak
i v zahraničí. Zapojeny byly veškeré stroje
k možností plynulé dopravy na silnicích i
drahách. Mnoho let nebylo tolik sněhu,
naše vojsko i sovětští vojíni vypomáhají
v dolech (uhlí) při odstraňování sněhu a
různých pracích na stavbách i zemědělství.

8.3. uspořádalo JZD k MDŽ. Zahájil Ing.
Ladislav Pokorný, členové byli odměněni
dárky.
20.3. MNV uspořádal MNV důchodců
v kinosále. Zahájil s. Čuda Ladislav
z Tupce. Proslov měl také s. Polášek před.
MNV. Byla hudba s. Hluší pak film „Nebe a
dudy“. 7.4. Ačkoliv již první jarní den minul
často sněží pokrývka sněhu je až 20 cm,
veškeré polní práce jsou nemožny. Letošní
sněhová kalamita jest velmi nepříznivá.
Pro zemědělství a veškerou dopravu jak na
silnicích tak i na železnici. Teplota noční
pohybuje se od 0-4°C. Po 15.4. a družstvo
využívá všech možností k polním pracím,
jelikož počasí se poněkud ustálilo. 1.
květen ačkoliv se býti jest opět nestálé
družstevníci snaží se býti s pracemi hotovi.
1.květen oslavujeme 25.osvobození rudou
armádou a také 100 let V.I.Lenina. Počasí
bylo deštivé a i sněžilo, přes to však
oslavy svátku práce konaly se všude velmi
slavnostně a za velké účasti. Zvláště
v Praze již od časného rána proudili lidé
na Václavském náměstí. 9.5 byl u nás
oslaven lampiónovým průvodem z Tupce
k památníku padlých za okupace Němců.
10.5.
Uspořádáno
MNV
blahopřání
s Poláškem za občany p. Číslerovi k jeho 94
letům.
13.5. Při dovozu dřeva traktorem byl
při havárii traktoru a vleku přivalen

dřevem Ladislav Srubek, při převodu do
nemocnice zemřel, také jeho manželka
měla zlomenou ruku. Stalo se to v Dolním
Újezdě při stavbě nové silnice Olomouc –
Lipník. 29-30.5. začaly brigády na škole
v Tupci by byla tam vypravena školka.
Brigády jsou až do r. 1971 a dosud není
výstavba skončena.
6.6. Dětský den, závody na kolech aj.
Uspořádal Antonín Hučín na parketě
v sokolské zahradě se pracuje započalo se
již v r. 1969. Největší péči a údržbu u
památníku provádí Ludmila Navrátilová.
Věnuje každou volnou chvíli výsadbě,
okopávce a zálivce. Zaslouží poděkování
od všech občanů.
Pohyb obyvatelstva v r. 1970
Narození
Dohnal Ivo 15.7.
Látal Zdeněk 14.1.
(V163)
Bernhauer Josef 27.1. Řehák Milan 26.7.
(V96)
(V167)
Hučín Milan 2.2. Roh Antonín 27.7.
(V201)
(V166)
Dostálová Alena 7.2. Kovaříková Renata
(V125)
7.8. (V27)
Ondruchová Jana 3.4. Kropková Kateřina
(V7)
10.8. (V5)
Bém Zdeněk 15.2. (V31) Ježková Petra 8.9.
Slaměník Petr 27.5. (V102)
(V171)

Krampla František
8.10.
Pospíšil Pavel 12.10.
(V134)
Suchánková Renata
16.11. (V199)
Nádvorníková Eva
28.11. (T25)
Kalusová Dana 14.12.
(T58)

Úmrtí
Srubek
Ladislav
13.5. (V197)
Beránková
Marcela 6.6. (T59)
Nádvorník Hynek
7.7. (T23)
Zavadil Břetislav
17.9. (V32)
Střelec Vilém 21.9.
(V49)

Přistěhovaní
Kovařík Karel, Kladníky 5
Kovaříková Marie Horní Nětčice 6
Zapletal Václav 12.2. Lipník, Tupec 25
Zapletalová Anna 12.2. Lipník
Ježková Radoslava 25.2. Kostelec,
Chrudim
Kramplová Marta 16.3. Daskabát
Mikšíková Marie, Tupec 66, 19.5.
Répalová Drahomíra, Veselíčko 95,
16.6.
Navrátilovi Josef, Evženie, Veselíčko
75
Hmírčíková Anna, 21.9. Veselíčko 6
Gogelová Julie, 6.10. Štramberk
Odstěhovaní
Fridrišková (Kuchrýková) Dana 16.1.
Prosenice 47

Plesníková Eva 31.3. Hrabůvka –
Ostrava
Nádvorníkovi Karel a Ludmila 1.4.
Ostrava – Poruba
Derychovi Jiřina, Leo 4.4. Přerov,
Velká Dlážka 2785
Staněk Vlastimil
Slívovi Danuše, Václav, 19.4. Petřvald
801
Šohajková (Hasoňová) Dobromila 23.5.
Hranice,
Česnek Miroslav 29.5. Vsetín – Trávník
1814/27
Zedková Zdena (Hrušková) – Nové
Dvory 14
Šobáň Pavel 24.6. Praha 6, Spartakiáda
5/II
Zapletalovi Václav, Anna, 30.6.
Přerov, ČS Armády
Kudrna Václav 1.7. Radslavice 110
Zahradníkovi Vinc., Marie, 28.7.
Prosenice 31
Tydlačka Miroslav 18.8 Olomouc –
Kosmonautů 13
Gojdula Jan, 25.8. Drahotuše, Nádražní
154
Tylichova Anna 1.9. Dolní Újezd
Hmírčíková (Pailová) Anna 11.1. Dlhé
Role, Žilina
Mik Josef 17.9. Lazniky
Podepřel Jan 22.9. Tupec 30, Výkleky

Košťálová Marie 24.9. Oslavany,
Zápotockého 10
Čislerovi Alois, Anežka, 9.10. Pavlovice
– domov důchodců
Ondruch Karel 8.10. Paršovice 83
Dubský Miroslav 19.11. Fulnek Jerlochovice
Bosák Lubomír, 19.11. Ludgeřovice 183,
Opava
Klíma Milan 19.11. Ostrava – Zábřeh,
Palackého 102
Řepa Miroslav, 19.11. Nový Jičín
Zborovská 36
Suchánková Ant. 20.11. Lhotsko u
Dřevohostic

n/B.

Sňatky
Hrušková Zdena (Zedková) 31.1. Lipník

Staněk Vlastimil 4.4. Domaželice
Hasoňová Dobromila (Šohajková) 6.4.
Hranice
Hasoňová Marie (Košťálová) 6.4.
Hranice
Lipnerová Bohumila (Kasenová) 16.5.
Přerov
Pacáček Vlast. 16. 5. Ostrava – Špálová
32
Répal Pavel 13.6. Radslavice, Veselíčko
149
Pailová Anna (Hmirčíková) 25.7. Osek
nad Bečvou, Veselíčko 6

Tydlačka Miroslav 22.8. Olomouc,
Veselíčko 7
Podepřel Jan, 4.9. Tupec 30, Přerov
Kovařík Lub. 5.9. Ostrava 1, Veselíčko 7
Gogela Jiří 10.9. Štramberk, Veselíčko
196
Ondruch Karel 12.9. Soběchleby,
Veselíčko 7
Kalus Ladislav, 26.9. Lipník nad
Bečvou, Tupec 35
Šimoníková
(Kalusová)
Dana
26.9.Tupec 35, Lipník
Chodilová Marie (Zedničková) 24.9.
Plzeň, Veselíčko 183
Slívová (Sedláčková) Miroslava 17.10
Broumov, Tupec
Činnost TJ Sokol
Tělocvičná
jednota
Sokol
ve
Veselíčku oslavila v r. 1970 50 let trvání.
50 let je mnoho práce radosti i starostí
našich členů. Je to mnoho hodin obětavé
nezištné práce věnované ve prospěch
zdraví a krásy, pohybu zvláště naší
mládeží. Na tuto dlouholetou záslužnou
práci byli na výroční schůzi vyhodnoceni:
Jindřich Gogela, manželé Marie a Bohumil
Nádvorníkovi, Karel Kuban, Rostislav
Dvořák, Zdena Zábojová, Marie Vogtová,
Julius Nádvorník, Jarmila Králová, a in
memoriam + Ladislav Srubek. Byla
uspořádána výstavka fotografií a dokladů

činnosti TJ Sokol od jejího založení. Výbor
Sokola pracoval ve stejném složení jako
v minulém roce.
Předseda:
zdravotní
Jar.
Dobroslav Šeda,
Králová
místopředseda Jiří Kulturní
Jar.
Suchánek
Střelcová
jednatelka
Marie člen
výboru
Polášková
Růžena Mikšíková
pokladní
Zdena Revize účtu Karel
Zábojová
Kuban a Dobroslav
náčelnice
Vlasta Polášek
Lasovská
hospodář Vlastimil
Král
Prvořadý úkol TJ Sokol v r. 1970 byl
zaměřen na základní tělesnou výchovu.
Podařilo se sehnat ochotné cvičitele,
opravit vnitřek sokolovny, najít obětavou
sokolnici, zařídit opravu tělovýchovného
nářadí, pořídit novou kladinu, kotoulivou
žíněnku, péřový můstek v hodnotě 2
700Kčs. Pravidelně cvičí ženské složky
v pondělí a ve čtvrtek, mužské složky –
žactvo v úterý a v pátek. Vedoucí cvičitelé
jsou u ml. žákyň Metelková Helena,
Zemánková Stanislava, st. žákyně –
Střelcová Bohuslava, dorost – Vlasta
Lasovská, ženy – Milada Kašparová –
učitelka ODD Veselíčko. Ml. žáci Zedek

Rudolf,
st.
žáci
Vitoul
Jaroslav,
dorostenci a muži necvičili.
V TJ jest 110 cvičících, převážně
mládeže. Druhým úkolem byly úpravy
budovy a zahrady. Zásluhou dobré
organizace sboru požární ochrany ve
Veselíčku byl vybudován v sokolské
zahradě betonový parket, za pomoci
mnoha občanů a finanční podpory MNV ve
Veselíčku. Byla pokryta severní polovina
střechy sokolovny za finančního přispění
OV ČSTV 6500,– a MNV 2400,–. K výročí
osvobození naší vlasti bylo upraveno
okolí sokolovny.
Kulturní akce
Jako nejzdařilejší akcí byl Silvestr
1970 s bohatým programem dobré úrovně,
který přispěl ke značnému skblížení
občanů. Výtěžek byl 2600Kčs. TJ Sokol v r.
1970 dobře pracovala s MNV JZD i
požárním sborem, také se ZDŠ mateřskou
školou a DD. TJ má 74 platících členů.
Přáním všech sokolů do dalších 50 let, aby
TJ plnila úspěšně poslání, aby z pěkné
tělocvičny se vždy ozývaly veselé hlasy a
radostný smích našich zdravých tělesně i
duševně krásných vyspělých dětí, mládeže
a občanů.
Zápis požárního sboru
Zápis
výroční
členské
schůze
požárníků. Přítomni:
Ples Alois
Hruška J.
Kuban

Suchánek
Dvořák
Rostislav
Střelec
Boh.
Hučín J.
Dokoupil
Old.
Zavadil
Břetislav
Hluší Josef
Klvaňa
Ladislav
Navrátil
Fr.
Váňa J.
Pokorný
Ladislav
Hosté:
Kalus
Panák
Petráš

Bém
Zdeněk
Pecha
Karel
Krupka
Zbořil L.
Skopal Vít
Panák
Josef
Dokoupil J
Milan
Navrátil
Pazdera
Stanislav
táhal Ant
Pacák Raj.
Čeladník
Ant
Velešík
Janča
Švarc

Hučín
Antonín
Pokorný
B.
Kropl
Karel
Grygar
Hučín
Stanisl
Panák
Josef
Sucháne
kJ
Pospíšil
Mikšík
An.

Dostál
předseda MNV
Polášek

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti o činnosti místní
jednoty
3. Zpráva revizní komise
4. Diskuse
5. Volba volební komise a delegáty na
O. Kropl
6. Usnesení

7. Hodnocení dorostu ČSPO
8. Zakončení
Schůzi
zahájil
předs.
Dokoupil
Oldřich. Přivítal přítomné členy MJ a
hosty ze Skoku, Dolního Újezdu, Tupec,
Lazniček a s. Janča zástupce OV ČSPO.
Dvouminutovým tichem byla uctěna
památka zesnulého Martínka Hynka.
Zhodnocení událostí z minulého roku,
který i s r. 1968 byl těžkou zkouškou.
Dnešní představitelé říkají lidem pravdu a
jen tak se lze dostat jak z tíživé situace
politické tak i hospodářské. Národ když
může v klidu pracovat jest šťastným. V r.
1970 budeme vzpomínat a oslavovat 25
výročí, osvobození naší vlasti rudou
armádou. V březná budou probíhat okresní
konference. Organizace MJPO má 44
registrovaných členů věkové složení do
20 let nemá jednotka žádných členů.
od 20-30 let
od 30-40 let7
13
členů
členů
od 50-60 let7
od 40-50 let
členů
7
nad 70 rok 2
členů
členů
od 60-70 let
7
členů
Na úseku prevence s. Pazdera
Stanislav důsledně trvá na zjišťování

členů na závadách a zjištěné závady musejí
býti odstraněny, by předešlo se požárům.
V průběhu roku nemělo MJ žádných zásahů
při požáru. Cvičení se strojem 6x. Okrskové
cvičení ve Výklekách – účast sboru.
Aplikační cvičení v Dolním Újezdě se MJ
nezúčastnila. Členské schůze se konaly
dle potřeby, 6x v roce výborové, 4 x
členské. Spolupráce s MNV jest dobrá a
požární sbor vždy u MNV má pochopení pro
své požadavky. Také práce okresních
velitelů Janče Leopolda a s. Kaluse
hodnotíme kladně.
Správou na běžném účtu máme
826,67Kčs
v hotovosti v pokladně
219,82Kčs
celkem
1046,49Kčs
S Hučín Antonín hodnotil kladně
práci žáků z dětského domova. S. Polášek
př. MNV poděkoval za práci požárníkům a
přislíbil veškerou pomoc požárnímu sboru.
Nově zvolený výbor
1. Dokoupil Oldřich předseda
2. Zavadil Bř. Místopředseda
3. Hučím Antonín - velitel
4. Pazdera
Stanislav
referát
prevence
5. Hospodář – Střelec B.
6. Organizační referent – Váňa Jan

7. Jednatel - Hanzlík Jar
8. Bém Zdeněk – vedoucí mládeže
9. Navrátil Mil – Kulturní referent
10. Revizoři účtů – Čeladník Antonín a
Skopal Vít
11.Delegát na okresní konferenci
Hučín Antonín.
Členové MJ požárníků pomáhali také
při špičkových pracích JZD.
Výstavba a údržba požární zbrojnice
Úprava okolí zbrojnice, oprava
střechy a sušící věže, údržba požární
techniky, sběr železného šrotu, pomoc při
dohotovení parketu. Plán práce a závazky,
které byly předloženy byly schváleny
jednohlasne. Závěrem s. Janča poděkoval
požárníkům za jejich práci zhodnotil
přípravu výroční schůze a přál do nového
roku hodně úspěchu a zdraví všem
požárníkům.
Zápis schůze konané 24.1. 1970
Schůzi zahájil předseda. Přítomní:
Dokoupil
Pazdera S.
Hučín
Oldřich
Střelec B
Antonín
Zavadil
Navrátil M.
Program
1. Zajištění konání plesu v Tupci na
31.1. 1970
2. Okresní výroční schůze dne 8.2. ve
Staměřicích.

3. Projednání výzbroje a výstroje pro
r. 1970
4. Příprava členské schůze
S. Antonín Hučín připravený p.
Hučínovou dodal Antonín Hučín do Tupce.
Také on a Nádvorník zajišťuje svaz
autobusem na okr. plesy jednot Lazničky,
Výkleky, Staměřice, Skoky, Dolní Újezd a
zpětnou cestu. Cesty si hradí každý sám.
Doporučena účast ve stejnokrojích.
Střelec B. hlásil, že členské příspěvky jsou
zaplaceny za r. 1970 od 49 členů 176 Kč. Na
schůzi 22.2 ve 14hod S. O. Dokoupil
seznámil členy s výsledkem výroční schůze
okrsku a oznámil složení okr. výboru.
1. Velitel Kalus L. Tupec
2. Zástupce Svébiš Al. Výkleky
3. Hospodář Dostál A. Lipník
4. Preventista Pazdera An. Veselíčko
5. Strojmistr Švébiš, Dolní Újezd
6. Referát ml. Čuda Emil Tupec
7. Kulturní referent Dohnal St,
Staměřice
8. Člen výboru Staněk Em., Skoky
Členové byli seznámeni se závazkem
okrskové schůze. schůze byly plánovány 1x
měsíčně 2x aplikační cvičení a 2x
poplachové cvičení. Členové byli také
vybízení k práci, aby okrsek se umístil
čestně v rámci okresu. Výtěžek okresního

plesu byl 1600Kčs. Čistý výtěžek bude
rozdělen z poloviny pro jednotu – Tupec a
druhá polovina připadne do pokladny
okrsku.
S.
Pazdera
seznámil
členy
s povinnostmi
při
provádění
preventivních prohlídek. Sběr starého
železa má na starosti ant. Hučín, pomohou
Suchánek J., Kubančko, Dokoupil Josef.
skopal Josef, Dvořák Rostislav. Nátěr a
oplocení
nádrží, Zavadil Břetislav,
Čeladník, Gazdera, Hanzlík a Mikšík.
Schváleno přijetí za člena Panák J.,
Palášek D. a Caletka. Úprava parketu jest
zajištěna
s národní
frontou
bylo
dohodnuto se Sokolem o bezplatném
použití parketu pro požárníky. Usneseno
uspořádat aplikační cvičení s výletem neb
zábavou 15.7.
Nábor mládeže Mareček, Šimeček,
Hluší, Panák J., Ples Ol, Merta, Zedek H.,
Hluší V., Hruška, Kravec, Bouchal a
Zemánek. D. Domov 10 členů, Schůzi
ukončil s. Dokoupil.
Výpis z kroniky mateřské školky
Školní rok 1969-70 byl zahájen 1. září,
za účasti 18. děti. Zapsáno pro tento rok 36
dětí. O přijetí 24 dětí rozhodla školská
komise při MNV Veselíčko již dlouhá léta
předsedou jest Antonín Hučín a přijetí dětí
určeno podle následujících bodů.

1. Děti předškolního 5-6leté i matek
v domácnosti
2. Sociální
případy
–
matka
samoživitelka
3. Další děti podle dat narození
sestaveny do pořádníku.
V průběhu roku z pořadníku přijaty 3
děti na uvolněná místa po dětech mladších
5 let, které s maminkou zůstávají na
mateřské dovolené. Slavnostní ukončení
školního roku bylo 26. června. Provoz
mateřské školky byl ukončen 3 července.
Významné události a výročí
V letošním školním roce dochází
k urovnání a uklidnění dřívějšího napětí –
ke konsolidaci. Předsedou vlády zůstává
Dr. H. Husák.
Členové KSČ jsou
prověřování a jsou vyměněny nové členské
legitimace.
Oslavy
letošního
roku
probíhaly k významným výročím 100 let
narozenin V.I. Lenina, 20 výročí Vítězného
února a 25 let výročí osvobození naší
republiky Sovětskou armádou.
Události v obci
V předvečer 28. října a 9. května byl
uspořádán lampiónový průvod z Tupce
k památníku padlých ve Veselíčku se
vzpomínkou událostí a obětí položením
věnců složek NF v obci s kulturní vložkou

žáků ZDŠ a velkým ohňostrojem. Před
průvodem
8. května
na
veřejném
slavnostní schůzi MNV byly rozděleny
medaile,
zasloužilým,
dlouholetým
pracovníkům v obci mezi kterými byl také
ředitel ZDŠ Julius Nádvorník, který k 1.9.
odchází do důchodu. v tomto roce
oslavily 3 manželství dvojice zlatou
svatbu, tj. 50 let manželství. Důstojné
oslavy s hudbou místní kapely připravil
MNV. V říjnu to byli Anežka Dvořákovi a
v srpnu manželé Šmíkmátorovi.
Školní slavnosti
Na Vánoční slavnost se děti velmi
těšily ve škole měly hodně cukroví,
obrázky a také mnoho různých hraček,
stavebnici KZ v hodnotě 800,– dětské
nerez příbory a pro utužení zdraví
z prostředků SRPŠ zakoupen, Mikrobus
domácí horské slunce za 590Kčs. Hračky a
teplomet byly zakoupeny od MNV. V únoru
– výroční schůze našeho patrona JZD
Veselíčko v Tupci, kde vystoupily starší
děti s pásmem básní, písní a her, scénka
„Veselý vláček z Veselíčka“. Po úspěšném
vystoupení byly děti bohatě obdarovány. 6.
března byla uspořádána oslava pro
maminky a babičky v mateřské škole. Ku
dni MDŽ blahopřál zaměstnankyním školy
také předseda JZD. Před velikonocemi
předaly děti pracovníkům JZD velikonoční

pomlázku. Oslava MDŽ měla bohatý
program. V sobotu uspořádány závody
v běhu tupeckém trojúhelníku, s kočárky,
s koloběžkami, v jízdě na kolech aj.,
kterých se zúčastnilo 84 dětí.
Diplomy a ceny vítězům předány na
nedělní slavnosti, která se konala 7.6.
v sokolské zahradě s bohatým programem
a mnoha zábavami pro děti. Kolo štěstí,
střelnice, házení na cíl do masky, prodej
různého občerstvení. Děti byly na svůj den
pohoštěny. Zábavný program i závody se
všem líbily. Předvedly je děti mateřské
školy i ZDŠ. Večer uspořádán táborák a
promítán film v přírodě. 19. června
uspořádán celodenní výlet do Tršic. 29.5.
byly děti v doprovodu rodičů v Olomouci
na
divadelní
pohádce
„Princezna
loupežnice“. Společné fotografování dětí i
samotné na barevné snímky se uskutečnilo
9.června 1970.
Doplnění zařízení školky
K zahájení
školního
roku
byla
zaměstnanci školky obnovena balerovým
nátěrem ve všech místnostech malba.
Záhon před mateřskou školkou vysázen
květinami a udržován v průběhu roku.
Ochotní tatínci: Miroslav a Karel Mužík
zhotovili koupací novou rohož zdarma.
Z prostředků MNV zakoupeno promítací
plátno za 240Kčs, teplomet 165Kčs,
doplněny dětské a učitelské knihy a

gramofonové plotny s novými pohádkami
„Rumcajs a Broučci“. Také vahadlová
houpačka za 325Kčs. Z prostředků ONV
byla přijata magnetický tabule 220Kčs a
pomůcky pro hry dětí v hodnotě 700Kčs.
Pro
tělesnou
výchovu
zakoupeny
trenýrky 200Kčs SRPŠ.
Patronát
Dobrá práce s rodiči i patronátem se
odráží ve zdárném plnění úkolů školy.
Porozumění
i
ochota
rodičů
je
chvályhodná. Mimo jiných již uvedených
akcí, spolu s rodiči byla uspořádána
tradiční aprílová zábava 18. dubna v Tupci
s čistým výtěžkem 3000Kčs. V průběhu
roku
rodiče
přispívají
k obohacení
přesnídávek ovocem. Také JZD darovala 3
bedny jablek. Ku konci školního roku bylo
započato s budováním nové mateřské
školy v Tupci ze ZDŠ jednotřídní. Přes
velkou péči dochází k častému onemocnění
horních cest dýchacích. V jarních měsících
byl zaznamenán 1 případ spály a 1 planých
neštovic. Také zaměstnanci školy měli
velkou absenci pro nemoci. Děti měly
denně čerstvé ovoce, také pohyb v lese,
parku , v polích. V říjnu Dr. Petřík
prohlédl všechny děti. V červnu děti
předškolní byly na prohlídce chrupu.
Změny ve škole

Učitelka Lud. Kříbalová odchází
v prosinci na mateřskou dovolenou na její
místo se vrací učitelka Světlana Kavková.
Při nemocnosti učitelek na škole
krátkodobě působily zastupující učitelky
z Přerova:
Jiřina
Šumberová,
Anna
Kočárová, Alena Majerová, Zdenka
Zatloukalová,
Jarmila
Roháčová
a
Václava Žváčková
Tento rok jest ve znamení oprav a
různých úprav na škole. SRPŠ spolu
s ředitelem školy zmodernizovali šatnu
pro žáky, ve škole byla zřízena malá
sborovna a rozšířeny kabinety. V jedné
z místností byla zřízena lidová knihovna.
V roce 1971 má být provedena fasáda školy,
střecha a mají být opraveny komíny. Úkol
jest to veliký a podaří-li se to všechno
uskutečnit, nebude již naše škola
chudobkou mezi školami.
Rodičovské sdružení spolu s učiteli
ZDŠ ve školním roce 1970-71 velmi úzce
spolupracovali. SRPŠ pořádalo
každý
měsíc zájezd do Olomouce na divadelní
představení. Pro žáky ZDŠ a mateřské
školy byl zájezd na divadelní hru „Jak se
stal Rumcajs loupežníkem“. Žáci naší školy
navštívili několik filmových představení,
která jim promítl ředitel školy R. Pospíšil.
SRPŠ
uspořádalo
také
několik
výdělečných podniků, 2 plesy a 2 zábavy.

Výtěžek z těchto podniků věnovalo se na
úhradu různých výdajů vyplývajících
z opravy fasády na škole. V roce 1971 S.
Šedová uspořádala zájezd:
5.10. Veselíčko-Přerov – Kutná Hora,
kostel sv. Barbory, mincovna kostnice.
Praha – Karlštejn – divadlo „Noc na
Karlštejně“ nocleh. Druhý den: Konopiště
– zámek, Tábor – husitské město.
Jindřichův Hradec – jesličky, nocleh u
Jihlavy. třetí den: Telč – zámek, park
prohlídka města, odjezd na Bítov –
Vranovská přehrada. Do Znojma na
korunovační slavnosti, pro pozdní příjezd
nebylo možno se zúčastnit. Ze Znojma
odjezd domů.
Knihovna
Knihovnice jest p. Pavla Hučínová. Po
odchodu řídícího školy do důchodu byly
vyprázdněny místnosti a byla do jedné
přemístěna knihovna, která mnoho let
byla v nevyhovující místnosti při MNV. Po
odejití do důchodu Julia Nádvorníka
nastoupil soudruh Rostislav Pospíšil. U
něho jsou předpoklady jak úprava školy,
tak i vzorná výchova mládeže. Zařídil již
mnohé jak v kinosále, tak i v bývalé
kulturní místnosti nyní hostinec.
Výkaz o lidové knihovně za r. 1970

Spisy zakladatelů marxismu-leninismu
svazky k 31. 12. 54
Přírodovědecká 4-5 výpůjčky mimo
knihovnu 15, ostatní společenskopolitická 298.
Zemědělská - mimo knihovnu 4 svazky
5.
Technická - svazky k 31.12. 28.
Jiná naučná 78
Celkem 466
Pro mládež:
Krásná – výpůjčky mimo knihovnu 954,
svazky k 31.12 836.
Naučná 28, k 31.12. 176
Ostatní – výpůjčky mimo knihovnu
422, k 31.12. 435
Úhrnem mimo knihovnu 1527, k 31.12.
1913.
Přírůstky 70, čtenáři
z toho mládež do 15 let – 14.

celkem

32,

Dárci krve
Soudruh Šeda – Jánského plaketa a
další soudruzi:
Velešík – Tupec
Metelková Vlasta
Bernhauer
–
– Veselíčko
Veselíčko
Číhal – Veselíčko
Vagrčková
–
Koryčan
Veselíčko
Veselíčko

Polášek
–
Veselíčko
Drábková
–
Veselíčko
Panáková Iva –
Veslíčko
Kudrna
–
Veselíčko
Hasoň Bořivoj –
Veselíčko
Dvořák Rostislav
– Veselíčko
Králová Jar. –
Veselíčko
Velešíková
–
Tupec

Dohnal Josef –
Tupec
Dohnal František
– Tupec
Dohnalová
Alžběta - Tupec
Nádvorníková
Mar – Tupec
Látalová
–
Drahomíra – Tupec
Čuda Emil – Tupec
Derych Miroslav
– Tupec
Kalusová Emilie –
Tupec
Čuda František –
Tupec

Výbor a org. KSČ
Výbor
MO
KSČ
zabýval
se
konsolidačním
procesem.
Okresním
výborem, mládeží a oslavami v r. 1970
OVKSČ v Přerově udělil u příležitosti 25
výročí
osvobození
ČSSR
sovětskou
armádou. Čestné uznání Aloisi Jurajdovi.
Za dlouholetou příkladnou a obětavou
práci politickou v komunistické straně
Československa a při výstavbě socialismu
v naší vlasti.
V Přerově 8. května 1970.
Výborových schůzí bylo konaných 23.
Členských schůzí bylo konaných 11.

Prověrky započaly 14.3. 1970. Prověrky
skončily 2.7. 1970 kdy byly projednány
členskou schůzí. Prověřených bylo 46
členů. Neprověřených 8 členů bylo
zrušeno členství.
Komise prověrek, členové
Velešík Antonín, Panák Karel, Jurajda
Alois, a člen OV KSČ soudruh Sedlář Josef,
který také do naší organizace dojížděl
jako instruktor z Přerova. Registrováno
bylo členů 37.
Hlavní akce MNV v r. 1970.
Přestavba
mateřské
školy
z jednotřídní školy v Tupci
nákladem
58000Kčs. Spojovací silnice od hlavní
silnice Veselíčko-Osek, kolem hřbitova
k Tupci
nákladem
531000Kčs.
Část
kanalizace v Tupci nákladem 20000Kčs.
Dokončení tanečního parketu v sokolské
zahradě za pomoci všech složek NF
nákladem 30000Kčs. Demolice budovy č.p.
15, kde bydlela rodina Kopečkova. Provedl
toto zbourání a odklizení rodina Bořivoje
Hasoně. Demolice starých kůlen na dvoře
MNV a stavba nových kůlen. Schůzí rady
MNV 24. Zasedání MNV 4, Dobře pracovali
komise školská, pro výstavbu, sociální a
OVP.
Předsednictvo JZD

Předseda
Ing.
Ladislav Pokorný
Místopředseda
Karel Hlobil
Agronom
Jiří
Suchánek
Porodník
hlavní
Karel Kropl
Živočichář Ladislav
Zboříl

Mechanizátor
Alois Matuška
Ekonom
Jar.
Bouchal
Zahradník
František Pospíšil
Členové: Růžena
Plesová
Adolf Klánich
Zdeněk Pavlištík

Demolice stodol byla provedena v r.
1970, kdy již jedna třetina se zřítila,
rumiště jest dosud neodstraněno.
Základní 9letá škola 1-5. ročník
Do pololetí vyučoval jako ředitel
této školy Julius Nádvorník, který odešle
do důchodu. Na jeho místo nastoupil od 1.
září 1970 Rostislav Pospíšil. Jest to člen
KSČ člověk velmi obětavý, jehož zásluhou
bylo již ve Veselíčku mnoho zřízeno.
I. Třída
19 dětí:
1. roč. 13 dětí 2.
roč. 6 dětí
II Třída
25 dětí
3.roč. 13 dětí 5.
ročník 12 dětí
III. Třída 20 dětí
4.
postupový
ročník
Celkem bylo 8 filmových představení:
3/9, 6/11, 13/11, 4/15, 25/2, 11/3, 25/5, 29/6.

1. zájezd na divadelní představení do
Olomouce 21/10. Oslavy slovenského
národního povstání, oslava VŘSR s
kulturním vystoupením žáků, vzpomínka
praž. národní povstání a osvobození ČSR
rudou armádou. Kulturní vystoupení žáků
na oslavě 9.května. Kulturní vystoupení
žáků na oslavách MDŽ. Žáci místní školy
se zúčastnili oslav v obci např. svatbě
vítání nových občánků a 1.d.
6.12 kulturní odpoledne - Mikulášská
besídka – s nadílkou (hradilo SRPŠ).
8.6.
Školní
výlet
do
Lešné,
Gottwaldova, Pahrbek, kromě občanů
hrazeno vše SRPŠ. 20.6. Dětský den
s kulturním
vystoupením
žáků
–
krasojezdci, lukostřelci, střelnice, kolo
štěstí, občerstvení, stánky (hrazeno SRPŠ)
3/9 oslava Slov.národ.povstání – film
21/9 vzpomínka 50výročí založení
Rudého práva
30/9 lékařská prohlídka
21/10
divadelní
představení
v Olomouci
6/11 oslava VŘSR – kulturní
vystoupení žáků – film – „Přepadení ve
stepi“
13/11 návštěva filmu Andrejka
4/12 film
25/2 návštěva filmu o Medvědovi
Ondřejovi
11/3 film Babička

10/3 kulturní program žáků a učitelů
na MDŽ
8/4 návštěva u zubního lékaře
6/5 vzpomínka pražského národního
povstání
25/5 film „Malý Bobeš“
29/6 film „Sněhurka a sedm trpaslíků
Svaz ČSSP
Svaz ČSSP má 26 členů a součastně
s NF pořádá veškeré oslavy.
Pom. stráž VB
Nastupuje na příkaz náčelníka s.
Juchelky z Lipníka. Stráže a pod přiděluje s.
Josef Lenert vedoucí PSVB.
Včelstvo
Spolek včelařů jest již dlouholetými
členy.
Zahrádkáři
Spolek
zahrádkářů,
objednává
potřebná hnojiva, stromky, někdy dle
možnosti některé stavebniny. Mimo toho i
sběr a výkup ovoce, který provádí s. Julius
Nádvorník a p. Marie Bouchalová.

Rok 1971
Tento rok jest velmi významným nejen
v dějinách celostátních i v naší vesnici.
Novoroční projev prezidenta republiky
Ludvíka Svobody: Drazí občané – milí
přátelé. Přeji Vám všem hezký nový rok.
Uplynulý rok byl rokem dobré práce.
Udělejme všechno, aby ten do kterého
vstupujeme byl ještě lepší. Rád bych
z celého srdce poděkoval vám všem, kdo
jste o dobré výsledky zasloužili. Zejména
všem kdo poctivou prací jste projevili svou
podporu dalšímu rozvoji socialismu a
prokázali tak své horoucí vlastenectví.
Vám průkopníkům nového života v dolech
a továrnách, na stavbách a v dopravě,
v zemědělství, v laboratořích a školách, ve
zdravotnictví, ve vědě a kultuře. Vám
statisícům
obětavých
veřejných

pracovníků. Vám všem starším i mladým
mužům a ženám patří všem společný dík.
Každý kdo poctivě pracoval právem může
cítit radost a uspokojení nad výsledky,
kterých jsme dosáhli. V plné míře teprve
budoucnost ukáže, co pro nás znamenal
uplynulý rok. Byl jedním z rozhodujících
na naší cestě ku předu. byl to rok
důležitého přelomu, úspěšně jsme dovršili
období konsolidace společnosti a můžeme
předstoupit k řešení dalších náročných
úkolů.
XIV sjezd Komunistické strany
Československa
nám
vytyčil
jasný
program. Je to program dobrý a reálný. Je
to cesta dalšího rozkvětu naší země a
stále bohatšího a šťastnějšího života nás
všech. Ve volbách jsme potvrdili celému
světu, že jsme rozhodnuti tento program
plnit. Že pod vedením Komunistické strany
Československa
v pevné
jednotě
se
Sovětským svazem a druhými bratrskými
zeměmi, půjdeme dále cestou k socialismu.
Do naší práce nastupujeme v pevném
svazku Národní fronty v jednotě Čechů a
Slováků i všechny národnosti plným
oprávněním můžeme prohlásit na prahu
nového roku. Každý čestný občan naší
republiky má dnes pevnou životní jistotu.
Jistotu budoucnosti. klidné a plodné
práce, bezpečnosti a právního pořádku.
Jistotu, že za dobrou práci budeme dobře

žít. Ať dokážeme tento rok úspěšně
navázat na to, čeho jsme dosáhli, procovat
obětavě a moudře. S elánem a otevřenou
hlavou. Ať dokážeme směle překonávat a
odstraňovat nedostatky. Ať je to rok
nového rozkvětu, bohatství a krásy naší
drahé vlasti. Všeliké dílo bylo v minulém
roce dokázáno, vykonáno pro světový mír,
i když je situace nadále složitá. Mírový
program
schválený
XIV
sjezdem
Komunistické strany Sovětského svazu
stává dává příznivé podmínky na veškerý
světový vývoj. Síly míru a socialismu mají
dnes ve světě pevnější pozice než kdykoli
v minulosti. To nám dává příznivé
podmínky pro další zápas, proti silám
mezinárodního imperialismu za mír a
pokrok ve světě. Naším bezprostředním
cílem je dosáhnout v průběhu r. 1972
upevnění míru, bezpečnosti a dobré
sousedské práce v Evropě.
Drazí přátelé!
Z celého srdce vám přeji, aby nový rok
pro vás a vaše rodiny šťastným rokem. Ať
vám přinese hodně pohody a lásky, radosti
a pevné zdraví. A nám všem hodně úspěchu
spokojených v práci.
1971 Kaleidoskop
Za námi je opět jeden rok. rok bohatý a
plodný. Rok, ve kterém jsme oslavovali 50
výročí
naší
Komunistické
strany

Československa, rok ve kterém se sešel
XVI sjezd naší strany, ale i XXIV sjezd
Komunistických stran socialistických
zemí. Ale také rok ve vítězných volbách do
zastupitelských orgánů jasně ukázalo na
čí straně stojí lid Československa.
Potvrdilo se to nejen ve dvou volebních
dnech ale i v průběhu celého roku. Havíři,
hutníci, ale i pracovníci zemědělci, ale i
ostatní pracovníci ostatních pracovišť
rozvinuli právě v tomto roce velkou
iniciativu a aktivitu. Po celé zemi
pracovali mladí i staří na národních
směnách na počest voleb. Všichni přiložili
ruce k dílu, aby se nám lépe žilo. Udilo se
toho hodně i za hranicemi naší země. Kolik
jen jednání uskutečnili sovětští soudruzi
proto, aby v Evropě byl zachován mír a
bezpečnost. Připomeňme si alespoň ve
zkratce nejdůležitější události minulého
roku.
UVKSČ Strany jejích výročí 50 let
v tomto roce je pro každého z nás výzvou
k tomu, abychom velké ideje marxismuleninismu důsledně přeměňovali v život.
Všechen československý stranických tisk
uveřejnil 14. ledna poučení z krizového
vývoje ve straně a společnosti pro XIV
sjezdu.
Na Pražském hradě se konala 27 ledna
celostátní konference NF ČSSR. Byl
zvolen nový výbor, jehož předsedou stal se

s. Gustav Husák. Jižně od Brna byla 29.
ledna
zahájena stavba
tranzitního
plynovodu ze Sovětského svazu. 4. února
zasedal v Praze ÚVKSČ. Schválil mimo jiné
usnesení o svolání XIV sjezdu KSČ na 25
května a provolání ÚVKSČ k 50letému
výročí založení strany.
Představitelé SSSR a Velké Británie
podepsali
v Moskvě
11.
února,
Washingtonu a Londýně smlouvu o
rozmísťování zbraní hromadného ničení
na mořském dně.
16.2. V Dětmarovicích byla zahájena
výstavba
elektrárny
jedné
z nejdůležitějších
staveb
v severomoravském kraji i celé republice.
21.2. v Olomouci vyvrcholily oslavy 400
výročí založení univerzity Palackého. 16.4.
návrh
směrnic
XIV
sjezdu
KSČ
k pětiletému plánu rozvoje národního
hospodářství na r. 1971-1975 předložený
předsednictvem ÚVKSČ byl zveřejněn.
Vláda ČSSR oznámila 29/4 rozsáhlé snížení
cen textilních strojírenských a jiných
výrobků 3/5. V květnových dnech jsme
oslavovali 50 let obětavé práce a
úspěšných zápasů komunistů. 25.5. Zahájil
v Praze své jednání XIV sjezd KSČ. Od 6.30.června probíhal let kosmické lodi Sojus
11 s tříčlennou posádkou G. Dobrovskij, V.
Volkov a V. Pacajev. Při přistání lodi Sojus
11 kosmonauti zahynuli.

Celostátní setkání pionýrů v Hradci
nad Moravicí se konalo 25.-30. června.
Závěrečného dne se zúčastnila stranická a
vládní delegace, vedena prezidentem
republiky s. Ludvíkem Svobodou.
6.září oznámila delegace ostavrských
havířů generálnímu tajemníkovi s. G.
Husákovi splnění závazku – narubání 1 052
000 tun uhlí navíc.
17.září se konalo společné zasedání
ÚVKSČ a ÚVNF ČSSR v Praze bylo
doporučeno konat volby na dva dny 26. a
27. listopadu. Také v tyto dny byly volby
konány.
25.listopadu dožívá se 76 let prezident
ČSSR člen představenstva ÚVKSČ, armádní
generál Ludvík Svoboda. Prezident ČSSR
jmenoval na návrh ÚVNF ČSSR 9. prosince
novou vládu ČSSR. Předsedou vlýdy se
opět stal s. Lub. Strougal. Ustavující
schůze pléna KNV v Ostravě na které byla
zvolena nový rada Sm. KNV se konalo 14.
12.
Hospodaření JZD Veselíčko-Tupec
JZD v r. 1971 obhospodařovalo 561 ha
celkové
půdy
včetně
společných
záhumenek, které jsou ve výměře 43 ha.
Záhumenek v užívání členů JZD je 23 ha.
JZD má 191 členů a průměrný věk je 57 a na
jednoho stálého pracovníka připadá 3,20
ha zemědělské půdy a na 1 člena 2,59 ha.

V rostlinné výrobě pro nepříznivé
počasí
nebylo
dosaženo
příznivých
výsledků, mimo obilí a cukrovky. Dobré
přezimování ozimů a vývoj počasí v jarních
měsících vytvořilo dobré předpoklady pro
obilí. V období sněhu, které pak přišlo
nemělo vliv na výrobu obilovin, ale
uškodilo nejvíce výrobě pícnin, kterých se
sklidilo velmi poskrovnu a to 65 q suché
píce z 1 ha, proti plánovaným 98 q, z luk se
sklidilo 32,7 q/ha proti plánovaným 50 q,
byly nižší výnosy brambor, kukuřice a
zvláště chmele. Vegetační podmínky se
vyznačily
teplotními
a
srážkovými
rozdíly. V průběhu roku byly veškeré
práce
v rostlinné
výrobě
byly
v agrotechnických lhůtách provedeny.
V osivech
obilnin
byly
zvláště
uplatněny odrůdy, které se v naších
podmínkách již osvědčily. Byly to pšenice
Mirovský, zasetá na ploše 69 ha a sklidilo
se 42,6 z ha. U jarních obilovin velmi
nepříznivě projevilo období sucha, proto
byly výnosy nižší. U ječmene Dvoran bylo
29 q z ha, z odrůdy Diamant 32,10 z ha.
Plánovaná výroba byla překročena a plán
6 282 q bylo vyrobeno 6 971 q, plán
překročen o 110% což bylo poprvé vůbec,
kdy plán obilovin v JZD byl překročen.
Následkem silných jarních mrazů zamrzly
broskve a musely býti všechny větve

skáceny, takže plánovaná sklizeň 140 000,–
nebyla žádná.
Dále při sklizni utrpěly jahody, které
měly dobře nasazené květy, plody suchem,
byly drobné a tržba oproti plánu bylo o 30
000,– menší. Při květenství byla teplota
pod bod mrazu. Také produkce rybízu a trh
ze sadů byl o 304 000Kčs. Česká státní
pojišťovna Hranice z uvedených důvodů
hradila škodu ve výši 130 000Kčs.
Sklizeň a tržba z ovocné výroby
Semena květin
140 000,–
Jahody
109,45 q 77 000,–
Rybíz černý
30,20 q
18 120,–
Rybíz červený 765,15 q
383 000,–
Hrušky
122 q
21 960,–
Jablka
561 q
143 000,–
Ostatní ovoce
13 920,–
celkem
796 000,–
Důsledky také ovlivnila produkce
chmele, která byla nižší o 161 000Kčs. Toto
snížení bylo způsobeno nejen nízkými a
zase vysokými teplotami, ale i vichřicí a
kroupami a Česká státní pojišťovna
uhradila škodu 64000Kčs. Velmi tížívá
situaci ve výrobě pícnin, které poškodilo
červnové chladno a následky velmi
suchého počasí. Z té příčiny byly sníženy
krmné dávky objemného krmiva a

používáno krmivo náhradní, což projevilo
se v živočišné výrobě.
Plán výroby byl v roce 1971 splněn na
112 %. V jednotlivých případech došlo při
prodeji obílí v důsledku zhoršené kvality,
která byla nižší následkem sucha. Pšenice
byla většinou zařazena do moučné a pro
ječmen z velké části nebyl zařazen do
sladovnického po loupání se zrn a černání
špiček. Sklizeň chmele byla zahájena 16. a
ukončena 28. srpna. Celá sklizeň se
prováděla strojově. Pro nepříznivý vývoj
během roku byla produkce splněna na 69 %
na úkol 200 c.c. bylo dodáno 138 c.c.
Sklizeň brambor byla v záři a
dosažený výnos 154 q představuje
nesplněné plánované výroby o 22 %.
Výroba byla splněna na 78%. Převážnou
část brambor sklidili žáci Přerovských
strojíren. Družstevníci pracovali při
třídění brambor a sklizňových pracích
ostatních plodin. Se sklizní cukrovky bylo
započato 29/9 a sklizeň byla ukončena
23/10. Převážná část cukrovky byla
sklizena sklízecími soupravami a to na
ploše 40 ha z celkové výměry 47 ha.
Dosažený výnos cukrovky 443 q zajistil
splnění státního nákupu, kde na úkol
20 000q bylo dodáno 20 823 q a úkol byl
splněn na 104 %, tím bylo družstvo
zařazeno mezi první družstva na okrese
Přerov ve výnose i dodávce cukrovky.

Živočišná výroba – vyhodnocení
nákupu živočišných výrobků
Ukazatel
cena
Mléko

Plán
Zplnění

227 000 l
220
Selata jateč. 5 500 kg
14,8
Jateč.skot. 22 500 kg
15
Jateč. krávy 22 000kg
11,86
Jateč.prasata51 800 kg
14,85
Jateč.prasnice
176,5 %
Plemen a užitkový skot
---Selata celkem
98,5
Selata Z NZ 480 ks
23,40

Skutečnost
Plán
Realizovaná
424 007l
2,41
5 121 kg

99,3%
93,1 %

13

25 528 kg

113,4 %

13

18 153kg

82,51 %

9

44 364 kg 65,6 %

13

1 200 kg
10
2 920
13,10
496 ks
22
528 ks

2
119
11,82
---

kg

98,5
23,60
110 %

ks
22

Nákup mléka nebyl splněn o 2 293
litrů pro nižší sestavení plánu v prosinci,
krmné dávky se zmenšily a dodávka mléka
klesla. Celkový úkol v nákupu masa bez
selat byl 975 q a na tento úkol bylo
dodáno 930,86 q. Dluh ve výši 44 160,–
vznikl tím, že v měsících září a prosinci
nebyly odebírány jateční krávy, v počtu 14
ks. Odebíráním těchto by byl celoroční

plán masa splněn a i překročen. Prodej
selat byl splněn na 98,5 % a do splnění na
100 % chybělo dodat 10 kusů.
Výroba selat byla splněna na 92 % a
bylo dosaženo 13,96 ks selat na prasnici,
proti minulému roku je zlepšení o 1 sele.
Tento nízký odstav selat byl způsoben
uplynutím 195selat. Tento úhyn vysoce
překračuje okresní průměr a bude nutno
aby Veterinární zařízení našlo prostředek
proti úhynu, by se tento snížil. Výživa
zvířat v tomto roce jest v zimním období
velmi vážná. Na zimní období byl
vypracován krmní plán kde se nedostává
krmiva a proto bylo zakoupeno v JZD
Troubky sláma 930 q. krmný plán se
dodržuje a je zde předpoklad, že rozepsané
dávky vystačí než se začnou zkrmovat
zimní směšky.
Investiční výstavba
Plánované úkoly investiční výstavby
byly splněny. Rekonstrukce sušárny
chmele byla včas dokončena takže všechen
chmel načesaný na česačce mohl býti
ihned usušen a nemuselo se česání
přerušovat. Na úseku výstavby jsou
pracovníky
naší
stavební
skupiny
plánované úkoly překračovány. Opožděně
na bytovku nastupovali pracovníci
jednotlivých podniků a vedení OVBD
projevilo malou iniciativu k rychlejší

dokončení stavby. Vedoucí stavby vždy
musí nutit pracovníky OVBD k různým
zásahům nebo s předsedou JZD s Ing.
Ladislavem Pokorným zajišťovat akce u
jiných organizací.
Vývoj ekonomiky v JZD
Ukazatel

824
619
658
389
858
541
065
930
723
933

Skutečnost
1968
1969
1970
1971
RZP Celkem
5 921
6 277 6
6 454
UZP rostlinné výroby
3 381 3
3 849
3 581
HZP živočišné výroby
2 540 2
2 975
2 673
TZP celkem
4 334
4 885 3
4 949
TZP RV
2 164
2 444 2
2 441
TZP ŽV
2 170
2 441 2
2 508
Tržby z výz. zem.čin.
4 657 5
5 742
5 494
Tržby RV
2 122
2 403 2
2 457
Tržby ŽV
2 272
2 426 2
2 706
Výkony celkem 5 395
5 516 6
5 867

745
766
190
252
701

543

Materiální a jiné nákl.
2 743
Mzdy a odm. za práci
1 930
Hrubý důchod
3 501
3 907
Hrubý zisk
1 892
2 074
Čistý zisk
1 515
1 517
Odvody (NV) daně 300
336
Příděly pracujících
503
Příděly ost. fondům
846
z toho FKSP
43
1
Fond výstavby
481
400
Fond rezervní
321
247
fond obratový/splátky
160
Stav provoz.úvěrů
0
Provozní vklady 0
1 518
Investiční úvěry 609
357
Fondy výstavby 337
741

1 894
1 930
1 690
1 834
3 471

2

1 705

2

1 292

1

306

354

216
410
981
794
50

250

450

500

79

103

136
146
308
0
1 203

160

525

441

471

558

1
4

739
83

0
1

Fond reservní

1 049
231
1 478
Fond soc. a kult. 66
75

1 280

1

90

128

Dosaženy čistý zisk je rozdělení přes
celou
řadu
již
komentovaných
negativních vlivů je o něco málo nižší než
stanovil plán svým rozsahem dovoluje
plné krytí plánovaných dotací fondů.
Finanční situace JZD je velmi dobrá a od r.
1968 nepožadujeme od SBČS provozní úvěr.
Finanční situaci se stále lepší což dokazuje
již uvedený stav na fondech, kdy se stále
zvyšují. V přidružené výrobě se JZD zabývá
pouze dopravou, která je během r. převážně
zaměřena na dopravu zemědělských
produktů. V obdobích se provádí převážně
doprava pro cizí. Z vyhodnocení výsledků
dosažených v r. 1971 vyplývá, že do r. 1972
byla vytvořena přeznívá základna. Cílem
vedení družstva a všech pracovníků jest,
předpoklady k úspěšnému dalšího rozvoje
a dokázat, že naše zemědělství si zaslouží
ocenění.
Na první místo v našem JZD je třeba
postavit a vypracovat opatření k zajištění
výroby a nákupu mléka a pak masa a to jak
vepřového tak hovězí a provádět
kontrolu plnění opatření a vyvozovat
z toho závěry. Musíme se všichni zasadit o
úspěšné plnění plánu zem. výroby a

dokázat, že naše zemědělství si plně
zaslouží dosavadního ocenění.
Založení JZD
Bylo založeno 2-3. března 1955. MDŽ
byl v r. 1971 velmi slavnostní, již před tím
byly roznešeny dárky. Oslava byla 10.3.
v kinosále za velké účasti občanů jak
z Veselíčka tak i Tupce.
1. Zahájení
2. Kulturní vložka
3. Hudební vystoupení smyčcového
orchestru
vedeného
primášem
Antonínem Sedláčkem
4. Promítnutí
filmu
„Babička“
s Pospíšilem Rostislavem.
Tuto oslavu uspořádal MNV předseda
s. Polášek a Ing. Ladislav Pokorný,
předseda JZD. JZD uspořádalo také v r. 1971
různé zájezdy.
20.1. 1971 Zájezd do divadlo do Lipníka
– Hospůdka u Markytky.
31.5. 1971 Zájezd do Gottwaldova na
Vid. led revue 50 osob
4.6. 1971 zájezd předsedy soc. komise do
Maďarska 17 dní.
23.7. 1971 Zájezd do Beskyd 50 osob, 1
den
23.11. 1971 Zájezd do Olomouce
„Cikánská láska“

Na zimní rekreaci na týden do
Karlových Varů lázní a Prahy, zakoupeno
11 poukazů.
6. března oslavy MDŽ
28. 10. 1971 uspořádána beseda
s důchodci s malým pohoštěním.
V tomto roce byla provedena demolice
(bývalého velkostatku) stodol, které
družstvo od svého založení používalo.
Pohyb obyvatelstva v r. 1971
Narození
Hučínová Kamila
9/1 (V 73)
Pecha Jaromír 13/1
(V 200)
Venclíková Irena
11.1. (T 33)
Bednářová Lenka
26/1 (V 51)
Caletková Alžběta
31/1 (V 89)
Fridrišková Hana
9/6 (V52)
Zedníčková
Dagmar 27/5 (Plzeň
183)
Ondruch Oldřich
27/7 (V 7)
Palatová Pavla 3/9
(T 9)

Mikčíková Lenka
1/9 (T 10)
Chrástek iří 3/10
(V. 16)
Čihalová
Marie
18/10 (V 18)
Krampla
Zbyněk
22/10 (V 56)
Hučínová Magda
11/12 (V 201)
Úmrtí
Hájek
František
16/2 (T 56)
Kořínková Anežka
6/3 (T 55)
Hejduková
Anna
23/4 (V 10)
Čočková Františka
24/4 (V 24)

Nádvorník
Fabík Eduard 19/8
Bohuslav
23/6
(T 28)
(Lipník 71)
Navrátil Jaroslav
Skopalová
24/8 (V 21)
Františka 24/4(V
Povolný František
16)
16/10 (V 12)
Pechová Josefa 21/7
(V 59)
Přistěhovaní
Kovaříková Danuše 12/2
/71 (V 7)
Spáčilová Marie 20/4/71 (V 195)
Melčovi Eduard, Jana 21/6/71 (T 59)
Švarcová Libuše, Jana 22/6/71 (V 55)
Švarc Rostislav 26/3/68 (V 55)
Švarc František 17/5/69 (V55)
Répal Pavel 15/6/1971 (V 95)
Krkošková Vlasta 10/8/71 (V23)
Pospíšilová Marie 2/8/71 (V 39)
Švarc Fratnišek 25/8/71 (V95)
Nádvorníková Alena 16/12/71 (V207)
Švanovi Josef, Eliška, Petr 29/12/71
(V172
Odstěhovaní
Répal Pavel 11/1 (Přerov, Optická)
Látalovi Jiří, Anna, Štěpán, Zd. 28/1
(Přerov, Nábřeží SPB 63)
Kasenová Bohunka 11/2 (Virheim NSR)
Hučínová Marie 21/5 (Praha 7)
Oresr
Josef
23/3
(zpopelněn
v M.Ostravě)

Slívová Miroslava 26/6 (Březová okr.
Náchod)
Navrátil
Petr
26/7
(Přerov,
Gottwaldova)
Vagrčka František (Lazniky 119)
Grygar Josef 23/8 (Lipník nad Bečvou)
Libičekovi František, Anna 31/8 (Velký
Újezd 199)
Tydlačka Petr 14/9 (Ostrava 2,
Mojmírovců)
Krkoškovi Oldřich, Vlasta 7/10
(Karlovy Vary – Machovs. 23)
Kubáč Adolf 21/10 (Zlaté Hory)
Rychlý Mojmír 21/10 (Velká dlážka,
Přerov)
Novotný Jaroslav 1/11 (Lipník, Husova
113)
Pacáček Vlastimil 25/11 (Ostrava
Poruba, len. 893)
Barošová Miroslava 1/11 (Lipník, Sov.
Armády, 969)
Lipnerová Vlad. 30/12 (Poruba, 59/1498
Sňatky
Krkoška Oldřich 16/1 (V 23)
Chrástek Jiří 17/4 (T 5)
Velechová Marie 17/4 (V 16)
Hučínová Marie 17/5/ (V 73)
Pospíšil František 5/6/ (V 39)
Skopal Jaromír 26/6 (V 141)
Střelcová Bohuslava 26/6 (V 58)
Vagrčka František 17/7 (V 89)

Kubáč Adolf 28/8 (T 59)
Braunerová Miroslava 16/10 (V65)
Kuban Karel 13/11 (V57)
Nádvorník Jar. 11/12 (V. 207)
Činnost TK Sokol
Hlavní činnost TJ a to základní
tělesná výchova – cvičení, v tomto roce
neprobíhalo u všech složek. Pravidelně
cvičily ženské složky v pondělí a ve
čtvrtek. Cvičení navštěvovalo v průměru
10 mladších žaček a 8 žaček a 12
dorostenek. Mužské složky necvičily
vůbec pro nedostatek cvičitelů. Zajistit
cvičitele bude hlavní úkolem v roce 1972.
Funkcionáři TJ Sokol s. Šeda a s.
Pazderová se zúčastnili okr. konference.
Také všech školení cvičitelů a náčelníků
probíhajících v r. 1971 se zúčastnil některý
zástupce z Jednoty. Velkou akci v tomto
roce bylo vyměnění členských průkazů.
Které každý člen obdržel nový členský
průkaz. V rámci akce „Z“ jsme se zavázali
odpracovat 300 hodin. Při budování
tanečního parketu v sokolské zahradě
bylo
odpracováno
200
hodiny
brigádnických, při úpravě v zahradě
opracováno 50 hodin a při úklidu
sokolovny a jejího okolí odpracováno
rovněž 50 hodin. Mezi kulturní akce bylo
uspořádání taneční zábavy v sokolské
zahrad dne 21/8/1971. Tato zábavy se pro

pěkné počasí vydařila, byla hojně
navštívena. Koncem září na výborové
schůzi navrženi poslanci z řad sokolů do
národní fronty. Byli navrženi tito
členové: Suchánek Jiří, Polášek Dobroslav,
Hlobilová Jana, Mikšíková Růžena.
V roce 1971 byla naplánovaná oprava
střechy na sokolovně a provedení
elektrické instalace. Oprava střechy byla
provedena ale el. instalace nebyla pro
nedostatek finanční částky. Ani na
turistiku nebylo zapomenuto. Dorostenky
byly v červenci se stany na Horní Bečvě.
Akce MNV
1. Výstavba mateřské školky v Tupci
v pokračování
2. Část kanalizace v Tupci
3. Fasáda na ZDŠ ve Veselíčku
4. Postavení kolny na dvoře MNV.
5. Dokončení
parketu
v sokolské
zahradě.
6. Nová střecha na sokolovně
7. Stavba kanalizace v části směrem
k Tupci
8. Částečné
výbojkové
veřejné
osvětlení.
Spolupráce s JZD je dobrá. JZD
poskytuje MNV pomoc všem přísunem
všeho materiálu.
Závazek pro rok 1971

Odpracovat na zvelebovacích pracích
v obci:
1. Na vybudování mateřské školky
2. Na úpravě Národní školy
3. Na úpravě Kulturního domu
4. Na úpravě hřiště
5. Na sběru odpadových surovin
6. Na vybudování kanalizace
7. Na zvelebení rodinného domku
8. Na pomoc JZD při špičkových prací
Seznam poslanců VNV ve Veselíčku
Pospíšil
Hlobilová Jana
Rostislav – předseda
Metelková
Polášek
Helena
Dobroslav
–
Nádvorník
místopředseda
Julius
Velešík Antonín
Navrátil Evžen
– tajemník
Pospíšil
Čuda Ladislav –
Ladislav
člen rady
Panák Karel
Mrva Jindřich –
Panák Jan
člen rady
Panáková
Mužík Miroslav –
Blažena
člen rady
Plesník
Hučín Antonín –
Ladislav
člen rady
Pokorný
Střelec Bohuslav
Ladislav
– člen rady
Rychlá Marie
Bernhauer
Skopal Vít
Jaroslav – člen rady

VO KSČ
Letošní výroční členské schůze ve
všech základních organizacích mají
mimořádný význam. Jsou to první výroční
schůze po XIV sjezdu strany, po úspěšných
volbách do zastupitelských sborů. Konají
se v údolí nástupu do druhého roku
pětiletky, v roce sjezdů významných
společenských organizací. Můžeme-li dnes
realizovat také plány výstavby v naší zemi,
v mírových podmínkách, pak rozhodující
zásluhu o tom má sovětský svaz, pevná
jednota a všestranná síla socialistického
společenství. To nás také zavazuje,
abychom střežili a upevňovali naše
přátelství se sovětským svazem. Abychom
podporovali mezinárodní komunistické
hnutí a mírovou iniciativu sovětského
svazu.
Život potvrdil správnost politického
kurzu
nastoupeného
v dubnu
1969,
včasnost a oprávněnost našich záměrů,
cest a metod, kterými jsme naši politiku
uskutečňovali. Prošli jsme a s námi
všechen pracující lid naší země – velkou
zkouškou a obstáli jsme v ní. Plány a
úkoly, které jsme si ve straně dali, jsme
splnili. Se zdarem jsme připravili XIV sjezd
naší strany a udělali první kroky
v realizaci jeho usnesení. Úspěšně jsme
splnili úkoly prvního roku pětiletky,
zvýšila se životní úroveň.

Vítězství ve volbách bylo projevem
masové důvěry a podpory politice KSČ. To
všechno znamenalo velikou porážku,
revizionistických a antisocialistických sil.
Byl to zároveň veliký úspěch celého
socialistického
společenství
a
mezinárodního mírového hnutí. Dosažené
úspěchy by byly nemyslitelné bez obětavé
práce základních organizací, funkcionářů
a členů. Ústřední výbor oceňuje činnost
všech základních organizací, jejich
funkcionářů a členů. ÚV vysoce oceňuje
činnost všech základních organizací a
komunistů, kteří se zasloužili o dobré
výsledky. Je přesvědčen, že v r. 1972 i
dalším období všichni komunisté učiní vše,
abychom úkoly splnili.
Generálním úkolem, který před námi
stojí je ještě všestranněji a rozhodněji
realizovat závěry XVI sjezdu na všech
úsecích našeho života. V tom je dnes
revoluční úloha komunistů. Usnesení jest
zákonem pro všechny organizace, každého
člena a kandidáta strany. Na každého
z nás se vztahuje požadavek zvýšené
náročnosti Máme již také dost sil,
abychom rozšířili svůj vliv na všechny
rozhodující úseky a ta místa, kterým jsme
v důsledku naléhavějších úkolů nemohli
věnovat
dostatečnou
pozornost.
Součastně to předpokládá zbavovat se
všeho, co by oživovalo překonané ve stylu

a metodách naší práce, co by vedlo
k administrování a komandování lidí.
Všem, kteří budou věnovat splnění
vytyčených plánů a cílů své síly a
schopnosti poskytne strana podporu. Při
plnění náročných úkolů bude hrát velkou
úlohu socialistické soutěžení a aktivita
lidí. Je však nutno stále se zaměřovat na
kvalitní stránku ve výrobě. Využijeme
příkladně všech možností v 1971 k splnění
úkolů v našem národním hospodářství.
Politický zápas za konkrétní ekonomické
výsledky je neoddělitelně spjat se širokým
masovým působením a ještě účinnějším
zaměřováním všech složek NF k mobilizaci
za splnění hospodářského plánu.
Nyní chceme ukázat za práci
komunistům budou se konati sjezdy ROH,
JZD, SČSP a další. Jde o významné politické
akce dotýkající se přímo zájmů dělnické
třídy. Nejpřednější povinností každého
komunisty je neustále střežit a upevňovat
jednotu a akceschopnost strany. Chceme
ukázat na práci komunistů v NF. Cílem
pravičáků v r. 1968-69 bylo rozbít NF a
nebo z ní udělat opoziční organizaci. Tuto
snahu jim pokazila internacionální pomoc
bratrských
socialistických
zemí
a
především nekompromisní postoj UV naší
strany v dubnu 1969. Od této doby přejímá
aktivitu KSČ a upevňuje svou vedoucí
úlohu jak v ekonomice tak také v práci

složek NF. Národní fronta pokračuje
v plnění odkazu, které jim zanechalo
Gottwaldovské vedení strany ještě
z konce druhé světové války. Začátky byly
obtížné jelikož v hlavách lidí ještě
doznívala líbivá k ničemu nezavazující
hesla a fráze. Na podzim r. 1970 organizace
rozhýbat. S postupnou konsolidací se
podařilo celkem dobře kádrově obsadit
výbor NF. Nyní jsou ve výboru NF
zastoupeny tyto organizace za VO-KSČ, s.
Šeda, za ČSL Pospíšil František, za
dohlížecí výbor Jednoty s. Svoboda, za svaz
českých zahrádkářů MO ČSPO s Hanzlík
Jaroslav, za MJ ČSPO Tupec s. Mikšík Jar,
za svaz protifašistických bojovníků s.
Čoček Ladislav, SČSP Ing. Ladislav
Pokorný, za český ČK Veselíčko s.
Drábková Marie, ČČK Tupec s. Svobodová
Jitka, za TJ Sokol s. Dvořák Rostislav.
V uplynulém období se výbor NF
scházel dle svého plánu, projednával
úkoly kladené vyššími orgány a zabýval se
řešením otázek následujících do jeho
kompetence. Zvýšená aktivita projevila se
v době přípravy voleb. Byly organizovány
oslavy VŘSR a dne vítězství. Byly vyzvány
všechny
organizace
k účasti
na
prvomájových oslavách. Téměř všichni
členové MV-NF se zúčastnili práce
v agitačních dvojicích. Zvláště je nutno
připomenout, že velmi obětavě pracovali s.

Svoboda, Svobodová Jitka, a br. Pospíšil
František. Velmi dobře se zapojil ČSPO a TJ
sokol. Jest také nutno poděkovat
pracovníkům Mateřské školy, ZDŠ a DD,
kteří přispěli na výstavu svými výrobky a
také vystoupením svých souborů. Dík patří
také mládežnickému souboru a hudbě
vedené s. Hluším, kteří ve volebních dnech
vytvořili
společně
s uspořádanou
výstavou
nezapomenutelné
chvíle.
Vyplnili chvíle čekání a zpříjemnili pobyt
občanů v sále při prohlídce exponátů.
Dny voleb se u nás staly hlubokým
zážitkem nejen pro voliče ale také pro naši
mládež a děti. V akci se nejlépe projevily
oba
požární
sbory
ale
také
z mimočlenských organizací SRPŠ, opravy
fasád na zdejší škole.
Výbor organizace byl pravidelně
informováno práci MV-NF. Důležité
otázky byly ve výboru projednány a
komunisté ve výboru NF tyto prosazovali.
Při řešení důležitých otázek byl
několikrát přítomen ve výboru NF
předseda VO KSČ, MV NF v žádném případě
nezasahoval do vnitřních organizací.
Vedoucí úloha strany byla v organizaci
prosazována důstojně oslavit osvobození
VŘSR. Také se podílet na zvelebovacích
pracích. Ve spolupráci s MNV pak
realizovat splnění volebního programu.
Bude také nutno zapojit do práce MVNF a

zástupce SSM. Za dosavadní práci a vzorné
plnění úkolů je nutno poděkovat s.
Krkoškovi, neboť je jeho zásluhou, že MN
NF je zařazen v rámci okresu do prvé
kategorie to znamená, že je hodnocen jako
jeden z nejlepších. Soudružky a soudruzi
organizace
měla
v uplynulém
roce
následující složení:
K 1.1.1971 měla celkem 47 členů a 37
členů registrovaných, z toho důchodců
měla 26. Členů JZD 13, dělníků 5, ostatních
3. K 31.12.1971 měla celkem 49 členů a
registrovaných 34, důchodců 26. Členů JZD
13, dělníků 2, ostatních 7. V tomto roce
bylo
celkem
11
členských
schůzí
s průměrnou
účastí
32
členů
registrovaných. Výborových schůzí bylo
18 za průměrné účastí 7 členů. Organizace
nemůže býti spokojena s návštěvou
členských schůzí jest stále nízkýá. Někteří
členové velmi málo navštěvovali členské
schůze. Výbor musí s těmi, kteří bez
vážných důvodů nezúčastní se 2x po sobě
členských schůzí. Také nutno přistoupit
k tomu,
aby
jednotlivým
členům
organizace byly ukládány konkrétná
úkoly a vyžadováno jejich splnění, jen tak
bude možno splnit úkoly XIV sjezdu.
Na úseku práce spravované NV bylo
dosaženo značných úspěchů v plnění akce
Z. Přes dlouho trvající období voleb byla
v práci MNV velmi slabá aktivita a

návštěva schůzí byla velmi slabá, bylo
dosaženo dobrých úspěchů. Podstatný
změna nastala po listopadových volbách.
Práce MNV se dostala na vyšší aktivitu
vykazují komise MNV a také všichni
poslanci. Bývala problémem nadpoloviční
účast poslanců na zasedání MNV nyní
neúčast 2 poslanců na zasedání a to
z vážných důvodů. Také účast na schůzích
rady MNV bývá téměř 100%. Pod vedením
strany s uplatněním vedoucí úlohy na
všech úsecích našeho života a všech
hospodářských úkolů splníme všechny
úkoly k dalšímu zlepšování našeho života.
Na úseku zemědělské politiky strany
v dohledné době půjde o to, aby zemědělská
výroba v byla zprůmyslněna. Aby se
s loučením některých JZD vytvořily
ekonomické spolky (celky, které by vedly
k dalšímu ekonomickému růstu. Na nás
všech bude záležet jak brzy se ono sloučení
podaří. Za splnění všech směrnic
vytyčených XIV sjezdem strany, do další
práce a nechť r. 1972 stane se rokem
pracovního úsilí, rokem dalšího rozkvětu
naší vlastí.
Zprávy z činnosti požárníků
Z výroční členské schůze: Přítomni:
Dokoupil
Střelec
Čeladník
Oldřich
Bohuslav
Antonín

Zbořil
Dokoupil
Nádvorní
Ladislav
Skopal
k Julius
Hučín
Pazdera
Navrátil
Antonín
Stanislav
Evžen
Mikšík
Suchánek
Pospíšil
Antonín
Hučín
Kropl
Panák Jan
Stanislav
Pospíšil E.
Panák
Váňa Jan
Pokorný
Josef
Dvořák
Ladislav
Bém
Rostislav
Kuban
Zdeněk
Hlobil
Svatopluk
Pospíšil R.
Zdeněk
Polášek
Zemánek
Navrátil
Dobroslav
Josef
Kuchryk
Hosté: Zástupci okresních výborů s.
Hanzlík, MNV Pospíšil Rostislav, Dětský
domov s. Šeda. Zástupci požárních sborů:
Tupec – Čuda, Kalus, Velešík, Panák. Dolní
Újezd, Skoky, Staměřice, 3 členy Lazniček,
Výkleky, S. Předseda přivítal přítomné
členy požárních sborů a zástupce požární
ochrany Okresního výboru.
Předseda seznámil všechny přítomné o
činnosti a práci požárního sboru za r. 1971.
Tento rok byl rokem význačnám splnili
oslavy 50 výročí, založení KSČ, zasedal
XIV sjezd KSČ. Obě tyto události přijal náš
lid s plným pochopením a své uspokojení
vyjádři přijatými i splněnými závazky. Také
ÚV rozpracoval výsledky XIV sjezdu,
hodnotil práci sborů a poděkoval jim za
dosavadní jejich činnost.

Nemalý význam měly volby do
zastupitelských orgánů našeho státu.
Výsledky voleb ukázaly, že drtivá většina
našich občanů věří naší straně a národní
frontě, že chce žít a pracovat v míru pro
lepší zítřek celého lidstva. Také občané a
požárníci pochopili, že naše vlast
potřebuje práci a pomoc NV v jejich
úkolech.
Zbudování
nádrží
požárníky
představuje hodnotu 60 000,–
Dokončení kanalizace před zbrojnicí
10 000,–
Zbudování
tanečního
parketu
v hodnotě
60 000,–
Výstavba památné zvonice nad požární
zbrojnicí
30 000,–
Sběr
kovového
šrotu
přinesl
národnímu hospodářství 177q
Provedeno bylo 10 teoretických
příprav členstva.
Výcvik požárních družstvech 14 x
Při údržbě požární techniky a vodních
zdrojů opracováno 385 hod
Při
terénní
úpravě
parketu
odpracováno 460 hod.
Při opravě školy odpracováno 320
hod.
Při úklidu v parku odpracováno 235
hod.
Na jednoho člena připadá celkem
průměrně 29 hodin. Všichni členové

odstupujícího požárního sboru složili
zkoušku pro udělení odznaku vzorný
požárník III. stupně. Požární družstvo se
zúčastnilo soutěže jak v okrsku tak i na
Okresní soutěži. Požární preventivní
prohlídky byly v celé obci v daném
termínu splněny s. Pazdera vypracoval 2
relace pro místní rozhlas s protipožární
tématikou se s. velitelem Hučínem
Antonínem provedli přednášku v dětském
domově a národní škole s filmem. Přes
všechna opatření vznikl v naší obci požár
u Skopala mladšího. Při požáru velmi
účinně zasáhli požárníci JZD a požár
likvidovali.
S.
předseda
poděkoval
všem
požárníkům za jejich práci, rovněž také
odstupujícímu výboru. Přeje všem členům a
také jejich rodinám v nastávajícím roce,
stálé zdraví, mnoho úspěchů v soukromém
životě i ve společné práci pro dobré jméno
Veselských požárníků.

jejich práci a do další práce přál hodně
úspěchů.
Zdůraznil,
že
požárníci
z Veselíčka udělali kus dobré práce, ale že
je nutné pravidelné hlášení, aby OV PO
mohl jejich práci zhodnotit. Zhodnocení
požárních prohlídek nahlásili na OV PO.
Zaslán seznam členů požární kartotéky.
Závěrem předal odznak za příkladnou
práci dlouholetým členům požárního
sboru S. Pokorný Bohuslav, Pospíšil L,
Otáhal Antonín. Tento se však dlouho
z toho hodnocení netěšil. Zemřel v tomto
roce a byl zakladatelem požárního sboru.
Dále udělení odznaku vzorný požárník:
Dokoupil
Hučín
Skopal Vít
Oldřich
Antonín
Hanzlík
Navrátil
Suchánek
Jaroslav
Evžen
Josef
Bém
Váňa Jan
Zdeněk
Poděkoval všem za jejich vzornou
práci jménem OVPO všem hodně zdraví, a
hodně elánu do další práce ve prospěch
požární ochrany. S. Velitel Hučín Antonín
poděkoval vedení JZD a MNV za práci,
kterou vykonali ve prospěch požárního
sboru.
S. Pazdera poděkoval požárnímu
družstvu JZD a všem požárníkům za jejich
rychlý zásah při požáru s. Skopala. Kladně
zhodnotil
provádění
preventivních

prohlídek. Poukázal na nádrž, kterou
požárníci zbudovali, musí sloužit jen
požárnímu účelu a udělat takové opatření
aby nebyla znečišťována a mohla sloužit
svému účelu. Poukázal na hlavní úkoly
prevence. Všechna tato opatření za
aktivní účast MNV. S. Velešík poděkoval
jménem vesnické organizace. KSČ omluvil
svého předsedu MNV ujistil požárníky, že
práce MNV s požárníky bude velmi dobrá a
že MNV v rámci svých možností vyjde vždy
požárníkům vstříc. Přál hodně úspěchu do
další práce.
S. Šeda jménem výboru NF a Sokola
poděkoval za práci požárníkům a požádal
o podporu při dodělání akce „Školka“.
Zdravice a hodně úspěchů tlumočili
zástupci požárních sborů.
Staněk za Skoky, Panák za Tupec,
Chalupa za Výkleky, Nádvorník za
Lazničky, Kalus za Dolní Újezd.
Závěrem
s.
Dokoupil
vystoupil
s návrhem za přijetí nových členů, které
výbor doporučil členské schůzi: Navržení
s. Kropka Josefa, Švarc František byli
jednomyslně
schváleni.
Volební
a
návrhová komise předpokládá členskou
schůzi návrh nového výboru:

Dokoupil
Oldřich
Hučín
Antonín

Skopal
Vít
Střelec
Bohuslav

Pazdera
Stanislav
Suchánek
Josef
Váňa Jan
Členové rezervní komise Panák Jan,
Pacák R., Kropl Karel.
Delegát na okresní konferenci Hučín
Antonín. Do výboru okrskového navrženi
Suchánek, Střelec. Na výroční členské
schůzi bylo zúčastněno 35 členů a 29
hostů.
Den učitelů
Pochvalu si zaslouží. By nebylo
opomenuto z r. 1972. Předposlední den
března se v zasedací síni MNV na Veselíčku
sešla k slavnostnímu zasedání školská a
kulturní komise MNV. Mezi hosty bylo 20
pedagogických pracovníků působících ve
školních zařízení v obci. V úvodu zasedání
bylo vzpomenuto významu osobnosti
J.A.Komenského. po té zhodnocena práce
učitelů a výchovných pomocníků zvláště
v mimo školní činnosti. Pěti přítomným a
jednomu kolektivu byla předána čestná
uznání MNV. Všem přítomným s. učitelům a
vychovatelkám dána kytička květin. Pro
všechny bylo připraveno pohoštěn, po
kterém se rozvinula velmi pěkná a srdečná
debata. Předseda s. Pospíšil vysvětlil
problémy,
s kterými
MNV
v oblasti

školství potýká a jaké jsou v této oblasti
perspektivy. Přítomný Nachmilner, ředitel
ZDŠ, při ODD ve Veselíčku objasnil
problémy tohoto výchovného zařízení.
Během diskuse se vystřídali téměř všichni
přítomní. Byly předneseny mnohé návrhy
pro
zkvalitnění
práce
s mládeží,
prodebatována situace ve složkách NF
v obci, ve svazarmu, sokole, ČSPO a svaz
SSM. Nechyběly ani vzpomínky a zážitky
na studentská léta těch dříve narozených.
Přáním SKK bylo abychom se na vzájem
lépe poznali, aby učitelé svůj den i na
vesnici prožili tak, jak si jejich ušlechtilé
povolání od naší společnosti zaslouží.
Pýcha občanů Veselíčka
Ve Veselíčku na Přerovsku, které se
před časem sloučilo s obcí Tupec, žije 920
obyvatel, jako všude, tak i zde mají různé
problémy, avšak největší starost jim dělala
místní škola. Byla postavena 1906 a plných
20 roků se na ni nehnulo prstem. Po
opravy volaly zejména střecha a fasáda, by
tedy nejvyšší čas s touto budovou něco
dělat. A že ve Veselíčku jsou lidé velmi
pracovití, což je také vidět na každém
kroku, pustili se 16 června 1971 do opravy
školy svépomocí. Našlo se 77 občanů, kteří
v průběhu prázdnin pracovali na opravě
školy zadarmo 2 a půl tisíce hodin a tak
k 1. září byla jako nová. Celé prázdniny

strávil na opravě školy Rostislav Pospíšil.
Odpracoval na ni jak řekl jeho bývalý žák
a dnešní mají na tomto díle také Jar.
Divila, jar. Koryčan a učeň Jaroslav
Hanzlík. Nemenší zásluhu má na opravě
předseda vesnické org. KSČ Drahomír
Spáčil, předseda MNV Dobroslav Polášek,
tajemník Antonín Velešík.
Ve Veselíčku jak jsem v besedě
s uvedenými pracovníky dověděla, udělali
v posledním volebním období hodně.
V akci“Z“ si zde vybudovali nádrž
v hodnotě 40 000Kčs. V této akci také
požárníci zasluhují pochvaly. Opravili
starou zvonici, která je chráněna
památkovým úřadem, zřídili také taneční
parket,
provedli
generální
opravu
sokolovny atd. Rovněž JZD si tu stojí
dobře
v průběhu
volebního
období
postavilo mimo jiné sušárnu chmele,
koupilo
moderní
česačku
chmele,
vybudovalo
víceúčelové
středisko
odchovnu mladého skotu, porodnu
prasnic a zřídilo 48 ha sadů a 12 ha
obsadilo rybízem.
MNV i JZD ve Veselíčku mají už plán
akcí 5letky. Chtějí kromě jiného dokončit
výstavbu
kanalizace,
zavést
v obci
výbojkové osvětlení, vybudovat další
vodní nádrž, a to dvouúčelovou – jednak
jako zásobárnu vody pro případ požáru a
jednak jako koupaliště. Ve svém plánu

počítají také se zavedením ústředního
topení ve škole, které je dnes zásluhou
několika desítek obětavců pýchou všech
občanů Veselíčka.
Zápis
Ustavující schůze MV NF ve Veselíčku
konané dne 14/1/1971 v 19hod v kanceláři
MNV za účasti zástupců společenských
organizací a zástupců politických stran.
Přítomní:
KSČ
s.
Šeda
SČSP
s.
Ing.
Dobroslav
Pokorný Ladislav
SČSP s. Krkoška
SČSPO omluveni
Vilém
TJ
Sokol
s.
ČŠČK s. Drábková
Dvořák Rostislav
Marie
Svaz zahrádkářů
SČSPO
Tupec
s. Mucha
Mikšík Jar.
Svazarm
s.
ČSL s. Pospíšil
Ondruch Oldřich
František
Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Seznámení se statutem NF
3. Ustanovení nového výboru
4. Úkoly NF
5. Diskuse, usnesení, závěr
1. Schůzi zahájil s. Šeda, přivítal
přítomné, zástupce společenských
org. a politických stran.
2. S.
Šeda
objasnil
přítomným
zástupcům úkoly NF v součastné

době a to jako hlavní přispět ke
konsolidaci v našem politickém a
hospodářském životě. Jako hlavní
úkol podporovat dubnové usnesení
UV KSČ a odstranit nedostatky,
které
napáchaly
pravicové
oportunistické živky.
3. Byli zvoleni funkcionáři MV NF.
Jako předseda s. Šeda Dobroslav,
místopředseda Pospíšil František,
jednatel Krkoška Vilém.
4. S. předseda upozornil přítomné
zástupce společenských organizací
a politických stran, aby si na příští
schůzi
připravili
své
plány
zaměřené na závazky na zvelebení
obce k 50 výročí založení KSČ a to
hlavně na dostavění mateřské
školy, dodělání tanečního parketu
na zvelebení obce.
5. V diskusi Pospíšil František žádal
o přečtení statutu NF na příští
výborové schůzi. Jelikož nebylo
dalších otázek a připomínek
k diskusi,
bylo
překročeno
k usnesení.
Usnesení :
1. V Příští výborové schůzi předloží
společenské organizace a politické strany
uzavřené závazky k 50 výročí založení
KSČ.

2. Bude přečten a
prodiskutován
statut NF v příští schůzi.
3. ČSČK pozve své členky, členy JZD,
důchodkyně a ostatní ženy a na
oslavu MDŽ.
4. Oslavy únorových událostí zajistí
VO KSČ a SČSP
5. Plán
májových
oslav
bude
rozpracován na příští výborové
schůzi.
Při výborové schůzi NF dne 9/3/1971
Usnesení:
SPO Sokol si dali závazek, že provedou
konečnou úpravu tanečního parketu,
závazek vyhlásil s. Šeda. Pro malou účast
členů nebyl státu čten. za pol. str.ČSL
vyhlásil s. Pospíšil, že pomůže při úpravě a
výzdobě okolí pomníku 1+2 světové války
za spolupráce s Ludmilou Navrátilovou.
MNV a JZD provedly 10/3 oslavy MDŽ
v kinosále.
Oslavy únorových událostí byly
v kinosále uf. OV SČSP byl promítnut film
(první den míru)
Předvečer májových oslav probíhal
dle směrnic NF 1. máj jest svátkem všech
pracujících. Nutno provést důstojnou
výzdobu 1. máje na všech veřejných i
soukromých domech a prostranstvích.
9.květen byl pořádán v rámci NF jest
to svátek všech pracujících našeho státu,
kdy nás osvobodila rudá armáda SSSR od

fašismu a přinesla nám svobodu. 9.května
vyšel lampiónový průvod z Tupce ku
pomníku a padlých 1. a 2. světové války,
byly položeny věncw od politických
strana
společenských
organizací,
referent, zástup., ONV NF pak koncert
hudby. KSČ provedli v kinosále slavnostní
schůzi za účasti politických strana a
společenských org. a byl promítnut film.
Bylo kulturní vystoupení s národní školy
žáci. S. Šeda projednal ČS armádou
doplnění oslav ohňostroj, světlice, požádá
o účast májových oslav SSM. Požádal
členy ČSČK o rozšíření česné dárce krve s.
předsedu požádal pol. zástupce a společ.
orga., aby požádali své členy o dárce krve,
neb žádny neví kdy ji bude potřebovat sám.
Ze zápisu výborové schůze 31/8/1971
s. Předseda zahájil schůzi NF přivítal
přítomné
politických
stran
a
společenských organizací. S. předseda Šeda
v této schůzi informoval přítomné
zástupce o volbách a bylo přikročeno
k hodnocení. Každý poslanec MNV byl
hodnocen.
Při
hodnocení
poslance
Kovaříka Josefa nebyl navržen do příštích
voleb,
poněvadž
neplnil
povinnost
poslance.
Poslanec Zemánek Jan také doporučen
za poslance.
Poslanec Klánich Adolf nedoporučen.

Poslanec Zábranský Jan nedoporučen
Ustanovení volební komise.
S. Šeda Dobroslav, Pospíšil František,
Hanzlík Jaroslav, Dokoupil, Svobodová
Jitka, Hlobil K,. (starší) Pospíšilová M.,
Bouchal Jaroslav, Ryšánek Miroslav,
Látal Břetislav, Čoček Vladislav.
Byly přečteny informace o volbách.
Volby budou konány 10 září. Bude zřízeno
agitační středisko. Členové agitačního
střediska s. Velešík Antonín, Pospíšil
Rostislav, Hučín Antonín.
S. předseda připomněl aby politické
strany a společenské organizace své
kandidáty navrhly a nahlásily písemně na
MNV do 15. září. Schvalujeme hodnocení
MNV a z toho nedoporučení výše uvedení
za členy. Na schůzi ze dne 30. září předseda
přečetl zprávu volebního programu obce
Veselíčka pro r. 1972-1975. Zápis schůze MV
NF 11. října v místnosti MNV za účasti
pol.stran a spol. og.
Registrace kandidátů za poslance
MNV ve Veselíčku do příštího volebního
období 71-76.
KSČ: Polášek Dobroslav, Ing. Pokorný,
Ing. Mrva, Pospíšil Rostislav, Panák Karel,
Čuda Vl., Velešík Antonín, Plesník,
Nádvorník
Julius,
Rychlá
Marie,
Hlobilová, Bernhauer Jar.
ČSL: Panáková Blažena, místo Plesové
byl zvolen na poslance Panák, Plesová jest

kandidát
ONV
ona
jest
povinná
navštěvovat MNV a z toho důvodu byli
bychom ochuceno poslance.
ČSČK: Metelková, Nestraníci Skopal
Vít ml., Hučín Antonín, Mužík Miroslav.
Na schůzi 21/10 Výborové
Měli členové výboru NF připomínky (s.
Mikšík), aby bylo přijato k doplnění 5 let
plánu programu MNV Veselíčko tyto akce
provést opravu vozovky místní část Tupec
horní a dolní část asfaltový koberec.
Vybudovat neb upravit soc. zařízení
v kulturním domě.
Volby
Volby byly konány v pátek 26.
listopadu 1971 ve všech volebních
okresech na území ČSSR, zahájeny volby do
poslanecké sněmovny do sněmovny lidu a
Sněmovny všech národů Federálního
shromáždění do České a Slovenské
národní rady a do národních výborů všech
stupňů.
V 18 874 volebních místnostech volí
českoslovenští občané 200 poslanců
Sněmovny lidu a 150 poslanců Sněmovny
národů Federálního shromáždění, 200
poslanců České národní rady, 15 poslanců
Slovenské národní rady, 1522 poslanců
krajských národních výborů a 191 446
poslanců místních národních výborů.

Krátce před 15 hod přichází do kulturního
domu na 3 nádvoří Pražského hradu
prezident ČSSR armádní generál Ludvík
Svoboda.
Školní rok mateřské školky 1970-1971
Školní rok 1970-1971 byl slavnostně
zahájen ve vyzdobené škole 1. září za účasti
20 dětí ze 24 zapsaných. Dětem bylo
sehráno maňáskové divadlo. Místní
rozhlas vyhrával školákům a blahopřejí
novému
řediteli
ZDŠ
Rostislavovi
Pospíšilovi. Prázdniny v mateřské školce
trvaly od 2 – 31 srpna pro nemoc dětí.
Veškeré úsilí budovatelské i politicko
výchovné směřovalo k významnému 50
výročí založení KSČ XVI. sjezdu KSČ
v Praze a XXIV sjezdu KSSS. Děti jako
každoročně zúčastnily se slavností u
pomníku padlých 28. října a 9. květen.
Velmi zdařilá oslava MDŽ v kinosále
pořádané společně MNV a JZD s kulturní
vložkou bývalého souboru promítáním
filmu „Babička“.
21. října byl uspořádán zájezd do
Olomouce na dětské představení „Jak se
stal Rumcajs loupežníkem“. Děti se radují
z nových hraček zakoupenými v hodnotě
400K4S zakoupených SRPŠ. 18. února na
výroční členské schůzi JZD v kulturním
domě v Tupci předvedly děti pásmo
vyprávění pohádky „Šípková Růženka“

doplněnou básněmi, písněmi a tancem.
Fotografování
dětí,
pohoštění
a
obdarování
následovalo
úspěšnému
vystoupení.
4. března předvedly děti svým
maminkám krásný program k MDŽ. 20.
května byl hodnocen závazek k 5 výročí
KSČ. 13. června uspořádána velká oslava
MDD
v sobotu
dětí,
závodí
na
trojúhelníku a vítězům jsou na slavnosti
předány odměny. Na slavnosti i v neděli
odpoledne v sokolské zahradě na novém
betonovém parketu vyskytuji naše děti
v pásmu rytmické hry s hudebními nástroji
„Muzikanti“.
Chlapci a dívenky v pásmu lidových a
dětských tanců, kterými se naučily
v průběhu roku. Žáci ZDŠ předvedli ukázky
naších předních krasojezdkyň na kolech a
lukostřelců. O bohatou zábavu dětí ve
střelnici, kole štěstí, házení i o pohoštění
se postarali rodiče obou škol. 26. května se
děti společně fotografují barevně.23.
června uskutečněn výlet dětí autobusem
do lázní Teplic s prohlídkou lázeňských
budov i léčebny srdce. Ochutnaly léčivou
kyselku, prohlédly si aragonitové jeskyně
a poobědvaly v pěkné restauraci na
Zbraškově. Vydání spojené s výletem –
jízdné,
stravu,
vstupné
hrazeno
z prostředků SRPŠ. Drobný zaměstnávací
materiály byly pořizovány z rozpočtu

školy a MNV, který činí na všechna vydání
školy na r. 6000Kčs. Z toho byla pořízena
skluzavka v ceně 535Kčs, švédská lávka za
315Kčs, přikrývky „Larisa“ pro druhé
oddělení mateřské školy v ceně 1360Kčs.
Doplněny pomůcky pro hudební výchovu
dětí za 140Kčs, obrazy souborů Ferda
Mravenec a broučci za 150Kčs. Doplňovány
knihy dětské i odborné za 300Kčs.
Z prostředků ONV pořízeny gramodesky, 12
film. pohádek v krabici a další drobné
pomůcky v hodnotě 500Kčs. SRPŠ uhradilo
koupi altového metalofonu za 400 Kč,
mixer „Eta mira“ k přípravě koktejlů pro
děti v hodnotě 480Kčs. Mozaiky i nářadí
pro práci s dřevem zakoupeny za 400Kčs.
SRPŠ a patronát
O práci SRPŠ jest možno psát
pochvalně – byla vzorná. Rodiče dětí mají
zájem na zlepšení a budování mateřské
školy v Tupci. Rodiče dětí odpracovali
v tomto školním roce 1 210 hod. Ve výboru
pracovaly tyto maminky:
Marie Mužíková – předsedkyně
V. Lasovská - místopředsedkyně
Marie Mikulová – jednatelka
Helena Metelková – pokladnice
Marie
Navrátilová
a
Anežka
Panáková – členky
Za spolupráce rodičů bylo sklizeno
ovoce z pozemku budoucí mateřské školy.

Uspořádána zábava v Tupci v dubnu
z čistým výtěžkem 2000Kčs. Brigád na
hrací ploše k obnovení pískoviště úpravě
hrací plochy, nátěr, nářadí zúčastnilo se
13 rodičů hodnota díla 500Kčs. Pro opravu
hraček nabídli svou pomoc chlapci z ODD
se s. Machalkou věci pěkně opravili .
S patronátem JZD byla dobrá spolupráce.
Na podzim darovali patroni dětem hojnost
vitamínů formou 2 bedny jablek, 2 bedny
broskví, 2 bedny cibule a k osvěžení při
výletě košík jahod. K MDŽ navštívil
předseda Ing. Ladislav Pokorný mateřskou
školu, zaměstnankyním blahopřál a přidal
bonboniérky. O velikonocích navštívily
děti
představenstvo
JZD
předaly
velikonoční pomlázku a popřáli mnoho
úspěchů do celoroční práce. Pomoc při
vybudování
mateřské
školy
se
neuskutečnila pro nutnost budování
bytových jednotek JZD.
Zdravotní stav dětí
V průběhu roku byly děti otužovány
v zimních měsících ozařována třída
soluscem po dohodě se školním lékařem
Dr. Petříkem. Děti byly 5 za rok váženy
v září a červnu měřeny. Při zvýšené péči o
děti o jejich zdraví jsme se neubránili na
podzim
onemocnění
horních
cest
dýchacích a angínám. Od 3.ledna do 1
června prodělalo 22 dětí plané neštovice

bez komplikací. Dvě děti byly na operaci
nosních mandlí.
Změny ve škole
Personál školy zůstává
M. Polášková – ředitelka
Světlana Kavková – učitelka
Iva Panáková – školnice
V úpravě prostředí mateřské školy
nedošlo k podstatným změnám. Upraven
koutek v chodbě a nepotřebné židličky a
jiné nářadí odvezeno do budovy nové
mateřské školy, kde bude využito
v zahradě.
Inspekce a hospitace
Soudružka okresní metodička Vlasta
Vloslavská navštívila mateřskou školu 17.
března. Provedla hospitaci v pracovní
výchově
u
ředitelky
a
shlédla
dokumentaci školy. Dagmar Hasoňová
z Veselíčka,
žákyně
11.
ročníku
Pedagogické školy v Přerově byla v naší
mateřské škole na souvislé 14 denní práci
od 14. do 25. června.
Dárci krve
Držitelé Jánského plakety: Velešík
Antonín, Dobroslav Šeda, Bernhauer Jar.,
Vagrčková Anonie
Dárci: Drábková Marie, Metelková
Vlasta, Velechová Marie, Čuda František,
Čuda Emil, Derych Miroslav, Dohnal

František, Dohnalová Alžběta, Dohnal
Josef, Kalus Ladislav, Kalusová Emilie,
Látalová
Drahomíra,
Nádvorníková
Marie, Palištík Zdeněk, Tomášek Antonín,
Zapletalová Vojtěška, Velešíková Ludmila.
Lidová knihovna ve Veselíčku
Lidová knihovna byla přemístěna
v lednu 1971 z budovy MNV do školy. Byl
to byt s. ředitele J. Nádvorníka, ten odešel
do důchodu. Tím, že ředitel R. Pospíšil
nebydlí ve škole, bylo získáno více
prostoru. Proto také bývalá Tupecká
knihovna byla sloučena s Veselskou.
Knihovnicí se nyní p. Pavla Hučínová.
Počet čtenářů i vypůjčených knih se zvýšil
tak, že dnes činí roční průměr 1500 knih
vypůjčených. I systém ve vypůjčování i
v řízení knihovny se v současné době
zvýšil a změnil.
Veselíčko je řízeno městkou lidovou
knihovnou v Lipníku. Tato také zajišťuje
doplňování a výměnu knižního fondu.
Poplatky za vypůjčování se dnes platí
jednou do roka a to dospělý 3Kčs a děti
1Kčs, bez ohledu na množství vypůjčených
knih.
Výstavba lidového umění při volbách
Tato se konala při volebním období
v kulturním domě v Tupci. Nejvíce hlasů a
odměny získali

146 hlasů Kavka – knihu
76 hlasů Skopal – knihu
66 hlasů Velechová – bonboniéru
126 hlasů D.Domov – diplom
57 hlasů MŠ – diplom
61 hlasů Fridrišek
Seznam exponátů
1. Mateřská škola
2. ZDŠ
3. Vodní lyže –
Lenert
4. Loď – Merta L.
5. Palma – Kravec
6. Paleta letadel Kravec
7. – 9. letadla –
Dostál M.
10. Intersie
Trávníček
11.Dřevo . Lipner
12. Dřevo – Lipner
L.
13. Intersie
–
Trávníček
14. Dřevo – Lipner
L.
15. – 19. Dřevo Lipner
20. Samorosty –
Chrástek J

21. Samorosty –
Skopal
22. Samorosty –
Chrástek
23. Samorosty –
Hlobil Z.
24. Vázy 3 kusy –
Kuban J.
25. Fotosouprava
– Mužík
26. – 28. Dřevo
popelník, ryba
svícen – Lakomá
29.
Dřevo
–
chlívek – Pípal
30.
Dřevo–
muzikant
–
Šnajder
31. Plastika –
Ondruch O
32.
Geometr.vzory–
Kovařík L.

33. Metelka V –
zrcadlo
34.
Zrcadlo
–
Šnajder
35. Loď – Bém
36.
Lampa
–
Zemánek J.
37.
Lampa
–
Frydrýšek
38.
Svícen
–
Kovařík L.
39.
Svícen
–
Zemánek J.
40. Svícen – Král
Vl.
41. Svícen – Répal
P.
42.
Svícen
–
Mikula K
43. Zvonkohra –
Gogela J.
44.
Svícen
–
Skopal
45.
Svícen
–
Mucha
46.
Svícen
–
Skopal
47.
Svícen
–
Chrástek
48. Svícen – Répal
49.
Lampa
–
Suchánek

50.
Svícen
–
Zemánek .
51.
Svícen
–
Gogela J.
52. Svícen – Číhal
53. Popelník –
Tydlačka
54.
Lampa
–
Kovařík
55.
Lampa
–
Tydlačka
56.
Lampa
–
Kovařík l.
57. Dělo – Mucha
58. Dělo – Bém z.
59.
Dýka
–
Kovařík
60.
Ferda
Mravenec
–
Kuchrýk
61.
Kuřácká
souprava
–
Šobáň
62.
Lustr
–
Hučínová
63.
Svícen
–
Pipalová M.
66. Samorost –
Hlobil
67. Samorost –
Skopal
68. Dřevo – Lipner

69. Dřevo – Lipner
70. Intersie –
Trávníček
71.
Intersie
–
Trávníček
72. Dřevo – Lipner
73. Dřevo – Lipner
74. R. Lístky –
Mužík
75. Samorosty –
Kavková
76.
Vycpaniny–
Kavka, Jurajda
77.
Dečky
–
Hučínová
78.
Šaty
–
Wirlitschová
79.
Svetřík
–
Wirlitschová
80. Soupravička –
Velechová
81.
Svetr
–
Mužíková
82. Kraslice –
Uherková
83.
Dečky
–
Šťastná
84.Vesta, papuče –
Marečková
85. Šaty, papuče –
Marečková

86.
Vesta
–
Mertová
87.
Šála
–
Kovaříková
88.
Vyšívaný
obraz – Šťastná
89.Záclona,dečky–
Pavlištíkov.
90. Obraz – Hasoň
91.-96. Obrazy –
Skopal
97.
Vyšívaný
obraz – Šťastná
98.-101.
ObrazyHasoň
102. Kolekce DD
103. Plastika žena
– Tydlačka
104. Zrcadlo –
Vagrčka
105.
Noty
–
Zemánek
106. Volavky –
Zemánek
107.Vyšív.obraz–
Uherková M.
115.
BrořízekHučín Antonín
120.
Palma
–
Šimeček
121. Kazetka –
Lenert

122.
Svícen
–
Tydlačka
123.
Svícen
–
Hučín
124. Schránka na
klíče – Malík,
Šeda
125. Automobil Šimeček
126.
Lampa
Frydrýšek
127.
Lampa
Frydrýšek
128.Ferda
Mravenec–
Merta L.
129.
Klas
–
Tydlačka

130. Samorost –
Krkoška
131. Samorost –
Krkoška
132. Samorost –
Skopal
Paroží – Hlobil K.
Paroží – Hlobil K.
Paroží – Zemánek
J.
Paroží – Zemánek
J.
133.Obraz
kopretiny–
Skopal
134. Obraz šeřík –
Skopal Vít

Tato výstavba byla velmi pěkně
upravena a celkem všem co ji shlédli se
líbila. Mnozí návštěvníci prohlásili, že
podobné výstavky by měly býti častější.
Výstavku navštívilo 523 dospělých občanů
z Veselíčka i Tupce. Práci a zajištění
výstavy našich kutilů zajišťovali s. Hučín,
s. Velešík Antonín, s. Šeda, s. Šedová, s.
Kavková, s. Kavka, s. Hlobilová Jana a jiní,
kteří byly nápomocni. Výstava nebyla
samoúčelná. Během výstavy byl na jevišti
koncert, místní hudby s. Hluší., ta se
střídala s kapelou chlapců z Dětského

domova a kapelou místních mládežníků. Po
oba volební dny vystupovali na jevišti žáci
ZDŠ, s kulturními pořady. Výstavu shlédlo
523 dospělých občanů mimo dětí. Všichni
vyjadřovali pochvalně. Posloužila ku
sblížení a poznání lidí navzájem. Přáli si
mnozí by podobné výstavky byly častěji.
Rodičovská sdružení pořádá každý
měsíc zájezdy do Olomouckého divadla.
Pro dospělé uspořádala s. Šedová a s.
Stojan (učitel DD) zájezd do jižních Čech a
na jižní Moravu na 3 dny. S. Šedová
(učitelka
ZDŠ)
jest
velmi
činná
v kulturních pořadech a jest váženou u
všech občanů, jak Veselíčka tak i Tupce.
Myslím, že patří ji poděkovati za její
činnost a také s. Šedovi (manželu).
Školní rok 1970-1971
Školní rok byl slavnostně zahájen 1.
září 1970 za přítomnosti výboru SRPŠ,
zástupců
MNV,
redaktora
Nového
Přerovska a Marýanka a ostatních rodičů.
Školní rok zahájil nový ředitel s. R.
Pospíšil, který od r. 1958 působil v Oseku
n/B. Školní rok byl slavnostně ukončen
30. června 1971. Škola je organizována jako
trojtřídní:
V I. třídě (1. postup.ročník) zapsáno 13
žáků z toho 10 dívek.

(2. postup.ročník) zapsáno 7
žáků z toho 4 dívky.
Ve II. třídě (4. postup.ročník) zapsáno
20 žáků z toho 8 dívek.
Ve III. třídě (3. postup.ročník) zapsáno
13 žáků z toho 7 dívek.
(5. postup.ročník) zapsáno 12
žáků z toho 7 dívek.
Celkem bylo na škole 65 žáků z toho 36
dívek.
V I. třídě vyučoval Rostislav Pospíšil
Ve II. třídě vyučovala s. Jana
Hlobilová
Ve III. třídě vyučovala s. Božena
Šedová.
Z rodinných důvodů přešel na školu
do Lipníka žák Jar. Dohnal. Všichni žáci
postoupili do vyšších postupných ročníků.
Také chování žáků bylo bez závad. Žáci byli
klasifikování známkou I. stupně. Školní
docházka byla pravidelná. U žáků se
vyskytovala
jen běžná
onemocnění
z nachlazení.
Zdravotní služba
Během roku provedl Dr. Petřík 2x
prohlídku všech žáků. Dále byly
provedeny
tuberkulinové
zkoušky.
V Dolním Újezdě provedeno na podzim a na
jaře ošetření zubů všem žákům.

Přednášky a oslavy
Žáci se zúčastnili kulturními vložkami
všech akcí pořádaných NF především
oslavy VŘSR s filmem „Přepadení ve stepi“
a 7/11 štafety. Během roku shlédli žáci 5
školních filmových představení, Babička,
Malý Bobeš a jiné. 21/10 byli na divadelním
představení v Olomouci. 6/12 pořádána
Mikulášská , 8/6 výlet do Lešné.
Ku konci roku započato s opravou
školy. Na opravě se podílelo 77 občanů,
kteří odpracovali 2481 hod. Deset
nejlepších pracovníků:
Divila Jaroslav
Mužík Miroslav
208 hodin
87 hodin
Koryčan
Zikmund
Jaroslav 195hodin
František 72 hodin
Hanzlík Jaroslav
Merta Josef 68
115 hodin
hodin
Drábek Bohuslav
Kropka Leopold
95 hodin
58 hodin
Šeda Dobroslav
Zedek Rudolf 57
90 hodin
hodin.
Ředitel školy odpracoval 442 hodin.
S prací bylo započato 10. června
stavba trubkového lešení, které bylo
nutno 4x přestavovat. Oprava ukončena
30 srpna s veškerým úklidem kolem školy.
Pochopením MNV OSP provedl výměnu
střešní krytiny a okapových žlabů. Dík

patří také předsedovi MNV s. Poláškovi,
který zajistil zdarma trubkové lešení. Dne
6.11 provedli s. Josef Frélich inspekci školy.
Včelařský spolek
VZO ČSV pro Osek n/B v r. 1971
organizováno 60 včelařů, kteří chovali 381
včelstev. Ve Veselíčku je 24 včelařů, kteří
chovají 98 včelstev. V Oseku n/B včelařů
chovají 98 včelstev a v Dolním Újezdě 15
včelařů chovají 123 včelstev.
Pro velmi nepříznivé počasí, které
bylo po celý rok 1971 výnos medu byl velmi
malý, takže mnohý včelař neměl med ani
pro svoji potřebu a v tomto roce se na
smlouvu o dodávce medu nedodal žádný
med. ZO ČSV uspořádala v r. 1971 jeden
zájezd do Veverské Bitéžky kde si mnozí
včelaři, zvláště z Veselíčka, zakoupili včelí
matičky Kraňky. Na okrese Přerov je to
první ZO ČSV, která započala s choven
kraňské včely. Předsedou spolku Panák
Josef. Hlavní šlechtitelem ZO ČSV jest s.
Krkoška Vilém z Veselíčka, který zásobuje
okolní včelaře matičkami v okrese Přerov,
má velmi dobré výsledky jeho chov
matiček. Je oblíben, pro dobré vlastnosti
matiček a jejich produktivitu. Pro
čistokrevný chov Kaněk byla zřízena
oplozovací stanice v lese za modřínovou
alejí.
Spolek zahrádkářů

Tento spolek jest již po několik roků
založen a dá se říci, že jeho účel jest by
pořizovány byly druhy standardního
ovoce. Jest sběrna ovoce v bývalé stodole
p. Otáhala (zemřel). Sběr a výkup obstarává
s. Julius Nádvorník a popř. Marie. Předseda
s. Mucha, jednatelka Marie Gogelová.
každým rokem bývá uspořádán zájezd by
členové mohli se přiučit dle práce spolků
jiných. Zajišťují také sadby a hnojiva pro
členy, také jsou zváni na schůze odborníci,
kteří členům jsou nápomocni svými radami.
Práce při úpravě parku
V parku ve Veselíčku bylo v roce 1971
odpracováno 2500 hodin ovocnářskou
skupinou JZD a občany. Za strojové a ruční
práce bylo vyplaceno více než 30 000Kčs.
Tyto peníze dal ústav památkové péče
v Přerově k dispozici MNV ve Veselíčku na
obnovu zámeckého parku. Vedoucím této
skupiny jest s. František Pospíšil,
zahradník JZD. Vylo vykopáno a vysekáno
mnoho
různých
křovin,
které
znehodnocovaly park. Bylo odvezeno 156
traktorových vleček haluzí, trní a
různými dřevinami. Péče od r. 1950 nebyla
téměř žádná. Pouze špalíry byly dětmi DD
stříhány. Uschlo několik dospělých
stromů (dosti cenných) vlivem předmáčení
a neudržování příkopů a drenáží. Byly
proto příkopy vyházeny a drenáže z části
obnoveny.

Památník ve Veselíčku
Tento památník padlým v první
světové válce a za německé okupace
umučeným okupanty (němci) jest stále
vybudován od jara až do zimy s. L.
Navrátilovou. Tato pracuje u památníku
ročně, nenáročně mnoho hodin a často
z vlastních prostředků pořizuje výsadbu
různých květin. Má tam také umučené
nacisty bratra a svého syna. Zaslouží
pochvalu občané celé obce Veselíčka i
Tupce.
Svaz ČSSP pořádá veškeré oslavy s NF.
PSVB
Tato pomocná stráž, již jest 19 roků.
Prvními členy byli:
Ondruch Karel
Martínek Ignác
vedoucí
PS
(zemřel)
(zemřel)
Bernhauer J.
Jurajda Alois
Libiček
Fr.
Krkoška V.
(přestěhoval)
Zapletal
Stanislav
V r. 1971 jest vedoucím Lenert Josef.
Jest 11 členů. Jsou zde i z Tupce. Jako
nejstarší byli odměněni diplomy s. Jurajda
Alois, a s. Kořínek z Tupce. PSVB byla
ustanovena v r. 1952.

Rok 1972
Novoroční projev prezidenta Ludvíka
Svobody:
Drazí občané, upřímně vás zdravím
v prvním dnu r. 1972. Ohlédneme-li se na
minulý rok, který právě uplynul můžeme
jej hodnotit kladně. Byl to úspěšný rok.
Svědčí o tom dobré výsledky v průmyslu,
zemědělství ve stavebnictví i dopravě.
Také naši zdravotníci, učitelé, pracovníci
vědy, kultury, státní správy a služeb
vykonali mnoho užitečné práce. Vám všem
dělníkům, inteligence, kteří jste se
zasloužili o dobré plnění úkolů loňského
roku, chtěl bych vyjádřit poděkování a
uznání.
Uplynulý rok byl ve znamení dalšího
pokroku nejen při vytváření materiálních
hodnot, ale i v myšlení našich pracujících
v jejich vztahu k socialismu, k politice naší
strny KSČ. V této souvislosti bych chtěl
zvlášť ocenit rostoucí politickou a
společenskou angažovanost naší mládeže.
Příznivými výsledků jsme dosáhli
především díky tomu, že naší občané plně
pochopili a aktivně uskutečňují program
XII.
sjezdu
Komunistické
strany
Československa. Úspěchů jsme dosáhli
dále tím, že jsme se opírali o všestrannou
spolupráci se Sovětským svazem a dalšími

socialistickými zeměmi. To se příznivě
promítlo jak v upevnění mezinárodního
postavení naší republiky, tak i v dalším
rozvoji ekonomiky, vědy, techniky i
kultury. V uplynulém roce jste se u
příležitosti slavných výročí Sovětského
svazu spolu s našimi přáteli radovali
z jejich úspěchů. Zároveň jsme si plně
uvědomili životadárnou sílu našeho
přátelství a spolupráce. Naší občané
vyjádřili své city nejen důstojnými
oslavami, ale zejména širokým rozvojem
pracovními
iniciativami.
Dosažené
výsledky
v našem
hospodářském
a
politickém životě hodnotíme střízlivě.

společnosti. Již mnohokrát jsme prokázali
veliké pracovní hrdinství, obětavost,
iniciativu a zopodvědnost, iniciativu a
zodpovědnost
v plnění
stanovených
úkolů. Jsme pevně přesvědčen, že tomu tak
bude i v tomto roce, v roce 25. výročí
Vítězného února. Pro splnění všech
náročných úkolů, které jsme si vytyčili,
potřebujeme mírové podmínky, příznivé
mezinárodní
ovzduší.
Proto
naše
zahraniční politika cílevědomě v pevném
spojení se Sovětským svazem a dalšími
zeměmi
socialistického
společenství
usiluje o upevnění míru a bezpečnost
v Evropě i na celém světě. Usilujem o
rozvoj mezinárodní mírové spolupráce.
V souladu s loňskými principy mírového
soužití stáů s různým společenským
zřízením.
Zároveň
však
s veškerou
rozhodností odsuzujeme barbarské akce
amerických
imperalistů
proti
Vietnamskému lidu a úplně podporujeme
mírové návrhy Vietnamské demokratické
republiky.
Drazí spoluobčané, vstupujeme do
nového roku s oprávněným optimismem,
neboť mám všechny předpoklady, pro další,
všestranný
rozvoj
naší
socialistké
společnosti. Dobolte mi, bych vás v novém
roce ještě jednou pozdravil a popřál vám
mnoho úspěchů v práci a spokojenosti
v osobním životě.

Svět 1972 – Přehled nejvýznamějších
událostí roku
24/1 SSSR uznal Bangladiš
25/1 V Praze byla zahájena porada
politického poradního výboru
členských států Varšavské
smlouvy.
26/1 V Praze
byla
zveřejněna
deklarace o míru, bezpečnosti a
spolupráce v Evropě.
3/2
V Saporu byly zahájeny zimní
olympijské hry
4/2
Prezident EAR A. Sadat ukončil
přátelsko návštěvu v SSSR
24/2 Černošský
komunistka
A.
Davisová byla propuštěna na
kauci
po
16
měsících
z nezpravedlivého vězení.
28/2 V San José byl zahájen proces
proti A. Davisové
13/3 Stranický a vládní delegace
BLR
v čele
s T.
Živkovem
přiletěla do ČSSR.
4/4
Americký dolar devalvoval
13/4 V Moskvě
bylo
zahájeno
podepsání smlouvy o zákazu
vývoje
o
skladování
bakteriologických zbraní
1/5
Světová manivestace solidarity
pracujících – májové oslavy ve
světě.

2/5
11/5
22/5

4/6
18/6

21/6
26/6
30/6

23/7
31/7

Československá stranický a
vládní delegace v Alžírsku
Vlády ČSSR a SSSR vydaly
prohlášení
k vystupňování
agrese USA ve Vietnamu.
Prezident USA R. Nikson
přiletěl na oficiální návštěvu
do SSSR. Den poté bylo jednání
zahájeno.
Angela
Davisová
byla
jednomyslným výrokem poroty
zproštěna viny.
Na pozvání předsedy vlády ČSSR
přiletěla na oficiální návštěvu
Československa
indická
ministerská předsedkyně Indíra
Gándiová
První tajemník KS Kuby Fidel
Gasko přiletěl na návštěvu do
Prahy. Byl vřele uvítán.
Byl na návštěvě ve svazu SSSR.
V SSSR vypuštěna na oběžnou
dráhu
umělá
družice
Interkosmos 7 zařazená do
programu
spolupráce
socialistických
zemí
ve
výzkumu v kosmu.
Sovětská stanice Věneřa 8
přistála na Venuši
Na Krymu se setkali vedoucí
představitelé komunistických a
dělnických stran soc. zemí.

19/9

27/10

6/11

13/11
21/12
25/12

Českolskovenská stranická a
vládní
delegace
vedená
Gustavem Huskákem přiletěla
do NDR
Vláda
ČSSR
a
Liberijské
republiky
navázaly
diplomatické styky na úrovni
velvyslanců.
Ve
sjezdovém
paláci
moskevského kremlu se konalo
slavnostní shromáždění na
počest 55. výročí Velkého října
v mnoha
zemích
byly
uspořádány
akce
a
shromáždění.
Uragán o rychlosti 200 km za
hodinu zasáhl oblasti západní a
střední Evropy
V Moskevském Kremlu bylo
zahájeno slavnostní zasedání
k 50letému výročí vzniku SSSR
Uplynulo
77
let
co
se
v Hrozmatíně
na
Československé
vysočině
narodil v rodině zemědělce
prezident
ČSSR
a
člen
představenstva ÚVKSČ armádní
generál Ludvík Svoboda.

Ustavující schůze SSM ve Veselíčku
28/1/1972

Schůze byla zahájena v 18 hod.
v kulturním domě v Tupci. Zúčastnili se
téměř všichni členové a někteří hosté S. R.
Pospíšil př. MNV s tajemníkem Antonínem
Velešíkem, Ing. Pokorný předs. JZD, s. Šeda
před. NF, Mikšík a A. Hučín funkcionáři
požárního sboru.
Za okrs. Výbor SSM přítomen s. Vrba a
za KSČ s. Spáčil. Všichni přítomní zástupci
jednotlivých org vystoupili s proslovem,
v němž vytyčili svá přání a požadavky. S.
Vrba nás v krátkosti seznámil s činností
SSM a jejími úkoly. Po volbách při nich se
přítomným členům rozdaly legitimace a
odznaky SSM, byl přečten plán práce a
návrh na usnesení. Byli scháleni jak
členové výboru tak i plán práce. Závěr byl
již valnou diskusí členů se zástupci
jednotlivých organizací.
Členové výboru:
Jaroslav Bouchal – Marie Pospíšilová –
předseda
Jednatel
Ladislav Panák – Josef Hluší – Sport.
brigad. referent
referent
Alena Panáková – Věra Braunerová kronikář
Místopředseda
Marie Panáková – Jar.
Polášková,
pokladník
Marie
Drábková,
Dagmar Hasoňová– Hasoň B. – členové
Kult. referent
Plán práce na 1. pol. 1972

1. Na úseku budovatelském – každý
člen odpracuje 20 brig. hodin, každý
člen zúčastní se 2 brig. vyhlášených
SSM.
2. Na úseku kultury – hudební skupina
„Tivebojs“ 10 vystoupení, Připraví se
složení kvalifikační přihrádky za
účelem setkání koncese, SSM se
zapojí s Kult. složkami do akcí NF,
zúčastní se 1 máje + 9. máje k MDŽ
s film. představení.
3. Na úseku sportovním - požádáme OV
SM o zaslání přehledu o akcích OV
jako je turnaj stol. tenisu aj.,
uskuteční se společný pochod členů
k památníku umučených upálením
na Kyjanici, uskuteční MO SSM
přebor na stol. tenisu, běhu atd.
4. Založení kroniky org. vedení,
pověřena Al. Panáková. 18/2 pozvání
na
schůzi,
přítomní
zástupci
jednotlivých
složek
za
SSM
Ladislav Panák, Josef Hluší, Jar.
Boucha.
Program: Účast májových oslav.
Příspěvek na stavbu klubovny. Na přípravě
máj. oslav spolupracovali s. NF za pomoci
JZD, příprava transparent a vyzdobení. 1.
alegorický vůz, stavba klubovny bude
podpořena TJ Sokol, JZD a MNV.
Plán prací do konce r. 1972

Závazek k prvnímu sjezdu SSm 27/930/9. Delegace člena do výbor. NV. Byly
shodnoceny odpracované brig. hod. 600
hod.
Závazek: Odpracovat v JZD brig. 5
měřic řepy. Jako delegát do NF zvolena Al.
Panáková.
Členská schůze 28/6
Přítomno 24 členů, hosté s. Žáčková
zástp. OV SSM z Přerova s. Spáčil předseda
KSČ.
1. Závazky k 1. sjezdu SSM
2. Kandidát do KSČ
3. Volba nového jednatele
4. klubovna
5. politické školení: vyloučení členů,
kteří neplnili své úkoly, jako
kandidát do KSČ zvolena Dag.
Hasoňová, funkci nového jednatele
převzala Konvičková
Vyloučení členové: M. Pospíšilová,
Kudrnová M., přestoupila do ZO SSM,
Šimečková Z. přešla do ČK
4/2 Schůze, 18/8 diskotéka při
táboráku v sokols. zahradě. Pokladna
20.00-21 Panáková, Polášková 21.00-22.
Drábková a Konvičková – stánek 20-21.
Hasoňová, Hason – 21-22, Panáková, Zedek

22-23. Konvička, Hluší 23-24, Šimeček,
Hanzlík 23-24.
Při shodnocení diskotéky byl výtěžek
550 Kč. Z toho 450Kčs vstupné 100Kčs
bufet.
6/10 Shůze – za šťastný život mladé
generace
První sjezd SSM se konal 27/9 v parku
kult. a odechu Jul Fučíka v Praze. Na
tomto sjezdu bylo zvoleno 1293 delegátů,
kteří potleskem a ovacemi pozdravili
delegaci ÚVKSČ, kterou tvoří gen. taj.
Gustav Husák. Zúčastnění byli prezident
ČSSR L. Svoboda, předseda vlády L.
Štrougal a další členové ÚVKSČ s. Bilak, P.
Golotka, K. Hofman, A. Jindra, Kopek, J.
Korčák, kand. předsednictva ÚKR KSČ M.
Jaleš, Fr. Onřích a M. Moc. na tribuně
zasedli místopředseda vlády ČSSR. Také
vedoucí zahraničních delegací a org.
mládeže. Mezi čestnými hosty byli velitel
sovětských vojsk. První den se sjezdových
jednání
zúčastnili
představitelé
velvyslanectví
socialistických
zemí
v Československu.
Funkci předsedy převzala D. Hasoňová
kult. refer. Koničková.
4/11 Schůze
Příprava k oslavám 50 let SSSR a 55
let VŘSR. V naší obci proběhly oslavy

velmi pěkné v sobotu 4/11 proběhla štafeta,
které se zúčastnily děti. Org. měla za úkol
přispět kulturní vložkou . Oslava
v kinosále: Byl vyloučen Hasoň, Velech,
Králová, Zedek A., Veverka J., Veverka Vl –
přeregistrován.
Celkem bylo konáno 12 schůzí SSM.
Mateřská škola – výtah z kroniky
Zahájení
a
konec
………………………………………………………………………………………
…
zatím nepřepsáno str. 224-311

Rok 1974
V letošním roce dochází ke změně ve
vedení kroniky. Po desetiletém snaživém a
pečlivém vedení kroniky občanem Aloisem
Jurajdou, který ze zdravotních důvodů
nemůže v práci pokračovat, chápu se tedy
opět této činnost, abych pro budoucí
pokolení
zachytil
vývoj
dnes
již
socialistického způsobu života v naší obci.
Čím se tedy zapsal do historie letošní
rok. Nejdříve ve světovém dění. Již v lednu
probíhala čilá jednání našich nejvyšších
představitelů s. Husáka a dalších, jak se
s Grčkem maršálem SSSR nebo s Dzamalem
Bijedičem předsedou výkonné rady SRFJ.
V únoru došlo zase k významným aktům,
především ve světě. Na 101 km mezi Kahirou
a Suezem náměstí Revoluce promluvil
k mohutnému davu vedle Fidela Castra i s.
Brežněv a velmi svým vystoupením přispěl
k utužení dobrých vztahů mezi Kubou a
celou soc. soustavou.
Zajímavý dopad má nyní probíhající
energetická krize v kapitalistickém světě.
Na příklad v Japonsku byl v energetické
oblasti vyhlášen výjimečný stav. Provozy
kin, divadel, restaurací, ale i vysílání
rozhlasu a televize mají značně zkrácené
časy svého denní provozu. Cílem je ušetřit
alespoň 20% ele. energie. V NSR jsou

mnohá úsporná opatření prováděna na
úkor dělnické třídy a tak 2,3 miliónu
pracovníků hnutí. Sofie byla místem
konání zasedání světové Rady Míru. Ze 120
zemí bylo přítomno přes 700 delegátů. Ve
známých lázních Picunda se sešel
francouzský prezident Pompidu se s.
Leonidem Brežněvem. Ministři zahraničí
obou zemí s. Gromyko a p. Jobert, aby si
vyměnili názory na vývoj mezinárodních
hnutí a na otázky týkající se vzájemných
vztahů mezi SSSR a Francií. Dochází i ke
změnám
ve
vedení
některých
rozhodujících států. Ve spolkové republice
NSR odstupuje kancléř Willi Brand. jeho
nástupcem se stává Helmud Schmid. Je to
v pořadí třetí šéf v lady koalice SPD a FDP.
Ve francouzské vládě se po smrti Pompidua
ujímá prezidentské funkce Giscand d
Estaing. Ve spojených státech USA poprvé
v historii vůbec vzdává se prezidentské
funkce prezident Richard Nixon. Novým
prezidentem se stává Gerald Rudolph
Ford. Po svém zvolení se schází s Leoninem
Brežněvem a to ve Vladivostoku. Toto
setkání jako vrchol úspěchů v oblasti
politické diplomacie SSSR v tomto roce.
Po čtyřech měsících od podepsání
příměří mezi Egyptem a Izraelem je
v Ženevě podepsána dohoda o odpoutání
vojsk mezi Sýrií a Izraelem v oblasti
Golanských výšin. Socialistické země

věnovaly maximum aktivní a tvůrčí práci
v rozvoji mezinárodních vztahů. Ženevská
jednání konference ve Vídni a řada jiných
byla úspěšná. Přesto výčet OSN vykazuje,
že na ozbrojení bylo vydáno v letošním
roce 270 miliard dolarů. Experti OSN,
kteří se sešli v Římě konstatovat, že 460
miliónů lidí trpí podvýživou a desítky tisíc
umírá hladem. Přitom západní Evropa
úmyslně znehodnocuje obilí, ovoce. V USA
úřady používají na odklízení postříleného
skotu. Farmáři zahrabávají telata do země
na protest proti nízkým výkupním cenám
masa. V Kambodži, ve Vietnamu, na
Středním východě, na Kypru, v Chile,
Africe, v Severním Irsku a jinde umírají
lidé jako oběti imperialismu, fašismu,
rasismu a agrese. Navzdory tomuto dění
vzrostla letos opět autorita soc. zemí.
Dnes již s námi bojuje za lepší život na
zeměkouli i „černý“ světadíl se svými 350
milióny obyvatel.
Účinnou pomocí SSSR se podařilo
dokončit jednání o smlouvě a vztazích
mezi NSR a ČSSR. Díky tomu máme po 29
letech se svým západním sousedem
normalizované vztahy. Lze říci, že
značného pokroku bylo dosaženo i při
jednání o majetkoprávním urovnání mezi
naší republikou a USA i Rakouska.
Velmi závažným aktem v našem
vnitrostátním politickém dění bylo

listopadové zasedání ÚV KSČ kde bylo
provedeno
důkladné
zhodnocení
celkového vývoje u nás s pohledem na
krizová léta. Přijatá usnesení jsou
závaznými směrnicemi pro jednotný postup
všech komunistů při realizaci úkolů ze 14.
sjezdu.
Dobré politické klima se projevilo i
v oblasti rozvoje národního hospodářství.
Do provozu byla dána podzemní dráha
v Praze. Stanice Kačerov byla první
vstupní stanice do metra. Dále byla
v Tušimicích II. spuštěna další část
techniků i dělníků, potvrdil i přesun
gotického chrámu v Mostě. Tento 12000
tun těžký kolos byl pomoci důmyslné
techniky přesunut, aby umožnil rozvoji
těžby v Mostecké oblasti. Byl to také
projev jak si náš národ váží památek a
nelituje žádných sil a prostředků pro
jejich uchování dalším generacím.
Život v naší obci - Pohyb obyvatel
Narození
Šváňa Jiří 7/3
(V172)
Gogelová Marie
13/3 (V196)
Lorenc Jiří 2/4
(V77)

Kalusová
Světlana ¼ (V36)
Černochová
Renata 21/4 (V7)
Skopalová Olga
15/5 (V58)

Čudová Marcela
4/5/ (V33)
Lasovská
Eva
18/7 (V99)
Nádvorník Jiří
11/9 (V207
Caletka Viktor
19/9 (V7)
Šobáň Jaroslav
17/10 (V114)
Sňatky
Čoček
Vladimír
(V142)
Jaroš
Jaroslav
(V101)
Lonová
Olga
(Chodilová V183)
Kuban Miroslav
V28)
Přistěhovaní
Navrátilovi Petr,
Petra (V141)
Répalovi Jiří, Irena
(V95)
Horákovi
Karel,
Jana (V2)

Fridrišek Zdeněk
6/11 (V52)
Odstrčilová
Michaela
19/11
(V104)
Jaroš
Jaroslav
20/12 (V132
Zbranek Jiří 7/12
(V4)
Frybort Jaroslav
31/12 (V33)
Pazdera Jiří (V131)
Trávníček Pavel
(V189)
Kudrna Jan (V149)
Hunkesová Jitka
(Svobodová V50)

Jarošová
Marie
(V132)
Trávníčková
Drahomíra (V189)
Lorenc Jiří (V77)
Švajc
Lubomír
(V140)

Odstěhovaní
Gotliebová
Zdeňka
(Martinková)
Gabčíkova 201
Holáňová V. Skalice 274 okr. Frýdek
Místek
Kravec Karel Osek nad Bečvou 144
Rychlý Čestmír Olšovec, okr. Přerov
Malík Josef s rodinou tř. Lid. milicí
326 Přerov
Navrátil Petr, Trávník 633, Přerov
Pokorná Františka, Slavkov, okr.
Opava
Krabatová
Vlad.
(Čeladníková)
Vsadsko 13, Přerov
Kuban Miloslav Gotwaldova IV/3
Přerov
Pazdera Jiří, Troubky 386, okr. Přerov
Kudrna Jan, Dolní Újezd 133, okr.
Přerov
Dostál Martin s rodinou, B. Smetany
189, Lipník nad Bečvou
Zemřelí
Zbranek
Martin (V4)
Uherek
Richard (V87)
Čudová Marie
(V43)
Derych
František (V24)

Bernahauer
Josef (V152)
Zwesperová
Marie (V114)
Sehnal Josef
(V34)
Adam Bedřich
(V143)

Mikšíková
Cecílie (V66)
Merta
Josef
(V120)

(V4)

Zbranek

Jiří

Mezi zemřelými je i akademický malíř
Uherek Richard. Narodil se 27. 4. 1900
v Holešově. Po absolvování speciální
školy profesora Otakara Nejedlého na
pražské akademii výtvarných umění, po
studijních cestách do jižních krajin.
Evropy se usadil v Přerově. Po posledních
12 let života stavil na Veselíčku na domku
č. 87 . Jeho díla potěší nejen oči ale i srdce
vnímavého pozorovatele jeho děl. Tento
rok byl tragickým pro mladé manžele z č. 4
Zbrankovy. V únoru v nestřežené chvíli se
malý dvouletý Martin propadl do žumpy
v níž utonul. Prosinci pak mladá paní
Zbranková porodila dvojčátka. Jedno dítě
děvčátko bylo mrtvé hned a druhé
chlapeček nedožil ani 14 dnů. Neštěstí
potkalo i našeho mladého občana
Ladislava Navrátilového žijícího v Praze.
S celou svou rodinou byl nalezen ve svém
bytě mrtev následkem unikání plynu. 17.
prosince ve Strašnickém krematoriu byly
konány smuteční obřady.
MNV
MNV v průběhu roku řešil celou řadu
závažných problémů. Bylo nutno zajistit
provoz kina v obci. Stávající vedoucí s.

Mužíková se vzdala funkce. Po různých
jednáních s občany byla pro tuto práci
získána Pospíšilová Jiřina. Dívka sice
mladá ale bystrá a šikovná. Problémy se
vyskytli i v R MNV. Soudruh Polášek se
vzdal
funkce
místopředsedy
MNV.
Předseda s. Pospíšil Rostislav je často
nemocen a s. Polášek pro studie a pracovní
náplň poměrně velké zatížení v povolání
má málo času. Funkci místopředsedy je
pověřen s. Ing. Mrva Jindřich. Snahou
MNV je, aby mládež v obci a především ta
část organizována v SSM měla možnost
zapojit se do správy obce. Jsou proto
konány hovory s mládeží, kde zástupci
MNV přednášejí mladým lidem co vše se
v obci děje co se připravuje, a kde mají
možnost přiložit ruce k dílu. Po dlouhém
administrativním jednání je s konečnou
platností dohodnuto místo, kde se bude
stavět nová prodejna Jednoty. je to
prostor na „Veselském trojúhelníku“ Dá se
říct, že je to střed mezi Tupce a Veselíčkem
co však je důležitější, že je zde možnost
příjezdu s obou stran a to s hora i ze spodu.
Přáním všech občanů je, aby tato potřebná
budova co nejdříve stála a sloužila svému
účelu.
V letošním
roce
se
opět
vyskytovaly
problémy s nedostatkem
pitné vody. Po mnoha jednáních se správou
vodovodu z Lipníka n/B bylo navrženo
několik variant a opatření. Jedním

s uskutečněných bylo i vydání obecně
závazného nařízení. V tomto mimo jiné
povinnosti bylo pro občany nařízeno jak je
nutno hospodařit s vodou. V průběhu roku
byla vedena celá řada jednání pro potřeby
jednotlivých občanů. Různé žádosti,
povolení, posudky a další. nejvíce času ze
strany funkcionářů MNV bylo věnováno
zajišťování akcí Z. Jednotlivé organizace
NF sice zajišťovali samostatně své akce,
jako např. SPO – GO požární zbrojnice,
SRPŠ při ZDŠ ústřední topení, nový plot,
úpravu zahrady. TJ Sokol – GO el.
instalace,
v sokolovně,
výdřevu
a
malování, prodejní stánky v zahradě aj.
Přesto finanční a materiálové otázky
musel řešit MNV. Dále pak akce celo
obecního charakteru bylo dosti náročné.
Bylo pokračováno v budování kanalizace a
to od Mikšíkového č. 155 po Otáhalovou.
V horní části obce od č. … až po
Braunerovo. Generální oprava veřejného
osvětlení
v Tupci.
Ve
spolupráci
s vlastivědným ústavem v Přerově bylo
započato s opravami obvodového zdiva
kolem zámeckého parku. Bylo započato
s opravami většího rozsahu na místním
rozhlase a celá řada dalších drobných
akcí.
Jedním z velmi aktivních orgánů NV je
sbor pro občanské záležitosti. Tento štáb
zkušených lidí v tomto roce uskutečnil

několik akcí: v průběhu roku se 4x sešli při
vítání nových občánků ve vkusně
upravené obřadní místnosti na MNV.
Pečlivě připravený program každého
vítání působí jímavě pro všechny přítomné.
Těm, kteří dovrší kulaté jubileum počínaje
padesátinami je v místním rozhlase veřejně
blahopřáno a zahráno několik melodii.
Stálý kádr sboru tvoří: Plesová Růžena
členka JZD, pracující v živočišné výrobě. Je
poslankyní v ONV a v místě je předsedkyní
ČSČK. Šedová Božena je učitelkou ve zdejší
ZDŠ. Panáková Blažena je členka JZD
v živočišné výrobě a jako poslankyně MNV.
Polášek Dobroslav zaměstnanec n.p.
Benzina jako provozní inspektor. Poslanec
MNV člen rady. Jako aktivisté mají na
starosti fotodokumentaci jsou Fridríšek
Zdenek a Dokoupil Josef. Zápisy o činnosti
sboru vede s. Šedová v úhledné a pečlivé
vedené kronice.
Při tvorbě finančního rozpočtu se
vycházelo z těchto základních údajů.:
Příjmy: Daně a poplatky
57
000Kčs
příjmy z rozpočt. organizací
51 000Kčs
dotace
z neúčelového
charakteru
364
000Kčs
dotace z fondu rezerv a
rozvoje
135 000Kčs

Bylo možno tedy počítat s příjmy ve
výši
607 000Kčs
Výdaje: Stavebnictví celkem
000Kčs
Na školství
000Kčs
Kultura
000Kčs
Vnitřní správa
000Kčs
Sociální politika
000Kčs
Místní hospodářství
000Kčs
Celkem tedy výdaje
000Kčs

385
82
49
51
5
35
607

Místní lidová knihovna
V letošním roce byl zaznamenán další
nárůst v počtu půjčených svazků. Celkem
si občané odnesli z MLK a tedy i přečetli
během roku 1889 knih. Je tedy možno říct o
našich občanech, že o četbu mají zájem a to
je dobře. Knihovnictví v naší obci má již
hlubokou tradici a snahou knihovnice s.
Hučínové Pavly z č. 73 tuto udržovat a
dále rozvíjet. Potěšitelný je zájem mladých
lidí o četbu. Dnes je kolem 30 stálých
čtenářů ve věku do 20 et. Mimo obecní
MLK jsou v obci ještě dvě knihovny a to ve
zdejší ZDŠ a v DD. V naší MLK je v současné

době kolem 2500 kusů knih a řada časopisů.
Mimo vlastní půjčování pořádá MLK další
akce: výstavky knih, besedy, rozhlasové
relace.
OB
Činnost OB byla v tomto roce
neuspokojivá. Proto nakonec došlo
k rozpuštění stávající rady OB a byla
jmenována nová její stávající složení je
následující:
Vedoucí.
s.
Šedová Božena
Mužík Karel
Koryčan
Členové:
Jaromír
Panák Josef
Hrubíček
Lenert Josef
Jaroslav
Matuška Alois
Drábková
Hlobilová
Marie
Jana
Braunerová
Vlachá Jana
Věra
Polášková
Navrátil
Marie
Milan
Kulturní dům v m.č. Tupci byl odebrán
z péče ZU SPO v Tupci a předán do správy
OB. Všechna tato opatření mají zajistit
především zlepšení péče o kulturní dům,
zkvalitnit
práci složek NF v jejich
kulturní a společenské oblasti. Dále také
zajistit hudebnímu souboru možnost
pravidelných zkoušek nutných pro
zlepšování jeho úrovně. Nejvytíženější

organizací ze složek NF byla v tomto roce
VO KSČ. Výchozím podkladem pro práci
této organizace bylo usnesení pléna OV
KSČ v Přerově z ledna 1974. Zde jsou
uvedeny všechny úkoly, ale i způsoby jak je
v okrese Přervo třeba postupovat v práci
ZO KSČ při zabezpečování závěru 14 sjezdu
strany.
Tato organizace vstoupila do roku
1974 se 49 členy a 4 kandidáty. K těmto je
nutné přičíst i dalších 34 registrovaných
členů a 8 kandidátů. V čele této
organizace je 9-ti členný výbor. Během
roku se sešel 20x.O svém jednání pořídili
soudruzi vždy řádný zápis a na členských
schůzích jichž bylo 11 informovali o
projednaných otázkách.
Pro dobrou informaci i politický růst
svých členů vynaložil výbor nemálo
energie. Využíváno bylo všech forem
školení. jako velmi poctivý a ve své funkci
lektora snaživý byl hodnocen s. Polášek.
Pro snazší a pružnější řízení svých členů
měla ZO rozdělena své členy do 3
stranických skupin. Jedna byla při MNV,
druhá při JZD a třetí z členů ČMS – české
myslivecké společnosti.
Vždy jednou za ¼ roku byly svolávány
koordinační porady v ekonomickém celku
„JZD 50tého výročí založení KSČ se sídlem
v Oseku n/B.“ Zde byli hodnoceni
jednotliví
hospodářští
vedoucí.

Kolektivně řešeny problémy či nedostatky
všeho druhu, které se tu a tam vyskytly.
Byli také vytipováni
soudruzi jako
kádrové rezervy. Hlavním motivem při
projednávání této kádrové politiky bylo
to, aby z komunistů odborně vyspělých se
stali vedoucí funkcionáři. Doposud se
běžně stávalo, že s funkcionářů se stávali
komunisté, což do budoucna nelze trpět.
Prostřednictvím
svých
členů
v jednotlivých složkách NF byly v průběhu
roku zajišťovány všechny důležité úkoly.
Plnění volebního programu, kulturně
společenský život, ale i správné chápání
všech provedených opatření našimi
ústředními orgány. Nejlépe se této
činnosti dařilo v ZO SSM, SPO Veselíčko,
TJ Sokol, ČSM aj. Zdá se, že v těchto
organizacích
jsou
členové
strany
nejvyspělejší a mají také patřičný vliv na
ostatní členy. ZO KSČ má také svou
informační skříňku. Tato je neustále
upravována, podle chodu a významu
událostí.
Svou
vkusnou
výzdobou
přitahuje pozornost kolem jdoucích.
Umístěna je na školní hospodářské budově,
tedy na frekventovaném místě.
SPO – 60 let.
Jubilantem v letošním roce byla
organizace SPO – Požárníci oslavili 60 let
trvání sboru v obci. Všechny akce

pořádané v rámci oslav tohoto jubilea
měly velmi hodnotnou společenskou
úroveň. Požárníci se hned v zimě přesně 2.
ledna pustili do GO své 50 let staré
zbrojnice. Rozebrali střechu, zbourali vše
až po přízemí a dali se do stavby. Provedli
přístavbu směrem do svahu, kde museli
vylámat několik fůr kamene. Nástavbou si
zase zajistili pořádnou sušící věž na jejichž
střechu umístili výkonnou sirénu. Dnes
mají tedy k dispozici velmi hezkou
společenskou místnost pro 60 lidé. Teplou,
studenou vedu. Solidní sociální zařízení,
dobrá a dostatek techniky, to vše zajišťuje
požárníkům
možnost
k provozování
kvalitní svazové činnosti. Celá GO trvala
jen 6,5 měsíce. Za tu celou dobu bylo
odpracováno 4 865 hod. Vzniklé dílo má
hodnotu ….. Kčs.
Hlavním organizátorem celé akce byl
výbor SPO. Jako příkladem je však za
potřebí uvést činnost předsedy Josefa
Suchánka a velitele Antonína Hučína. Tito
dva vynaložili největší úsilí a dovedli
strhnou i ostatní k velkému výkonu.
Samotná oslava 60tin měla velmi
pěkný a zdařilý průběh. Hudební večer
v sobotu 29.6. byl důstojným zahájením
kulturní části oslav, zároveň slavnostním
ukončením školního roku. V kulturním
domě v Tupci předvedli své umění všechny
děti z obce chodící do LŠU v Lipníku nad

Bečvou. Dále profesor Vlastimil Pacáček –
rodák Veselský – sólista Ostravského
rozhlasového orchestru. Za doprovodu
hrou na klavír učitelkou Marií Mrvovou
předvedl na housle díla Zd. Fibicha,
Antonína Dvořáka a dalších mistrů.
V sobotu 6. července to byl taneční
večer, na kterém v estrádním pořadu
vystoupili známí umělci z rozhlasu či
televize. Kupletár Ruda Stolař, zpěvačka
Božena Šebetovská, komik Váša Toms a
další. Akce se pořádala v sokolské zahradě
před hojnou účastí návštěvníků.
Vyvrcholením byl 14. červenec. Po
budíčku hraného dechovým souborem po
vesnici následovalo shromáždění občanů
před pož. zbrojnicí. Tato v plné kráse byla
připravena ke slavnostnímu otevření a
předání do užívání. Místopředseda MNV
Ing. Mrva přestřihl pásku a předal klíče
požárníkům.
Následovala
prohlídka
budovy a otevření výstavy fotografií
z historie a vývoje sboru. Pro děti byla
v suterénu postavena „železnice“. Velký
panel asi s 30 vagónkami a mašinkami byl
v chodu. Děti mohli na tomto exponátu oči
nechat. Ale i dospělých se zde dosti
zdržovalo. Před zbrojnicí byla instalována
výstava moderní hasební techniky za
použití techniky z VÚ PO v Přerově. V 10
hod v kulturním domě byla zahájen za
přítomnosti celé řady hostí slavnostní

schůze. Po společném obědě prošel obcí
průvod a byly položeny věnce u pomníku
padlých spoluobčanů z první i druhé
světové války. V sokolské zahradě bylo
veřejnosti předvedeno ukázkové cvičení
při použití nejmodernější požární techniky.
Závěr dne patřil taneční zábavě. Nutno
dodat, že požárníci se na své 60tiny řádně
připravili, a tak všechny akce měly
vysokou úroveň.Kromě této činnosti
museli v tomto roce požárníci dvakrát
zasahovat proti ohni. V prvém případě
zrovna na velikonoční neděli ve 13 hod, je
svolala siréna k výjezdu do Staměřic
k lesnímu požáru. Po druhé to bylo 25.8. a
zase k lesnímu požáru tentokrát
na
Veselíčku v prostoru u Antoníčka nad
Lukavcem. Díky rychlému zásahu nedošlo
k velké škodě. Hlídky musely však
procházet prostorem celou noc i
následující
den
a
zalévat
stéle
probleskující plamínky z tlících kořínků.
Na výroční schůzi byly skládány účty
za práci po celý rok. Požárníci v roce 1974
odpracovali celkem 8 270 hod. V tomto
nejsou započítány hodiny, o které
požárníci krátili své rodiny schůzemi,
školením, přípravami a zajišťováním
kulturních
pořadů,
organizováním
vnitrosvazové činnosti. Své jednání
zakončili požárníci slovy: „V příštím roce
nás čeká opět hodně práce. Budeme-li mít

vše v pořádku, bude to náš nejlepší dárek
k svátku naší drahé vlasti, k jejímu
30letému výročí osvobození. K tomu všemu
je
však
zapotřebí
hodně
zdraví,
vzájemného porozumění a především Míru.
Což všem ze srdce přejeme!“
TJ Sokol
Hlavními úkoly TJ Sokol je zabezpečit
řádné vedení a také provádět základní
tělesné výchovy. To vše však bylo možno
zajistit jen v I. čtvrtletí. Pak bylo započato
se stavebními úpravami tělocvičný. Byla
provedena rekonstrukce a instalace,
montáže
dřevěného
obložení
stěn,
vymalováno a namontováno teplovzdušné vytápění. Po dobu příznivého
počasí bylo využíváno ke hrám a cvičení
sokolské zahrady. Však i zde bylo nutno
provádět různé úpravy. Byly vytrhány
stromy v místě, kde bylo třeba upravit
terén, pro větší cvičiště. Celá zahrada byla
uklizena a některé části zplanýrovány a
upraveny.
Přes všechny tyto podmínky bylo
započato s nácvikem na IV. CS. S nácvikem
započalo 18 žen a 12 mužů. I další úkoly se
dařilo plnit. 10 členů TJ bylo darovat krev.
Členská základna byla rozšířena o 8
mladých členů. Postaven 1 zděný prodejní
stánek v zahradě. Uskutečněny dvě
taneční úpravy a samozřejmě dokončeny

všechny stavební úpravy tělocvičny.
Výroční schůze konstatovala, že do roku
1975 roku IV CS vstupuje TJ s čistým štítem.
Nácvik se tedy může rozjet na plné
obrátky a připravit reprezentanty do
Prahy na CS co nejkvalitněji.
Národní fronta NF
V obci je poměrně silná NF. V jejím čele
je početný výbor. Jsou v něm zástupci všech
složek či korporací v obci. Předsedou je
člen KSČ s. Šeda Dobroslav. Pro názornost
uvádím všechny organizace v nichž jsou
lidé sdružováni podle svých zájmů a
názorů. Mnohé z nich jsou velmi aktivní,
jiné zase méně a některé podprůměrné.
Strany:KSČ s počtem členů 49
Lidovci s počtem členů 27
ČSPO s počtem členů 73
ČSM s počtem členů 15
Zájmové org.:
SPO Veselíčko
s 50 členy
SPO
Tupec
s 45 členy
SRPŠ při ZDŠ
s 53 členy
SRPŠ při MŠ
s 32 členy
SPB s 15 členy

Včelaři s 24
členy
ČČK
Veselíčko a Tupec
TJ Sokol
Svazarm
PSVB
ČSI (invalidé)
DV Jednota
Tupec

Veselíčko
s 110 členy
SSM
s 30
členy

ČSZO
členy

s 98

Všechny tyto organizace mají sídlo
v obci. Jen chovatelé včel v Oseku nad
Bečvou. v obci je stav asi 140 včelstev.
Letošní rok byl pro snůšku vcelku
příznivý.
Výbor NF se schází na společných
zasedáních s R MNV, kde je informován o
průběhu plnění volebního programu
organizacích zajišťovat pomoc. Posláním
NF je koordinace činnosti jednotlivých
složek, aby nedocházelo ke tříštění a
vzájemnému nabourávání pořádaných akcí.
Zde ve výboru se soustřeďují plány
činnosti všech složek a je rozhodováno o
sporných věcech. jest to obdobná činnosti
jako v řadě OB, kde jsou konzultovány
však jen kulturní podniky pořádané
složkami NF v obci.
Myslivci
Za zmínku stojí činnost i 15ti členného
kolektivu myslivců. hospodaří na 608 ha a
chovají následující množství zvěře, uvádím
kmenové stavy:
Srnčí: 15 ks
Koroptve: 90
Zajíc 120 ks
ks

Bažanti:
100 ks
Během roku obohatili náš stůl a toto
množství zvěře:
Srnčí: 8 ks
Sluky: 1 ks
Zajíc: 140 ks
Holub
Bažant:150 ks
hřivnáč: 15 ks
Kachny:
4 ks
Chovu zvěře věnuje členstvo spoustu
času. Pravidelně a dobře krmí. Budují
zásypy, remízky a to vše se projevuje na
dobrém stavu zvěře. Hony, jsou pak na
Veselíčku
dobře
připraveny
a
organizovány. dodržování lovecké etiket,
výřady a jiné, to vše s ní dělá i hezké
společenské podniky.
SSM
Mezi velmi dobré organizace NF patří
SSM. Mladí jsou velmi aktivní a oblast
jejich činnosti je poměrně rozsáhlá. Jsou
zapojeni
do
zvelebovacích
akcí
organizovaných
MNV.
Pomáhají
zemědělcům ve špičkových
pracích.
Společně se však také baví. Jezdí do
letního kina v Lipníku. Mají svá
předplatná místa v divadle v Olomouci.
Organizují taneční zábavy. Zabývají se o
turistiku a i jiné sporty. Starají se o PO,
kde zajišťují vedoucí a programovou náplň

schůzek. Jsou zapojeni do všech akcí
pořádaných NF. Starají se o politický i
společenský růst svých členů. Formou
školení, besed a přednášek. Na své výroční
schůzi, kterou letos konali ve své velmi
vkusně upravené klubovně v bývalém
sekretariátu byli za svou dobrou práci
pochváleni zástupci VOKSČ, MNV i svým
vyšším orgánem OV SSM v Přerově.
Školství: MŠ, ZDŠ, DD
Všechny školy v obci vedou své
vlastní kroniky, které jsou k dispozici u
ředitelů těchto škol. Přesto alespoň pár
informací o práci těchto zařízení.
Hezké prostředí v renomované MŠ
v m.č. Tupci, ale i dobré pedagogické
výsledky učitelského sboru bylo hojně
užíváno nadřízenými, školskými orgány.
V lednu proběhla v MŠ hospitalizace
hudební sekce školského obvodu Lipník a
Hranice, pro ředitelky a učitelky vícetřídních MŠ. Všem přítomným soudružkám
se v MŠ velmi líbilo a vysoce hodnotili
dosažené výsledky v práci s dětmi i
v činnosti celého pracovního kolektivu.
Ke dni učitelů 28. března na slavnostním
shromáždění na ONV v Přerově bylo s.
ředitelce Marii Poláškové předáno za
mimořádnou práci při zřizování a uvádění
do provozu MŠ čestné uznání. V květnu
proběhla
v MŠ
hloubková
inspekce

prováděná KŠI s. Slavíčkovou a OŠI s.
Polovou.
Připomínka
ze
strany
kontrolních orgánů nebyla vznesena
žádná. Celý kolektiv MŠ byl naopak
pochválen za vzorné plnění svých
povinností. Byl učiněn i hezký zápis do
pamětní knihy. Čtvrtou a poslední akcí
v tomto roce byla zasedání sekce
rozvojové výchovy. Její účastnice byly
rovněž s prostředím a z dosaženými
výsledky v práci s dětmi velmi spokojeny.
Čisté, slunné prostředí, vydatná a
chutná strava všestranně přispívají ke
zlepšování zdravotního stavu dětí. Denní
pobyt dětí venku, možnost využívání
terasy, zahrady, péče o bezpečnost dětí
předcházení
nemocem
pravidelnými
lékařskými prohlídkami, to vše má vliv na
dobrý zdravotní stav dětí na jejich dobrý
rozvoj. V průběhu roku se projevily jen
záněty dýchacích cest. V jednom případě
spála a v 7 angína. V průměru na 1 dítě byl
zaznamenán, přírůstek 1,60 kg.
Pro zlepšení prostředí kolem MŠ bylo
vynaloženo také spousta času. Byly
vysázeny růže a keře, upravena skalka,
terasa, parčík mezi Petrášovým a MŠ. To
vše za vydatné pomoci občana Františka
Pospíšila zahradníka JZD. Rodiče zase
budovali zadní část – zahradu a dětské
hřiště. Byla instalována vstupní brána.
Provedeno oplocení. Dovezen a usazen

„obří sud“ – jako domeček pro hry dětí.
Robinsonské hřiště bylo dále doplňováno.
Rozmístěny a upevněny pneumatiky, klády
a řada dalších drobných akcí.
Při zahajování školního roku bylo
přijato celkem 50 dětí. V prvém oddělení
bylo umístěno 20 a do druhého 30 dětí.
V moderně vybavené kuchyni je denně
připravována strava pro 80 i více
strávníků. Kapacity kuchyně je totiž
využíváno i pro stravu dětí z Dolního
Újezdu, kam se strava dováží. MUDr.
Petřík jež provádí dozor nad přípravou a
úpravou jídel dbá, aby strava byla pestrá,
kvalitní a biologicky hodnotná.
Život v ZDŠ byl letos poznamenán
různými neobvyklými zásahy. Zaprvé to
bylo zrušení jedné ze tříd. Žáci 5tého
postupového ročníku byli posláni do
Oseka. Bylo nutno snížit i stav
vyučujících. Po zvážení všech okolností
byla s. Hlobilová Jana přeložena do
Lipníka do ZDŠ v Leninově ulice a to od
1.10.
Organizace školy se stavem 57 žáků
byla tato.
1-2 postupový ročník – 1. třída - ředitel
ZDŠ s. Pospíšil Rostislav
3-4 postupová ročník – 2. třída –
učitelka s. Šedová Božena

Po vážném onemocnění ředitele s.
Pospíšila nastoupil na zástup od 15/10
střídavě až do 3/4 bývalý řídící učitel s.
Nádvorník Julius. Dnem 4/4 nastoupila
zpět s. Hlobilová a vyučovala I. třídu až do
konce školního roku.
Tento rok byl zvláštní také tím, že
přes veškerou péči, která je dětem
věnována byla docházka dětí ovlivněna
epidemií spály. Celá pětina žáků byla
v domácím léčení po dobru v průměru
třech týdnů.
Po stránce úprav budovy ZDŠ byla
dokončena přestavba prostorů pro
potřeby školní jídelny. Žáci tak mohli
začít dostávat denně teplou stravu, která
je dovážena z DD – ze zámku. Rodičům tak
odpadá starost o přípravu obědu pro své
děti. zvláště v době špičkových prací v JZD
je vaření doma velmi problematické. Je to
tedy, jedno z dalších významných opatření
prováděných ve prospěch dětí, ale i rodičů
na venkově.
V celé budově oprava WC a zcela nově
instalováno ústřední topení. Výkon kotle
– 13,5 m2 je dostatečný pro vyhřátí celé
budovy, čímž značně zpříjemní prostředí a
pobyt ve škole. Ulehčena práce školníkovi
byla zavedena nová profese – topič. Tuto
zastává občan Kuban Josef, bydlící naproti
škole. Veškeré tyto práce odpracováno i
s úpravami na dvoře přes 950 hodin. Vedení

školy, učitelský sbor, rodiče, všichni jsou
vedeni snahou co nejvíce dětem zlepšit
učební podmínky v naší staré školní
budově, jež byla postavena v r. 1906.
Třetím školským zařízením v obci je
DD, se ZDŠ umístěný ve zdejším zámky. I
toto zařízení v letošním roce prošlo
organizačními změnami. Po proběhlých
administrativních jednáních bylo celé
zařízení vyňato ze správy oboru školství
ONV v Přerově. Od 1. ledna 1974 se ujímá
správy v tomto zařízení odbor školní KNV
v Ostravě. Na organizace života to však
nemá podstatný vliv. Chlapci v domově
kromě výuky vedou různou zájmovou
činnost a především jejich sportovní
využití by mohlo být příkladem pro naši
místní mládež. Zapojují se do různých
závodů
a
vcelku
úspěšně.
Letos
absolvovali např. běh 17. listopadu
v Přerově,
běh
MF
v Lipníku
n/B,
Olympiádu v Orlové, brané závody a jiné.
Organizace
školy
byla
letos
následující. Začátkem roku to byly čtyři
třídy s 28 žáky. Tento stav se během roku
zvýšil na 82 žáků. Kolísavý stav dětí
ovlivňuje do značné míry i způsob výuky.
Nový školní rok to tedy zase bude 5ti
třídní systém. Pedagogickému sboru se
práce daří, i s. ředitelovi Ottu

Nachmilnerovi, jež v této funkci působí bez
mála 10 let.
JZD
Pro zemědělce letošní rok nebyl moc
příznivý. Dosažené hospodářské výsledky
a tím finanční příjmy jsou do značné míry
ovlivněny zásluhou pracovitých lidí v JZD
a díky dobré organizátorské práce. Celý
ekonomický celek je nazván „50 výročí
založení KSČ se sídlem v Oseku nad
Bečvou“. jsou vněm sdružena JZD Nové
Dvory, Dolní Újezd, Osek, Staměřice, Týn a
Veselíčko s Tupcem.
Povšimněme si tedy činnosti střediska
Veselíčko. Toto středisko obhospodařuje
226 ha obilovin, kde mělo vypěstováno 9
856 q. Vyprodukováno však bylo 10 050 q
obilí. Luskovin pěstovali na 6 ha a sklidili
51 q, hrách a bob značně utrpěli stálými
dešti a především vichřicí v měsíci červnu.
Podmočením byly porosty místy zničeny až
z 90%. Neustálé deště ovlivnily do značné
míry i ostatní kulturu. Seno i sláma
zůstaly na mnoha místech nesklizeny a
musely býti zaorány. Brambory rovněž
byly sklizeny za těžkých podmínek a za
pomoci brigádníků. Celý ekonomický celek
měl podle plánu sklidit 10 800 q, sklizeno
bylo jen 6 028 q. Navíc jejich kvalita byla
špatná. Nebylo totiž možno provést
postřiky proti plísni. Krmné řepy bylo
oseto 2 ha a bylo sklizeno 1 357 q.

Cukrovka vydala ze 54 ha 23 233 q. Jejich
sklizeň byla velmi svízelná. Práce
plánovaná na 1 traktor museli často
vykonávat i 3 stroje. Nejlepších výsledků
bylo dosaženo u kukuřice. Z 9 ha honu
bylo sklizeno 7 425 q.
Zdejší středisko se podílí na pěstování
chmele spolu s Dolním Újezdem, obě
střediska mají k dispozici česačky a sušičky
velmi výkonná zařízení. Na ploše 25 ha
bylo vypěstováno 153 86 q. Plán splněn
nebyl. Chmelnice budou rozšířeny na
plochu 40 ha, aby byly ekonomicky využita
nákladná a výkonná zařízení.
Středisko Veselíčko obhospodařuje 60
ha intenzivních sadů. Z těchto ploch bylo
letos sklizeno ovoce v tomto množství:
jablka 2005 q
broskve
višně 163 q
576 q
švestky
rybíz 1107 q
15 q
jahody 150 q
Z tabulky je vidě, že intenzivní
sadařství je velmi efektivní. nutno také si
připomnět, že stromy vůbec mají vysokou
hodnotu pro člověka a přírodu vůbec jež
nelze ani finančně zhodnotit.
V živočišné výrobě bylo dosaženo
těchto výsledků:
Vepřové maso mělo být vyrobeno
v množství 443 q skutečnost 563 q.
Odchovaných selat mělo být celkem podle
plánu 982 ks skutečnost 1007 ks. Mléka

mělo být vyrobeno 513 tisíc litrů,
skutečnost 464 tisíc l. Hovězího masa mělo
být vyrobeno dle plánu 634 q skutečnost
717 q.
Za zmínku stojí, že ekonomický rozvoj
dovoluje, aby bylo možno v rámci celého
ekonom.
celku
proinvestovat
jen
reinvestiční výstavbě 5 462 000Kčs,
mechanizačních prostředků za 1 485
787Kčs.
Stručný přehled o vývoji počasí
v tomto roce jen dokumentuje o jak mokrý
rok se jednalo. Především zemědělství bylo
ovlivňováno jeho průběhem.
Leden
se
pohyboval
teplotami
v průměru 4,4 °C. V lednu 21. se vylila řeka
Bečva. Zatopena byla řada studní v Lipníku
a byly problémy s pitnou vodou. Únor měl
průměrnou teplotu 10°C od 18/2 bylo vidět
přípravy na setí a 23/2 bylo možno slyšet i
skřivánka, nejteplejší počasí až 17°C bylo
od 11/2-21/2. Pak bylo ochlazení a nastaly
přeháňky.
Březen se tepelně pohyboval od –2°C
do + 7°C. Přeháňky a sněhový poprašek se
střídaly celým měsícem. V dubnu mezi 14/419/4 přišli mrazíky až –6°C. Kolem 7/4
začali kvést třešně a magnólie. Jenže květy
později pomrzly i ovocné stromy. V květnu
se teplota pohybovala v průměru 17,6°C.
Kolem 8/5 se objevili vlaštovky. 22/5/ bylo

krupobití. Dne 5.května se přihnala průtrž
mračen.
Červen byl přeháňkový a značně
deštivý. Rovněž tak červenec až do 29/7.
Pak nastává zlepšení. Do 17/9 je pár
krásných dnů. Teploty v průměru 25°C. Pak
nastává zhoršení, ochlazení a přeháňky.
Říjen zpočátku pěkný až 21/10 zima, deštivo,
a 28/10 dokonce krupobití. Sklizeň se
opožďuje, jsou organizovány brigády.
Listopad studený a mokrý. 28/11
napadl první sníh ale brzy roztál.
Prosinec značně mokrý. Jsou hlášeny
povodně a to zvláště v Čechách. U nás
29/12 vichřice. Většinou prší a padá sníh.
Všude plno bláta.
Konec roku svým průběhem jen
potvrdil jeho celý průběh co se týká
počasí. Zatím děti neužily sněhu ani
bruslení. Na ledě je voda a venku nevlídně.
Co přinese rok 1975, to nám napoví příští
dny.
Pro doplnění zápisu za r. 1974 ještě
nutno dodat, že k oslavě 60tého výročí
založení požárního sboru byl zpracován 31
stránkový almanach “O vývoji požární
ochrany ve Veselíčku za léta 1914-1974“,
který je od letošního roku přílohou
obecní kroniky.

Ve stati ze života naší obce je
v odstavci o zemřelých zmínka o
tragickém roku pro mladou Zbrankovou
rodinu. I o úmrtí našeho občana
akademického Malíře p. Richarda Uherka.
Dokumentace z veřejného tisku:
Nové Přerovsko 1974: V nezajištěné
žumpě utonulo v obci Veselíčko na
přerovském okrese dvouleté dítě. Malý
chlapec si hrál na dvorku a v nestřeženém
okamžiku odběhl na zahradu, kde spadl a
utonul v žumpě.
Vydáno v kulturním zpravodaji kraje
jihomoravského 1973:
Akademický malíř Richard Uherek:
U příležitosti svých nedávných 72
narozenin a v 700. výročí našeho města
představuje se malíř po dlouhé době svému
rodišti výběrem díla ze všech údobí
plodného uměleckého života. Richard
Uherek se narodil dne 27. dubna r. 1900
v Holešově. Po absolvování speciální
školy profesora Otakara Nejedlého na
pražské akademii výtvarných umění a po
studijních cestách se školou do jižních
krajin Evropy usazuje se natrvalo
v Přerově, který se stává hlavním těžištěm
jeho tvorby. V posledních deseti letech
žije na Veselíčku u Lipníka nad Bečvou.
Holešovská
výstava
je
zastavením,
ohlednutím zpět, důvodem k rekapitulaci

díla, jež malíř vytvářel na svých cestách
za hledáním krás naší země, svého rodného
kraje i vzdáleného Jaderského moře.
Od
doby
svých
studií
téměř
každoročně maluje v Jugoslávii, Itálii,
Řecku, na Korsice, ale vždy se vrací do
kraje svého mládí, do Hostýnských hor, i
do hanácké roviny, do vlašských kopců i
do Pobečví, do kraje, který je mu blízký,
milý a intimně známý. Zde u těch pólů je
třeba hledat základní rysy jeho díla, jež
dnes nabylo pevných forem v osobitém
barevném vidění krajiny.
Vliv studentských zájezdů i cest
krajem se promítá do základů umělcova
života i řadou portrétů, do kytic květin i
zítiší a tak se propracovává celým
bohatstvím toho, co mu život přinášel.
Dílo našeho rodáky potěší nejen naše
oči, ale i naše srde. V tomto jubilejním roce
přejeme mu ze srdce hodně zdraví a životní
pohody v jeho umělecké práci.

Rok 1975
Průběh tohoto roku by si zasloužil
obšírnějšího záznamu, pro množství i
pestrost
událostí,
ať
v oblasti
mezinárodních vztahů tak i v životě naší

země. Letos bylo veškeré dění v ukončení
II. světové války a osvobození naší vlasti
Rudou sovětskou armádou.
Rozhodující vliv na průběh světových
událostí má skutečnost, že socialismus se
stal za těch 30 let živou realitou na
značné části naší planety. Epochální
událostí se stalo helsinské jednání –
konference o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě. nejvyšší představitelé 33 zemí
Evropy, USA a Kanady, podepsali dokument
o mírové spolupráci. Rok 1975 zůstane
v paměti lidstva jako období historických
událostí.
Uvedu jen heslovitě nejzávažnější
události a to v kalendářním sledu.
1/1 začal rok 1975 vyhlášením tohoto
roku jako roku žen. K tomuto vyhlášení
došlo z iniciativy OSN.
11/1 při pokračování v dobývání kosmu
byla v SSSR vypuštěna kosmická loď Sajuz
17 a Saljut 4 a 12. ledna se spolu spojili.
Zpět přistála 4. února.
16/2 Sešli se ministři zahraničí USA
Kissinger a SSSR Gromyko v Ženevě
k důležitému jednání
21/3 V Etiopii bylo zrušeno císařství.
4/4 Ve věku 90 let zemřel Thaj-peji
Čanghajšek.
30/4 Kapitulace Saiganského režimu.
Celý jižní Vietnam je svobodný.

19/5 Znovu se schází ministři zahraničí
USA a SSSR tentokrát ve Vídni.
25/6 Masambik vyhlásil nezávislost.
Prezident se stává Samora Machel.
5/7 Ostrovy Zeleného Mysu vyhlásili
nezávislost a jejich prezidentem se stal A.
Perkira.
6/7 Rovněž stát Komany vyhlásil
nezávislost.
12/7 Ostrovy sv. Tomáše a Princovy
vyhlásili nezávislost.
15/7 Tohoto dne byla v SSSR
vypuštěna kosmická loď Apollo Sajuz 19.
Téhož dne ve spojených státech loď
Apollo. Dne 17. července se obě tyto lodi
spojili. Po dvou dnech zase došlo
k rozpojení, když před tím se posádky
navzájem navštívili. Sajuz 19 přistál a 21.
července a Apollo 24. července. nastává
nová etapa ve výzkumu kosmického
prostoru.
30/7 – 1/8 Konference v Helsinkách –
nejvýznamnější událost roku
27/9 Ve Španělsku bylo popraveno 5
vlastenců. Na to propukla bouře
v protestu na celém světě. Mnoho vlád
odvolalo své velvyslance k poradám.
11/11Vyhlášena nezávislost Angoly.
Prezidentem se stal An. Neto.
20/11 V Madridu ve věku 85 let zemřel
španělských diktátor Franko. Králem se
stal Ivan Carlos Bourbanský.

1/5-12/5 po tyto dny bydlel prezident
v Číně.
3/12
Laos
vyhlášen
lidově
demokratickou republikou
17/12-22/12 Probíhal I. sjezd KS Kuby.
Prvním tajemníkem opět zvolen Fidel
Castro.
Tolik
tedy
podstatné
událostí
v mezinárodním dění, jak je přinášel
světový tisk.
Oslavy 30. výročí osvobození naší
vlasti byla hlavní politického dění u nás.
Vyvrcholením oslav byla IV. celostátní
spartakiáda. Svým pojetím organizace,
účasti cvičících i hostí sportovní
precizností předčila všechna očekávání. I
naší obec reprezentovalo v Praze 25
cvičenců na hlavních vystoupeních na
Strahově. Podrobnější zmínka bude ve
zprávě o činnosti TJ Sokol. Letos byla také
bilancována 5. pětiletka, která měla známý
průběh a připravila svými velmi dobrými
výsledky úspěšný nástup do pětiletky
šesté. Soudruh prezident L. Svoboda pro
svůj zdravotní stav byl uvolněn z funkce.
Této funkce se ujímá na návrh ÚV KSČ s.
Gustav Husák. Plenární zasedání ÚV KSČ
se usnáší na svolání 15. sjezdu na 12/4/1976.
Soudruh Štrougal je pozván do Paříže, kde
vedl
úspěšná
jednání.
Ve
výčtu
jednotlivých událostí by bylo možno dále

pokračovat. Lze však prostě říci, byl to
v této oblasti úspěšný rok.
Akce „Z“
Naše obec, tak jako celá naše vlast,
chtěla také důstojně oslavit 30 let
svobody a míru, jehož se nám díky
chrabrosti našich a všech spojenců hlavně
však sovětských bojovníků v boji proti
fašistům v II. světové válce dostalo. Proto
R MNV vzala na sebe velký úkol. Zkrášlit
celkový vzhled obce a co možná nejvíc
přispět ke zlepšení životní úrovně našich
občanů. Na svých zasedáních a na
plenárních zasedáních bylo občanům
vysvětlováno co a jak se bude dělat a co je
nutno ze strany občanů pro to vykonat.
Dobrou
organizátorskou
činností
poslanců a za spolupráce všech složek NF
v obci, dík pochopení a přispění velké
většiny občanů se podařilo vykonat celou
řadu prospěšných akcí.
Budova NV dostala novou fasádu,
nové nátěry oken, dveří. Úřední místnosti
byly vybaveny novým nábytkem a
upraveno prostranství před budovou.
Budova č. 7, majek to MNV, byla zamítnuta
a opraveno okolí. Provedení fasády bylo
velmi náročně a to vzhledem k výšce i
velikosti budovy. S organizací obou fasád
si velmi dobře poradil s. Spáčil D. Sám šel
příkladem a dokázal vždy získat dostatek

potřebných brigádníků. V kinosále v ZDŠ
v kulturním domě, částečně i v sokolovně
a v budově MNV byla dána nová
podlahová krytina z PVC a gumy.
Na kulturním domě v m.č. Tupci byla
vyměněna na střeše tašková krytina a
opraveny žlaby. Stávající tašky byly pro
malý spád střechy rozpadlé a tak byly
nahrazeny plechem. Před Krkoškovým u
Čočkového byla stará kamenná studna
osazena betonovými skružemi. Tato akce
byla provedena v pravý čas. místy totiž
bylo kamenné zdivo silně narušeno a
hrozilo sesutím. Práci prováděli členové
SPO s dosti velkým rizikem.
Na bývalém pozemku p. Suchánka, kde
stál dům č. 72 byla vybetonována opěrná
zeď, aby nedošlo k sesutí svahu. Celé místo
bylo zplanýrováno a upraveno. Po
zdlouhavém jednání bylo přikročeno
k zahájení stavby nákupního střediska
mezi m.č. Tupcem a Veselíčkem. Během roku
byly vykopány základy veškeré výkopy
panelů. Celou akci vede důchodce Čoček
Vl. Na budování kanalizace bylo
pokračováno velmi úspěšně. Původně měla
být hotova po Spáčilovo č.p. Do konce
roku však se podařilo položit roury až po
č. 77, což je asi o 200 m více.
Veřejné osvětlení bylo obnoveno po
celé obci. do konce až k rybníkům pod
Švrcovský kopec. Na rok zbývá úsek přes

park a některé drobné nedodělky. Proti
dřívějšku
je naše vesnička osvětlena
v noční době jako nějaké město. Vždyť
s m.č. Tupcem je instalováno celkem …
svítidel.
Bylo započato s opravami fasád na
zámecké budově. Je sice postaveno lešení
jen z 1/3 potřebné plochy je to však záruka,
že se přece jenom dá zámek do pořádku.
letos však zase na druhé straně nebylo
pokračováno v obnově kamenného zdiva
kolem parku.
Příprava prostorů pro předvedení
spartakiádních skladeb si vyžádala
rozsáhlé úpravy v sokolské zahradě. Byly
vykáceny stromy, zplanýrována dřívější
zelinářská část zahrady, navezen posypový
materiál pro srovnání terénu na pěkné
cvičiště. Stále se zvyšující počet dětí
stravujících se ve školní jídelně si vynutil
získání nových prostorů pro stolování. Ve
Vánoční svátky bylo proto započato
s přestavbou hospodářské budovy ve dvoře
s cílem zbudovat s ní obecní knihovnu. Ze
školních prostorů pak MLK vystěhovat a
umožnit tak rozšíření školní jídelny.
Ke zvelebení obce značně přispěla i
provedená výsadba zeleně na veřejných
prostranstvích. I to, že před poštou u
požární zbrojnice byly položeny obrubníky
a zatravněné plochy. Dále výměna starých
ošklivých informačních tabulí za nové

umístěné
na
nejfrekventovanějších
místech v obci.
Organizováni i vlastní práce na
těchto akcích si vyžádalo přes …
brigádnických hodin. Vynaložené úsilí
občanů, finanční prostředky mají pak za
následek bohatší a radostnější život všech
v naší obci.
Kromě
této
činnosti
MNV
prostřednictvím svých komisí a poslanců
řídil a organizoval život v obci i v dalších
oblastech. Byly řešeny připomínky občanů
k úrovni obchodní sítě, zpracovány různé
žádosti, posudky. Pečováno o důchodce,
zajišťováno kulturní vyžití aj.
SPOZ
Při MNV je ustaven sbor pro občanské
záležitosti. Tento štáb lidí v průběhu roku
zajišťoval a uskutečňoval řadu akcí.
Během roku provedl 3x vítání občánků.
Tato slavnost bývá vždy velmi působivá
díky hezkému programu slavnosti i
prostředí upravenému v požární zbrojnici
pro tento účel. V měsíci září členové sboru
obešli a pozvali všechny občany, jež se
letos dožívají kulatého jubilea počínaje 70
rokem svého věku. Bylo pozváno celkem 12
občanů ke společné besedě s představiteli
obce. Byl mezi nimi i Tomáš Dvořák stár 85
let, avšak plný síly, dobré nálady a jasné
bystré mysli. Bylo to milé posezení, při

němž se hlavně vzpomínalo a hodnotilo
uplynulých 30 let od skončení II. svět.
vojny. Členové sboru také navštěvovali
staré nemocné občany v bytech v den jejich
narozenin nebo svátku. Předali jim malý
dárek a gratulaci. Při úmrtí někoho zase
pronášeli nad jeho rakví projev nebo
pozůstalým posílali jménem MNV projev
soustrasti.
O své činnosti vede sbor hezkou
kroniku, která je v péči s. učitelky Šedové
Boženy, která je zároveň také jednatelkou
tohoto orgánu.
Pohyb obyvatelstva
Narození:
Dohnalová
Klimentová
Věra 3/1
Petra 7/8
Frelichová
Švajcová Jitka
Božena 12/1
7/8
Javorčík
Pachlová
Marcel 1/2
Helena 10/8
Klánich Jiří 1/2
Hlobilová
Bém Aleš 3/3
Romana 6/8
Dokoupil
Drábek
Jiří
Kamil 17/3
12/8
Krampla Josef
Lónová
9/6
Vladimíra 25/8
Kropka Josef
Šváňa Jan 28/9
21/6
Šimoníková
Nádvorník
Petra 26/8
Štěpán 31/7
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Úmrtí:
Hlobil Franta č.
Pacáček Karel č.

Zábranský Alois č.
32 T
Zapletal Bohuslav
č. 125
Neugebauerová
Jenoféna č. 154
Kořínek František
č. 55 T
Šimečková Anděla
č. 146
Frýbort Jaroslav
č. 33 T
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Mertová Julie č.

Suchánek
František č. 17 T
Paprsková
Marie č. 92
Svoboda Bernad
č. 9
Mikulová
Hermína č. 90
Tomašík Jakub č.
164
Černoch Josef č.
203
Svoboda Josef č.
141

Přistěhovaní
Zedek František č. 181
Kvasnička Josef a Miroslav č. 106
Kropáčková Emilie a Emilie ml. č. 106
Antl Vlastimil
Dostálovi Martin,Bohuslava, Alena,
Veronika č. 125
Vávra Zdenek č. 1
Krkoška Oldřich č. 23
Hučínovi Jan, Marie, Miloslav, Zdenek,
Jana č. 147
Navrátilová Ludmila č. 45

Odstěhovaní:
Svobodá Jitka (Orlice)
Česneková Alena (Bohuslávky)
Melčová Broňa (Osek n/B)
Horákovi Karel, Jana, Jitka (K. Vary)
Oherová Eliška (Slavkov)
Zapletalová Staňa (Osek n/B)
Ondruchovi Oldřich, Marie (Hranice)
Hanzlík Václav (Přerov)
Bouchal Lubomír (Milotice)
Šlosarová Jarmila (Bohuslávky)
Kalusová Vlaďka (Březová)
Merta Ludvík (Ostrava)
Drábková Marie (Bohuslávky)

19/7

Sňatky
Česneková Alena č. 12 T (Benešová) 11/1
Muchová Ilona č. 181 V (Zedková) 1/2
Navrátil Luděk č. 45 V 28/2
Pailová Karla č. 6 V (Vránová) 19/4
Česneková Anna č. 12 T (Antlová) 12/4
Merta Ludvík č. 7 V 7/6
Polášková Jarmila č. 156 V (Šlosarová)

Hanzlík Václav č. 63 v 19/7
Oherová Eliška č. 7 T (Turbeková 12/7
Ing. Bouchal Lubomír č. 78 V 30/8
Zapletalová St. č. 95 V (Feherová) 30/8
Panáková Jana č74 V (Valášková) 29/9
Havlik Aleš č. 29 V 18/10
Kalusová Vladislava č. 35 T (Petrová)
18/10

Zapletal Jiří V 8 25/10
Králová Jarmila č.71 V (Domesová)
22/11
Drábková Marie č. 160 V (Suchánková)
29/11
Konvičková
Miluše
č.
176
V
(Sroadinová) 28/11
Mezi zemřelými byl letos i pan Karel
Pacáček, jež byl řadu let také předsedou
MNV. Zemřel v době, kdy se celá rodina
chystala na oslavu jeho zlaté svatby ve
věku 80 let. Druhým zesnulým ve věku 85
let byl p. Jakub Tomašík. Vykonával v obci
funkci hrobníka. Se spoluobčanů mu
neřekl nikdo jinak než jeho křestním
jménem Jakub. V řadě zesnulých je letos i p.
Svoboda Josef ve věku 87 let. Byl to
poslední legionář v obci. Byl v legiích
v Rusku a do posledních chvil života se těš
dobré paměti. Uměl také o svých životních
zážitcích poutavě vyprávět.
Školství v obci
Ty tam jsou doby kdy činnost dětí
v mateřské škole spočíval jen v hraní a
skotačení dětí sice po laskavým dohledem
učitelek. Dnes jsou v MŠ pevným článkem
jednotného
školství
v naší
vlasti.
Učitelky musí s dětmi plnit celou škálu
výchovných i učebních úkolů. Mají
závazné osnovy a jsou zodpovědné za jejich

zvládnutí s dětmi. Zvláště u dětí 5letých je
zaměřena výuka na průpravu ke vstupu do
ZDŠ. je to vlastně forma hry u těch
menších a jde přitom o vážné učení.
Jak vypadá režim dne v naší MŠ:
06:30-08:00 příjem dětí a individuální
činnost dětí
08:00-08:30 ranní cvičení mladší 15
minut a starší 30 minut
08:30-09:00 hygiena a přesnídávka
09:00-09:30 dopolední zaměstnání
09:30-11:30 oblékaní, pobyt venku,
vycházky, hra v zahradě aj.
11:30-12:30 hygiena oběd
12:30-14:30
odpolední
zaměstnání,
spánek
14:30-15:00 převlékání, úklid lehátek,
hygiena
15:00-15:30 pracovní činnost dětí
15:30-16:00 svačinka, předávání dětí
rodičům
Druh
týdne:
PO:
výchova
ÚT:
činnost
ST:
výchova
ČT:
činnost

pracovní
pracovní
tělesná
rozumová
hudební

náplně
činnost,

výchova,
činnost,
výchova,

v průběhu
hudební
rozumová
tělesná
výtvarná

PÁ:
činnost

výtvarná

činnost,

rozumová

K rannímu cvičení se děti oblékají do
jednotných cvičebních úborů. Na spaní
zase do jednotných pyžam, starší si pro
spaní chystají lehátka, která si zase potom
uklízí. Mladší mají stabilní místnost jak
ložnici. Při jídle starší děti jedí příborem.
Zdravotní péče o děti je na vysoké
úrovni. Hlavně v oblasti péče o chrup. Po
dohodě s dentistou p. Ludkou je více jak
40% dětí denně podáván fluorizační
prostředek „Matrium fluoratum“ pro
zkvalitnění stability zubů.
Spolupráce mezi MŠ a JZD podložena
patronátní smlouvou uzavřenou mezi
oběma organizacemi s cílem co nejvíce
prospět zdravému růstu dětí, je velmi
dobrá. Zvláště zahradní skupina vedena Fr.
Pospíšilem se každoročně stará, aby děti
měly dostatek ovoce po celou zimu. I
v průběhu roku dodává do kuchyně
všechny druhy ovoce. O vitamíny děti tedy
opravdu nouzi nemají.
V letošním roce navštívil školu KŠI s.
Maier Ant. V zápisu do pamětní knihy
vyjádřil uspokojení nad vybaveností naší
MŠ a uznale se vyjádřil i dosahovaných
výsledků při práci s dětmi.
Mimo tuto návštěvu hostila naše MŠ
také členky dopravní sekce při OPS vedena

s. Helenou Andrýskovou. Také ony byly
zde velmi spokojeny.
Závěr školního roku byl i letos
slavnostní. Dětem bylo sehráno divadlo.
Těm, kteří odcházejí do ZDŠ byly předány
v upomínku na čas prožitý v MŠ knížky a
pamětní listy s věnováním. Týkalo se to
letos 14 dětí.
K celkovému dokreslení o životě v MŠ
je nutno ještě dodat jak bylo pečováno o
materiálu vybavení. Bylo pořízeno pianino
v hodnotě 8500Kčs, sada aut do písku za
1000Kčs, diaprojektor, dětské hry jako
košíkovou
a další. V akci za školu
krásnější bylo vysázeno 15 ovocných
stromků a 30 keřů růží. Úprava okolí si
vyžádala od rodičů 554 hodin a od členů
SSM a žáků DVÚ 237 hod.
V ZDŠ byl letos průběh výuky
podstatně klidnější než rok předešlý.
Soudruh ředitel Pospíšil R. se zotavil na
tolik, že plně zastává své povinnosti a při
tom vykonává funkci předsedy MNV.
Rovněž zdravotní stav dětí je lepší než
vloni. Kromě nějaké chřipky nachlazení se
v průběhu roku nevyskytla žádná vážnější
onemocnění. Počet dětí přihlášených na
školní rok 1975-1976 se ustálil na počtu 63
žáků a byl tak splněn předpoklad pro
udržení třech tříd. Učitelka s. Hlobilová je
plně zapojena do nácviku dětí na IV CS.

Sama také cvičí ve skladbě žen. Pro účast
na vystoupení v Praze na Strahově nebude
moct poslední týden vyučovat. Ředitel s.
Pospíšil i s. Šedová ji však rádi nahradili,
hrdí na to, že naše škola má svého
reprezentanta v Praze. V průběhu roku
prováděl ve zdejší ZDŠ inspekci OŠ i Pivoda
Ivan. Při svých návštěvách nešetřil slovy
chvály a poděkování všem vyučujícím.
V průběhu roku došlo k výměně
ředitele ve zdejším DVÚ. Po skoro
desetiletém působení odchází z Veselíčka a
dosavadní ředitel v tomto výchovném
ústavu Otto Nachmilner. Byl to člověk,
který si uměl získat přízeň mezi
spoluobčany. Za jeho působení bylo
v domově vykonáno mnoho po stránce
údržby, jak samého objektu zámku, tak i
přilehlých budov. To vše za přispění
spoluobčanů Veselíčka. Samozřejmě za
vydatné pomoci samotných chovanců. Při
ukončení své aktivní služby bylo s.
Nachmilnerovi na zasedání R MNV
poděkováno a předána upomínková
plaketa. Odešel do svého bydliště
Hustopeč u Hranic na Moravě. Novým
ředitelem ústavu je soudruh Zdenek
Stojen z Přerova. Přešel do této funkce
z funkce ředitele ZDŠ na Jeremenkové ulici
v Přerově. Je to zkušený funkcionář

v lidosprávě a především na školském
úseku.
Samotní chovanci, chlapi pod vedením
svých výchovných pracovníků velmi
aktivně pomáhali MNV při zajišťování akcí
Z. Především při budování kanalizace
pracovali chlapci u míchačky na beton.
Někteří vozili na kolečkách beton, kom
výkopu a betonovali položené skruže.
K práci byli velmi šikovní a vykonali kus
poctivého díla.
Veřejnost si na soužití s chlapci z DVÚ
již přivykla. Občané mnohé chlapce
oslovují křestním jménem. I chlapci mají
dobré znalosti o životě v obci, vědí, jak se
kdo jmenuje, kde bydlí. Tak se prolíná
vzájemně život občanů a chlapců, kteří ve
většině případů ne svou vinou jsou nuceni
své dětství trávit ve výchovném ústavu.
Většina těchto chlapců má talent pro
sport, i ke kulturnímu tvoření. Zpěvu,
hudbě,
či
recitaci.
Při
různých
společenských
příležitostech
také
vystupují v kulturních vložkách nebo na
sportovních podnicích.
TJ Sokol
Do roku 1975 vstoupila TJ s velkým
úkolem a to, důstojně oslavit 30 let
svobodné vlasti, co největším počtem
cvičenců se zůčastnit IV CS v Praze. Po
budovatelském úsilí v roce předešlém,

které zajistilo materiálně technické
podmínky pro organizovanou ZTV bylo
započato s intenzivním nácvikem. v čele
této organizace byl výbor v tomto složení:
předseda
Hudec Václav vedoucí
formy JZD
místopředseda Srubková
Zdena
pracovnice
st.
notářství
jednatel
Blažíková
Marie
ředitelka n.p. Seliko
pol. vých. prac. Polášková
Marie
ředitelka MŠ Veselíčko
hospodář
Král Vlastimil frézař
n.p. TOS Lipník
zdravotník
Králová
Jarmila
Prodavačka
LSD
Jednota
pokladník
Zábojová
Zdena
úřednice
SM
cukrovarů
náčelnice
Braunerová
Věra
učitelka
DVÚ
Veselíčko
náčelník
Dokoupil
Miroslav
tech.
úředník
n.p.
Meopta
členové
výboru
Střelcová
Jarmila
prodavačka
LSD
Jednota

Pazderová
Jarmila
vychovatelka DVÚ Ves.
Mikšíková
Růžena
vychovatelka DVÚ Ves.
Veškerá organizace i samotný nácvik
spartakiádních skladeb byl náročný.
Především na čas, ale také na vlastní
zvládnutí jednotlivými cvičenci. Přesto se
podařilo všechny včas a docela kvalitně
zvládnout. Muži i ženy se zúčastnili na
několika místních vystoupení. V květnu
cvičily ženy svou skladbu „Má vlast“
v Buku. Zde probíhaly oslavy 700 let
trvání obce. Další akcí pak bylo cvičení
v Loučce,
na
okrskové
spartakiádě
v Lipníku n/B, Drahotuších a v Hranicích.
Muži
cvičili
na
místních
tělovýchovných slavnostech v Čekyni,
v Drahotuších. Na veřejném vystoupení
v Milenově.
Okrskovou
spartakiádu
absolvovali
v překrásném
prostředí
fotbalového
hřiště
v Kojetíně.
Na
družstevním cvičení v Trutnově v Čechách
se za místní TJ zúčastnili 4 cvičenci.
společně pak muži i ženy cvičili na okresní
spartakiádě v Přerově. Zde naši muži byli
zastoupeni i v dominantním úvodním
obraze zahajovacího ceremoniálu, v Rudé
hvězdě.
Dne 25. května
byla uspořádána
místní spartakiáda ve Veselíčku. TJ Sokol

tímto
tělovýchovným
podnikem
pozdravila 30. výročí osvobození naší
vlasti. Na nově upraveném cvičišti
v sokolské
zahradě
se
veřejnosti
představilo 184 cvičenců. Za neustálého i
když mírného deště ale před hojným
počtem diváků předvedli své skladby
následující složky:
Děti z MŠ zacvičili skladbu „Mladí
stavbaři“ byla to velmi působivá, věku dětí
přiměřená, trefně sestavená skladba. Jako
nářadí používali polystyrénové obdélníky.
Byly to vlastně makety cihel a z nich
dělaly různé obrazy a stavby. Vystoupení
vedla cvičitelka s. Kohoutková M.
Mladší žačky
předvedly velmi
pohybovou skladbu prostných. Slušivé
žluté trikoty, hezká hudba, a dobře
zvládnuté cviky byly odměněny bouřlivým
potleskem.
Cvičení
vedla
učitelka
soudružka Šedová Božena.
Mladší žáci svou hravou rytmickou
skladbu předvedli s chutí a elánem pod
vedením s. Hlobilové J.
Starší žactvo jak chlapci, tak i dívky
byli posíleni svými vrstevníky s okolních
obcí, kteří chodí do Osecké ZDŠ. Své velmi
hezké cvičení předvedli pod vedením svého
učitele soudruha Smolíka Ladislava.
Následovala nejkrásnější skladba dne
a to vystoupení žen. naše ženy posílené
ženami z Lipníka n/B s nimiž mimo jiné trvá

dobrá spolupráce řadu let, předvedly
perfektně zvládnutou skladbu. Překrásná
hudba Bedřicha Smetany a přirozená
ženská ladnost, působily silným dojmem,
dojemně na všechny přítomné.
Závěr celého odpoledne patřil mužům.
Posíleni byli kamarády z Čekyně a z Lipníka
n/B.
Vyvrcholením celého tohoto snažení
bylo vystoupení na IV. CS v Praze na
Strahovském stadionu. Přes přísný výběr
cvičenců, prováděný okresním a krajským
štábem spartakiád, odjelo do Prahy z naší
obce 10 žen a 10 mužů. Mimo tyto
vysloveně zástupce naší TJ odjeli do Prahy
ze svými kolektivy ze škol nebo
z internátů učňovského dorostu další
chlapci a dívky z obce. Mezi účastníky byli
mnozí již veterány v tomto druhu sportu.
Cvičenec Hučín Antonín vystupoval na
všech spartakiádách. Na I. CS ve skladbě
pro učňovský dorost Pracovních záloh, na
II. CS ve skladbě ČSA v její gymnastickém
vystoupení, na III. CS ve skladbě mužů,
která byla cvičena s tyčemi a letos na IV.
CS opět v mužské skladbě. Účast na
hromadných vystoupeních v Praze je vždy
silným zážitkem pro každého cvičence a na
celý život. Atmosféra, vztahy mezi cvičenci
i vedoucími, celková organizace, masy
diváků, vyšňořená Praha, to vše velmi
působí na každého účastníka. Celkový

dojem nejlépe vystihují slova, řečena
z mnohých úst vrátivších se účastníků:
„Stálo to za to. uděláme všechno pro to,
pokud nám to zdraví dovolí, abychom na té
V CS nechyběli“.
Jména žen a mužů cvičících v Praze
Polášková Marie
Polášek Dobroslav
Střelcová Jarmila
Dokoupil Miroslav
Mikšíková Růžena
Ing.
Hudec Václav
Braunerová Věra
Suchánek Josef
Srubková Zdena
Hučín
Antonín
Pospíšilová Jiřina
Kuban Svatopluk
Lorencová Marie
Derych
Zdenek
Hlobilová Jana
Staněk
Vojtěch
Suchánková Marie
Hlobil Karel
Mužíková Marie
Pail
Zdeněk
Barevné fotografie pořízené přímo ve
Strahovském areálu uložené v archivu TJ i
v držení všech uvedených jsou výmluvným
dokumentem jejich přítomnosti na IV CS.

Mimo tyto úkoly věnovali sokoli čas
ještě další činnosti. Pro zvelebení obce
odpracovali mnoho hodin. Upravili
prostor mezi sokolovnou a požární
zbrojnicí. Vysazovali růže a upravovali
prostory v sokolské zahradě. Uspořádání
dvou tanečních zábav si vyžádalo další čas
a práci. Se štafetou Dukla Praha jež byla
celostátní akcí, odjeli do Přerova
k slavnostnímu předání v celo obecní
delegaci zástupci TJ ve spartakiádních
úborech a dodali tak celému aktu ještě
slavnostnější ráz.
Závěrem lze říci, že pro TJ sokol to byl
mimořádně úspěšný, na činnost bohatý
rok.
KSČ
Místní venkovská organizace KSČ
zaměřila svou činnost na plnění úkolů
daných
komunistů
listopadovým
plenárním zasedáním OV KSČ v Přerově.
Rovněž zabezpečovala plnění usnesení a
plánu práce přijatých na své uplynulé
výroční členské schůzi. Do roku 1975
vstupovala tato organizace se 47 členy a 7
kandidáty. V čele s výborem ve složení:
předseda:
Spáčil
Drahomír
pracovník OV KSČ
místopředseda:
Ryšánek
Miroslav
ved.stav.skupiny v JZD
jednatel:
Velešík Antonín tajemník
MNV

hospodář:
členové:

ekonom v JZD

Petráš
Jindřich
tech.pracovník v STS
Klvaňa
Vladimír
stolař v n.p.ČKD Přerov
Pospíšil
Rostislav
ředitel zdejší ZDŠ
Šeda
Dobroslav
vychovatel v DVÚ
Bouchal JaromírúčetníKoryčan
Jaromír
tech.pracovník v n.p.TOS

Tento výbor se scházel pravidelně
každý měsíc a když bylo třeba i mimořádně.
V průběhu roku to bylo 18 schůzí.
Projednávány byly týkající se plnění a
zajišťování volebního programu přijímání
nových kandidátů a celá řada úkolů
týkajících se samotné organizace i života
celé obce.
Práce jednotlivých organizací byla
také častou naplnění projednávanou ve
schůzích VO KSČ. Samotná VO se svými
akcemi rovněž podílela na kulturně i
společensko politickém životě v obci.
Zorganizovala na příklad 60ti člennou
delegaci s organizací NF i z řad občanů,
která autobusem a osobními vozy odjela do
Přerova. Tam v městském domě vedoucím
představitelům okresu předali celo obecní
socialistický závazek uzavřeny na počest

30 výročí osvobození naší vlasti slavnou
Rudou armádou.
Slavnostní veřejné zasedání VO KSČ a
MNV konané v kulturním domě v m.č.
Tupec bylo také velmi dobře a zodpovědně
připraveno. Hojná účast občanů všech
funkcionářů celé NF, organizační a ideová
úroveň dodali celému tomuto jednání
mimořádný význam. Člen výboru VO
zároveň předseda MNV s. Pospíšil
Rostislav přednesl bilanční zprávu v níž
zhodnotil třicet let svobodného života a
třicet let budování v naší vesnici. Velmi
podrobně a konkrétně poukázal čeho bylo
dosaženo při přeměně naší vesnice na
socialistickou vesnici. Jak byl změněn
způsob života, ale i myšlení lidí a jaká je
stávající životní úroveň všech občanů.
Jako projev uznání díků za obětavou a
nezištnou práci při organizování života
v obci. Při výkonu různých významných
funkcích. Za příkladnou iniciativu při
uskutečňování akcí „Z“ a volebního
programu převzalo 20 občanů z toho 15
členů KSČ čestná uznání R-MNV ve
Veselíčku. Čestná uznání obdržela také
org. ZO SPO, VO KSČ a VO SSM a TJ Sokol.
Dále ODVÚ za mimořádné pracovní
výsledky při zvelebovacích akcích. Od RMNV obdržela čestné uznání také ZO ČČK
z m.č. Tupec. Tři členové VO KSČ obdrželi
od ÚV KSČ pamětní medaile vydané na

počest 30tého výročí osvobození a za
dlouholetou a obětavou práci pro
společnost. Jsou tu soudruzi Pacák
Rajmund, Čoček Vld. a Zapletal Stanislav.
K činnosti této organizace nutnosti
ještě dodat, že od roku 1975 došlo také ke
strukturální změně. V ekonomickém celku
JZD došlo k utvoření samostatné ZO KSČ.
Většina členů tak změnila či získala novou
základní organizaci. Stávající vesnická
organizace bude z toho důvodu mít
problémy s členským stavem. I průměrný
věk je velmi nepříznivý. Vždyť 25 členů je
starších 60ti let. Nábor nových členů,
zapojení všech registrovaných členů je
tedy nejživější úkol a také nejdůležitější.
Rok 1976 bude totiž po stránce politického
zabezpečování úkolů velmi náročný. Bude
to rok 15tého sjezdu KSČ. Rok konání
voleb do všech stupňů NV. Bude nutno
zvládnout a zajistit celou řadu vzniklých
úkolů. Především kvalitní výběr kandidátů
do NV neboť jejich dobrá volba je zárukou
dalších úspěchů při uspokojování potřeb
všeho obyvatelstva.
SPO
Nejlepší společenskou
organizací
v letošním jubilejním roce byla org. svazu
požární ochrany – SPO. Na slavnostních
zasedáních VO KSČ a MNV byla tato
organizace vyhodnocena jako nejlepší

složka NF. Dále za svou činnost obdržela
ČU od R-ONV a také od OV SPO v Přerově.
Všechna tato uznání si po právu zaslouží.
V obci není snad žádné akce, na které by se
členové svazu nepodíleli. Preventivní
prohlídky, besedy, rozhlasové
relace,
filmová představení, plakátová výzdoba
návěstních tabulí, to jsou formy, jak lze
působit na chování spoluobčanů, aby
nezadali příčinu k jeho vzniku. Přesto, ale
v průběhu roku došlo ke dvěma požárům a
třem případům zahoření. Zmínky si
zaslouží prvé dva případy. V tom prvém to
byl požár, jež vznikl u paní Anny Mádrové.
V šopě na dříví a roští začalo hořet. Pro
rozšíření požáru jsou tam velmi příznivé
podmínky. Bohu díky, však k tomu nedošlo.
Rychlý zásah požárníků i kázeň a rozvážné
počínání
občanů
oheň
v zárodku
zlikvidovali. Nedošlo
skoro k žádné
škodě, musela být opravena střecha.
V druhém případě začalo hořet u pana
Braunera Miroslava. Ve sklepě na uhlí
došlo k samovznícení briket. Hustý kouř
valící se okny sklepními působil dojmem
tragickým. Rychlý a kvalifikovaný zásah
požárníků z povolání ovšem zase zabránil
jeho rozšíření nebo vzniku škody. Do
sklepního prostoru byl vsazen odsávač
kouře, aby bylo možno se orientovat. Za
použití protiplynových masek, později bez
nich bylo 60 q uhlí a briket postupně

rozděleno. Co bylo zachváceno ohněm to
bylo hašeno a vynášeno ven. Před domem p.
Braunera pak toto ještě nějaký den bylo
sledováno
a
postupně
majitelem
spalováno. Byl to ojedinělý sklepní požár
v obci.
Požárníci odpracovali stovky hodin.
Při ošetřování a údržbě své výstroje a
výzbroje odpracovali 785 hod. Při práci
v JZD to bylo 1 158 hod. Na akcích „Z“ zase
450 hodin. Údržba vodních zdrojů si
vyžádala 61 hodiny. Své opravné požární
zbrojnici věnovali 308 hodin. Nasbírali 125
q železného šrotu. Z řad členů SPO
darovalo 12 příslušníků krev a ještě řada
drobných ale užitečných akcí.
Každoročně
pořádají
požárníci
hodnotné zájezdy. Ten letošní byl
třídenní. Jeho trasa byla přes severní
Čechy do Děčín. Zde po vyřízení nutných
pasových formalit dal do Sasského
Švýcarska. vyhlídka v Bastaji na povodí
Labe. Přes Pylnicu, kde byla zastávka na
občerstvení a první styk s občany NDR při
nákupu do Drážďan. Prohlídka proslulé
galerie klenotnice, samotného města
podle zájmu jednotlivých účastníků a
samozřejmě návštěva obchodů a sháňka po
něčem na památku. Návštěva NDR měla pro
mnohé poučný význam. Přesvědčit se na
vlastní oči jak naší sousedé žijí, jak se baví
oblékají. Co nabízí na svých prodejních

pultech. Hlavně však poznat na vlastní
kůži jak se k nám Čechům chovají. Po
návratu a zhodnocení celého zájezdu bylo
konstatováno, že si každý dovezl ty
nejlepší dojmy.
Požárníci nechybí také při žádné
společenské události v obci. Ve svých
slušivých
uniformách
navštěvují
slavnostní zasedání NF, Zúčastňují se
oslav 1. a 9. 5. Mezi spoluobčany mají
vážnost a úctu. To vše díky své poctivé a
neformální práci. Jejich nejstarším členem
je bratr Pokorný Bohumil, narozen 3.
dubna 1900,
Jejich
největší
a
společensky
nejhodnotnější akcí byla účast na
manifestaci jejich 12 a 5 okrsku. Přes 400
uniformovaných požárníků se sešlo, aby
uctili památku svých kamarádů a všech
obětí zákřovské tragedie. Před pamětní
deskou br. Venclíka v Lazničkách byl
proveden nástup a po uctění jeho památky
společný odchod na Zákřov, kde byl
proveden slavnostní akt.
NF
Mimo již uvedené org. NF je nutno
zmínit se i těch ostatních organizacích.
mezi početně nejslabší patří ort. ČSPB
(český svaz protifašistických bojovníků).
Všech 14 členů jsou důchodci. Přesto za
celoroční činnosti vyplývá, že odpracovali
v akci „Z“ 830hodin a při příležitostné

výpomoci v JZD přes 2000 hodin. Při údržbě
památníků jeho okolí odpracovali 350
hodin. Zvláště paní Ludmila Navrátilová si
zaslouží uznání. Přesto, že má již přes 70
let, stará se po celý rok o květiny a zeleň
kolem památníku.
V předvečer 9. května bývá již tradičně
v naší obci lampiónový průvod. Také letos
se sešlo nebývalé množství občanů u
rybníka v m.č. Tupci. Odtud zasvítí více než
sta lampiónů a za vyhrávání hudby OB
přešli v průvodu k pomníku padlých. po
položení věnců při zvucích pochodu
padlých
revolucionářů
následovala
kulturní
vložka.
Po
projevech
a
vzpomenutí obětí II. světové války byl
odpálen slavnostní ohňostroj. Během
krátké chvíle bylo odpáleno 30 dělobuchů
a80
raket-světlic.
Zvláště
světlice
opatřené padáčky bývají atrakcí pro místní
mládež. Počet získaných padáčků se stává
prestižní otázkou pro dorůstající chlapce.
letos bylo mimořádné hezké počasí. Plno
květů a teplota + 16°C vylákala z příbytků
i občany, kteří dávají přednost televiznímu
přijímači před vším. Po ukončení slavnosti
se ještě dlouho do noci trousili dvojice od
zámeckého parku. Byl to hezký, v skutku
májový večer.
ČSM
Další organizací, která má jen 15 členů
je ČMS (český myslivecký svaz). Její členové

se především starají o veškerou zvěř na
608 na honitby. Členové také sami
obhospodařují 4,5 ha půdy. Na této pěstují
pro zvěř krmivo. Je to převážně kukuřice a
kapusta. Na jejich péči čeká základní –
kmenový stav zvěře i roční přírůstky.
Letošní stavy se pohybovali kolem těchto
čísel:
srnčí 24
bažanti
kachny
ks
180 ks
králíci
zajíci 120
koroptv
ks
e
Během roku členové ČMS odpracovali
140 hodin při zvelebování obce. V JZD při
výpomoci
ve
špičkových
pracích
zvelebováním obce. V JZD při výpomoci ve
špičkových pracích 150 hodin. Při krmení
zvěře, budování zásypů atd. 450 hodin.
Nezapomínají ani na výchovu spoluobčanů.
V 6 rozhlasových relacích působil na
spoluobčany jak se správně chovat
v přírodě. Zvláště v prostoru hnízdišť a
přirozené krytině zvěře. Lvem a prodejem
zvěře se tito lidé podílejí i na našem
devizovém hospodářství, zvláště odbytem
živé zvěře. Tato je zpravidla exportována
na západní trh. Hospodářem v této
organizaci je zanícený přítel s. Zemánek
Josef. Předsedou je s. Plesník Ladislav.
SSM

Organizace SSM (socialistický svaz
mládeže) sdružuje ve svých řadách 30
mladých lidí. Je to velmi aktivní kolektiv,
se kterým se v NF počítá. MNV se také
obrací s úkoly na vedení SSM. Letos
„svazáci“ odpracovali na údržbě, úklidu
autobusových čekáren 90 hodin se podíleli
konkrétně na obdělávání 3,5 podílků řepu.
Na úseku mládeži nejbližším, tedy ve
sportovní oblasti byla činnost následující:
• cyklistický
• turnaj
ve
výlet na Zákřov
stolním tenise
• pěší vycházka na
• branné
Helfštýn
odpoledne
pro
• výlet pod stany
pionýry
na Horní Bečvě
• účast
na
• 3denní zájezd do
vystoupeních IV
Jeseníků
CS.
• turnaj
v malé
kopané
Zorganizování
i
absolvování
jednotlivých podniků si vyžádalo celou
škálu opatření, spoustu hodin a především
zdravý zápal a kolektivní smýšlení. Ze
všeho, co tato organizace v letošním roce
dokázala vykonat v úvodu této stati.
ČSZO
Mezi aktivní organizaci NF patří i
ČSZO (český svaz zahrádkářů a ovocnářů),
která sdružuje 98 občanů. Na svých
schůzích, besedách a při veškeré činnosti

se snaží získávat co nejvíce poznatků
v oblasti pěstování ovoce, tedy zajistit co
nejvíce poznatků v oblasti pěstování
zahrad a zahrádek. Za tímto účelem svaz
zorganizoval 2 přednášky odborného
charakteru. Dále dva tématické zájezdy.
Řádně plněné povinnosti mají pro členy
této organizace i své výhody. Je to
přednostní
získání
různé
sadby.
Organizovaný nákup postřiků, hnojiv a
jiné. Je to organizace, která svou činností
je prospěšná i pro neorganizované
spoluobčany.
V tomto roce se práce dařila i org.
ČČK (český červený kříž) v m.č. Tupec.
Oběma DV Jednota jak Tupci tak i na
Veselíčku. Tyto organizace mají své plány
činnosti pravidelně se scházejí a vykazují
dobrou činnost.
Nedaří se však org. ČČK ve Veselíčku
svazarmu, a dalším. U těchto je zapotřebí
najít jednotlivce, kteří mají opravdový
zájem a jsou schopni organizovat život
společenské organizace. Ve většině se
jedná o nezájem nebo také neschopnost
dosavadních výborů v těchto složkách.
Stagnace byla i předmětem jednání výboru
VO KSČ a lze v brzské době očekávat
oživení činnosti i v těchto složkách.

MLK – místní lidová knihovna je stále
umístěna ve školní budově. Knihovnice p.
Hučínová Pavla pravidelně a to ve čtvrtek
půjčuje čtenářům knihy, zábavné časopisy.
V letošním roce bylo vypůjčeno celkem 2
610knih. Největší zájem je o krásnou
literaturu. Té bylo zapůjčeno přes 1750
svazků. Do knihovny chodí mládež, střední
generace, ale i občané starší 70ti let. Podle
věku čtenářů je také určován zájem o
určitý žánr. Knihovnice je však dobře
vybavena a je neustále doplňována novými
knihami. Organizačně a metodicky je
vedena střediskovou knihovnou v Lipníku
n/B. V letošním roce bylo také upuštěno
od vybírání jakýchkoliv poplatků. Knihy se
půjčují úplně zdarma. Je to jedna z forem,
umožnit nejširším vrstvám obyvatel
sebevzdělání či dopřání zábavy četbou.
V letošním jubilejním roce uvádím i
soupis všech popisných čísel ve sloučené
obci Veselíčku i jejich majitele:
1. Výchovný dětský ústav se ZDŠ ve
správě KNV od. školství
2. Byty a účelové zařízení ústavu
3. prádelna ústavu
4. byt zahradníka
5. Kropka Josef
6. Státní lesy Olomouc – dříve dvůr
velkostatku

7. Byty MNV Veselíčko – Černoch
Josef, Caletka Ladislav, Hajda Fr.,
Mertová Julie, Zedek Rudolf,
Derych Alois, Gogelová Františka,
Odruchová,
poštovní
úřad,
klubovna SSM
8. Veverka Josef – odkoupeno od p.
Chodila
9. Svobodová Gabriela
10. Hejduk Václav
11. Hasoňová Marie – bývala zde
zámečnický firma
12. Hudlík Zdeněk – dříve Povolný
František, tchán majitele
13. Vodičková Jarmila – odkoupeno od
p. Metelky
14. Kuchrýk František
15. Žour Vladimír – číslo ze shořelého
domu p. Kopečka
16. Velech Jindřich – dříve Skopal Jan,
tchán majitele
17. Panák Josef
18. Grygar Josef – dříve Srnová Amálie,
tchýně majitele
19. Pipalová Marie
20. Pacáčková Marie
21. Navrátilová Marie
22. Zapletal Ferdinand – odkoupeno od
rod. Bartošíkovi
23. Krkošková Marie
24. Čočková Františka

25. Metelka Václav – číslo
ze
zbořeného domku SPB - pomník
26. Gogelová Anna
27. Sehnalová Marie
28. Kuban Josef
29. Havlíková Milada – dříve Lipnerová
Ludmila, matka majit.
30. Marečková Růžena
31. Bém Zdeněk – odkoupeno od
Libigerových
32. Zavadil Břetislav
33. Frélichová Marie
34. Pacák Rajmund
35. Kovařík František
36. Zemánek Josef – odkoupeno od p.
Šindléra Fr. odstěhován
37. Chodilová Marie
38. Srubková Žofie
39. Pospíšil Ladislav – již v roce 1850 zde
byl rod Pospíšilů
40. Pacáček Karel
41. Panák Josef – již v r. 1850 zde byl rod
Panáků
42. Budova MNV – úřad MNV, poradna
a byty pan Dvořák a pan Nesrsta.
43. Hluší Josef dříve p. Merta
Bohumil, tchán majitele
44. Melková Marie – dříve p. Vykoukal
Jan - sedlák
45. Navrátil Evžen - dříve p. Navrátil
Leopold, otec majitele

46. Krampla František dříve pKrampla Josef – otec majitele
47. Hlobil Karel
48. Panák Osvald
49. Střelec Bohuslav
50. Šobáň Stanislav – dříve p. Drozd
Ludvík, a Matyáš Bohumil
51. Bednářová Ludmila
52. Fridrišek Zdeněk
53. Suchánek Josef
54. Pokorný Bohumil
55. JZD – Palírna – v budově je kancelář,
byty pro sezónní práce
56. Panák Karel – dříve Gorf Josef
57. Kuban Karel – dříve Brunek Alois
58. Skopal Jaromír – dříve Vít Skopal,
otec majitele
59. Pecha Karel
60. Zemánek Jan
61. Panák František
62. Král František
63. Hanzlík Jaroslav
64. Pacák Jaroslav
65. Brauner Miroslav – v polovině
budovy je kino a hospoda
66. Derychová Marie – dříve Kropl
Karel, otec majitelky
67. Střelec Rostislav – dříve Mézlová
Emilie, zemřela
68. Škola MNV
69. Dvořák Ferdinand – dříve Majitelem
MNV –odprodáno

70. Caletka Ladislav –odkoupeno od p.
Mužíkové – odstěhována
71. Král Vlastimil – dříve Nádvorník
Bohumil, tchán majitele
72. Hlobil Karel ml. – č. převzato ze
zbouraného p. Suchánkové
73. Hučín Antonín – již v r. 1850 zde byl
rod Hučínů (3x Hučín)
74. Panák Jan – dříve Panák Bedřich,
otec majitele
75. Kravec Karel – dříve Hejl Josef a
Zahradník Vincenc
76. Žák František dříve Hlobil
Jaroslav
77. Pospíšil Rostislav – dříve Otáhal
Antonín, tchán majitele
78. Zatloukal Jaromír – dříve Bubeník
Bedřich, tchán
79. Bouchal Jaromír
80. Zbořil Ladislav
81. Matuška Alois
82. Hlobilová Marie
83. Lorencová Marie – dříve Otáhal
Antonín
84. Kropl Karel
85. Dohnal Ignác – dříve Nováková
Marie
86. Spáčilová Julie – dříve Kramplová
Marie
87. Uherková
Marie
dříve
Neugebauerová Matylda, matka

88. Sedlák Alois – odkoupeno od
Ondruchové Marie
89. Vagrčka František
90. Mikula Metoděj
91. Venclík Jaroslav
92. Tydlačka Josef – dříve Paprstka
Pavel, tchán
93. Ulma Leopold
94. Metra Silvestr
95. Jurajda Alois
95/1 Zapletal Stanislav
96. Silnice Olomouc
97. Pospíšil Rostislav – číslo převzato
ze zbouraného chudobince
98. Dohnal Jaroslav – odkoupeno do
rodiny Koryčanových
99. Lasovský Slavomír – dříve Mareček
Antonín, tchán majitele
100. Hasoň Karel – dříve Ministr
František, Tydlačka Josef
101. Jaroš Josef (Vicínov) – dříve Mikšík
Antonín
102. Tydlačka Josef (Vicinov) – dříve
Pokorný Bohumil
103. Mik Josef (Vicinov)
104. Čeladník Antonín – dříve Povolná
Marie
105. Potáčová Ludmila
106. Kvasnička Josef – odkoupeno od
p.Valigurové
107. Spáčilová Anděla
108. Navrátilová Ludmila

109. Gogela Jaroslav
110. Ples Oldřich
111. Mikšík Antonín - dříve Havlíčková
Ludmila
112. Talavášková Josefa
113. Divila Jaroslav – dříve Vágner
František, tchán majitele
114. Šobáň Stanislav – dříve Zvešperová
Marie, tchýně
115. Hasoňová Marie
116. Panák Karel
117. Martínek Václav
118. Klvaňa Vladimír
119. Tichá
Marie – dříve Sedláček
František, otec majitelky
120. Frélich Karel – dříve Merta Josef,
strýc majitele
121. Ohera Jaroslav – odkoupeno od p.
Haura Fr.
122. Vogtová Marie
123. Kelar Josef – převzato po p.
Valáškové Anně
124. Zábojová Zdena
125. Zapletalová Jiřina
126. Vydra Jiří – dříve Pacáková Anežka
127. Spáčilová Hedvika
128. Mádrová Anna – dříve Pospíšilová
Františka
129. Zapletal Karel – dříve Krampla
Josef
130. Judas Stanislav – dříve Gogela
Jindřich

131. Pazdera Karel – převzato po
Skařupové Marii
132. Jarošová Ludmila
133. Ondruch Jan
134. Pospíšil Ladislav – dříve Čada
Hynek
135. Váňa Jan
136. Šneider
Augustin
–
dříve
Čeladníková Anna
137. Tomašík Jaroslav
138. Kropka Stanislav – dříve Kropková
– Zedková
139. Dvořák Tomáš
140. Trna Zdeněk – dříve Zdráhal Karel
141. Navrátil Ladislav – dříve Svoboda
Josef
142. Čoček Vladimír
143. Adamová Anežka
144. Lenert Josef
145. TJ Sokol – Sokolovna
146. Šimeček Antonín
147. Hučín Jan – dříve Ohera Metoděj
148. Paprstka Josef – dříve Čislér Aois
149. Kudrna Josef – dříve Skácel
Antonín
150. Frélich Antonín
151. Ing. Mrva Jindřich – dříve Pazdera
Maxim
152. Bernhauer Jaroslav
153. Pokorný Ladislav
154. Kravec Karel – dříve Neugebauer
Leopold

155. Mikšík Antonín, ml. – dříve
Frydrýšek Václav
156. Polášek Dobroslav – dříve Hučín
Vladimír
157. Pachl Richard – dříve Vidlišková
Františka
158. Pacáček Břetislav – dříve Čoček
Leopold
159. Pecha Karel ml. – Bubeník Bedřich
160. Drábek Bohuslav
161. Mičola Josef
162. Mareček Miloslav – dříve obchod
jednoty – konsum
163. Dohnal Štěpán – dříve Navrátil Jan
164.
– dříve Tomašík Jakub
165. Sigmund František – dříve Pazdera
Stanislav
166. Rohová Anna – dříve Chodil
František
167. Řehák Jan – dříve Kuban Karel
168. Rychlý Mojmír
169. Výkrutová Julie
170. Calábek František – dříve Hlobil
František
171. Slaměník Zdeněk – dříve Slaměník
Josef
172. Šváňa Josef – hájenka Svrčov
173. Skopal Vát ml. – dřív e hájenka
Staměřice
174. Byty a stáje v Placu – st. Lesy
Olomouc
175. Livová Marie

176. Konvička Alois – dříve Lakomá
Františka
177. Vaníček Josef – dříve Panáková
Marie
178. Čoček Jiří
179. Dokoupilová Marie – upravená
bývalá sýpka
180. Hasoň Bořivoj – přestavba panské
sýpky
181. Mucha Antonín – vznikla tří bytová
budova
182. Hasoň Svatopluk – v níž bydlí
rodina Hasoňova
183. Chodil František – od tohoto čísla
po 186 byly
184. Číhal Antonín – dříve prostory
zámeckého dvora
185. Zapletal Jan – z nichž si majitelé
upravili byty
186. Panáková Anna
187. Vágner František – nové číslo 113 –
rozdělení budovy
188. Hofbauerová Marie – novostavba
189. Trávníček František – novostavba
190. Technický stavba – majitel spoje
Olomouc
191. Rychtář Lubomír – z Přerova –
chata
192. Prodejna samoobsluha – LSD
jednota Hranice
193. Olšar Ladislav – z Přerova - chata
194. Chodil Miloslav – novostavba 1963

195.
196.
197.
198.

Spáčil Drahomír – novostavba
Gogela Jindřich – novostavba
Srubek Ladislav - novostavba
MNV – pohostinství – rozdělení
budovy p. Braunera
199. Suchánek Josef ml. – novostavba
1966
200. Pecha Václav - novostavba
201. Hučín Stanislav – novostavba
202. Kovařík Josef – novostavba
203. Černochová Božena- novostavba
204. Hendrych Vladimír
205. Požární zbrojnice – renovována 1974
206. Pecha Jaroslav
207. Nádvorník Jaroslav – novostavba
208. Mužík Karel – vykoupení z čísla 7
209. Drábek Jiří – novostavba
210. JZD – 6-ti bytový dům v němž bydlí
Pachel Richard, Šeda D, Ing. Hudec
V., Pazdera M., Švarc Fr., Čuda L.,
Javorček
211. Ondruch Bohumil – z Přerova –
chata
212. Ing. Pavlík Zdeněk – z Přerova –
chata
213. Jurajda Alois – z Veselíčka chata
214. Kliment František - novovstava
215. Metelka Václav – z Veselíčka –
chata
216. Beneš Jiří – z Přerova - chata
217. Ondrouch Miloslav – z Přerova –
chata

218. Rejzek Antonín – z Přerova – chata
219. Hrabal Josef – z Přerova – chata
220. Mráček Karel – z Přerova – chata
221. Kostýlek Karel – z Přerova – chata
222. Losman Jaroslav – z Přerova – chata
223. Král Vlastimil – novostavba
Celkem na 11 popisných číslech jsou již
v roce 1850 uváděni majitelé stejného
příjmení a v některých případech i
křestního jména. Jsou to tyto nejstarší
rody s nepřetržitým obýváním m.č.
20.
Pacáček
61. Panák Josef
Karel
68. škola
29. Lipner
73.
Hučín
39.
Panák
Antonín
František
76.
Hlobil
41.
Pospíšil
Jaroslav
František
89.
Vagrčka
48. Panák Jan
Jan
55. palírna
Na závěr kapitoly ještě pár čísel pro
porovnání:
V roce 1850 mělo Veselíčko 110
popisných čísel
V roce 1900 to bylo již 125 p. čísel
V roce 1950 to bylo již 177 p. č., když
nejnevětší přírůstek nastal po I. světové
válce tj. kolem r. 1920
V roce 1975 od II. světové války 30 let,
má již 223 p.č. Je pravdou, že asi 15 p.č.

připadá
na
stavby
rekreačního
charakteru. Mnohé z těchto však jsou
obydleny celoročně.
I když naše obec je sloučená s bývalým
Tupcem, přesto popisná čísla domů jsou
vedena v m.č. Tupci postaru. Je jich málo i
neobydleno, přesto uvádím majitele k 1.1.
1976
1. Gottfrid Jan
13. Sehnalová
2. Chrástek
Marie
Josef
14. Budova
3. Chodil
MNV
–
Leopold
kulturní
4. Vybíral
dům
Josef
15. Škrobalová
5. Chrástek
Františka
Zdenek
16. Zábranský
6. Budova
Jan
MNV
–
17. Suchánek
obchod
Jaroslav
7. Ohera
18. Klánich
Vladimír
Adolf
8. Zapletalová
19. Haničák
Marie
Josef
9. Vybíralová
20. Mader
Barbora
Bohumil
10. Derych
21. Pavlištík
Miroslav
Zdeněk
11. Plesník
22. Březovská
Ladislav
Antonie
12. Česnek Josef

23. Nádvorník
Hynek
24. Dokoupil
Miroslav
25. Nádvorník
Bohumil
26. Čuda
Ladislav
27. Dvořák
Josef
28. Fabik
Eduard
29. Matušková
Jarmila
30. Podepřel Jan
31. Čuda
František
32. Zábranská
Marie
33. Venclík
Isidor
34. Sehnalová
Marie
35. Kalus
Ladislav
36. Pelc Jan
37. Petráš
Jindřich
38. v demolici
39. Sehnalová
Marie

40. Budova
MNV
školka
41. Novotná
Františka
42. Derych
Alois
43. Čuda
František
44. Látal
Břetislav
45. Gajdula Jan
46. Válková
Marie
47. Tomášek
Antonín
48. Švarc
František
49. Pecha
Metoděj
50. Svobodová
Marie
51. Čuda Emil
52. Pechová
Marie
53. Petráš Jiří
54. Dohnal
Josef
55. Panák Josef
56. Velešík
Antonín

57. Nádvorník
Jaroslav
58. Šimoníková
Emilie
59. Melč Eduard
60. demolice
61. Mikšík
Jaroslav
62. Tomeček
Alois

63. Dohnal
František
64. Ryšánek
Miroslav
65. Zedková
Františka
66. Mikšík Pavel
67. Lipner
Vladimír

V současné době se v této části obce
nová zástavba neprovádí. jsou však
opravovány a velmi modernizovány mnohé
byty. Zvláště tam, kde jsou mladí lidé.
Počasí
Průběh počasí v letošním roce byl
velmi rozmanitý. V lednu a únoru bylo
více deště než sněhu. Nejvíce sněhu bylo od
19. – 22. 2. a to 12 cm. V březnu 3. se objevili
skřivani. Na poli začali s přípravami na
setí od 13. 3. se však počasí velmi zhoršilo.
Vál severák a padal déšť se sněhem.
V dubnu bylo stále chladno, ale 27.4. se
objevili vlaštovky. Kolem 5. května se
objevují květy na třešních a začíná být
pěkně. V červnu od 8.-11. 6. silné lijáky.
Jinak pěkně až do 6. srpna. V ten den se
přihnala silná bouře, padaly kroupy. Pak
nastalo hezké počasí až s katastrofálním
suchem. Toto trvalo až do 10.10. Zbytek

října vypršel a bylo hezky. od 21.11. začalo
sněžit. Sníh stále držel a kolem 18.
prosince se tvoří sněhové závěje.
JZD
Přes nepřízeň počasí, která trápila
nejvíc zemědělce, bylo dosaženo těchto
výsledků při plnění plánu jak rostlinné i
živočišné výroby:
Pšenice plán na 1 ha
42,55 q
skutečnost
38,39 q
Ječmen
42,70 q
35,22 q
Cukrovka
410 q
368,50 q
Brambory
178 q
182 q
Chmel
366 q
312 q
Jahody
75,70 q
76,50 q
Rybíz
72 q
75,15 q
Bob
26 q
18,40 q
Krmná řepa
534 q
465 q
Skutečnost
Krávy

Plánované stavy
960 ks

970 ks

Brakování krav 302 ks
270 ks
Převod Jalovic 289 ks
259 ks
Připuštěno Jalovic
315
ks
347 ks
Odchováno telat
935ks
874 ks
Výroba mléka 2862 tis. l
2615 tis. l
Stav prasnic
160 ks
168 ks
Brakování prasnic
92
ks
77 ks
Převedeno prasnic
79
ks
72 ks
Připuštěno prasnic
78ks
85 ks
odchov selat 2930 ks
3064 ks
Odchov na 1 vrh
8
ks
8,44 ks
Výroba a chov plemeníků
368 q
303 q
Výroba jatečních prasat
967 q
932 q
Výroba vajec
5350tis.ks
6114
tis.ks
Snáška na slepici
217
ks
248,9 ks
K přihlédnutí k dalším ukazatelům
byla výsledná produkce v rostlinné
výrobě splněna na 92,5% a živočišná na 101
%. Tržby za RV byly splněny na 99,5% a za
ŽV na 98,5 %. Tolik jenom pár orientačních
čísel. Celkový rozbor hospodaření v JZD je

uveden ve zpravodaji č. 14 vydávaném JZD
50 výročí vzniku KSČ se sídlem v Oseku
n/B. okr. Přerov.
V tomto roce byla uvedena do
provozu výkrmna býků na Veselíčku,
napojením na vodovodní síť obce, vznikají
potíže s vodou. Často neteče a je s toho
mnoho problémů. Bylo proto rozhodnuto
vybudovat vlastní studnu v prostoru na
„Pastvisku“.
Na závěr kapitoly o zemědělství ještě
přehled
na
spoluúčasti
volebního
programu v obcích, jež jsou zemědělskou
výrobou začleněny do JZD – Osek n/B.
Dolní Újezd – MNV – Dolní Újezd
22 575,–
Dolní Újezd – MNV Staměřice
8 250,–
Dolní Újezd – MNV Trnávka
9 210,–
Týn – MNV Týn
74 819,–
Týn – MNV Nové Dvory
12 282,–
Osek- MNV Osek nad Bečvou
32 040,–
Veselíčko – MNV Veselíčko
23 925,–
Celkem JZD vypomohlo částce
182 101,–

Rok 1976

Šťastný a veselý!Ať číše zazvoní
v slavnostní předehře svátečních, nových
dní. S novým předsevzetím naplněným činy,
pro radost, pro štěstí, domove jediný! Zemi
milovaná, zvelebená prací, ten kdo je
synem tvým, Tvou lásku Ti vrací. Pro krásu
úsměvu ve tváři vidíte, pro píseň svobody,
na této planetě.
Jakým rok 1976 vskutku byl, pro paměť
příštích pokolení bude vepsáno do této
knihy. Mezi nejzávažnější z celé řady
mezinárodních událostí je nutno zařadit a
vzpomenout alespoň některé . Především
propuštění na svobodu žalářovaného
generálního tajemníka KS Chile s. Luise
Corvolána. Je to významný úspěch v boji
mírových sil na celém světě. Je to další
důkaz, že veřejné mínění cílevědomě
vedená má ohromnou sílu.
V letošním roce se dožil v plné
svěžesti 80. let vynikající politiky a státní
generální tajemník ÚV KSSS nositel zlaté
hvězdy, hrdiny Sovětského svazu a celé
řady dalších poct a vyznamenání s. Leonid
Brežněv.
Náš pan prezident s. Gustav Husák se
dožil 10. ledna 63 let. Dostal mnoho
blahopřejných pozdravů z celého světa. Ve
spojených státech amerických byly
uskutečněny prezidentské volby. Za

prezidenta USA byl tentokrát zvolen
demokrat J. Cartr. Ve svém nástupním
projevu zastával názory pro uvolnění
mezinárodního
napětí
a
mírovou
spolupráci. Jak upřímná byla jeho slova,
prokáže jeho praktický výkon této
zodpovědné funkce. Nelze opomenout ani
XXI. olympijské hry., které se tentokrát
konaly v Montreoru.
Sjezd XV. KSČ
V životě
naší
vlasti
se
mezi
nejvýznamnější akce řadí svolání XV
sjezdu KSČ volby do všech zastupitelských
orgánů. Sjezd se konal ve dnech 12.-13.
dubna. Jeho jednání probíhalo podle
tohoto programu.
1. Zpráva o činnosti stany a vývoji
společnosti od XIV sjezdu KSČ a
další nové úkoly strany přednesl s.
Husák.
2. Zpráva ústřední kontrolní a
revizní komise KSČ, přednesl s.
Jakeš
3. Zpráva
o
hlavních
směrech
hospodářské
politiky
strany
v letech 1976-1980
4. Přednesení a schválení sjezdových
dokumentů, předkládal s.
5. Volby ÚV KSČ a ÚRKK KSČ

Celá naše veřejnost s velkým zájmem
sledovala průběh jednání sjezdu. Na jeho
počest bylo vyhlášeno mnoho hodnotných
závazků. Jemu na počest bylo dosaženo
celé řady vynikající pracovních výsledků. I
naše obec vyhlásila společný socialistický
závazek, jeho náplň a dosažený výsledek je
uveden ve stati o MNV. Sjezd také
definitivně uzavřel otázky týkající se
období kolem r. 1968-69 a poukázal na
dosažené výsledky od XIV. sjezdu KSČ v r.
1971.
Duhou velmi významnou událostí byly
volby do NV svolané na listopad. Již 18.
srpna poprvé zasedala krajská volební
komise v Ostravě, aby projednala POZ
(politicko-organizační zajištění) volebního
aktu a všeho co mu předchází. Byla
zahájena široká předvolební kampaň.
Hlavně mladým občanům, kteří šli poprvé
k volebním urnám byly vysvětlovány
rozdíly mezi volbami v kapitalistickém
světě a u nás. Jaká mají práva a možnosti
při volbě svého kandidáta. Dále ti, jež byli
navrženi za poslance do některého orgánu
lidosprávy byli poučováni a informováni o
tom, co je čeká budou-li zvoleni. Byly
konány veřejné schůze, na kterých se
hodnotily výsledky dosažené ve volením
období 1970-1976. Předkládaly plány co vše
bude konáno v letech 1976-1980. Rovněž se

představovali navržení kandidáti od MNV
až do federálních orgánů.
Severomoravský kraj – Hrabyně
Mimo tyto dvě nejvýznamnější akce
roku je v našem severomoravském kraji
zajišťováno mnoho dalších významných
akcí. V květnu v obci Hrabyni na Opavsku
za přítomnosti 6 000 občanů byla
slavnostně zahájena výstavba Památníku
ostravské operace. Těžké mechanismy
generálního
dodavatele
této
monumentální stavby, Pozemních staveb
Ostrava, zahájili práci. Na tuto stavbu je
prováděna sbírka po závodech, ve složkách
NF po občanech. Stavba je věcí každého
občana, našeho kraje řekl s. Mamula –
vedoucí tajemník SM KV KSČ v Ostravě.
Byla
uzavřena
dohoda
mez
ředitelstvím Oderské plavby a VŽKG o
provádění opatření umožňující rozšíření
lodní dopravy po řece Odře pro plavidla
500 a 600 tun. jde o první etapu v délce 65
km. V další etapě bude Odra upravena na
IV. evropskou třídu tzn. pro lodě o
nosnosti 1500 tun. Již dnes lze soudit, že
sen našich předků kanál Odra-Dunaj spatří
světlo světa ještě v tomto století. Snad
mnohý mladý člověk žijící dnes mezi námi
bude jednou moci okusit i v naší nedaleké
Bečvě – budoucím kanálu mořskou vodu.

Vývoj události v naší obci – pohyb
obyvatel:
*Narození*:
Kuban
Svatopluk 3/1
Číhal
Tomáš
23/1
Valášková
Jana 27/1
Klánichová
Pavla 11/2
Jaroš
Milan
9/2
Sovadinová
Ivona 20/2

Zbranková
Martina 19/3
Antl Michal
1/4
Frýbort
Vlastimil 10/5
Gogela Jiří 6/7
Répal Martin
12/7
Zedková Lucie
30/9
Čudová Marta
31/12

Sňatky
Ples Oldřich – v Lipníku n/B 7/2
Panák Ladislav + Hasoňová DagmaraOsek n/B 28/2
Pecha Vlastimil – Velký Újezd 3/4
Hruška Josef – Přerov 27/3
Zatloukalová – Ryšánková Jiřina –
Lipník n/B 5/6
Hasoň Bořivoj – Lipník 9/10
Mikšíková – F´Grygarová Růžena –
Lipník 9/10
Kroplová – Šromotová Jarmila – Osek
30/10
Kalus Ivoš – Lipník 4/12

Kropka Lepold – Lipník 18/12
Přistěhovaní:
Metelková Marie (z Hranic) 14/1
Pazdera Jiří 16/2 (Z Troubek)
Kropáčková Emilie (Mikušovice) 16/2
Čočková Stanislava (Krnov) 29/3
Domes Vladimír (Bouslávky) 24/5
Merkovi František, Viera, Vladimír,
Marek (Arnoltice) 12/5
Zapletalová Zdeňka (Lipník) 5/8
Šromota Jan (Přerov) 1/11
Konviční Pavel, Ludmila (Lipník) 2/12
Odstěhovaní
3/2 Zedničková Marie (Plzeň, Elišky
Krásnohorské 15)
5/2 Grygar Josef (Opava, Bíloveckého
12)
5/3 Krkoška Oldřich (Praha)
15/3 Suchánek Jaroslav (StaměřiceSkoky)
30/3 Hruška Josef (Přerov, Horní
náměstí 34)
28/4 Odstrčilovi Vladimír, Pavla
(bytovka Osek 137)
4/5 Sovadilová Miluš (Krnov, 9.
května 33)
7/6 Ryšánková Marie (Lazniky 94)
9/6 Ples Oldřich (Lipník, Bratrská
1091)

10/8 Frýbortová Vlasta (Březová,
Unčovice 9)
30/8 Maderovi Bohumil, Karolina
(Karlovy Vary, Brigádníků 14)
3/12 Klanichovi Jiří, Marta (Lazniky
127)
6/12 Kalus Ivo (Lazniky 55)
2/7 Hnilica Jaroslav – chovanec DD
(Havířov – Gottwaldova)
24/8 Struška Rudolf – chovanec DD
(Střílky)
17/9 Vávra Zdeněk – chovanec DD –
(Orlová, Gagarinova)
Úmrtí
15/1
Dohnalová
Antonie
26/3
Katryčová
Žofie
9/5
Landsmanová
Marie
17/6
Hrušková
Zdena
19/7 Král František
(č.p.62)
28/7 Dohnal Ignác
(č.p. 85)
28/7 Skopal Vít (č.p.
58)
15/8
Hasoň
Svatopluk (č.p. 180)

27/9
Pazdera
Stanislav (č.p. 165)
24/10 Opletalová Ema
20/10
Látalová
Františka
18/8
Marečková
Františka (č.p. 99)
8/11
Dvořáková
Štěpánka (čp.42)
16/11
Frohlichová
Marie (č.p. 33)
28/11 Zbořilová Josefa
(č.p. 80)
6/12 Lívová Marie (č.p.
175)
9/11 Roh Antonín (č.p.
166)

V odstavci mezi odstěhovanými jsou
uvedeni i chovanci DD. Jedná se o chlapce,
kteří ve zdejším výchovném ústavě dosáhli
věku 15 let a jsou tedy přihlášeni
k trvalému pobytu na MNV Veseličko.
Manželé Maderovi z m.č. Tupec již
v pokročilém věku, prodali svůj domek a
přestěhovali se ke svému synovi do
novostavby dá se říct na druhý konec
republiky – do Karlových Varů. Novými
majiteli jejich domku se stali mladí
manželé z Veselíčka – Švajcovi.
Mezi zemřelými v letošním roce je i
Skopal Vít, velmi obětaví požárník a
člověk s vtipem a nadáním pro divadlo,
hudbu a ušlechtilou zábavu vůbec. Na jeho
pohřbu se sešlo velmi mnoho lidí, což samo
o sobě dává najevo, že to byl člověk dobrý.
Školství
V současné době máme tři školská
zařízení. Školu mateřskou velmi moderně
vybavenou, základní devítiletou školu
s prvním až pátým postupným ročníkem a
úplnou ZDŠ při DVÚ v zámku.
Všechna tato zařízení vedou své
vlastní kroniky. Přesto však zásadní věci
v krátkosti uvádím.
V mateřské školce pracuje jako
ředitelka Marie Polášková. Je to velmi
zkušená, svědomitá učitelka. V prvém

oddělení u dětí mladších pracuje mladá
iniciativní učitelka s. Miluše Kohoutková.
V oddělení druhém učitelka Jana Vlachá a
Dagmara Panáková. Obě v učitelském
povolání úspěšné. Práce se jim daří a u dětí
jsou oblíbené. Vedoucí školní jídelny je s.
Alena Čudová.Vedoucí kuchařkou je Pavla
Hučínová a ve funkci kuchařky je s. Marie
Suchánková. O pořádek a čistotu se stará
školnice s. Ivana Panáková a uklizečka
Anna Antlová na půl pracovního úvazku
denně. K pracovníkům MŠ patří i jeden muž
s. Jiří Vydra ve funkci topiče. V závěru
roku jej vystřídal důchodce s. Ladislav
Plesník.
Celý kolektiv MŠ plnil v průběhu roku
velmi dobře všechny své povinnosti. Děti
jsou zde vedeny ve všestranném a
harmonickém rozvoji. Připravovány tak
pro plynulý přechod do ZDŠ. Celé zařízení
je plně využito a denně dochází 50 dětí.
Pro stále lepší prostředí i kvalitu
výuky bylo během roku brigádnicky
odpracováno při údržbě i v investicích
školy 1092 hodin. Na pořízení učebních
pomůcek a hraček pro děti bylo
vynaloženo přes 11 000Kčs. V průběhu
roku
byla
MŠ
poctěna
různými
návštěvami. Avšak jako nejvzácnější lze
nazvat návštěvu dětí z okresu Bardějov ze
školu v Hertniku. Byly to děti z 9 tříd,
kteří byly na 3denním pobytu v ZDŠ

v Oseku n/B. Při poznávání okolí navštívili
i naši MŠ. Děti jim předvedly ukázky co vše
již umí v improvizovaném kulturním
vystoupení. Předaly jim i dárečky, které
vlastnoručně
vyrobily.
Hosté
byli
s prostředím školy, jeho vybavením velmi
spokojeni. Na konec bylo všem podáno
malé občerstvení a po slovech rozloučení
pokračovali dále. Byla to hezká prospěšná
akce, která jistě přispěla k utužení
bratrských vztahů a vzájemnému ještě
lepšímu poznávání se mezi námi a Slováky.
Velmi dobrou spolupráci měla MŠ
s celým SRPŠ, s patronátním JZD, se
složkami NF i s MNV. Děti z MŠ nechyběly
na
žádné
významnější
kulturně
společenské akci v obci. Vystupovaly na
MDŽ, při volbách do NV, na výročních
schůzích atd.
V závěru
roku
byla
provedena
inventura veškerého majetku – mimo
stravovnu.
Hodnota
zařízení
a
vybavenosti MŠ činí k 31/12 1976 částku 1
710 211Kčs.
Na
základní
devítileté
škole
v letošním roce opět vyučovali 3 učitelé.
Řídící učitel s. Rostislav Pospíšil, učitelky
s. Božena Šedová a s. Jana Hlobilová
vyučovali 70 žáků rozdělených do třech
tříd.

I. Třída – 16 dětí prvního postupného
ročníku 8 chlapců a 8 dívek učitel s.
Pospíšil
II. Třída – 26 dětí rozdělených do dvou
oddělení. Druhý postupný ročník 14
dětí – 6 chlapců a 8 dívek, vyučovala s.
Hlobilová. Třetí postupný ročník 3
chlapci a 9 dívek – tedy 12 dětí.
III. Třída – opět rozdělená na 2
oddělení. IV. postupový ročník 10
chlapců a 5 dívek tedy 15 dětí. a V.
postupný ročník 5 chlapců a 8 dívek
tedy 13 dětí. Vyučující s. Šedová
Během roku nebyly s dětmi žádné
zvláštní problémy. Jak ve škole při
vyučování tak na veřejnosti. Prospěch byl
v obvyklém průměru. S vyznamenáním
ukončilo studium na zdejší škole 7 žáků,
kteří přešli do šestého ročníku ZDŠ
v Oseku n/B. Jeden žák na doporučení
okresní
pedagogické
poradny
bude
opakovat 1. ročník.
Do letošního roku pečoval o zdravý
vývoj našich dětí školní lékař Mgr. Petřík,
kterého letos vystřídala paní doktorka
Chybová. Je dětskou lékařskou na
zdravotním středisku v Lipníku n/B. Je to
velmi zodpovědná žena, která má zásluhy
na tom, že i místní poradna pro děti, jedná
se o dvě místnosti v budově MNV je dávána
do náležitého pořádku, jelikož již

neodpovídala
dnešním
požadavkům.
Chyběla voda, sociální zařízení modernější
zdroje tepla. Celkový dojem působilo toto
zařízení velmi pochmurný. Při návštěvách
v rodinách rovněž dokáže vytknut
nepořádek či jiný nedostatek.
V měsíci květnu byla ukončena
adaptace hospodářské budovy ve školním
dvoře. Celá akce byly vyvolána nutnosti
uvolnit prostory školy, které zabírala
MLK. Do takto
uvolněných prostor
rozšířit školní stravovny, protože počet
strávníků se stále zvyšoval. Byl to další
krok k modernizaci naší školy. Umožní, aby
všechny děti mohly přijímat teplou
vydatnou stravu. Mimo obědy dostávají
děti denně svačinky. jednou je to kakao. Po
druhé mixovaný krém nebo mléko, kefír a
jiné. Za svačinky je od rodičů vybírán
poplatek 1,70Kčs za jeden den. Za oběd to
dělá …Kčs. Výše poplatků je odvislá od
výše příjmů v rodině žáka. Celá řada žáků
navštěvuje LŠU – lidové školy umění.
V Lipníku n/B i v okresním městě
v Přerova. Většina se učí hře na hudebních
nástrojích. Dále zpěvu a recitaci. Jedná se
o 19 dětí z celé vesnice, což je jistě
potěšitelné a dává naději, že ve Veselíčku
bude o kulturní vyžití i do budoucna dobře
postaráno tak, jak tomu u nás vždy bývalo.
Do Lipenské LŠU odjíždí k vyučování hře
na klavír učitelka hudby z naší vesnice s.

Marie Mrvová z č. 151. Ve svém poslání je
velmi úspěšná a vychovala celou řadu
úspěšných žáků. Poplatky za jednoho žáka
do této LŠU činí čtvrtletně 120Kčs.
Dalším školním zařízením v naší obci
je ZDŠ při DVÚ – dětském výchovném
ústavu. Je to zařízení, které i letos je
řízeno přímo KNV v Ostravě. Jeho celkový
režim se proti toku minulému nezměnil.
Počet chovanců je kolísavý. V průběhu
roku se pohybuje kolem 60. Počet
zaměstnanců je celoročně 37 osob. Jsou zde
tato povolání a označená jména +, jsou
místní občané. Mnozí s dlouholetým
působením v tomto zařízení.
ředitel
Stojan Zdenek
hospodář
Hudcová Ivana
vedoucí strav.
Zedková
Ludmila
soc. prac.
Zapletalová Jiřina
řidič
Mužík Karel
zdr. sestra
Javorček Em.
pradleny
Dvořáková Ludmila a
Šuláková Ludmila
ved. vychovatel
Šeda
Dobroslav
vychovatelé 12 žen a 1 muž
učitelé
Hrubíček
Jar,
Vašík
Pavel, Čoček Vladislav
Halama
Václav,
Nezvalová Š., Braunerová V.

kuchařky
Hajdová , Chodilová,
Zbořilová, Jemelková
uklizečky
Černochová
K.,
Bernhauerová J, Marečková R.
topič
Šimeček Antonín
TJ Sokol
Pro místní jednotu Sokol nastala
v tomto roce složitá situace. Nedostávalo
se cvičitelů a to především v mužských
složkách. Jako by muži vyplýtvali všechen
elán a energii v roce minulém v účasti na
Celostátní spartakiádě. Přesto se však i
v mužských složkách cvičilo 2x týdně.
Úroveň těchto cvičebních hodin však byla
různá. Záleželo kdo z cvičitelů si našel čas
a přišel vést hodinu. Cvičební hodiny byly
rozvrženy tradičně na pondělí a čtvrtek –
ženské složky a úterý a pátek – mužské
složky. Průměrná účast v jednotlivých
složkách byla následující:
Ženy
ml. žačky 16, cvičitelky Hlobilová Jana
a Metelková Hela
st. žačky 16, cvičitelky Zemánková
Jana
dorostenky s ženami 6 + 25 cvičitelka
Braunerová V.
Pomocné cvičitelky Kropková Sl.,
Panáková Zd., Suchánková
Muži

ml. žáci 15, cvičitelé Čoček Mirek, Šeda
Voloďa
str. žáci 13, cvičitelé Merta Milan,
Zemánek St.
dorost s muži 12 + 11 cvičil
nepravidelně Dokoupil M.
V průběhu roku bylo získáno nových
členů. Avšak
na druhé straně 4
dlouholetí členové, kteří byli v minulosti
oporou jednoty zemřeli. Byli to velmi
dobří
aktivní
v kulturní
oblasti
v divadelnictví a ostatní osvětové a
vzdělávací činnosti, kterou Sokol měl
vždy bohatou a na vysoké úrovni Skopal
Vít a Hlobil Karel.
Při bilanční členské schůzi byla účast
35 čl. a 20 dalších hostí. Za OV ČSTV
v Přerově by přítomný s. Tichý Zdenek
předseda komise ZRTV – zájmová a
rekreační tělesná výchova. Její úvod byl
slavnostní. Děti z MŠ pod vedením své
učitelky s. Dagmar Panákové předvedli
velmi hezké vystoupení rytmického
cvičení.
Následovalo
předání
upomínkového
dárku
dlouholetému
funkcionáři TJ s. Kubanovi Karlovi, který
oslavil 60té narozeniny.
Výbor TJ pracoval v tomto složení:
předseda
Metelka Václav
místopředseda
Drábek
Bohuslav

jednatelka
náčelnice
náčelník
hospodář
pokladní
kulturní
členi výboru
RK

Srubková Marie
Braunerová Věra
Dokoupil Miroslav
Král Vlastimil
Zábojová Zdena
Polášková Marie
Lasovský
Slavomír,
Frélich
Antonín,
Střelcová
Blažková Věra, Šeda
Dobroslav
st.,
Ing.
Hudec Václav

Výbor byl veden snahou zaktivizovat
činnost celé jednoty. Vytyčil si úkol
založit oddíl turistiky. Tento záměr se
však neuskutečnil. Nenašel se ochotný
vedoucí. Podařilo se však v průběhu roku
zorganizovat různé akce jako „100 jarních
kilometrů“, kde získalo odznak za splnění
podmínek 50 členů, akci „Buď fit“ kde
podmínky splnilo a odznak získalo 25 dětí.
V areálu
sokolské
zahrady
členi
odpracovali 942 hod a bylo započato
s výstavbou více účelové sociální budovy.
Celý náklad této stavby je rozpočtován na
180 000Kčs.
Výbor TJ se během roku sešel 9x aby
projednal potřebné. Podrobněji o činnosti
této organizace je možno si přečíst v její
vlastní kronice. Tato byla založena v roce
1965 na počest výročí osvobození naší

vlasti od fašismu a je velmi svědomitě
vedená
jednatelkou
TJ
s.
Marií
Poláškovou.
ČSM
Mezi velmi aktivní složku MF za tento
rok lze zařadit Myslivecké sdružení ve
Veselíčku. Tato organizace vykazuje již
léta
dobrou
činnost
ve
všech
společenských oblastech. Jejich pamětní
kronika vedená až s uměleckou rutinou
přítelem této organizace p. Kochem
z Lipníka n/B. pod odborným dohledem
hospodáře s. Josefa Zemánka z Veselíčka je
dokladem o její angažovanosti. Tato kniha
je vedena od r. 1962, avšak je v ní zpracován
i minulost Veselské honitby. Na její titulní
straně zaujme každého vnímavého čtenáře
velmi výstižně veršované úvodní slovo.
„Až jednou nebudeme mladí,
vrátíme se ku vzpomínkám rádi,
pak obracet budem za listem list
a zvlhlým okem budeme číst.
Jak jsme si kdysi počínali,
jak zákonů jsme byli dbalí,
jak ve vzájemné spolupráci,
jsme nezapomínali ani na legraci.
A až nás tady nebude jednou,
na naše místa si jiní sednou,
dál budou se vyžívat v myslivost
a nám již trouchnivěti kosti.
Jména naše věčnou zahaleny tmou,

budou již cizí – a přece vzpomenou.
Dnes ještě píšem všechna fakta,
z nichž jednou zbudou spisy akta,
aby pravdivou jednou daly zvěst,
co s láskou v knize této psáno jest.“
Rok 1976 započali myslivci společnou
akcí odchytem živých bažantů. Tedy lovem
beze zbraní Interlovu – organizaci jež
obstarává export zvěře do zahraničí, bylo
po tomto lovu předáno 25 kusů bažantů. Je
to zajímavý způsob lovu a je třeba mít
pořádnou dávku šikovnosti, zvláště při
práci u sítě. Po druhé se všichni sešli opět
15. února, na své výroční schůzi, aby si
zhodnotili uplynulou sezónu. Nechyběl
ani jeden člen a tak při tvorbě plánu své
činnosti pro r. 1976 bylo možno počítat
s aktivním pochopením i přispěním každého
člena. Dobrá pohoda v celém kolektivu se
projevila již v březnu, kdy pro své
manželky uspořádali vlastní oslavy MDŽ.
Dárky, slova díků a uznání za trpělivost
při respektování jejich toulek přírodou a
konání řady jiných akcí mimo rodinu,
trochu veselého vzpomínání z nezbytnou
„mysliveckou latinou“ a příjemný večer
utekl jako voda.
Mezi nejúspěšnější akce však patřil
zájezd na jižní Moravu. Po prohlídce
Buchlovic, kde na zámku je i mnoho
předmětů z našeho zámku následovala

návštěva Strážnice, místa tradičních
národopisných slavností. Dále Mikulčice
a malební Lednice se svým překrásným
zámkem a okolím. Nejmilejší ze zastávek
byla v Miloticích u Kyjova, kde se všichni
zúčastnili křtu prvorozené dcery svého
bývalého člena a občana Veselského,
kterého osud zavál do tohoto kraje Ing.
Lubomíra Bouchala. Jako dar byla předána
hezká vyřezávaná kolébka a srnec z místní
honitby.
Do
předání
darů
a
přivítání
následovalo pozvání k posezení ve vinném
sklípků, kde při bohatém občerstvení dobré
náladě se vzpomínalo a bylo všem velmi
milo. Domů odjížděl každý spokojený,
hlavu plnou hezkých prožitků a s pocitem,
že v dobrém kolektivu se práci musí dařit.
Závěrem lovecké sezóny po poslední leči,
byla taneční zábava. Dobrá hudba
občerstvení se specialitami, myslivecké
kuchyně hojná návštěva a veselá nálada,
byla nejlepší reklamou pro zábavu příští.
Ještě dlužno dodat, že při kulturním
počínání byli myslivci ještě aktivní na
výstavě při volbách do MNV. Měli
samostatnou expozici a řada pochvalných
zápisů do jejich pamětní knihy je jim
odměnou.
Mimo odchyt zvěře vyšli si společně se
zbraní přes rameno na lov ještě 3x. Při
prvním honu na bažanty ulovili 101 ks. Při

poslední leči – kolovém honu hlavním
bylo na výřadu vyloženo 142 zajíců a 70
bažantů, 2 králíci. Na závěrečné vycházce
roku 26/12 jehož se tradičně zúčastňují i
manželky členů sdružení byla při výřadu
napočítáno 21 zajíců, 14 bažantů a 2 králíci.
Jako dobří hospodáři však kromě lovu
starali se také o chov zvěře. Proto také
bylo za částku 1560 Kč nakoupeno
bažantích kuřat a vypuštěno do zdejší
honitby. Přesně do „Remízku“ v Záloučí a
na Pastvisku. Pro vhodnou volbu
intenzity lovu je vypracován plán. Podle
tohoto je možné znát a dodržet stavy
zvěře, které jsou letos následující.

zajíci 320 ks
bažanti 620 ks

koroptve 110 ks
srnčí 39 ks

Plán lovu byl následující:
zajíci 180 ks bažanti 350 ks srnčí 12 ks
Mimo svou mysliveckou činnost pomáhali všichni
při akcích organizovaných MNV pro zvelebení obce.
Výstavba nové prodejny potravin Jednoty. Veškerou
činnost této organizace vedl a organizovat tento
výbor.
Předseda
Plesník Ladislav,
Tupec
Místopředseda
Hlobil Karel ml.,
Veselíčko
Hospodář
Zemánek Josef, Veselíčko
Jednatel
Nádvorník Julius,
Přerov
Pokladník
Petráš František,
Tupec
Zvěřinář
Panák František
Dolní Újezd
Revizoři
Hlobil Karel st.
Veselíčko
Talavášek Richard
Veselíčko
Pro doplnění představy o rozsahu činnosti této
organizace uvádím ještě celoroční výčet úlovků, za
sezónu 1976
srnčí 13 ks
králíci 68 ks bažanti 362 ks
zajíci 187 ks kachny 43 ks
K těmto výsledkům našim lovcům však notně
pomohli jejich čtyřnozí pomocníci.
Jméno psa plemeno
pohlaví ošetřovatel
Ajax
irský setr pes
Nádvorník
Julius

Ambra
Afra
Alna

OK
OK
ČF

fenka
fenka
pes

Zemánek J.
Hlobil Karel
Čuda František

Závěrem roku byli dle starých platných
mysliveckých regulí do cechu mysliveckého pasováni :
Čuda Svatopluk z m.č. Tupec a Kotík Jaroslav. Byli jim
předány pasovací listy pamětní, které jim právo
potvrzují nositi loveckou zbraň a povinnost zvěř a
přírodu chrániti.
SPO
Práci v tomto roce dobře organizovali i požárníci
a opět potvrdili tak opět, že právem patří již několik
let mezi nejlépe prosperující složky NF. Její aktivita je
příkladná, výsledky úctyhodné.
V tomto roce odpracovali požárníci v průměru na
člena 122 hodin. Celkem to bylo 6 138 hodin. Je jasné, že
ne všichni se nemohli zapojit stejně. Jsou však jedinci,
kteří na svém kontě mají několik stovek hodin. Za
účelem získání požárnického fotele se sešli k výcviku
15x. Schůzí, kde se organizovala veškerá činnost se
sešlo během roku 19, z toho 7 členských. Konáním
společenských zábav, sběrem železného odpadu po věci,
brigádami si zajišťují finance. Tyto pak použijí pro
hrazení činnosti MP mladých požárníků. Na
pořizování zařízení do svého hezké klubovny. Pro
zakoupení dárků pro případné jubilanty. Pro přispění
každému členovi na krytí výloh při pořádání
hodnotných zájezdů. Letos to byl zájezd do MLR. Přes
jižní Slovensko se zastávkou ve vsi Mileni, odkud
pochází s. Spáčil – do voleb do NV předseda MNV. Dále

přes Komárno do Budapešti. Mimo tento třídenní
zájezd na Valašsko. Je to zdá se jen za humna, ale co
zajímavostí a krásy lze spatřit během jednoho dne
Kloubočnické muzeum a nádhernou sbírku exotických
motýlů v Novém Jičíně. Muzeum n.p. Tatra v Kopřivnici
Valašský Betlém, jak se říká Štramberku i s jeho
„trůbou“ Jeskyni Šípku místo prvého neandrtálského
obyvatele těchto končin. ojedinělé muzeum v přírodě
„Skansen“ v Rožnově.
V letošním roce však museli požárníci také 2x
zasahovat proti ohni. V prvním případě blesk zapálil
v polní trati „Za loukama“ stoh slámy. Svou
rozhodností pracovním elánem a obětavostí se
podařila dvě třetiny stohu zachránit. Naší požárníci
tak dokázali – že jsou dobře připravení a jejich
morálka je příkladná. S pomocí sousedů se jim podařil
„husarský kousek“ jak řekli odborníci při zjišťování
škod z OIPO v Přerově. Dnes bývá z pravidla boj
s ohněm při požáru stohů marný a nechávají se
většinou strávit ohni a jen se zajišťuje okolí. V případě
druhém šlo jen o zahoření lesního porostu v prostoru
nad „Novým stavením“ avšak zase díky rychlému a
dobrému zásahu beze škod. Od minulé výroční schůze
je při ZO SPO utvořen kolektiv mladých požárníků, MP
který vede s. Hučín Antonín z č. 73. Děti se učí
požárnickým základům, sportují, vzdělávají v kultuře
nácvikem, různých veřejných vystoupení a jiné. O své
činnosti vedou děti kroniku a věru zajímavé v ní
listovat.
Organizačně spadá místní sbor do 12 okrsku
zvaném Dolní Újezd v jehož čele jsou opět dva Veseláci:
velitel Suchánek Josef a instruktor OV SPO člen VŠ

při OV s. Hučín Antonín. Pro potřeby okrsku, ale i
místních korporací pronajímateli svou schůzovou
místnost. Letos to bylo 96 různých akcí. Což svědčí o
hezkém prostředí a účelnosti rekonstrukce zbrojnici,
kterou požárníci provedli.
Při všech úspěších, které tato organizace dosáhla,
museli se její členové dvakrát sklonit před majestátem
smrti. Rozloučili se s dvěma kamarády. Se Skopalem
Vítem nar. 1906, který po celý život pracoval pro zdar
požární ochrany. Byl to člověk patřící k špičkám, jež
požární sbor, kdy měl. Pro svou sečtělost, dobrou mysl
a zápal pro kulturu byl všemi váženy. Jeho pohřbu se
zúčastnilo nebývalé množství lidu. Druhým byl
Pazdera Stanislav. Řadu let vykonával požární
ochranu jako své povolání ve funkci velitele
závodního požárního sboru v n.p. Meopta v Přerově.
V místě prošel řadou funkcí jak ve sboru, i v MNV, kde
krátkou dobu byl i jeho předsedou.
NF
Mezi organizace, kterým se práce dařila byl SSM –
Svaz zahrádkářů, ČSČK, PS-VB a snad ještě LSD.
V ostatních organizacích s různých důvodů se práce
moc nedaří. Pro rozsáhlost letošního zápisu vzhledem
k volbám do NV se o uvedených organizacích
podrobněji zmíním v roce příštím.
KSČ naše místní VO se ve své činnosti řídila
usneseními přijatými po XV sjezdu. Svou činnosti
zaměřovala hlavně na upevnění vnitrostranické
osobní kázně. Při výroční schůzi bylo také jmenovitě
poukázáno na každého jednotlivce, který své

povinnosti neplnil. Hlavním bodem, který si vyžádal
nejvíce pozornosti bylo zajišťování výběru vhodných
kandidátů do NV přes jednotlivé komunisty
v organizacích NF. Samostatná příprava a vlastní
průběh voleb si rovněž vyžádaly spoustu času.
pozornost byla také věnována stylu, práce ZO SSM a
všem složkám NF. Na schůzích výboru, kterých bylo
svoláno během roku 25, byly mimo uvedené již otázky,
zajišťovány úkoly volebního programu, placením čl.
příspěvků bylo rovněž nutno se zabývat. Projednávaly
se výsledky v rostlinné výrobě střediska Veselíčko,
dojivost mléka a na jednotlivých kravínech. Velmi
zodpovědně byla prováděna i příprava každé členské
schůze. Všechny tyto úkoly výbor zajišťoval přes
svých 38 členů 2 kandidátů a 51 registrovaných členů
a kandidátů. Věkové složení VO KSČ je následující:
od 18 – 25 let
jsou 2 členové
od 31 – 35 let
jsou 3 členové
od 41 – 50 let
jsou 2 členové
od 51 – 55 let
jsou 3 členové
od 56 – 60 let
jsou 2 členové
nad 60 let je 26 členů
Závažným bodem, který bylo nutno zajišťovat
bylo vnitrostranické vzdělávání 11 příslušníků.
Přednášky byly vždy po čl. schůzích a bylo jich 10.
Lektoři byli vždy kvalitně připraveni a bylo možno
v diskusi poptat se, nechat si vysvětlit nejasné věci ze
současných politických událostí. Nebylo jich málo. Jen
na Předvolebních schůzích se scházívalo nebývalé
množství občanů, kterým bylo zapotřebí zdůrazňovat
a zdůvodňovat dosažené výsledky a předkládat plány

co vše ještě zbývá vykonat pro naše občany. Bylo třeba
působit na občany, aby v těchto souvislostech si každý
uvědomil, že ponese svůj díl zodpovědnosti za
dosažené cíle.
SPZ – stranická organizace na svých jednáních
hodnotila i práci jednotlivých komisí a orgánů MNV.
Velmi dobrou činnosti vykazoval sbor pro občanské
záležitosti. Jeho předsedou je zkušený funkcionář
bývalý předseda MNV s. Polášek Dobroslav. Od r. 1962
vedou ve sboru i vlastní kroniku. Zápisy, jejich úprava
barevnými doplňky mají velmi dobrou úroveň. Vede ji
soudružka učitelka Božena Šedová.
První akcí roku 1976 vítání nových občánků
Slavnostního aktu se zúčastnilo 6 dětí s rodiči.
Pionýři předvedli pásmo básní a písní, členové sboru
předali dárky. Předseda s. Polášek se znakem státní
moci – trikoloru na krku, pronesl projev. Přípitek
s přítomnými rodiči, společný zápis do kroniky. To
zhruba je program každé takové akce.
V měsíci březnu oslavil abrahámoviny soudruh
Polášek. Členové sboru mu k 50nám upřímně
blahopřáli. Ocenili jeho práci ve funkci předsedy MNV
a dalších společenských funkcích až po dnešní
předsedu sboru. V květnu bylo pět dalších nových
občánků přivítáno, se svými rodiči. I tato akce se
odbývala v požární zbrojnici. Rovněž tak zlatá svatba
manželů Marie a Karla Zapletalových z č.p. 129.
Jubilanti před zástupci lidosprávy obnovili svůj
manželský slib. Oba celý život těžce pracovali a
vychovali dvě dcery. Paní Zapletalová pracovala jako
zemědělská dělnice. Pan Zapletal jako kočí u

Podstatských a později u koní v lese při přibližování
vytěženého dříví. Ještě dnes přes svůj vysoký věk stále
pracuje. Vykonává i ty nejtěžší práce jako stálý
pracující důchodce v JZD. Další 4 občánci byli opět
přivítání na svět 4. září. V tentýž den oslavili zlatou
svatbu manželé Marie a Bohuslav Drábkovi. Pan
Drábek je velmi dobře znám i v okolí. Celý život
provozuje ševcovské řemeslo. Přes svůj pokročilý věk
denně usedá k verpánku a týdně opraví mnohý pár
obuvi. Je to vůbec poslední z řemeslníků provozující
své staré řemeslo v obci.
Poslední společenskou akcí byla společná beseda
občanů, kteří se letos dožili svých kulatých životních
jubileí, 75, 80, 85, 90 a více let. Sešlo se 16 občanů. Děti
z MŠ jim předvedli hezký kulturní program
z prostředků MNV jim bylo podáno občerstvení. Ve
společné besedě představitelé obce se stařečkama a
stařenkama vzpomínali na svůj život za první
republiky a dnes. Mezi nejstaršími byla paní Marie
Gogelová ve věku 90 let.
Přítomní občané:
75 let:
Pazdera Maxmilián č. 151
Pecha Karel č. 59
Zapletal Karel č. 129
Hučín Stanislav č. 73
Spáčilová Julie č. 86
Pospíšilová Anežka č. 77
Ulomová Ludmila č. 93
Srubková Žofie č. 38
Hofbauerová Marie č. 188
Mičolová Julie č. 161
Čudová m.č. Tupec 31

80 let:
85 let:
90 let:

Hasoňová Marie č. 115
Zbořilová Josefa č. 80
Hlobilová Marie č. 82
Vybíralová B. m.č. Tupec č. 9
Gogelová Marie č. 7

Mimo tyto všechny akce sbor vyslal řečníky při
úmrtí spoluobčanů, kteří se se zesnulými loučili.
Zpravidla hovořili s. Čoček Vladimír a Polášek
Dobroslav.
Místní lidová knihovna
Vznikem samostatné budovy pro potřeby místní
lidové knihovny dostává se kultuře na Veselíčku opět
patřičné vážnosti jež si po právu zaslouží. Celá akce
byla příkladná a okresní tisk Nové Přerovsko o nás
napsal:
Příkladné rozhodnutí
Bylo to v polovině prosince roku 1975 kdy na
schůzi SRPŠ při ZDŠ ve Veselíčku podle rozhodnutí
vystěhovat MLK z budovy školy a prosto jež se tím
uvolní využití pro rozšíření školní jídelny. Jenže celá
věc měla velký háček až skoro Nerudovský kam s ní.
MLK nebylo kam umístit. Tak se pomalu, ale jistě začal
prosazovat názor na výstavbu nové samostatné
budovy. Bylo zřejmé, že pro organizátory to bude
náročný úkol. Akce se naplánovala na období před
sjezdové aktivity a počítalo se hlavně s aktivitou lidí.
Občané, členové SRPŠ v čele se svým předsedou
Josefem Kropkou se pustili s chutí do díla. Podporou
bylo i mimořádné pochopení a zájem ze strany MNV a
VO KSČ. Byla rozebrána stará hospodářská budova ve

školním dvoře. Na jejich základech s ponecháním
obvodového zdiva postupně rostla budova nová –
obecní knihovna. Účelná příkladná organizace práce
snaha vesnických orgánů ale především práci lidí
dokázali, že za necelého půl roku po odpracování 1800
hodin vzniklo dílo, které se vedle požární zbrojnice
řadí mezi reprezentanty životní úrovně v obci.
Druhého května byla nová knihovna slavnostně
předána do užívání veřejnosti. jejímu slavnostnímu
otevření byli přítomni členové RMNV, předseda všech
složek NF v obci v Přerově s. Gajdica. Ředitelka
střediskové knihovny v Lipníku n/B pod níž MLK patří
s. Šromová a řada těch, kteří se nejvíc o její zbudování
přičinili a přiložili ruku k dílu. Po přestřižení pásky
pozvala knihovnice paní Pavla Hučínová všechny
přítomné k prohlídce interiéru knihovny. Nikdo
nešetřil slovy chvály a uznání. Hezké bylo i to, když
první hosté vstupovali do budovy vítala je hudba na
housle a flétnu, což dodávalo tomuto okamžiku
osobitý ráz.
OB
Další složkou řízenou NV je OB. Její činnost
představuje především hudební soubor. Je to kolektiv
kolem 15 lidí hrající jak taneční tak dechovou hudbu.
Neobejde se bez nich žádná společenská akce v obci.
Potěšitelné je, že se v jeho řadách objevují oněch 19
dětí co navštěvují LŠU nemusí se o hudební
budoucnost naší obce bát.
Volby NV
Snad nejvýznamnější akce v roce byly volby do
zastupitelských orgánů. Příprava voleb jejich

samostatný průběh, ale i výsledky dokázali na vysoké
uvědomění našich spoluobčanů. Řada schůzí, kde byly
hodnoceny dosažené výsledky v minulém volebním
období, představování kandidáti pro nové období,
přednášeny plány a cíle pro příští léta, to vše příznivě
ovlivňovat celé předvolební hnutí. Agitační středisko
pro tento účel zřízené zabezpečovalo informace všeho
druhu. Výzdobu místností, kde se táči, která schůze
konala. Vše bylo tedy řádně připravováno a samotný
akt volby prováděné v kulturním domě v m.č. Tupci
měly hladký, vysoce slavnostní průběh. Volební
komise v čele s předsedou s. Kubanem Karlem
bezchybně zvládla všechny úkoly. S urnou dokonce
navštívili i ty občany, kteří pro nemoc byli v tyto dny
upoutáni na lůžku.
V sále kulturního domu byla instalována výstava
„Podíl našich občanů na budování své socialistické
vlasti.“ Bylo zde vystaveno na 150 společenských ale i
státních a stranických vyznamenání. Počínaje
krjskými orgány až po ÚV KSČ, NF, vlády ČSSR a
prezidenta republiky. Mezi nejvýznamnější patřily:
Řády za vynikající práci, vyznamenání za odboj, za
pracovní výsledky, přes nejlepší pracovníky resortu
ministerstev až po ČU ÚV a KV všeho druhu. Vezmemeli v úvahu ČU a pamětní medaile složek NF v rámci
okresu, kterých je mezi občany naší obce mnohem více,
nebo ty občany, o kterých ani nevíme, jelikož
z ostychu nebo i ze skromnosti tato vyznamenání
zapřela a na výstavu nepůjčila, pak je jasné, že celá
řada lidí v naší obci dělá mnohem víc, než je jejich
velkých vkladem pro nastávající volební období.
Výstava také měla ohromný význam v tom, že

poukázala také na občany, kteří na svých pracovištích
mimo obec, dosahují vynikající výsledky, ale místní
veřejnosti to není známo. Lidé se tedy zase lépe poznali
a mnohých si všichni zašli mnohem více vážit, než
tomu tak bylo doposud. Byla to zajímavá, více než
důstojná kulisa slavnostního volebního aktu.
Samostatnou expozici měli na této výstavě členové
mysliveckého sdružení Veselíčko.
V den voleb žilo na Veselíčku 914 občanů, z toho
voleb se zúčastnilo všech 100 % právoplatných voličů,
to je 605. Nejstarším voličem byla občanka Marie
Gogelová narozena 5/9/1886. Prvním kdo přistoupil
k volební urně a odevzdal volební lístky byla učitelka
MŠ s. Dagmar Panáková. Narozeniny v den voleb
oslavil Ivo Kalus, nar. 22/10/1954. Paní Svobodová
Gabriela narozeniny oslavila 23/10. Kolektivně volili
členové SSM a BSP z JZD vedená traktoristou s.
Františkem Švarcem. Tito všichni po splnění volebního
aktu obdrželi od členů volební komise kytičku.
Seznam kandidátů do jednotlivých stupňů, kteří
byli v našem volebním obvodě:
do ČNR Hluší Jan z Přerova, předseda CV KSČ –
ČKD
do SL
Musil František z Oseka, předseda JZD
do SN
Čermáková Marie z Hranic, dělnice v n.p.
Sigma
do KNV Štěpanová Ludmila z Lipníka, dělnice
v Poligrafie
do ONV Polášek
Dobroslav
z Veselíčka
inspektor – Beznina

MNV
v JZD

v JZD

Bouchal Jaromír

věk 51

ekonom

Bernhauer Jaromír věk 48 střelmistr
Braunerová Věra
věk
28
učitelka v DVU
Caletková Marie
Věk
28
zdravotní sestra
Čuda Ladislav
věk 27 opravář

Drábek Bohuslav
věk
40
zámečník
¨Drábek Jiří věk 32
zámečník v ČKD
Hlobilová Jana
věk
34
učitelka v ZDŠ
Hučín Antonín
věk
36
zámečník v Meoptě
Javorčeková
Emilia
věk
27
zdrav.sestra v DVU
Kalus Jan
věk 24
lesní dělník
Kropka Josef věk 35
řidič
VU
v Přerově
Lehnert Josef věk 43
stavbyvedoucí
Lorencová Marie
věk
25
vychovatelka v DVU
Melčová Hana
věk 27 členka
JZD
Metelková Helena
věk
36
sekretářka Meopta
Ing. Mrva Jindřich věk 48 ved.
projekční skup.
Mužík Karel věk 40
údržbář DVU

JZD
JZD

Panáková Božena

věk 46

členka

Panák Jan
věk 51
Pavlištík Zdenek

skladník JZD
věk 48 člen

Ing.
Pokorný
Ladislav
věk
44
náměstek v JZD
Polášek Dobroslav věk 50 provozní
inspektor
Pospíšil Ladislav
věk
43
konstruktér
Pospíšil Rostislav
věk 52 řídící
učitel v ZDŠ
Ryšánek Miroslav věk 45 ved.
stavební skup.
Skopal Vít
věk 35
instalatér
Spáčil Drahomír
věk 38 pol.
prac. OV KSČ
Staněk Ladislav
věk
23
traktorista
Střelec Bohuslav
věk 54 člen
JZD
Suchánková Marie věk 30 kuchařka
Šedová Božena
věk
37
učitelka v ZDŠ
Velešíková Zdena
věk
22
kuchařka
Suchánek Jiří věk 31
mechanizátor
Všichni kandidáti obdrželi naprostou většinu
hlasů. byli tedy všichni právoplatně zvoleni za

poslance na léta 1976-1980. Věkové a sociální, politické
složení poslanců je následovní.
Od 21-35 let 15 poslanců
od 35-60 let 20
poslanců
Nejmladším je 24 let a nejstaršímu 54 let věku.
Členů KSČ je 18 a členů ČSL 2. bez příslušnosti 15.
Dělníků 12, členů JZD 10, humanitních pracovníků 5,
technických pracovníků 5, ostatních 3.
Po celou dobu voleb panovala ve vsi slavnostní
nálada. Občané přicházeli volit svátečně odění, rodiny
pohromadě. Hudba z amplionu místního rozhlasu to
vše působilo dobrým poklidným dojmem. Byly to volby
spokojených lidí žijících v Míru.
První zasedání nově zvoleného NV se konalo
v slavnostně vyzdobeném kulturním domě. Program
následující:
1. Zahájení a jmenování dvou ověřovatelů zápisu.
2. Volba mandátové komise k ověření plat. voleb.
3. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
4. Složení poslaneckého slibu.
5. Volby předsedy MNV, místopředsedy, předsedů,
komisí a členů jednotlivých komisí.
6. Projednání připomínek občanů z předvolební
kampaně. Opatření k realizaci závěrů XV sjezdu
strany konkretizované na místní podmínky.
7. Diskuse
8. Přijetí usnesení – závěr
Slib poslance: „Slibuji na svou čest a svědomí, že
budu věren Československé soc. republice a věci
socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se

ústavou a ostatními zákony republiky a pracovat
k tomu, aby byly uváděny v život. „
Všichni poslanci pak podpisem stvrdili tento slib a
za potlesku bylo přikročeno k volbě jednotlivých
funkcionářů.
R MNV
Do čela MNV na jeho předsedu – byl navržen a
jednohlasně zvolen s. Spáčil Drahomír. Narodil se
1.3.1938. vyučil se zámečníkem. Později přešel do
zemědělství. Jako pracovník JZD prošel řadou funkcí,
až po předsedu JZD v Dolním Újezdě. Po absolvování
studia na KPŠ v Brně pracuje jako politický pracovník
na OV KSČ v Přerově – zemědělském úseku. Je to
zkušený funkcionář. Hlavně v práci s lidmi má dobré
zkušenosti, které získával již v mládežnických
organizacích. má velmi dobré organizační schopnosti.
jsou u něj tedy všechny předpoklady k dobrému plnění
tak zodpovědné funkce. je ženatý, otec 4 dětí, a
vlastní rodinný domek s číslem p. 195.
Dalšími členy R MNV byli zvoleni:
tajemník MNV Velešík Antonín
místopředseda MNV Pospíšil Rostislav
Členové R MNV Ing. Mrva Jindřich, Polášek
Dobroslav,
Pospíšil
Ladislav,
Lehnert
Josef,
Metelková Helena, Hučín Antonín.
Jednotlivé komise jsou v tomto složení
Komise OVP – ochrana veřejného pořádku
předseda Lehnert Josef
tajemník Kropka Jsef

Členové Ing. Pokorný Ladislav, Čuda Ladislav,
Hučín Jan, Střelec Bohuslav, Dohnal Štěpán
Školská a kulturní
Předseda Polášek Dobroslav
Tajemník Šedová Božena
Členové Mužík K, Hlobilová J., Melčová J., Drábek
J., Frydrýšek Z., Čočkový St., Dohnal J.,
Finanční a plánovací
Předseda Pospíšil L
Tajemník Bouchal Jar.
Členové:
Javorčeková
E.,
Lorencová
M.,
Suchánková M. Pokorná Gab., Nádvorník Julius.
Stavební a zvelebovací
Předseda Ing. Mrva J
Tajemník Skopal V
Členové Panák J, Ryšánek M., Suchánek J., Kalus J.,
Matuška Alois, Švarc Fr., Ondruch J.
Sociální, služby a zdravotní
Předseda Metelková Helena
Tajemník Caletková Marie
Členové, Pavlištík Zd., Bernhauer Jar., Panáková
Bl., Kubanová Anna, Čuda Ladislav st.
Tělovýchova a mládež
Předseda Hučín Antonín
Tajemník Marková Zd.
Členové Drábek Boh., Braunerová V., Staněk L.,
Lasovský Sl., Konvičková Iva

Sbor pro občanské záležitost
Předseda Pospíšil Rostislav
Tajemník Šedová B.
členové Polášek Dobroslav
Závazek obce
S takto složeným MNV si obec vytyčila plán
hlavních úkolů na období 1976-1980. Jedná se především
o tyto oblasti našeho života:
Bytová výstavba a údržba bytového fondu:
V individuální bytové výstavbě bude dokončeno 9
bytových jednotek v rodinných domcích. na úseku
údržby vesnického bytového fondu bude během
pětiletky vynaloženo 90 000Kčs.
Veřejné osvětlení:
V průběhu r. 1976 provést rekonstrukci veřejného
osvětlení za 330 000Kčs (instalovat výbojky).
Doprava:
Na údržbu místních komunikací vynaložit
v letech 1976-1980 celkem 500 000Kčs. bezprašné
plochy. Do konce r. 1980 odbudou chodníky celková
hodnota díla by měla dosáhnout 150 000Kčs.
Kultura:
Na údržbě kulturních zařízení bude použito
částky 105 000Kčs (topení, WC v kulturním domě)
Tělovýchova:
Provést výstavbu sociálního zařízení v sokolské
zahradě. Hodnota díla ve výši 150 000Kčs.
Obchod:
V roce 1976 dokončit a předat k 1.1.1977 do užívání
prodejnu Jednoty se smíšeným zbožím za 900 000Kčs.

Vodní hospodářství:
Dokončit v r. 1976 kanalizace II. etapu v hodnotě
díla 140 000Kčs. V roce 1980 zahájit kanalizaci III.
etapu v hodnotě díla 200 000Kčs.
Neinvestiční část akce „Z“
• Vybudování 2 000 m2 nové zeleně (parčíky)
• Upravit místnosti poradny pro matky s dětmi.
• Generální opravu místního rozhlasu
• Oprava střechy na budově MNV
• Výměna oken na budově ZDŠ a opravy fasády
Celková hodnota díla vytvořená svépomocnou
prací představuje 2240 000Kčs. K tomu bude nutno
odpracovat našimi občany celkem 113 000 hodin.
Nejsou to úkoly malé. Celá řada akcí menšího
rozsahu, které se přihlásí samy v průběhu těchto 5 let
si vyžádají další stovky brigádnických hodin. Zdejší
občané jsou však pracovití a podle toho, co vše již
dokázali, jistě splní i tyto úkoly.
Pro rok 1976 měla obec k dispozici částku 653
000Kčs. Je částka složená z příjmových položek:
vybráno na daních
65 000,–
odvody od hospodářských org.
82 000,–
neúčelové dotace
459 000,–
z fondu rezerv
37 000,–
Výdaje byly rozplánovány tak, aby příjmová část
stačila pokrýt:
výdaje na školství
174 000,–
výdaje na kulturu
23 000,–

vnitřní správa
sociální péče
místní hospodářství

51 000,–
395 000,–

10 000,–

Dobré hospodaření s finančními prostředky a včas
úspěšně dokončená díla v akci „Z“ v tomto roce
umožňují, aby bylo vykonáno něco navíc a dávají dobré
předpoklady pro r. 1977 pro zvládnutí úkolů v roce
příštím.
Akce „Z“
V letošním roce byly zdárně provedeny nebo
ukončeny tyto akce. Kanalizace zbývá položení žlabů.
Provedena demolice hospodářské budovy v ZDŠ a
postavena nová budova MLK. Předáno 2. května.
Provedena úprava poradny pro matky a děti, zavedena
voda, vymalováno a jiné. Fasáda na zámku. Prováděl
OSP v Přerově včetně nových žlabů – okapů.
Rekonstrukce veřejného osvětlení. Instalovány nové
betonové sloupy a výbojková světla. Generální oprava
rozhlasu po celé obci. Včetně nové rozhlasové
ústředny.
S magnetofonem
a
vším
ostatním.
Dokončená stavba nové prodejny smíšeného zboží
v prostoru „Veselský trojúhelník“ mezi m.č. Tupec a
Veselíčko. Kolaudace proběhla 24/11. Byl uzavřen
sdružený soc. závazek na odstranění závad a
k instalaci vnitřního zařízení včetně zboží. Díky
tomuto závazku byla prodejna slavnostně otevřena a
předána veřejnosti k užívání 10/12/1976. V průběhu
stavby řídil práci na stavbě s. Čoček Vladimír –
důchodce.
V závěru
stavby
se
ujal
řízení
dokončovacích prací zcela s. Spáčil předseda MNV.

Vzniklo dílo jehož hodnota je 1 200 000Kčs při
nákladech 740 000Kčs.
Mezi tyto větší akce můžeme započítat i díla jež
vznikla ve snaze řešit kalamitní situaci s pitnou vodou
v obecním vodovodním řádu. Na Pastvisku JZD
vybudovalo kopanou studnu neboť 350 ks býků v nově
otevřené hale vybavené samo-napájecím zařízením
spotřebuje mnoho vody, která se bere z vodovodu a
v době špičky pak se jí nedostává pro občany. Stavba
nebyla příliš úspěšná pro malou vydatnost pramene –
nestačí. Byla hledáno dále a byl vybudován nový zdroj
na vydatném prameništi vody na polních parcelách č.
950/1, 951/6, 951/7, 951/9 v držení občana Dvořáka F.
Vzhledem k vydatnosti pramene mohl být
odstaven zdroj u Zbela (vůbec původní zdroj na nějž
byl vodovod budován) a je zapojován jen střídavě pro
výpomoc ve špičkách, či při poruše čerpadel na jiných
zdrojích.
JZD
Letošní rok byl v celku příznivý pro zemědělce.
Bylo dosaženo ve výrobě obilovin špičkových výnosů
U ozimné pšenice 78q/ha a jarního ječmene 69 q/ha.
Nutno dodat, že počasí nebylo ideální. V rozhodujících
dnech byl místy až katastrofální nedostatek srážek.
Některé polní tratě na Veselíčku měli vlivem sucha
výnosy jen 20-30 q/ha, což ovlivnilo průměr střediska.
V celém ekonomické celku je výrobě obilovin věnována
velká péče. Je využíváno agrobiologické kontroly. Seje
se osivo mořené z vyzkoušených špičkových. Na
menších plochách se provádí ověřování nových odrůd
ve zdejších podmínkách. Výroba luštěnin byla
ovlivněna výskytem mšice a porosty bobu byly letecky

ošetřovány. Později jeho výnos ještě ovlivnilo
krupobití, tak že nebylo dosaženo plánovaných
výnosů. Na důležitosti nabývá pěstování chmele.
Sklizeň je plně mechanizována. Středisko Veselíčko má
vlastní česací stanici i sušárnu. V pěstování brambor je
již druhým rokem uplatňována specializace. Lépe se
využije techniky i ochrany proti škůdci. Brambory se
pěstují jen v Oseku, Týně a v Dolním Újezdě. Jejich
výnosy jsou rozdílné. V Dolním Újezdě byl výnos
průměru 194q/ha a v Týně vlivem sucha nedosáhly ani
100q/ha. Sucho ovlivnilo i výrobu zeleného krmení.
Zde byla splněna jen výroba jetele a vojtěšky. První
seče na loukách byly dobré a dávaly předpoklad
k dobré sklizni sena vůbec. Nedostatek srážek v letním
období způsobil minimální sklizeň otav. Výroba
cukrové řepy byla nejnižší v historii ek. celku vůbec.
Opět následkem sucha bylo málo jedinců a malá váha
bulev. Výnosy na Veselíčku se pohybovaly v průměru
kolem 290q/ha. Naproti tomu výroba ovoce poskytla
nejvyšší výnos v historii sloučených JZD. Byl to rok
zatěžkávacích zkoušek zvláště jabloní. Na překročení
plánu hrubé produkce mají hlavní podíl právě
nadvýroba ovoce a obilovin. Jak velké překročení
mohlo být nebýt ztrát, které hradila sice ČSP ve výši
726 335Kčs. Na celém území ekonomického celku „50
výročí“ došlo k následujícím škodám jak je uvedeno ve
zpravodaji družstva č. 18.
pšenice
58 000,–
kroupy, zaplavení, vymraz
ječmen
17 760,–
vyplavení
mák
127 514,–
splavení
porostu,
zaorávka

mrkev
11 200,–
zaorávka
bob
65 960,–
okurky
12 420,–
cukrovka295 194,–
krmná řepa
jetel
8 051,–
vojtěška 12 000,–
os. směska
str. směska
kukuřice 8 292,–
jahody
40 000,–
broskve 51 000,–

splavení

porostu,

kroupy, vichřice
zaplavení
splavení, kroupy
2 395,– splavení
vymraz
vymraz
15 000,– vymraz
2 177,– splavení
zaplavení, splavení
vymraz
vymraz – omrznutí květů

Nutno přičíst škody nepojistitelné, sucho, což
nejvíc ovlivnilo zelené krmení, které chybí.
Plnění úkolů v živočišné výrobě jen ve zkratce.
Živočišná výroba se podílí na celkových tržbách JZD
58,8%. Za rok 1976 bylo dosaženo produkce hrubé 24
928 000Kčs. V porovnání s rokem 1975 je to o
2 623 000Kčs více
. K tomuto výsledku došlo
bez zvýšení nákladů. Je to výsledek dobré práce všech
pracovníků na tomto úseku.
Na úseku mechanizace bylo pořízeno nové
techniky za 1 959 081Kčs. Organizace práce se rovněž
stále zdokonaluje. Mechanizace je soustředěna do 4
středisek. Jedno je i v našem středisku na Veselíčku.
Speciální skupina na rozmet. chlévské mrvy vybaveno
výkonnými stroji je na stř. v Týně n/B. Ekonomický
celek má k dispozici 82 traktorů z toho Veselíčko 17
traktorů. V celém ek. celku je organizováno
socialistická soutěž. V tomto roce dělala hodnota

uzavřených závazků 1 066 530 Kč. Plnění těchto
závazků však dosáhlo výše 2 626 074Kčs. Do soutěžní je
zapojeno 196 družstevníků. Řada dalších údajů by byla
jistě zajímavá, pro hloubavějšího čtenáře uvádím, že je
možno vše si přečíst ve zpravodaji JZD č. 18, jež vyšel
pro vlastní potřebu členů.
Počasí
Počasí v tomto roce byl příliš rozmarné. Na jedné
straně vznikaly škody vlivem sucha a na straně druhé
vyplavováním a splavováním půdy. Zvláště sucho
v letních měsících si vyžádalo mimořádní opatření.
Provádělo se zavlažování všemi prostředky. Bylo
použito i požárnické techniky. V podzimních měsících
přišlo zase tolik srážek, že v závěru měsíce listopadu
se hladina vody v tocích začla vylévat. Naše blízká
Bečva hrozila vylitím 1/12. Od 20/11 začal padat sníh.
Později přišli mrazy. Vánoce byly v celku pěkné se
sněhem.
Život v naší obci plyne bez zvláštních výkyvů
v pohodě a ve vzájemném uznávání jeden druhého. Ke
spokojenosti lidí přispívá ii dobrá snaživá práce MNV.
V závěru roku jeho sociální komise provedla návrhy
na zvýšení důchodů celé řadě občanům. O staré lidi je
po materiální stránce velmi dobře postaráno. Ti, kteří
nikoho nemají a sami již nejsou schopni obstarávat
věci kolem sebe, jsou umísťování v domově důchodců.
Z naší obce se jedná v současné době o 2 občany.
V únoru došlo k vykácení sokolského kopce na
„hladko“ Mnozí občané proti tomuto žehnali, avšak
akát a ostatní vegetace je v těchto místech tak bujná,

že za chvíli to nikomu ani nepřijde. Rovněž byly
vytrhány stromy na Roubaninách. Jednalo se o
přestárlé aleje Třešní. Je zde vysázen sad višní s velmi
dobrou produkcí. Obnovu a množství zeleně je na
území naší obce velmi dobrá díky specializaci místního
stř. JZD na sadovnictví. Práce a poměr k zeleni,
vedoucího sadů s. Pospíšila Fr. je znát i v obci přímo.
Vysazováním keřů a různých zelených ploch. Velikou
rezervou v této oblasti zůstává zámecký park. Po
botanické stránce nejhodnotnější v celém sm. kraji. Po
stránce údržby však velmi zanedbáván. V současné
době je ve správě ONV a bude muset MNV vyvinout
velké úsilí, aby byl uveden do přijatelného stavu.
Končí se druhá kniha kroniky obce Veselíčko.
Založení obecní kroniky se datuje k 1/1/1935. Jako
kronikáři se vystřídali tito občané:
od září 1935 do srpna 1957 Chodil Bedřich čp. 37
od září 1957 do srpna 1963 Haluzíková Miroslava
čp. 56
od září 1963 do ledna 1965 Hučín Antonín čp. 73
od ledna 1965 do září 1973 Jurajda Alois čp. 95
od září 1973 Hučín Antonín čp. 73

Pamětní
kniha
Obce
Veselíčka
III. díl
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Rok 1977
Zápisem za rok 1977 otvíráme již třetí knihu obecní
kroniky. Dějiny naší obce jsou zaznamenány od 1. ledna
1935 založením první knihy. od roku 1965 jsou zápisy
vedeny knize druhé. Přáním mým i mých současníků je,
aby tato třetí kniha na svých stránkách mohla
přinášet o šťastném, mírovém životě svá pravdivá
svědectví.
Máme za sebou prožitý plodný rok. Přes veškeré
pokusy sabotovat mírový vývoj se letos strom míru
ještě více rozkošatil. Oslavili jsme v něm 60. výročí od
vypuknutí VŘSR mezníku ve vývoji dějin nejen SSSR,
ale i v naší vlasti. Na počest tohoto slavného výročí
přila Nejvyšší sovět Sovětského svazu návrh nové
Ústavy. Po šedesáti letech dává lid této země nový
příklady všem, kdo budují socialistickou společnost. I
když vyšla celá řada publikací a rozborů všech
důležitých událostí roku, přesto i já uvedu velmi
stručně pro rychlou orientaci čtenáře, jak se vyvíjel
život na naší zeměkouli, co jej v politické oblasti
nejvíce ovlivňovalo. Jakých bylo doaženo výsledku
v boji o zachování světového míru ve dnech 14.-16. se
sešlo v Moskvě 500 delegátů ze 115 zemí, aby jednali o
uvolnění mezinárodního napětí. Dne 20/1 složil J.
Carter přísahu, jako již 39. prezident USA. Byl učiněn
významný krok vpřed v hospodářské oblasti
navázáním jednání o spolupráci mezi RVHP a EHS.
Stalo se tak předáním dopisu k Olszewského předsedy
výkonného výboru velvyslanci V. Británie v PLR GFN
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Raddawayovi, který jej předal předsedovi rady
ministrů evropských společenství.
V SSSR byla na oběžnou dráhu kolem země
vypuštěna další již 24 loď „Sojuz“ s kosmonauty
Gorbatkem a lazkovem. V měsíci březnu dosáhl počet
obyvatel naší ČSSR čísla 15 000 000 osob. Americký
ministr
zahraničí
Vance
předložil
v Moskvě
jednostranné návrhy na omezení strategických
útočných zbraní. Jako nerealistické byly ze strany
SSSR odmítnuty. V Indii odstoupila ministerská
předsedkyně p. J. Gandhiová. Jejím nástupcem byl
zvolen M. Désai. V Rumunsku 100 km pod horským
masivem Vrancea vzniklo epicentrum zemětřesení,
které způsobilo škody za 10 miliard lei a vyžádalo si
1570 mrtvých a 11500 raněných. Poškozeno bylo 763
různých výrobních závodů. Rumunským přátelům byla
naší vládou poskytnuta pomoc.
Ve dnech 6.-11. května se ve Varšavě sešlo Světové
shromáždění budovatelů míru. Bylo projednáno a
schváleno provolání ke všem národům světa. Mezi SSR
a USA bylo v Ženevě obnoveno jednání o omezení
strategických zbraní. Tentokrát byla již podepsaná
dohoda o spolupráci, ve výzkumu a využití kosmického
prostoru k mírovým účelům. ÚV KSČ se sešel na
důležitém VII plenárním zasedání, aby projednal další
směry v uspokojování potřeb obyvatel i ve vývoji a
rozvoji vnitřního trhu. V červnu přes 1000
Izraelských vojáků překročilo hranice Libanonu.
V boji s Palestinci bylo použito i těžké dělostřelectvo.
Po urputných bojích museli odstoupit. tyto incidenty
se opakovaly po celý rok. Do Rakouska odcestovala
delegace ÚV KSČ vedená s. Bilakem, kde jendala o
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mezinárodních i sousedských vztazích. Dne 16/6 byl
v SSSR opět předsedou prezidia Nejvyššího sovětu
SSSR zvolen I.L.Brežněv. Ve dnech 20.-22/6 navštívil
Francii, kde podepsal smlouvu – deklaraci o uvolnění
o prohlášení o nešíření jaderných zbraní.
Do Rumunska odcestovala naše vládní a stranický
delegace vedená s. G. Husákem. Projednávaná byla
situace v budování socialismu a spolupráci obou zemí.
Dne 30. června byl rozpuštěn vojenský pakt SEATO.
Stranickou a vládní delegaci na jednání do naší vlasti
dovedl s. Gierek. Polští soudruzi byli s jednáním jeho
výsledky velmi spokojení. V Pakistánu byl proveden
vojenský převrat. Předseda vlády Z.A. Bhutto byl
zatčen. Moci se ujala čtyřčlenná vojenská rada v čele
s. g. Z. Hakem. Prezident USA J. Carter předběžně
schválil zákon o financování její výroby. Na celém
světě se s tímto zveřejněním rodí hnutí odporu proti
tomuto kroku.
Zástupci SSSR, USA, V.Británie se sešli v Ženevě
k prvému kolu jednání o úplném a všeobecném zákazu
zkoušek jaderných zbraní. Mezi Egyptem a Libií vznikl
ozbrojený konflikt. Bombardován byl i Tobruk – město
známé tolika našim vojákům z II. světové války. Boj
zastaven po zákroku alžírského prezidenta. Ve věku 64
let zemřel prezident Kyperské republiky arcibiskup
Makarios. V Etiopii vyhlášena mobilizace. Vypukly boje
somáslkými a etiopskými ozbrojenými silami.
Společnou výzvu proti výrobě neutronové bomby
vydalo 28 komunistických a dělnických stran.
Zahájena byla ceosvětová kampaň proti její výrobě.
V číně byl svolán XI sjezd KS, který zvolil nejvyšší
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orgány strany. Předsedou ÚV KS byl zvole Chuo – Kuo
– Feng.
V USA po úspěšném zakončení douhodobého
průzkumu porchu Marsu vesmírnými sondami Viking 1
a 2 byla vypuštěna vesmírná sonda Voyager2
k Jupiteru a Saturnu. Do Maďarska odcestovala
stranická a vládní delegace vedená s. Husákem, aby
projednala úkoly socialistické výstavby a zájemné
sousedské vztahy. Zástupci RVHP a EHS se ve dnech 21.22. sešli, aby předběžně projednali vzájemné vztahy.
Situace na Blízkém východě si vynutila, aby z Moskvy
a Washingtonu bylo vydáno společné prohlášení a
nastíněn způsob řešení. NDR byla další zemí, ka odjela
naše stranická a vládní delegace vedená soudruhem G.
Husákem k projednání a podepsání smlouvy o vzájemné
pomoci, spolupráci a přátelství. Britský ministr
zahraničí D. Owen podepsal v Moskvě 11/10 dohodu o
odvrácení náhodného vzniku jaderné války mezi SSSR
a V. Británií.
Na lince K. Vary – Praha byl 11/10 proveden další
únos našeho letadla Jak-40 do NSR. Únosci byli
ponechání v NSR. Přes výzvu našich orgánů nebyl
ČSSR vydáni. Další krok pro zachování míru byl učiněn
na slavnostním zasedání v Moskvě u příležitosti oslav
60 výročí VŘSR. Ke všem národům parlamentům a
vládám všech zemí bylo od tud vydáno provolání o
zastavení výroby jaderných zbraní a zkoušek s nimi.
Soudruh Štrougal odjel na oficielní návštěvu do
Rakouska. Projednával zde současný stav spolupráce
mezi oběmi zeměmi. Na závěr jednání byla podepsána
Československo-rakouská dohoda o spolupráci
v kultuře školství a vědě. Ve dnech 1.-6. 12. jednalo
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plénum ÚV KSČ o hlavních úkolech rozvoje národního
hospodářství pro rok 1978. Závěrečné slovo pronesl s.
Husák. Dne5/12 byly přerušeny diplomatické styky ze
strany Egypta mezi Sýrii, Libíí, Alžírskem, Írákem a
Jemenskuo lidově demokratickou republiku. V SSSR
byl do kosmu vypuštěn Sojuz 26 s Kosmonauty
Romaněnkem a Grečkem. Dne 11/12 se loď spojila
s orbitální stanicí Saljutem 6.
Toliko zhruba k událostem, které ovlivňovaly
celkové dění a průběh života nejen v naší vlasti, ale
v některých případech všeho lidstva.
Naše obec v tomto roce opět podstatnou měrou
změnila svou tvář. V loňských volbách nově zvolený
NV si předsevzal celou řadu úkolů pro zvelebení celé
vesnice i na zlepšení celkového života občanů.
Občanské záměry představitelů obce také plně
podporovali přiložením rukou k dílu a tak bylo
vykonáno mnoho užitečných akcí. V následujícím
přehledu uvádím co a za jakých nákladů bylo za tento
rok vykonáno na úseku investic v akci „Z“.
Sociální budova v sokolské budově byla
vybudována finančním nákladem 150 000Kčs. Avšak
hodnota díla byla vyčíslena 300 000Kčs. Veřejné
osvětlení budováno dodavatelsky nákladem 130
000Kčs. Bezpračná úprava komunikací rovněž
dodavatelsky nákladem 350 000Kčs.
Akce neinvestičního charakteru:
Fasáda budovy kina MNV nákladem 50 000Kčs.
Vyčíslena hodnota díla však činí 70 000Kčs. Údržba
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bytového fondu MNV č. 7 a jiné za 37 000Kčs, nákladů
odvedena práce v hodnotě díla 60 000Kčs.
Dlaždění chodníků si vyžádalo 135.000Kčs.
Vyčíslená hodnota díla činí 200 000Kčs. Další část
kanalizace byla vybudována nákladem 27 000Kčs a
dokoncčeno bylo dílo v hodnotě 60 000Kčs. Sociální
zařízení v budově NV společné pro zdravotní středisko
si vyžádalo 8 000Kčs finančních nákladů, za něž bylo
vytvořeno dílo za 15 000Kčs.
Výsadba zeleně
v různých částech obci byla provedena v hodnotě díla
30 000Kčs. Připočteme-li i ostatní drobné akce, pak
zjistíme, že hodnota díla v tomto roce odvedeného je 1
265 000Kčs. Vynaložený náklad činí 862 000Kčs.
Vzniklý rozdíl 403 000Kčs je úspora finačních
prostředků
díky
obětavosti
občanů,
dobré
organizátorské práci funkcionářů – všech podílejících
se občanů. Celkem bylo odpracováno 12 839 hod. jako
brigáda ze strany občanů, Již toto množství dává znát,
že místní občané mají ke své obci dobrý a vřelý vztah.
Platným pomocníkem občanů je DD. Žáci tohoto
dětského domova odpracovali 1 602 hod. Jak pracovně
náročné tedy rozsáhlé byly jednotlivé akce prozrazuje
následující přehled odpracovaných hodin:
Práce v sokolské zahradě si vyžádaly přes 4 780
hodin. Jedná se o stavbu sociální budovy, terénní
úpravy, přístřešek pro hudbu a jiné. Na stavbě
chodníků v dolní části obce ve Veselí až po otáholovo
bylo opdracováno 1 807 hod. Úprava návsi v místní
části Tupci, kde byla zlikvidována otevřená vodní
nádrž, úprava předzahrádek betonovými krajníky,
položení betonových žlabů kolem cest, terénní úpravy
a jiné si vyžádali 1 358 hodin. Částečná kanalizace
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v různých částech obce, která nahradila nevzhledné
otevřené příkopy nebo-li „škarpy“ byla provedena: U
Pipalového č. 19, od Pacáčkového až k Lapači a vyžádali
si 161 hodin práce. Kolem Plesového na Pastvisku bylo
odpracováno 129 hodin. Na úseku kolem Lipnerového –
od bytovky JZD ke školce – strávili občané 202 hodin.
Od Kramplového dolů k soše sv. panny Marii bylo
odpracováno 127 hod.
Stavba opěrné zdi na pozemku bývalého obchodu p.
Suchánka, kde došlo k demolici budovy a byla
rozšířena vozvka, položena kanalizace a pro svod
povrchové dešťové vody, položeny betonové žlaby –
rigolníky, si vyžádala 930 brigádnických hodin.
Úprava veřejného prostranství před poštou, terénní
úpravy , položení krajníků i v bývalém panském dvoře
za Kropkovým si vyžádaly 448 hodin. Rozsáhlé úpravy
v budově č. 7, kde jsou byty pro občany bylo
odpracováno 721 hod. Byly zde opraveny a
modernizovány koupelny, schody, podlahy a jiné
nezbytné úpravy. Budování soc. zařízení v budově NV si
vyžádalo 158 hod. Celá řada drobných akcí po celé obci
jako úklid naplavenin po deštích, posypového
materiálu po zimním období a řada dalších si vyžádali
přes 400 hod. Oprava zdiva, úklidové práce, opravy
obou márnic na místním hřbitově si vyžádaly 93 hod.
Velmi náročná byla i akce provedení fasády na budově
kina. Veškeré práce probíhaly za plněho provozu
dopravy. Bylo nutno použít trubkové lešení vzhledem
k výšce budovy a k co nejmenšímu záboru místa pro
manipulaci. Celá akce skýtala mnoho nebezpečí a
možností úrazu. Díky pozornosti všech brigádníků,
kteří zde odpracovali 413 hod., nedošlo k žádnému
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úrazu. Vylepšování areálu při MŠ si ze strany rodičů
vyžádalo 1 106 hod práce.
Některé práce jako např. skácení smuteních vrb u
hřbitova, likvidace rybníka na návsi v m.č. Tupci byli
mnohými občany přijímány z rozpaky. Konkrétně vrby
staré 47 let mohutného vzrůstu dosahovaly
v průměru 1,47 m dodávaly hřbitovu pietní ráz. Avšak
na druhé straně byly časem a povětrnostmími vlivy
tak narušeny, že při větru nebo námraze se lámaly a
silné větve ohrožovaly bezpečnost lidí a dělaly škody
na střechách márnic i pomnících a upravených
hrobech. Jejich kácení nebylo snadnou záležitostí.
Bylo zapotřebí značné pozornosti, odvahy i fortele.
V korunách byly uvázány provazy a ocelová lana.
Traktorem byla lama napnuta a motorovou pilou po
částech podřezávány vrby, pokládány na silnici.
Okamžitě bylo prostranství před hřbitovem upraveno.
Navezena hlína, osázeny betonové krajníky, vysázena
zeleň tak, že důstojnost místa posledního odpočinku
narušena nebyla. Netrvalo dlouho a mnozí si již ani
nevzpomněli jak prostor s vrbami před hřitovem
vypadal.
Při zajišťování všech již uvedených akcí bylo také
brigádami vypomáháno při zajišťování zemědělské
výroby, převážně v době špičkových prací. Na
vylepšování vzhledu obce mají občané svůj podíl
různými stavebními úpravami svých přebytků.
Budováním okraných předzahrádek, plotů, fasáddomů,
nátěry, úklidem soukromých ploch a dalšími což
představuje další již neevidované stovky hodin práce.
Z uvedeného výčtu lze tedy říci, že pracovní aktivita je
u občanů velmi dobrý. Na jejich kladný postoj ke své
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obci, uvědomnělé myšlení má jistě vliv i pořádání
různých akcí společensko-výchovných jichž bylo
letos 9, za účasti 1460 občanů. Největším výchovným
prostředkem však byl osobní příklad všech členů rady
MNV a celé řady poslanců. Zdravá společneská,
veřejná kontrola mezi samými občany má pak podíl na
tom, že jenom 28 občanů práce schopných se nezapojilo
do nebývalé pracovní aktivity. Limit pro jednotlivce,
schválený na plenárním zasedání NV byl 20 hod. Tento
byl však jednotlivci překročen i více jak
desetinásobně.
Společensko-kutlurní, sportovní, vlastně veškeré
dění v obci bylo zajišťováno jednotlivými komisemi NV
a složkami NF. Kontrolu a koordinaci prováděla rada
NV a výbor NF na plenárních zasedáních. Během roku
bylo uskutečněno 164 různých akcí s účastí 9 100
občanů. O jaké akce se jená, je konkrétně uvedeno
v kapitole o činnosti složek NF.
Velmi hodnotné akce organizoval orgán NV „sbor
pro občanské záležitosti“. Bylo jich celkem 8. Ve dnech
29.května, 2. října a 18. prosince proběhlo vítání
novorozených občánků v počtu 14 dětí. Tento akt má
již v naší obci svou tradici. Bývá velmi dobře připraven
a jeho samotný průběh je důstjný. K tomuto účelu mají
organizátoři hezkuo vyřezávanou kolébku, do které je
vítané dítě pokládáno při vítacím ceremoniálu. Na
závěr akci obdrží rodiče pro své dítě hezký pamětní
list a dodatečně i fofografie v albumu.
Další z akcí pořádanou tímto sborem byla
slavnostní schůzka občanů obce Veselíčka-Tupce, kteří
se dožili 75 let a všech starších 80 let. Dne 28. května

- 10 -

se do požární zbrojnice dostavili na tuto schůzku
následující občanů.
75 let: Hlobilová Anežka
Spáčilová Hedvika
Talavášková Josefa Zemánková Marie
Navrátilová Ludmila Hučínová Julie
Pachel Richard
Pokorná Ludmila
Dvořák Josef
Tůmová Růžena
Pospíšil Ladislav
Bubeníková Marie
Metelka Václav
Gotfrid Jan
80 let: Ryšánková Růžena Lehnertová Marie
Derichová Anežka
Šmikmátorová
Bohumila
Škrobalová Františka Talavášek
Richard
Pacáčková Marie
Venclík Jaroslav
85 let: Kramplová Marcela Skácel Antonín
Venclíková Marie
88 let: Navrátilová Anežka
90 let: Gogelová Marie
Celý tento večer měl velmi působivý průběh. Po
úvodním slově zástupce MNV byla dětmi předvedena
kulturní vložka a následovala beseda. Ve vzpomníkách
staří lidé vzpomínali a srovnávali jejich dětství ježe za
CK mocnářství i za první republiky s živote dnešních
dětí, a lidstva vůbec. Pro přítomné organizátory z řad
funkcionářů NV z té střední generace to bylo
vzpomínání velmi poučné. Besedování těch nejstarších
byl zvlášť dojemné. Starších 85 let bylo 5, z toho 4
ženy. Pro paní Gogelovou Marii, nejstarší občanku to
bylo, aniž by to tušila rozloušení se sousedy. Dne 16/11
ve věku nedožitých 91 roku zemřela.
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Členové sboru zpracovávají přehled o všech
významných jubilejích občanů, kterým pak bývá
veřejně blahopřáno místním rozhlasem. Smutečními
projevy se loučí se spoluobčany při jejich pohřbívání.
Celý tento aktiv dělá veškerou práci s láskou a
zápalem. Má velký podíl na dobrých vztazích a celkové
pohodě mezi spoluobčany.
I v letošním roce zůstalo ve správě NV kino, jako
jedno z mála v celém okrese. Během roku byla
promítnuta celá řada filmů výchovného charakteru
pro potřeby složek NF jako červený kříž, požárníky,
civilní obranu a podobně. Účast na jednotlivých
představeních bývá velmi různá. Byly i případy, kdy
přišli 2-3 návštěvníci, ale také 80 lidí. Velkou měrou
ovlivňuje návštěvnost kina program v televizi. Dnes
již není domácnosti, kde by televizní přijímač chyběl.
Letos si někteří občané pořídili přijímače na barevný
program. Není jich mnoho, jen 3. Jistě brzy přibudou
další, i když pro mnohé je zatím jejich cena příliš
vyoká. Stojí od 9 do 10 tisíc korun. Přesto všechno
mladí lidé do kina chodí. I dnes je ještě kino jedním
z míst, kde lze navázat známost, komu sdělit dojmy,
s kým se pobavit. To všechno mladý člověk potřebuje.
Občané byli i letos organizování celkem v 18
společenských organizacích sdružených v NF. Dále ve
dvou politických stranách. V KSČ je organizováno 94
občanů. V místě je to 37 členů z toho 25 starších 60 let.
57 je jich organzováno na svých pracovištích
v závodech úřadech, tam kde pracují. V čele této
strany je 8 členný výbor a předsedou je soudruh
Lehnert Josef z č. 144. Aby mohli řádně zajišťovat
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všechny na ně kladné úkoly sešel se výbor v průběhu
roku 24x. Členských schůzí bylo svoláno 9x. Hlavním
programem každého jednání bývá zajišťování úkolů
vlastní organizace, kontrola plnění volebního
programu, činnost složek NF a zajišťování potřebe R
MNV a vyšších stranických orgánů. Příkladné pro
všechny organizace je, jakým způsobem si dovedou
komunisté ve svých řadách sjednat kázeň a autoritu.
Na výroční členské schůzi konané 10/12 byli
shodnoceni všichni členové výboru, jak který plnil své
povinnosti. Jako nejlepší z řad členů byli podle plnění
úkolů vyhodnoceni s. Kuban Josef, Čoček Vladimír,
Velešík Antonín, Pospíšil Rostislav, Čočková
Stanislava, Frelichová Božena, Kuban Karel a Pacák
Rajmund. Z členů v místo ZO jen registrovaných to
byli s. Klvaňa Vladimír, Bouchal Jaromír, Drábek
Bohumil a Frelich Antonín. Por ještě lepčí činnost a
zvýšení vědomoci svých členů byl organizován cyklus
přednášek pod názvem „rok stranického vzdělávání“.
V tomto kroužku bylo zapojeno 11 členů. Při
vyhodnocení občanů za největší podíl při zvelebování
obce v akcích „Z“ a za překročení celoobecního závazku
bylo mezi 26 občany, kteří na slavnosti schůzi NF
obdrželi diplomy i 10 členů KSČ. Tato organizace má
svou členskou základnu rozdělenou ještě do menších
útvarů do tzv. stranických skupin. Zde jsou
sdružovaní členové mající stejné zájmy či poslání.
Jedna je při ZO mysliveckého sdružení a druhá z řad
poslanců při MNV. Své zájmy a cíle si KSČ prosazuje
v ostatních
společenských
organizací
prostřednictvím
svých
členů
ve
výborech
jedtnolivých organizacích. Není ani jedné společenské
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organizace, aby v ní chyběli členové přes MV – místní
výbor – NF, do kterého jsou jmenováni zástupci všech
složek v obci.
za KSČ je to Kuban Karel, který je předsedou MNNF
ČSL
–
Krampla SPB
–
Čoček
František
Vladimír st.
SPO – Suchánek SČSP
–
Švarc
Josef
František
ČSČK – Králová ČSM
–
Petráš
Jarmila,
Jindřich
Pavlištíková
SDR
–
Střelec
DV LSD – Kolková Bohuslav
Ludmila,
Hučín SSM – Zábranská
Antonín
Mila
ČSOZ – Gogelová TJ Sokol – Metelka
Marie
Václav
DVÚ – Lenertová Svazarm – Hanzlík
Blanka
Jaroslav
OB – Mužík Karel
Druhou politickou stranou je česká
strana lidová. Početně je mnohem slabší
organizací. Čítá 31 členů. Předsedou je br.
Pospíšil František z č. 39. Jejich činnost
není tak výrazná zvláště v oblasti
působení na veřejnost. Je to dáno
celkovým politickým klimatem. Podílí se
jen na organizování akcí pro vlastní členy,
ve spolurpáci s římskokatolickými knězi
z farního chrámu z Oseka nebo Dolního
Újezdu, kam místní věřící docházejí na
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Bohoslužby. Veřejně se angažují při údržbě
místního hřbitova. Výsadbě a údržbě
zeleně veřejných ploch. Zajišťováním
májových bohoslužeb u kapličky a
pobožností na různých místech po vsi tz.
„májovými“. Pro sv členy i letos uspořádali
zájezd za krásami naší vlasti s návštěvou
poutních míst. Z řad starších občanů mají
dost
příznivců,
kteří
nejsou
organizovanými členy. Při zvelebování
obce odpracovali členové ČSL 580 hod.
Sloučení ZO SPO
Nejaktivnější společeskou organizací
NF byla letos ZO SPO. Po řadě proběhlých
jednání mezi zástupci sborů SPO v m.č.
Tupci a a Veselíčku došlo ke sloučení obou
v jednu organizaci pod názvem Veselíčka.
Toto sloučení bylo vyvolánoMNV, jelikož
členové SPO v ZO Tupci měli se svou
činností neustále potíže a naopak na
Veselíčku se již léta práce požárníků daří.
Dnes je to jenom jedna početně silná
organizace. Počítá 96 členů, mužů i žen.
Společenský život v obci si be této
organizace lze jen těžko představit. Při
zabezpečování společenské zábavy přispěli
5 tanečními zábavami, které mají vždy
vysokou společensko úroveň. Ta je dána
volbou
hudebního
tělesa,
úpravou
prostředí, dobrou pořadatelskou a
organizační službou. To vše bylo při
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společenském plese, hodové zábavě,
v květnu, kdy na Jana připadají na
Veselíčku hody, letní taneční večer,
hodová zábava, v září, kdy připadají hody
v Tupci na Františka. V domě masopustu to
bývá tradiční vodění medvěda. Na této
akci bývá v průvodě obci v různých krojích
a maskách zapojeno přes 20 osob
doprovázených hudbou OB – osvětové
besedy z Veselíčka. V letošním roce
uskutečnili 3-denní autobusový zájezd do
PLR. Navštívili průmyslové Kattowice,
Censtochowou, Osvětim, Krakow a
světoznámou Wielcku. Nejsilnější zážitek
si každý účastník zájezdu dovezl
z Osvětimi. Zde v areálu koncentračního
tábora na bloku č. 22 strávili jednu noc
spánku a druhý den ráno při prohlídce
celého tábora uctili kytkou rudých
karafiátů památku všech obětí tohoto
strašného svědka 2. svět. války. Mezi nimi i
9 obětí, občanů Veselíčka.
Při
zvelebovaích
prací
v obci
odpracovali požárníci 3 297 hod. Na
údržbu své techniky, výzbroje a výstroje
dalších 756 hod. Nemalé množství času
věnovali výcviku, školení a veřejným
vystoupením při námětových aplikačních
cvičeních. Požárníci se starají i o své
nástupce. Oddíl mladých požárníků si
získává dobré jméno díky své pestré
činnosti. Nechybí se svým kulturním
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vystoupením na žádné společenské akci.
Hojně vystupují na VČS složek NF.
V letošní celookresní soutěži hlídek
mládeže na ochranu úrody před požáry
obsadili MP první místo. Všech 23 dětí plní
různé zájmové odznaky tzv. „odborky“ a
pionýrské „plameny“ a „cesty“. Po
zvládnutí předepsaných úkolů a po nabytí
určitých vědomostí je jim předán určitý
odznak. Mají svůj stejnokroj a mnozí se již
na svých modrých košilých mohou
pochubit několika odznaky na jednou.
TJ Sokol se svou členskou základnou
96 dospělými, zhruba 40 dětmi, ale hlavně
bohatou činností řadí jako druhá
nejproduktivnější složka NF v obci. Velké
úkoly především v rozvoji a zajišťování
rozvoje masové rekreační tělovýchovy
stavý výbor TJ před neřešitelnou situaci.
Hlavní
příčinou
je
nedostatek
dobrovolných cvičitelů. Z řad dospělých
občanů se již delší dobu nedaří získat
stabilní svičitele – není zájem. Mladí lidé –
studenti, učńovská mládež mají spoustu
jných zájmů, než aby se věnovali –
systematické cvičitelské práci. Přes tyto
problémy se s mládeží svičí. Dospělí
necvičí, odvedli však kus poctivé práce při
provádění stavebních úprav v sokolské
zahradě, kde byla vybudována svým
řešením zajímavá stavba. Je to beronový
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přístřešek a pódium pro hudebníky. Pro
svůj tvar čtvrtkouli, se rozšířil a vžil
název „kopule“. S ocelových trubek byla
postavena kostra propletena ocelovými
dráty v průměru 8-10 mm, na to nataženo
pletivo a čerpadlem nastříkaná betonová
směs. Po zatuhnutí bylo vše tradičním
způsobem – hoblem a jemnou maltou
zapucováno. Z vnější strany ještě po
vyschnutí proveden dehtový nátěr a ze
strany vnitřní vybíleno vápnem. Po
vybudování všeho, co je zatím v plánech TJ,
bude v jejich zahradě hezké sportovní i
kulturní centrum – areál, jaký nám
sousední obce budou jistě závidět.
Další organizací NF, která si letos
úspěšně počínala je ZO SSM. Přestože
„svazáci“ měli problémy s obsazením funkce
předsedy, udělali kus práce. Provdáním
Jany Zemánkové za Konvičku St. její zájem
o práci ve svazu ochabl, i když před tím
byla úspěšnou funkcionářkou. Ve vedení se
vystřídalo několik jmen a bude záležitostí
VO KSČ, aby pomohli stabilizovat tohoto
špičkového funkcionáře. Po příkladu
svých otců a starších občanů se zapojovali
do dění v obci a odvedli kus dobré práce.
Nepodařilo se jim splnit vše co si
naplánovali, ale někteří jedinci na
úkolech v akci „Z“ organizovaných NV
odpracovali vysoko nad průměr svých
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kamarádů. Za angažovanou, poctivou práci
byli MV NF odměněni ČU členové SSM:
Pokorný Ladislav, Šeda Vladimír a
Lehnert Stanislav. Děvčata se zase
věnovali práci s pionýry. Jako oddílové
vedoucí si nejlépe vedly Jana Metelková a
Libuše Zábranská a Staňka Kropková.
S dětmi se scházeli pravidelně a svou
činností byli napojeni na práci pionýrské
skupiny vedoucí je profesionální a zástává
ji učitelka s. Štorchová Zd.
Spotřební družstvo Jednota má v naší
obci mnoho členů – družstevníků. Jejich
činnost řídí dva DV – dohlížecí výbory.
Jeden z řad občanů z m.č. Tupce, který
zároveň provádí dozorčí činnost a svou
péči věnuje nové prodejně potravin,
provozovně č. 062. Druhý DV z řad občanů
Veselíčka a ten zajišťuje vše potřebné na
provozovně č. 155 tj. samoobsluha na
Lipnerovém a na pohostinství. Oba DV čas
od času kontrolují úroveň prodeje a
připomínky z řad občanů na pojízdných
prodejnách masa, které do obce dojíždí.
Posláním obou orgánů je dbát, aby ve všech
provozovnách byl dostatek kvalitního
zboží, dodržována cenová kázeň, hygiena a
úroveň prodeje. Při občasném nedostatku
některého sortimentu zboží dbát na
správné
účelné
rozdělení
mezi
spotřebitele. I letos zůstává jako
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nevyřešený problém zahájení prodeje
v nové provozovně masny. Chybí chladící
agregát a výrobce není schopen krýt
poptávku tohoto zařízení.
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů byl
ve svém počínání veden 13 členným
výborem ve složení:
předsda – Rychtář Lubomír
Členové: Čoček Vlad. st., Gogelová
Marie, Skopal Vít, Panák Karel, Panák Jan,
Pospíšil Rostislav, Vogtová Marie, Trna
Zdenek,
Krokpa
Stanislav,
Hajda
František, Dohnal Jaroslav a Mucha
Antonín.
Kromě vzdělávání svých členů formou
besed a přednášek, které zajišťovali pomocí
odborníků. Zorganizovali tématický zájezd
do Rapotína na výstavu květin. Do
zvelebování obce se zapojili při národní
směně budováním opěrné zdi na místě po
zbouraném domě – obchodě p. Suchánka
Josefa pod školou. Během roku na jiných
robných akcích odpracovali ještě dalších
280 hodin. Pro příští období bude muset
výbor zajistit pro funkci předsedy
místního občana, znalého společenských
vazeb mezi spoluobčany i jejich mentalitu.
Stávající předseda je z Přerova, na
Veselíčku má chatu.
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Myslivecké sdružení si i v letošním
roce vedlo velmi dobře. Mimo vzorné
pečování o zvěř zapojovali se členové
sdružení do budovatelské činnosti i
společenského života v obci. Nejstarším
členem
- nestorem organizace je p.
Talavášek Richard, který letos oslavil 80
let. K narozeninám mu byli blahopřát
všichni členové, předali mu krásný obraz,
dárkový koš a veršované blahopřání.
Novým členem po úspěšném zvládnutí
zkoušek se stal Koryčan Jaromír.
Z podnětu okresního mysliveckého svazu
v Přerově bylo zorganizováno střelecké
dopoledne povinné pro všechny střelce.
Střílelo se na baterii, lovecké kolo a
vysokou zvěř. Nejlépe se vedlo Ladislavu
Plesníkovi z 10 možných střel střelil 9
holubů. Úspěchu a loveckého štěstí
zakusil letos také s. Čuda Ladislav, když
25. srpna natrefil na Šefránkách na
divočáka. Po úspěšném lovu se konalo
veselé posezení na Palírně při výborném
guláši a dobrém pivečku. Pro vyžití se na
lovu vysoké, ale také pro navázání
dobrých vztahů uzavřeli členové sdružení
družbu s MS z Dubnice n/Váhom. Vzájemně
se
navštěvují
a
přispívají
tak
k národnostníu sblížování.
Lovecká sezóna byla následující –
uloveno:
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13 ks srnčí (4 ks srnec, 4 ks srny, 5 ks
srnčat)
93 ks zajíců
1 ks liška
251 ks bažantů
1 ks prase
31 ks králíků
pytlačících koček
43 ks kachen
domácích 15 ks
2 ks tchoři
pytlačících
1 ks kuna
toulavých psů 4 ks
Mezi MS a JZD vládnou dobré vztahy,
obou strané pochopení, což se odráží i na
dorbých stavech zvěře.
Své místo v NF si získává i SČSP – svaz
československo-sovětského přítelství. Své
uzavřené závazky plní, avšak mezi občany
je málo popularizován. Mnoho občanů je
registrováno na svých pracovištích a o
práci v místní ZO SČSP nejeví zájem.
Předsedou je Švarc František, snaživý
funkcionář,
často
osamocen
másí
zajišťovat různé akce. Přesto v měsíci ČSP,
který trvá 36 dnů od 7. listopadu do 12.
prosince, byl uskutečněn společenský
večer. Občané, kteří navštívili SSSR, mnozí
soukromě na dovolenou, někteří služebně
z titulu povolání, osobitým způsobem
vyprávěli o všem co viděli. Jaké dojmy si
dovezli, jak se stýkali se sovětskými
občany. Jejich vyprávěni bylo doplňováno
fotografiemi, které sami pořídili, ali i
promítáním
zakoupených
diapozitivů
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s různými pamětihodnostmi i krásami
přírody v této zemi přítel. Byl to velmi
zdařilý neformálí večer a pro živý zájem
všech občanů bude konán každým rokem.
Po určité době strádání si letos opět
velmi dobře vedla ZO ČSČK. Svou činnost
rozvíjí plánovitě a má dobré výsledky.
V průběhu roku se členové červeného
kříže sešli na 2 členských schůzích, ale
výbor se radil 9x. Výhodou této ZO je, že
v jejím čele jako předsedkyně je mladá
iniciativní zdravotnice z povolání - dětská
sestra Caletková Marie. Organizace pod
jejím vedení si získává vážnost mezi
veřejností. Ve spolupráci s komisí MNV pro
sociální záležitosti a služby zorganizovali
členové výboru pečovatelskou službu u
lidí ve stavu bezmocnosti u osob
přestárlých nebo osamocených občasné
návštěvy. Svým vlastním členům při
dosažení významného životního jubilea
předává
výbor
malou
pozornost
s gratulací. Dobrovolné sestry mající
doma brašny první pomoci, ošetřili
v průběhu roku 72 zranění. Jedná se o
odřeniny,
viknutí
cizích
těles,
pohmožděniny, řezné, bodné, sečné rány. U
dospělých podstatně méně než u dětí.
Hlavní pozornost věnovali členové ČSČK
bezplatnému dárcovství. Pro tento úkol je
ve výboru vyčleněn p. Bernhauer Jaroslav,
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který eviduje a informuje získané dárce, o
dobách a termínech odběru, kontrolních
rentgenech a všech věcech týkajících se
dárců. V letošním roce díky této péči ze
strany výboru ČČK darovalo krev 28
občanů. Z toho 19 dvakrát. Počítám-li 0,5 l
na jened odběr, pak nám vyjde 23,5 l krve.
Do brigádnické činnosti se ČČK zapojil
především péčí o zeleň na veřejných
prostranstvích, kde ženy odpracovaly 219
hodin. Spoustu času věnovaly zajišťování
asistenčních hlídek při sportovních
soutěžích, organizování přednášek pro
děti i dospělé. Ku prospěchu činnosti
přispívá i dobrá spolupráce se ZO SPO.
Při výčtu a hodnocení složek NF je
nutno se zmínit i o OB – osvětové besedě.
Tato organizace nevyvíjí vlastní kulturní
činnost, i když by měla. V současné době
jen sumarizuje akce kulturního a
společenského poslání, pořádané různými
organizacemi. Její hudební soubro však je
velmi aktivní. Během roku vykonal řadu
významných akcí. Svou činností, která je
dána láskou k hudbě členy souboru,
přispívá k dobrému soudružnému životu
mezi spoluobčany. Podle tradic starých
venkovských „kutáelk“ našich předků i oni
hrají při zábavách, na svatbách, na
pohřbech. Hlavně však ždy tam, kde je
zrovna potřeba. Ku příkladu má-li někdo
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významné osobní výročí. Letos byli zahrát
jen tak pro radost i v domově důchodců
v nedalekých Pavlovicích, kde jsou občané
i z naší obce. Hrají při májových oslavách,
doprovází občany při lampiónových
průvodech. Duší souboru je místní občan
Hluší Josef, bývalý vojenský muzikant, i
když funkci kapelníka ani vedoucího
nedělá. Vedoucím celé OB je soudruh
Mužík Karel, kterému má být při
organizování akci pro veřejnost asi 11ti
členná rada. Činnosti rady je však
omezena na správu kulturního domu v m.č.
Tupci.
Letos
místní
lidová
knihovna
pokračovala v dobré nastoupené činnosti
v nové budově, z loňského roku. Svou
práci zaměřila na dosáhnutí titulu vzorná
MLK, kde je zapotřebí zvýšit počet čtenářů,
výpůjčky a řadu dalších kritérií.
Objektivní zhodnocení celkové činnosti
bude provádět specielní komise, sestavená
odborem kultury ONV v Přerově. Podaří-li
se tento titul obhájit a získat,bude to ta
nejlepší oslava 85 let trvání knihovny
v obci. Podrobněji o MLK se tedy zmíním
v roce příštím. Počet čtenářů v tomto
rocečinil 105, počet výpůjček v tomto roce
činil 1505. Půjčovalo se pravidelně 1x
týdně vždy v pátek od 17hod do 19 hod.
Nejstarší čtenářkou byla p. Nesrstová R.

- 25 -

Činnost org. SRPŠ byla v tomto roce
poznamenána novou oganizací výuky
v ZDŠ. Po předešlých jednáních bylo
dohodnuto provést od 1. září 1977
kooperaci mezi ZDŠ ve Veselíčku a ZDŠ
v Oseku n/B. Toto opatření bylo nutno
učinit proto, aby bylo možné zvládnout
nové osnovy, zrušit výuku ve smíšených
třídách a zavést samostatné ročníky do
samostatných tříd. Na výbor SRPŠ připadl
úkol, pomoci ředitelství školy působit na
rodiče, aby pochopili nutnost těchto
opatřebí, že jsou nutné v zájmu a ku
prospěchu samostných žáků.
Tak jako léta minulá i letos byl výbor
SRPŠ nápomocný řed. školy při údržbě
budovy
zařízení
i
při
zajišťování
finančních prostředků na pořizování
různých pomůcek a zařízení, které nelze
pořizovat z rozpočtu NV. Proto také
v únoru 18. uspořádán byl maškarní ples a
18. června letní taneční zábava a 19. června
dětský den. Všechny tyto akce byly vzorně
připraveny a zajištěny proto také jejich
konečný finanční efekt byl velmi příznivý.
Na maškarním plese byl zůstatek 2990Kčs.
S obou letních akcí něco málo přes
6000Kčs. Nutno přičíst i to co bylo dáno
dětem při dětském dnu zdarma. Dále
účinkujícím jako odměna a občerstvení. Na
dětském dnu odpoledně v sokolské
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zahradě vystupovala ministryně světa
v krasojízdě na kole Hana Matoušková
z Němčic na Hané s dvěma závodnicemi ze
svého oddílu TJ. Předvedli velmi pěkné
exibiční vystoupení v sólové i skupinové
jízdě. Vystupoval zde i národopisný soubor
z Troubek, který předvedl tance i písně
z Hané.
O hojné účasti občanů i mládeže na
letních akcích hovoří i spotřeba nápojů a
jídla. Bylo prodáno 120 kg ryb – jsou to
makrely po vyčištění
napichané na
dřevěné špejle ochucené speciální směsí
papriky, kmínu, soli aj. potírané olejen a
nad dřevěným uhlím opékané – 80 kg
uzených vepřových žeber a kabanosu 12
„beček“ – sudy po 50 l – piva, 800 ks
limonád, 150 l vína. Dále značné množství
nanuků, oplatků, bonbónů, žvýkaček,
čokolád a jiných pochutin.
Od září, tedy od zavedení kooperace ve
výuce
bylo
složení
výboru
SRPŠ
pozměněno, doplněn byl o rodiče dětí
z Oseka n/B. V čele i nadále je s. Kropka
Josef jako předseda a členama jsou: s.
Miková, Tomášková, Šedová, Skopal,
Javorčeková, Podepřelová, Ryšánková,
Bejdák, Bernhauer, Velická a Hlobilová.
Při MŠ letos opět pracoval aktiv
rodičů. Tak jak děti dorůstají a přecházejí
do ZDŠ tak i složení tohoto aktivu se
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každým rokem mění. Práce, ta však zůstává
stále stejná. Je to především pomoc při
zajišťování údržby budovy a zařízení MŠ,
při vylepšování a rozšiřování zařízení
v zahradě, kde je stále co vylepšovat.
Letos bylo zajišťováno výborem SRPŠMŠ
celkem 22 různých úkolů. letos po 5letém
nepřetržitém působení ve vedení výborů
odchází s. Hučín Antonín a s. Bednář Josef.
Oběma byly předány upomínkové dárky a
poděkováno za práci, které právě v tomto
období „rozjíždění MŠ“ bylo velmi mnoho.
Novým předsedou byl zvolen s. Kovařík
Karel s m.č. Tupec a jako členové výboru
jsou: s. Šobáň, Čočková, Kuban, Gogela,
Spáčil, Skopal, Javorček, Polášková,
Dokoupilová Miroslava, Nádvorník.
Výbor
je
v úzkém
kontaktu
s ředitelkou MŠ, které po dohodě pomáhá
zajišťovat úkoly, jež vyvstanou zpravidla
na schůzích rodičů. Letos si všechny práce
vyžádali ze strany rodičů odpracování 860
hodin. Velmi dobrou práci SRPŠMŠ i
samostatných zaměstnankyň tedy i
pedagogických pracovnic se naše MŠ stává
stále hezčí, dokonalejší. Proto se také
stává často místem různých návštěv,
porad a schůzek učitelek z našeho okresu.
Kooperace mezi ZŠ Veselíčko a Osek
n/B
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Jak již bylo naznačeno ve stati o SRPŠ
při ZDŠ byl tento rok pro naši ZDŠ
historickým mezníkem. Od 1. září 1977 se
ruší zmíněné třídy, tj. 2 – 3 ročníky v jedné
třídě. Je zavedena integrace a naše ZDŠ
kooperuje se ZDŠ v Oseku n/B. Od
letošního školního roku je na Veselíčku
trojtřídní škola s těmito postupnými
ročníky:
I. třída je z 1. postupného ročníku s 23
žáky. Z toho 11 žáků dojíždí do z Oseka n/B
II. třída je z 2. postupného ročníku s 18
žáky. Všichni z Veselíčka 12 chlapců a 6
dívek.
III. třída je ze 4 postupného ročníku
s 29 žáky. Celkem je ve škole vyučováno 70
dětí.
Děti ve III. a V. postupného ročníku
zase z Veselíčka odjíždějí do Oseka n/B.
Pro samotné žáky i učitele je to velmi
prospěšné opatření. Učitelé se mohou plně
věnovat své třídě jako celku. Vliv na žáky
je podstatně vyšší a tím se opět snižuje
rozdíl
v úrovni
vědomosti
dětí
venkovských a městských škol. Počáteční
a to pochopitelné obavy rodičů o
bezpečnosti dojíždějících dětí hromadnými
dopravními prostředky, stravování dětí a
další. Všechny připomínky však byly
ředitelstvím ZDŠ a komisí školsku při
MNV řádně projednány a učiněna závazná
opatření. Děti jsou od autobusů odváděny
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službu konajícím učitelem – zodpovídá
ředitel školy. V obou ZDŠ jsou žákům
podávány obědy. Ve výborech SRPŠ jsou
zastoupeni rodiče z obou vesnic, aby bylo
možno řešit případně vzniklé potíže. Tím se
také prohlubují vztahy mezi rodiči. Mnozí
jež zůstali věrni svému rodišti a jsou si
blízcí již ze školních lavic, kdy sami byli
ještě školáky a schávívali se v Osecké
škole. Je to zatím dobrá spolupráce, která
brzy obavy rodičů rozptýlila.
Škola má dva stálé učitele. Řídícího
učitele s. Pospíšila Rostislava a s. Šedovou
Boženu. Tou třetí byla s. Hlobilová Jana,
která je na mateřské dovolené. Za ní
vyučují dojíždějící učitelé již v důchodě. Je
to škola a dětem v neprospěch, neboťv
současné době se zavádějí nové osnovy. Je
snahou ředitelství získat učitele alespoň
na celý školní rok, aby se nemuselo
suplovat. Při klasifikaci žáků jsou stále
častěji navazovány kontakty s OPPP
(okresní
psychologicko-pedagogickéhou
poradnou)
kde
kvalifikovaní
psychologové pomáhají řešit slabší jedince.
Pro zlepšování provozních podmínek
školy bylo rodiči odpracováno 640 hod.
Byla postavena zeď mezi kotelnou a
skladkou paliva ve sklepě, provedeno
oplechování dveří u vstupu do sklepa.
Uklizen stavební materiál zbylý ze stavby
MLK a jiné drobné akce. Podstatně se
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změnil interiér budovy. Po bez mála 50
letech byly vyřazeny školní lavice a
nahrazeny
stolky
se
stoličkami.
Zabudovány nové tabule. Vybavena
ředitlna jako samostatná místnost.
Přestěhován kabunet a další.
Vyřazené školní lavice byly pořízeny
v roce 1930 u p. Lipnera na Veselíčku
nákladem 225,– za jeden kus.
O
zdraví
dětí
je
postaráno
pravidelnými
návštěvami
lékařů,
kaloricky hodnotnou stravou a o chrub
dětí navíc pravidelnými dávkami fluoru. O
zdárný chod školy a příjemné prostředí se
letos starali školnice Frélichová Božena a
topič. p. Panák Karel – důchodce.
30 let MŠ
K činnosti MŠ je nutno uvést, že
v letošním roce se MŠ – jako léta minulá
zapojila do všech společenských akcí
v obci. Na počest 30. výročí trvání MŠ
v obci vysázeli děti se svými rodiči 60
lestních stromků v zahradě MŠ. Každé dítě
má ten svůj, o který se bude pečlivě starat.
Kdo ví, snad se mnohý po letech zastaví
pod „svým“ stromem pro vzpomínku na své
milé chvíle prožité v naší MŠ.
Do učitelského sboru přibyla nová s.
učitelka, vysokoškolačka s. Čočková
Stanislava. Z rodinných důvodů odchází
vedoucí stravovny p. Alena Čudová a na
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její místo nastoupila důchodkyně p.
Havlíková M. Během školního roku prošlo
MŠ 57 dětí. Velmi dobrá práce ředitelky s.
Poláškové Marie, která má ten hlavní
podíl na výsledcích jaké MŠ dosahuje,
oceňuje u příležitosti 30. výročí trvání M
%S, ČU R MNV předaného předsedou s.
Spáčilem.
Během
roku
bylo
v MŠ
osm
významných návštěv. Hospitace soudružek
učitelek,
školních
inspektorů.
Nejvzdálenějsí byla OŠI z okresu Bruntál
s. Čapková Milena a ředitel ze státního
památníku „Malá Pevnost“ v Terezíně s.
Novák Václav s chotí. Dle inventůry
provedené k 31/12/1977 činí zařízení MŠ
včetně budov 1 710 211Kčs.
JZD
Nejvýznamnějším
společenským
i
hospodářským zařízením v obci je místní
farma JZD. Úzká spolupráce vedení
střediska Veselíčko a MNV se prolíná ve
všech oblastech činnosti v obci. Při
společné práci se scházejí členové
družstva s ostatními občany. Jednou je to
brigáda na akcích organizovaných MNV.
Po druhé na poli, nebo v sadě při
špičkových pracehc. Tak je tomu i při
kulturním a společenském vyžití.
Rok
1977
nebyl
příznivý
pro
rostlinnou výrobu. Nepříznivé počasí
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způsobilo, že rozhodujícíc produkty RV
obiloviny a cukrovka nebyly splněny.
Zlepšení výsledku v pěstování obilí,
cukrovky, ale i chmele je jedním z hlavních
úkolů pro rok 1978.
Vývoj pěstování hlavních plodin na
famrě ve Veselíčku byl následující:
Obiloviny
pšenice
oseto 154 ha sklizeno 6 936 q
ječmen oseto 65 ha sklizeno
2 545 q
u pšenice byl průměr 45,04
q/ha
u ječmene byl průměr 36,97
q/ha
Opatření
–
maximálně
využít
vhodných přeplodin
- zaměřit
se
na
odrůdy
Mironovská, Sava, Iljičovka,
Favorit a Rapid
- na menších plochách zkoušet
perspektivní odrůdy: Zlatou
dolinu, Jubilejní a další
- plně využívat kooperačních i
vlastních
kombajnů,
aby
nedošlo
ke
ztrátám
prodloužením sklizně
- dořešit technologickou linku
pro sklizeň slámy
Chmel byl pěstován na 158 ha a
výsledek 12,15 q/ha. Sklizeň chmele je zcela
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mechanizován. Základem do budoucna je
založení a dobré očetřování školky.
Cukrovka byla zaseta na … ha. Bylo
dosaženo výnosu 385 q/ha. Aby bylo možné
docílit lepších výsledků, byla přijata tato
opatření:
- zajistit kvalitní osiva
- zabezpečit včasné a kvalitní
osetí
- zajistit
opravy
aobnovu
kultivačního nářadí
- plně se věnovat ochraně a
ekonomicky
využívat
chemických prosředků, podle
jednotlivých honů
- proškolit pracovníky k setí,
jedocení, kutlivaci i vlastní
sklizni
Zelenina
byla
na
Veselíčku
zastoupena jen jahodami. Sklizeno bylo
191,38 q. Ovoce bylo zastoupeno rybízem,
třešněmi, višněmi, hruškami, jablky,
švestkami a broskvemi. Výnosy byly
následující:
rybíz
višně 75,3
hrušky 183,87
1684,23
broskve
třešně 32,59
35,71
švestky
9,45
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Víceleté pícniny – plán 13822,
skutečnost 18,362. U sena to bylo 714 a u
zelené píce15 506. V tomto roce došlo
poprvé k plnému zajištění živočišné výroby
krmivy. V celém JZD 50tého výročí
překročili víceleté pícniny plán o 18 668q.
Kukuřice – plán 20 152 a vyrobeno 26 584.
Sklizeň výrazně překročila plán. U
některých honů bylo dosaženo až 800q/ha.
Je však nutné věnovat plnou pozornost
ochraně proti ježatce a béru, které se
zpětně přes siláž a odvozem kejdy na pole,
dostávají do cukrovky a činí pak velké
potíže.
V živočišné výrobě si středisko
Veselíčko vedlo v r. 1977 následovně:
Mléko plán 453 - skutečnost 413,
Vejce na Veselíčku se nevyrábí.
Narozená telata plán 175 a skutek 175
ks.
Výroba telecího masa plán 243 q a
skutek 280 q.
Jalovice chovné výroba plán 202 q
skutek 204 q.
Hovězí žír výroba plánovaná 929 q a
skutek 861 q.
Výroba hovězího masa plán 1374 q
skutek 1345 q.
Narozená selata plán 1176 ks skutek
1447 ks.
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Chovná prasata plán 16 ks a
skutečnost 37 ks.
Jatečná prasata plán 523 q a skutek
548 q.
Výroba vepřového masa plán 727 q a
skutek 911 q.
V oblasti živočišné výroby JZD jako
celek plánované výrobní úkoly splnilo.
Byla docílena celková hrubá produkce ve
výši 27,5 miliónů, což je plnění na 111,6%.
Výroba mléka byla splněna na 107,7%, což
je o 247 tisíc litrů. Zde má středisko
Veselíčko však dluh a opatření říká
provést rozbor příčin nízké užitkovosti,
tak je 2580 l a rok, sjednta nápravu.
Vyžadovat dodržování pracovního řádu,
všech zásad plemenářské a veteriánrní
práce, techniky krmení a dojení. Zančná
pozornost vedení JZD byla věnována
investiční výstavbě, kde byl plán
provedení staveb za víc jak 2 mil. Kčs. Dále
využívání a modernizaci mechanizae.
Socialistické soutěži, kde je zapojeno
198družstevníků, 12 kolektivů, z nichž je 8
nositelem titulů BSP. Bezpečnost práce,
požární ochraně, péče o pracovníky,
kultuře, ale i organizaci a řízení. Na tomto
úseku se projevovala značná fluktuace
funkcionářů, což konzolidovanému vedení
jednotlivých pracovišť neprospívalo.
Kdybychom měli hospodářský rok
posuzovat
komplexně
včetně
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ekonomických faktorů, tržeb a nákladů,
zdaleka nedosáhl výsledků roku 1976.
Své místo v pasáži o zemědělské výrbě
má i výroba medu. V letošním rode se
touho
zabývalo
22
včelařů
organizovaných v ZO ČSV místem v Oseku
n/B a jeden včelař neorganizovaný v m.č.
Tupci. Stav včelstev byl letos 136 a 7
včelstev vyšší než v roce 1976. Podle počtu
včelstev je stav následující:
1-2 včelstev
6-10 včelstev
4 členové
7 členů
3-5 včelstev
11-15 včelstev
8 členů
3 členové
Rok 1977 byl pro včelaře v celku
příznivý. Výnos na 1 včelstvo byl průměr
7,5 kg. Smlouvu uzavřenou s LSD Jednota
v Hranicích o výkupu medu 4 kg na 1
včelstvo. Mítní včelaři mají velky podíl na
plnění závazků celé ZO ČSV. Někteří místní
včelaři se podílí na společné celostátní
chovatelské akci v rozmnožování včely
Kreňské. Chovný materiál je odebírán od
insiminovaných
matek,
zakoupených
v chovné stanici. Bylo vychováno 35
matek, které byly použity ve vlastní
včelýnech. Situace je od roku horší a horší
vlivem užívané chmizace v zemědělské
výrobě. Často dochází k otrávení včel –
létavek, oslabení jejich stavu a to
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zpravidla v době, kdy se rozhoduje o výši
snůšky.
Podmínky jsou o to horší, že většina
včelařů včelaří ve stabilních včelínech, a
jen 15 včelstev kočuje za snůškou. Jedna
z cest ke zlepšení stavu ve výsledcích je
přistoupit k mobilizaci způsobu včelaření a
včelstva přisunovat za snůškou. Na
Veselíčku
vzhledem
k intenzivnímu
sadaření JZD jsou pro tento rok dobré
podmínky.
Plodů přírody využívá a aby byly
pokud možno co nejlepší se stará také
v katastru zdejšího polesí ještě jedno
myslivecké sdružení a to pivovar
v Přerově. Tito mají pronajatou honidbu
od Laznik po Staměřice a jsou sousedy
našich myslivců. Výsledky jejich celoroční
činnosti ani lovecké sezony nejsu známé.
Průběh počasí byl letos, zvláště pro
zemědělce nepříznivý. Velmi mokré dny
v době žní si vyžádaly značné námhy, aby
mohlo být vše co se urodilo sklizeno. Na
úklid slámy musela nastoupit i veřejnost.
Ve dnech 27.-28. sprna přirkočil MNV
k vyhlášení obecní pracovní směně na
pomoc zemědělcům. Ovocné stromu značně
dlouho však netrvalo a od 21 listopadu
uhodily mrazy, napadl sníh a mnohý občan
byl ve své práci na zahrádce nebo kolem
domu zaskončen. Od 10. prosince mládež již
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bruslila na zamrzlém Mlýnci. Celá zima
byla bohatá na sníh. Dětí této zimní
pohody také do sytosti využívaly. Nejvíce
se sáňkovalo v parku, v Placi kolem
Kropkového na Chňorkách od lípy kolem
Hučínového č.73 a v dědině od Srubkového
kolem pož. zbrojnice a od MNV kolem
Šobáňového na Pastvisko. Lyžovat chodí
děti do parku a ti starší do Zmolky nad
Srubkovo na Klč, nebo na kopec Valenťák
na Roubanina.
Ve snaze zvelebovat svou obec a
vytvářet pro občany stále lepší čistší,
zdravší, příjemnější a radostnější prostředí
byl vydán ve smyslu § 12 zákona č. 65/1960
Sb., o NV „Statut o všeobecné čistotě obce
Veselíčko“. Jsou zde rozvedeny jednotlivé
povinnosti
občanů
v samostatných
pasážích:
1. čistota chodníků, ulic a veřejných
prostranství 16 bodů
2. úklid odpadů, smetí, veřejné skládk
6 bodů
3. veřejné osvětlení a jiná veřejná
zařízení 4 body
4. pomníky, památná místa, veřejný
zeleň 6 bodů
5. čistota,
hygienická
opatření,
vzhled obce 1 bod
6. údržba vodních zdrojů, požární
zařízení,
kanalizace,
svody
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dešťových
vod,
zachycování
splašků 9 bodů
7. trestní sankce za porušování a
nedodržování těchto ustanovení
statutu
Tento státu byl schválen plenárním
zasedáním MNV ve Veselíčku 20. ledna 1977
a je platný do odvolání.
V závěru hodnocení průběhu roku
1977 cítím nutnost poznamenat. Při vysoké
pracovní aktivitě občanů a podle z jakým
zájmem a elánem pěčují o rozvoj a dorbý
vzhled své obce, o budování děl,, která
zpříjemňují život v ní, že jim není osud
Veselíčka lhostejný a že svou obec mají
rádi. Při společné práci se utužují dobré
sousedské
vztahy,
což
prospívá
k pospolitosti a vzájemné pohodě mezi
občany. Jsou jednotlivci, kteří ať již
z osobních
či
názorových
důvodů
nezapojují se do společného budování. Jsou
to však jen jedinci, kteří se jistě časem také
přidají, budou-li chtít, aby i pro ně bylo
Veselíčko domovem.
V současné době je ve vesnici jen
jedna hospoda. Je malá s kapacitou 40 míst,
což naprosto nevyhovuje. Denně se v ní
schází
mnoho
spoluobčanů
za
občerstvením, ale hlavně k pobesedování o
denních
událostech,
soukromých
starostech, ale i celospolečenských
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problémech. Vedoucí je občanka z Čekyně
paní Koutná Zdena se svým manželem.
Měsíčně občané „nechají“ v hospodě kolem
35 000Kčs. Je-li to mnoho nebo málo, posuď
si čtenáři sám. Pravda je, že k narušování
soužití – výtržnostem nedochází. Spíš
humor a zpěv je častým projevem
rozjařených hostů.
Na spokojeném bez zvláštních výkyvů
probíhajícím životě v obci má především
dobrá snaživá práce MNV. Členové R MNV
mají mezi občany výžnost a jsou
respektování.
Pohyb obyvatel

Narození
Pecha Radek
Hranice
Lónová Kamila
Přerov
Konvičná Jana
Hranice
Navrátilová
Michaela
Hranice
Domesová Petra
Hranice

1/1

25/3 Hlobil Jan 14/4
Přerov
26/6 Šromota Jan 31/7
Přerov
23/6 Šobáň Milan 22/8
Hranice
Kovaříková
Elen
10/7 30/8 Přerov
Mikšík Jaromír 5/11
6/12 Hranice

Úmrtí
Hlobil Karel

Válková
Marie 18/3
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Braunerová
Věra 26/3
Panák Osvald
10/6
Navrátil
Josef 6/7
Jurajda Alois
19/7
Matuška Jar.
3/8
Chodil
František 28/9

Škrobalová
Fr. 9/10
Bubeníková
M 9/11
Gogelová
Marie 16/11
Oherová
Milada 26/11
Adamová
Anežka 9/12
Suchánková
M. 23/12

Přistěhování
Jemelkovi Luděk, Jiřina 21/1 (Kokory)
Pavlíkovi Vlastimil, Jarmila 6/10
(Lazničky)
Frýbortová Vl. 22/3 (Unčovice)
Kravec Karel 12/9 (Osek n/B)
Klánichová H. 22/11 (Podštát)
Odstěhovaní:
Kropka Leopold 7/11 (Lipník n/B, ul.
28. října)
Grygarová Růžena 24/1 (Týn n/B)
Bernhauer Jaroslav 31/1 (Dolní Újezd)
Zbrankovi Bedřich, Jarmila 14/2
(Zábřeh, ul. An. Zápotockého)
Kohoutková Miluše 4/4 (Malé
Svatoňovice)
Tihelková Ivana 19/4 (Přerov, ul.
Kratochvílovaú
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Mužíkovi
Miroslav,
Vlasta,
Fratniška 6/7 (Přerov, 9.května)
Kropáčková Emilie 29/6 (Staré Město,
ork. Svitavy)
Pazdera Jiří 2/5 (Troubky 386, okr.
Přerov)
Panákovi Vladimír, Dagmar 8/8 (Osek
n/B)
Kuchrýková Helena 22/9 (Velký
Újezd okr. Olomouc)
Lónová Olga 17/10 (Sobišky MNV
Prosenice)
Frýbortová Vlasta 14/11 (Březová,
Unčovice)
Dokoupil Josef 8/12 (Slavíč MNV
Hranice)
Sňatky
Bernhauer Jaroslav + Koryčanová
Zdena 22/1 Hranice
Dokoupil Josef + Neubaerová Zdena
2/4 Hranice
Konvičková Iva + Tihelka Petr 9/4
Přerov
Šobáň Josef + Calábková Miloslava
23/4 Lipník n/B
Velešíková Zdena + Marek Ladislav
4/6 Lipník n/B
Mucha Svatopluk + Lukášová Alena
9/7 Tršice
Lívová Anna + Stoklásek Petr 19/11
Lipník n/B
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Klanich Adolf + Sendžová Helena
19/11 Podštát
Vlivem stěhování nastává poměrně
velký pohyb obyvatel v obci. Mezi
odstřehovanými jsou většinou mladí lidé,
kteří se stěhují za bytem. Zanechávají zde
většinou své rodiče a tak mají ke své obci
stále živá pouta. Jedná se o rodinu
Mužíkovu z č. 70, jež se odstěhovala do
Přerova.
Ve stati úmrtí je mezi zemřelými i
jména p. Aloise Jurajdy, který si zasloouží
bližší poznámky. Byl vyučen zahradníkem a
pracoval u hraběte Podstatského. Po roce
1948 pak pracoval v n.p. Meopta v Přerově.
Odtud šel do důchodu. Po 2. svět. válce byl
prvním
předsedou
akčního
výboru,
aktivním členem KSČ, PSVB, kde byl
zakládajícím členm. V celém širokém okolí,
ale i ve vzdálených místech naší vlasti byl
znám jako velmi zdatný preparátor.
Zvláště jeho vycpaniny ptáků jsou
v mnohých muzeích i školních kabinetech
a hlavně soukromých sbírkách. hezky
maloval, měl rád přírodu. Těchto svých
vloh, hojně využíval při své preparátorské
činnosti. Jeho zvířata i ptáci opoštěli jeho
dílnu, jako živí. Zdarma vybavil kabinet
zdejší ZDŠ. Rád hrával divadlo a velmi rád
četl. Když nebylo nikoho vzal do roku
pero a 10 roku vedl obecní kroniku. Teprve
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nemoc (šedý zákal v obou očích) ukončila
jeho
všestrannou
činnost.
Zemřel
v Hranické nemocnici po plně naplněném a
plodném životě ve věku 77 let.
Zápis za letošní rok je zpracován dle
osobních prostředků zpráv a informací
funkcionářů složek NF a z písemných
dokladů
různých
společenských
organizací. Své vlastní podrobné kroniky
vedou všechna školská zařízení, SPOZ při
MNV, TJ Sokol, ZO SPO, MLK, Myslivecké
sdružení, kde zvláště zkoumavý čtenář,
může zjiš´tovat věci podrobněji.
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Rok 1978
Průběh tohoto čtvrtého roku šesté
pětiletky byl poznamenán významnými
výročími. Připomínali jsme si především 28.
říjen 1918. Den, který měl vždy být
vzpomínán s úctou a hrdostí, každým
Čechem i Slovákem. Onoho památného dne
před 60 lety vznikla na zříceninách
staleté rakousko-uherské plofeduální říše
Československá republika – společný stát
dvou bratrských národů. Tím byla splněna
odvěká touha našeho lidu po národní
svobodě, po samostatném státě. Tento den
byl bezesporu největším historickým
mezníkem v dějinách našeho národa.
Během těchto 60 let jsme prošl
těžkými zkouškami, jakými snad neprošel
žádný jiný národ. Přes zápasy delnické
třídy v buržoazní republice, mnichovskou
zradu, fašistickou tyranii za 2. svět. války,
přes národní demokratickou revoluci
končící vítězným únorem
v r. 1948,
abychom stanuli na prahu socialistického
vývoje, na prahu nových dějin. Ano již 30
let se v naší vlasti naplňují a uskutečňují
krásné ideály socialistické společnosti.
Dalším významným mezníkem, který
jsme letos vzpomínali, bylo přijetí zákona
o čs.federaci před 10 lety. Od r. 1968 ve
kterém byla nutnost překonat celou řadu
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obtíží, se stala ČSSR domovem dvou
rovnoprávných národů – Čechů a Slováků.
Všechna
tato
naše
národní
významná výročí i jejich mezinárodní
význam
byl
zdůrazněn
řadou
mimořádných společenských událostí.
Kosmonaut ČSSR
Již v březnu a to druhého, proběhla
všemi druhy sdělovacích prostředků
vzrušující zpráva, že náš občan Vladimír
Remek je prvním členem mezinárodní
posádky v dobývání kosmu. Spolu se
sovětským
kosmonautem
Alexejem
Gubarevem v kosmické lodi Sajuz 28 v 18
hod 28 min byli vypuštěni na oběžnou
dráhu kolem země. Po 6 dnech, během nichž
plnili náročný vědecký program přistali
ve 4 hod a 44 min na západ od města SSSR
Celinogradu. Tímto letem byla zahájena
nová
etapa
v dobývání
kosmického
prostoru pomoci mezinárodních posídek.
Doposud to byli jen občané SSSR a USA,
kteří
se
podívali
do
kosmu.
Československo je třetí zemí na světě,
která se tak s těmito dvěmi velmocemi
zapojila do éry dobývání a poznávání
kosmického rpostoru. Je to projev uznání
naším technikům, dělníkům, vědcům a všem
občanům, které náš všechny právem
naplňuje hrdostí.
Sluší se, abych alespoň v krátkosti
poznamenal, kdo to je Vladimír Remek.
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Narodil se 26. září 1948 v Českých
Budějovicích. Povoláním stíhací pilot
v ČSLA. Má dvě sestry a je svobodný. Jeho
otec je generál – plukovník letectva.
Vladimír ukončil v r. 1963 základní školní
docházku a přešel na všeobecně vzdělávací
střední školu větev matematicko –
fyzikální v Čáslavi. V r. 1966 na této škole
maturoval s vyznamenáním a podal si
žádost do vyššího leteckého učiliště
v Košicích. Během tří let se učil ovládat
moderní leteckou techniky. nejdříve
pilotoval proudový letou L 29 později na
nadzvukovém stíhacím letounu. Od
samého počátku studií patřil k nejlepším
posluchačům a nejschopnějším letcům. Byl
příkladem ostatním uvědomělým postojem
k plnění
vojenských
povinností,
politickým rozhledem, ukázněností i
skromností. Stal se členem KSČ. Po
čtyřech letech studií se stává vojákem
z povolání v hodnosti poručíka. Odchází
k leteckému útvaru do Zvoleně. V krátké
době se stává pilotem II. třídy. Po dvouleté
praxi je poslán na studie do Vojenské
letecké akdemie J.A.Gagarina v SSSR.
Během čtyřletého studia zakončeného
opět výborným prospěchem se vrací ke
svému útvaru a je jmenován zástupce
velitele pluku v hodnosti kapitána. Za
nedlouho po tomto se zúčastňuje tajného
konkursu pro piloty, kteří by chtěli létat
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na nejmodernějších strojích. první kolem
výběru prošlo 24 pilotů. Při druhém kole
se počet snížil na 8 a při třetím kolem na 4
piloty. Tato čtveřice se podrobila
speciálním lékařským prohlídkám a
přijímacím zkouškám v Moskvě. Na konec
jen dva
byli vybráni a zařazeni do
střediska J.A. Gagarina na výcvik
kosmonautům. S. kpt. Vladimírem Remkem
to byl další náš občan mjr. Oldřich Pelčák.
Po absolvování náročného výcviku padla
na konec volba na kpt. Remka, aby se stal
on našám „první Gagarinem“.
Mezi příjemné události roku patřilo i
pověření LIHG uskutečnit na počest 70.
výročí založení Československého svazu
ledního hokeje, 44. Místrovství světa
v ledním hokeji. Záštitu nad tímto
výzmnamným sportovním i společenským
podnikem převzal s. JUDr. Lubomír
Štrougal – předseda vlády. Tato poctabyla
ČSSR udělena jako projev díků, že ČSSR
byla jedním ze zakládajících členů LIHG.
Z oblasti mezinárodních politických
vztahů připomínám alespoň návštěvu
prezidenta s. Gustáva Husáka v německé
spolkové republice, kde vedl řadu jednání
prospěšných pro oba národy. Prospěšnost
a
užitečnost
této
návštěvy
byla
zdůrazněna i v komuniké vydaném na
závěr jednání. Naši zemi rovněž navštívila
celá řada politiků i státníků. Patřil mezi

- 49 -

ně´i generální tajemník a předseda
nejvyššího sovětu SSSR Leonid Iljič
Brežněv.
Koncem listopad navštívil na
pozvání s. Gustava Husáka naší zemi také
předseda
Prozatimní vojenské správní
rady
a
předseda
rady
ministrů
Socialistické Etiopie s. Mengistu Halie
Mariam.
Prezident
Irácké
republiky
a
předseda rady revolučního výboru Ahmad
Hasan Bakr přijal v Bagdádu našeho
předsedu vlády s. Lubomíra Štrougala.
Jak již bylo v úvodu tohoto zápisu
uvedeno i život v naší obci byl ovliňován a
poznamenán
tímto
celospolečenským
děním, významnými výročními a událostmi.
Jednotlivé spolky a organizace NF svou
činností tvořili náplň celoroční činností
a společenského života v obci.
Požárníci
Mezi nejaktivnější patřilo i letos ZO
SPO. Tato organizace prodělala velmi
významnou organizační přeměnu. Pro svou
trvale dobrou činnost se stala střediskem
11. okrsku SPO. V letošním roce se konaly
oba sjezdy SPO. Národní se konal (3. sjezd)
v Mladé Boleslavi a federální ČSSR – 5.
sjezd
se
konal
v Praze
v ÚDŽna
Vinohradech. Obou těchto sjezdů jako
delegát
severomoravského
kraje
(Ostravského) se zúčastnil člen ZO SPO
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Veselíčko občan Antonín Hučín. Oba tyto
sjezdy isnpirovaly požárníky, ke zvýšení
aktivity, kterou tato významný svazová
jednání pozdravili. Na akcích „Z“
odpracovali
688
hod.
Národnímu
hospodářství
odevzdali
106
q
staréhoželeza, 30 kg mědi a 700 ks lékovek
– skleniček od léků, kterých je
v lékárnách nedostatek. Údržbě techniky,
výstroje a výzbroje věnovali 1 310 hod. Pro
bohatší kulturně společenský život v obci
uspořádali dvě taneční hodové zábavy.
jednu letní taneční zábavu, nedělní
zábavné odpoledne za účasti známých
televizních a rozhlasových umělců,
vedených Vášou Tomsem. Uskutečnili
hodnotnou oslavu MDŽ pro manželky
svých členů. Jeden společenský ples a
tradiční ostatkovou tradici – vodění
medvěda.
Zájezdem
na
Slovensko
s výjezdem do PLR ukončili dlouhodobý
závazek uzavřený s cílem poznávání života
a přírodních krás u našich sousedů. Během
čtyř let navštívili NDR
- Drážďany
s prohlídkou známého Cvingru včetně
obrazárny a klenotnice. MLR – Budapešť
s její Citadelou, Rybářskými baštami
tržnicí, Markétiným ostrovem. PLR –
navštívili dvakrát. Poprvé koncentrační
tábor Osvětim, kde na lagru č. 22 v
„Pokojách
pogosciných“
přenocovali.
Uctili památku umučených v tomto
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koncentráků, kde i 9 občanů z Veselíčka
prošlo vězením. Položili kytici karafiátů u
Československého bloku, kde je stála
expozice a odbojí Čechů a Slováků za 2.
svět. války. Prohlédli si Kattowice,
Censtochowou a Krakow. Po druhé opět
Krakow, především Wawel a Sukenicu.
Hlavním cílem druhého výletu do PLR
byla však prohlídka „Solných baní“ ve
Wielicke, kde pro velký nával turistů se
při prvém zájezdu nedostali. V oblasti této
činnosti jsou požárníci zcela bez
konkurence a konají tím záslužnou
výchovnou činnost mezi svými členy.
Vždyť životní úroveň našich občan,
kultura bydlení, služeb a jiné jsou u nás na
vysoké úrovni a poznáváním těchto
hledisek
v druhých
zemích
dodává
účastníkům zájezdů jistoty, že náš způsob
života je správný a bohatý.
V činnosti
s mládeží
se
letos
požárníkům opět vedlo velmi dobře. Jsou
jedninou organizací NF v obci, která
provádí celoroční organizovanou činnosti
s mládeží. V soutěži žňových hlídek byli na
2. místě v okrese Přerov. Na celookresním
srazu MP v Kudlově dokonce zvítězili.
Mimo
tyto
nejvýraznější
úspěchy
okresního dosahu se zúčasnili celé řady
místních
akcí
s dobrým
umístěním.
Odměnou pro všechny chlapce a dívky byl
letní tábor v Podhradí u Vítkova.
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V chatkách na břehu Ostravice si užili
koupání i rybolovu a chytání raků. Pro
mnohé to byly nezapomenutelné chvíle.
Požárníci úzce spolupracovali s TJ Sokol,
ZO, ČČK a s MNV. V plnění svých
svazových povinností si vedli rovněž
dobře. Jediným stínem letošního roku
v požární oblasti je zbytečná smrt občana
Jaroslava
Venclíka,
související
s vypalováním klestí. Jmenovaný dne 29.
srpna shraboval na svahovité zahrádce za
domem č. 91 suché klestí a trávu. Zde byl
nalezen soudruh ležící s popáleninami a
ohořelým oděvem bez známek života.
Zemřel ve věku 81 let.
Myslivci
V letošním roce se rovněž dařílo
další složce NF a to myslivecké
společnosti. Kromě svého hlavního
poslání, chovu a péče a lovnou zvěř
v přírodě, se podíleli na veřejné činnosti.
Zapojovali se do budovatelských akcí
organizovaných MNV. Pořádali taneční
zábavu, autobusový zájezd za poznáváním
krás naší vlasti. Ani na výchovu nových
členů nezapomínali. Zkoušky úspěšně
složil a rozšířil jejich řady s. Ing. Pokorný
Ladislav. Za adeptky byly přijaty Pechová
Venda, Rábová Jana a Pokorný Ladislav ml.
Po uzavření sňatku a přistěhování se na
Veselíčko, stal se členem sdružení ještě s.
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Frgal Drahomír. Stav zvěře vlivem
přírodních rozmarů, ale také stále se
zhoršujících
životních
podmínek
zaviněných chemizací a stále větší sklázecí
technikou v zemědělství byl v tomto roce
velmi nízký. Z tohoto důvodu byl zrušen
plánovaný hon na 11. listopad a byl
rpoveden jen hlavní hon 25. listopadu. Na
výřadu po tomto honu bylo vyloženo:
1 ks zajíc
2
ks
1
ks
24
ks divoké husy
kachna
bažantů
1 ks králík
Poslední hodn roku se konal 17.
prosince a na výřadu bylo vyloženo:
15 ks
23
ks 8 ks králík
zajíc
bažant
V závěru roku byli zástupci MS
Veselíčko pozvání na OV mysliveckého
svazu v Přerově. Tam se dozvěděli, že
v dohledné době dojde ke sloučení
s Osekem. Bylo jim doručeno, aby mezi
sebou navázali vzájemnou spolupráci.
Zmínku si zalsouží zvláštní příhoda,
která se přihodila 15. dubna. S povolenkou
na odstřel černé zvěře v kapse se vydali
toho dne dva členové Čuda Ladislav a
Dohnal Štěpán na Kopaniny. Zaujali místo
a čekali. Minuty se vlekly, až skoro nad
ránem, náhlé vzrušení. Na obzoru se
objevily dvě lišky. Tiché dorozumění a
prásk! Padly dvě rány. Jedna liška běží dál.
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Kdo netrofil? Po doběhnutí na místo však
zjišťují dvě zhaslé lišky. Ta běžící třetí
liška je zavedla až k noře. Tam se stala
obětí psa Nory Štěpána Dohnala. Takže
byli podělení všichni tři. Ohledání nory je
nenechalo na pochybách, že uvnitř je čilý
ruch. Netrvalo dlouho a odvaha i lovecký
zkušenost obou byla odměněna. Další 4
lišáci putovali do pytle. Tři z nich byli
použiti k výcviku loveckých psů. Čtvrté
liščí mládě dnes již krásný lišák je
v domácím chovu u Štěpána Dohnala. I
když si na černou nevystřelil, přece oba
spokojeni se vraceli k domovu.
Knihovna
Obsáhlejší stať si zaslouží místní
lidová knihovna – MLK. V letošním roce
připadá 85 let od vzniku knihovnictví
v obci. toto výročí oslavila MLK velmi
dobrými výsledky. V soutěži budujeme
vzornou lidovou knihovnu – BVLK
pokračovala v letošním roce opět velmi
úspěšně a bylo jim uděleno ČU od R ONV
v Přerově spojené s finanční odměnou ve
výši 3 000Kčs na nákup zařízení.
Knihovnice s. Hučínová Pavla byla 21.
června pozvána na slavnostní aktiv
kulturních pracovníků okresu, kde
obdržela ČU a osobní finanční odměnu
400Kčs za dosažené výsledky.
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Za obdrženoučástku 3 000Kčs byl do
MLK zakoupen gramofon s dvěma reproskříňkami pro stereo poslech. K tomuto
jsou a budou časem pořizovány nahrávky –
gramodesky. MLK vede svou vlastní
kroniku, do které u příležitosti 85 výročí
trvání
napsala
jedna
z nejstarších
čtenářek p. Nesrstová Růžena: Jsem svým
věkem 79 léty jednou z nejstarších
čtenářek, již také proto, že si knihy půjčují
od svých 15 let. Vím, že dřívější knihovníci
to měli dosti těžké, neb nebylo místa pro
knihovnu, tak že se půjčovalo ve třídě
školy i v jiných místech v obci. Za všechny
ty roky jsem přečetla spoustu knih a byla
vždy s nimi spokojená. Ale to co provedla
dnešní generace, co dokázala vybudovat
dnešní samostatnou budovu knihovny, to
se všude nepodařilo. V knihovně je útulno
a knihovnice jedná se čtenáři tak, že se
jeden cítí jako doma. Výběr knih je
obrovský a může si čtenář vypůjčit co se
mu líbí. Proto za aší obětavou práci Vám
vřele děkuji a přeji si, aby mohla ještě
dlouho užívat Vašich služeb.
Ve zpravodaji OLK v Přerově, vyšel
článek k 85 výročí MLK ve Veselíčku. Pro
jeho historické hodnocení i současné
informace jej rovněž zapisuji:
„Bylo to v roce 1893, kdy dozrál čas a
myšlenka
založit
všemu
občanstvu
prospěšný spolek, jež by se staral o četbu

- 56 -

zábavnou i poučnou pro samovzdělávání
spoluobčanů. Tak vnikl čtenářský spolek
„Podhoran“. V jehočele p. Frydryšek
Martin – správce zdejší školy. Nejbližšími
spolupracovníky a tedy i spoluzakladateli
byli jemu Gregor Bedřich – učitel, Skopal
Josef z č. 58, Pokorný Julius z č. 54, Panák
František z č. 61, Hlobil Čeněk z č. 47
všichni rolníci. Ondruch Jan z č. 71 zedník
a Nádvorník František z č. 98 obuvník.
Na pořizování knih si členové spolku
sháněli prostředky pořádáním pěveckých
večírků, besed, hraním divadel. Ještě dnes
mezi námi žijí občané, kteří mají ve své živé
paměti divadelní představení hraná
v přírodě pod širým nebem. Byly hry
Dědečkovy housle, Na kozlanském klepéči,
Přítěž a mnoho dalších. Z výtěžku
pořizované knihy byly uloženy vždy u
knihovníka. V roce 1903 již spolek vlastnil
179 svazků. Později jak se počet svazků
zvyšoval byla knihovna umístěna ve škole.
Od r. 1937 byla umístěna do oběcního domu
č. 42, kde byl i obecní úřad. Funkci
knihovnice v tuto dobu vykonává p.
Poppová Drahomíra učitelka, za vydatné
pomoci knihovnické rady.
Za druhé světové války, kdy se
prováděl v knihovnách zábor prokrokové
a vlastenecké literatury bylo před
německými úředníky ukryto a tak
zachráněno 440 svazků. Takže celkem bylo
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knihovně zabaveno jen 60 knih. O znovu
získání svobody jich bylo 33 navráceno
zpět knihovně.
V roce 1957 kdy odchází z obce p.
Učitelka Drahomíra Poppová, ztrácí
knihovna zanícenou a houževnatou
knihovnici a osvětovou pracovnici vůbec.
Ve vedení knihovny se s přestávkami
střídají
učitelé
Dostál
Antonín,
Sehnalová marie a p. Pazderová Jar.
vychovatelka. Tak tomu bylo do r. 1969. Na
popud ŠKK při MNV dochází ke sloučení
knihoven mezi Tupcem a Veselíčkem,
jelikož v Tupci je knihovna zanedbána,
knihy rozpůjčovány mezi občany bez
evidence. Obě knihovny jsou převezeny
zpět do školy a dány do pořádku
v rpostorech bývalého bytu ředitele
školy. Knihovnicí se stává p. Hučínová
Pavla z č. 73 povoláním kuchařka. Okruh
pravodelných čtenářů se začíná zvětšovat,
práce se začíná dařit. Ovšem se zavedením
stravování žáků školy nedostává se
prostorů pro jídelnu. Dochází opět
k rozhodnutí zda a kam MLK přestěhovat
a uvolněné prostory využít pro jídelnu
žáků a činnosti družiny. Jsou dávány různé
návrhy jako umístit knihovnu na Palírně
do bývalé záložny, zpět na MNV, až padlo
šťatsné rozhodnutí vybudovat pro MLK
jednou pro vždy samostatnou budovu
v obci. Je proto využito hospodářské

- 58 -

budovy školy. Provedena její přestavba a
vybudováno dnešní zařízení. Akce byla
zahájena pod vedením SRPŠ v čele
s předsedou s. Kropkou v lednu, a již 2/5 po
odpracování 1800 hodin byla nová
knihovna včetně vybavení předána
občanům k užívání. Od roku 1976 je tedy
díky pochopení funkcionářů MNV pro
potřeby
knihovny,
ale
především
pracovnímu úsilí celé řady občanů položen
základ pro úspěšnou a tvořivou činnost
MLK. Snad neuškodí i pár čísel pro
porovnání.
V roce 1976 bylo od 1/1 do 1/5
evidováno 45 čtenářů a docíleno 773
výpůjček. V roce 1977 je od 1/1 evidováno již
105 čtenářů a 1505 výpůjček. Knihovna se
stále více zapojuje i do veřené činnosti
v obci. Organizuje výstavky knih, soutěže
pro mladé čtenáře, v místním rozhlase jsou
vysílány různé relace a čas od času i
v tisku se objeví nějaké zprávy o její
činnosti.
V letošním roce, kdy celý národ,
všechen náš lid se těší z 30 let úspěšného
budování v mírovém životě po převzetí
moci pracujícím lidem v únoru 1948,
vzpomínáme již 85. výročí existence naší
knihovny. Je potěšitelné, že tato významná
výročí pozdravila MLK svou velmi dobrou
činností, což bylo kladně hodnoceno i
okresními orgány v Přerově.
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O své práci vede MLK od roku 1976
vlastní kroniku, kde je dokumentováno
veškeré dění kolem MLK. Jsou v ní uváděny
všechny významnější akce, ale i jména těch,
kteří se na dobré a úspěšné činnosti
podílejí. Jsou to např. občané, kteří zdarma
věnují celé ročníky časopisů a rozšiřují tak
její knižní fond. V současné době je MLK
začleněna do střediska Lipník n/B. Její
knižní fond je doplňován a obměňován
touto řídící střediskovou knihovnou.
Čtenáři mají dnes k dispozici 2935 svazků a
8
druhů
časopisů.
Cílem
snažení
knihovnice je, aby dveřmi MLK procházelo
stále více spokojených čtenářů, kteří si
najdou vždy „tu svou“ oblíbenou četbu. Jen
pro letošní rok 1978 je reálné, aby se jejich
počet zvýšil na 150 stálých čtenářů.
Výpůjčky by měly dosáhnout čísla 4 000 ks.
To vše tedy bylo a je. Co však bude dál, jak
se bude rozvíjet knivonictví a s ním i
samovzdělávání našich spoluobčanů bude
záležet na nás všech. Především pak na
dospělých, jaký příklad budeme dávat svým
dětem. Jak je povedeme k lásce ke knize.
Naše společnost vytváří stále lepší
podmínky pro práci LK. Neplatí se již žádné
půjčovné, pracovníci knihoven i ti
dobrovolní jsou za svou práci honorováni.
zařízení a vybevení knihoven, čítáren je
stále modernější. Je tedy na nás, abychom
toho všeho využívali ku prospěchu nás
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samých a celé lidské společnosti. Naše
kulturní dědictví je velmi bohaté.
Osobnosti jako Palacký, Jirásek, Němcová,
Neruda, Fučík, Drda, Jilemnický a řady
dalším nám závidí celý svět. Važmě si toho
co máme a až se bude na Veselíčku slavit
100. výročí trvání knihovny bude jistě
výčet toho co bylo na poli knihovnictví
vykonáno daleko delší než je ten dnešní.
Závěrem, jménem MLK děkuji všem
předchůdcům dnešní knihovnice, všem
funkcionářům, občanům, kteří svým
pochopením pro knihovnictví umožňují
MLK její dobrou práci. Děkuji všem, kdo jsu
kdykoliv ochotni pomoci při údržbě
budovy i zařízení. Mé poděkování patří i
všem stálým čtenářům za věrnost naší
MLK. Do dalších let společné práce přejí
nám všem pevné zdraví, mnoho osobní
pohody a mírové nebe nad námi.
Během letošního roku schválily
ústřední orgány ministerstva kultury
nový systém v organizaci MLK. Jedná se o
cenralizaci knihovnických služeb. S jeho
zaváděním má být započato od 1/1/1979 a
celý přechod ukončen do r. 1982. Je to další
kvalitativní změna v této knihovnické
činnosti. V letošním roce chodilo do MLK
143 čtenářů a vypůjčeno bylo 4467 knih.
Půjčovní doba byla vždy v pátek od 16 hod
do 19 hod. Knihovnicí je p. Hučínová Pavla
z č. 73.
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Zahrádkáři
Jednou se zájmových organizací, která
letos vykazovala dobrou činnosti patří
ČOZS. Pro své členy zajišťují poradenskou
službu při výběru odrúd pro výsadbu
stromů a jiné. Zajišťují lektory pro
odborné přednášky. Ke vzdělávání členů
přispívají i tematické zájezdy, velmi dobře
zajišťovány přítelkyní Marií Gogelovou.
Na VČS, která se konala 11. února 1979 a
hodnotila práci této organizace za rok
1978 se sešlo 38 členů. Zástupce OV-ČOZS
přítel Charamza také ve svém vystoupení
pochválil ZO za dobrou práci. V letošním
roce stál v čele této org. přítel Panák
Karel.
Z budovatelských
akcí
si
zahrádkáři
dali
za
cíl
postavení
ocelokůlny v prostoru na Pastvisku, aby
mohli provádět výkup ovoce. Doposud je
výkup ovoce zajišťován ve stodole u
Otáhalu lidovým spotřebním družstvem
Jednotou.
Výkup
provádí
občané
Nádvorník Julius a Bouchalová Marie.
V letošním roce bylo vykoupeno … tun
ovoce. Převáženě rybíz, třešně, jablka.
Červený kříž
Československý
červený
kříž
vykazoval v letošním roce pestrou
činnost. Pro rozšiřování vědomostí
občanů o prevenci a zdravotní hygieně
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vůbec byla uskutečněna přednáška na téma
„Žena a zdraví“. Provedla MUDr. Čevelová
pro 36 přítomných žen. Mudr. Rýček
provedl přednášku „Krevní oběh –
infarkty.“ O nemocné starší občany, kteří
žijí sami, pečovaly po celý rok 3
pečovatelky, které vykonaly 82 návštěv.
Ve spolupráci s komisí při MNV se ČČK
podílel na organizaci besedy s důchodci.
Na vlastní členy je pamatováno různým
školením, promítáním, odborných filmů.
Vzorně je pečováno o vývěsní skříňku, ve
které byla 12x měněna výzdoba. V současné
době má ZO 112 členů. Úspěšně se tito
členové zapojují do dárcovství krve.
V květnu darovalo krev 20 občanů a
v prosinci 29 občanů. Nejlepší dárkyní je
sestra Vagrčková Antonie, která obdržela
stříbrnou plaketu Mudr. Jánského. Při
pořádání různých sportovních podniků
věnovaly dobrovolné sestry službě tzn.
asistenci 98 hod. Na údžbě a při budování
areálu v Sokolské zahradě odpracovali
členové ČČK 67 hod. Před poštou
udržovali po celý rok veřejnou zeleň, což
si vyžádalo 80 hod. Pro zabezpečování své
bohaté činnosti si zabezpečují finanční
prostředky prodejem lesů a pořádáním
tanečních zábav.
Svaz mládeže
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Organizace SSM – socialistického
svazu mládeže se nedokázala letos
vypořádat s „generačním problémem“,
který nastal provdáním dívek, které
aktivně pracovaly ve výboru a také
odchodem aktivních chlapců na vojenskou
základní službu. Předsedou je mladý
student SPŠS v Lipníku n/B Jiří Mužík,
který si musí utvořit nový schopný výbor.
Mladí jsou členy TJ Sokol a SPO nebo
Svazarmu, kde se vyžívají.
Národní fronta
Koordinátorem
činnosti
všech
společenských organizací v obci je Místní
výbor NF. Předsedou tohoto výboru je s.
Kuban Karel. nejmasovější společenskou
organizací ze všech 14, které v obci existují
je DV LSD Jednota se svými 335 členy.
Nejmenší je ZO Svazarmu s 16 členy.
Některé akce jsou pořádány společně
několika organizacemi na jednou. Jednou
z takových byla i slavnostní schůze a
beseda pořádané na počest 30. výročí
vítězného
února
1948.
V doslova
přeplněném kinosále u Braunerů se sešli
občané a mládež se zástupci VO KSČ,
představiteli MNV, JZD a funkcionářů LM
– lidových milicí z Přerova. Po kulturní
vložce, kterou předvedli mladí požárníci
pronesl projev předseda s. Spáčil D. Po něm
následoval s. Kelnar zástupce okresního
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štábu
LM
v Přerově.
V besedě
jež
následovala občan s. Pacák Raimund
povykládal o začátcích, vzniku LM.
Přítomná mládež si se zájmem prohlédli
jeho řády a vyznamenání, které obdržel za
30 let sanživé činnosti v LM a v KSČ. Po
něm se ujal slova přímý účastník
památných událostí v únoru 1948 v Praze
občan Kropl Karel. Osobně se zúčastnil
sjezdu rolnických komicí, které vlastně
měly rozhodující význam v celém dění
kolem demise vlády včetně prezidenta dr.
beneše. Své dojmy z těchto dnů pak také
napsal do kroniky MLK odkud jsou
přepsány: „ Jako předseda MNV ve
Veselíčku a člen rolnické komise při ONV
v Hranicích, byl jsem pověřen v době
únorových událostí 1948, abych se
zúčastnil sjezdu rolnických komisí v Praze
dne 27. února. Byla to obrovská
manifestace rolníků za združstvnění půdy
a její odebrání těm, kdo na ni nepracují. Na
sjezdu byla přítomná početně silná skupina
zástupců zemědělců. Bylo nás přes 130 tisíc.
Rád jsem přijal pozvání k dnešní besedě
mezi vás mladé spoluobčany po 30. letech,
abych se s vámi podělil o dojmy, které na
mne tyto události udělaly. Zejména však
projevy s. Gottwalda a s. Zápotockého.
Přeji vám naší mladé generaci, aby úspěchy,
které byly dosaženy, jste měli stále
v paměti.
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Po vystoupení s. Kropla byla zahájena
neformální beseda s přítomnými hosty
večera. Bylo vzneseno mnoho dotazů
zvlášť z řad mládeže a to jak k událostem
v r. 1948 tak také k současným problémům
v naší i v zahraniční politice. Jen pozdní
čas ukončil tento zajímavý a výchovně
velmi dobře připravený večer.
Beseda o SSSR
Druhou takovou společnou a velmi
úspěšnou akcí byla slavnostní schůze SČSP
a NF pořádané na počest měsíce
Československo-sovětského přátelství. Po
zkušenostech z loňského roku bylo i letos
po uplynutí oficiální části večera
přikročeno k besedě s občany, kteří
navštívili SSSR. Soudruh Polášek D.
přinesl hezkou kolekci diapozitivů o
Moskvě a zajímavých částech této země.
Zvláště mládež měla živý zájem a vše co
bylo promítnuto a řečeno. Letos se tak
opět potvrdilo, že je daleko lepší a
působivější, když své dojmy vypráví lidé
z naší obce, před nimiž se vytrácí ostych,
který bývá před řečníky delegovanými,
neznámými. Celá akce je naprosto
bezprostřední, neformální.
Národní výbor
O potřeby občanů pečuje v obci komise
MNV vedená poslankyní s. Helenou
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Metelkovou. Jejím přičiněním byla před
rokem dána do provozu sběrna při čištění a
praní prádla a šactva. Pro tento účel byly
upraveny a vybaveny prostory bývalé
prodejny LSD Jednoty v m.č. Tupci. Vedoucí
této provozovny je paní Čeladníková
Ludmila.
Služby
Dvakrát v týdnu provádí se sběr
prádla, šactva k vyčištění a vydává již
čisté. Po počátečním ostychu, než si lidé
zvykli a získali důvěru, využívá dnes této
služby 60 občanů. Je to výhodné, zvláště
pro starší a osamělé nebo i nemocné
občany. Nemusí již jezdit do Oseka nebo do
Lipníka, kam doposud museli zajíždět.
Prodejna masa
Přes veškeré úsilí v letošním roce
vynaložené MNV se nepodařilo zajistit
dokončení prodejny masa v budově nové
prodejny Jednoty. Chladící agregát nutný
pro výsek a sklad masa není výrobce
schopen pro malou výrobní kapacitu a
velkou poptávku dodá dřív než v roce 197980. Je škoda, že pěkné prostory vybudoval
k tomuto účelu již dva roky zejí
prázdnotou. Občané musejí nadále shánět
maso po různu. Mnozí si jej vozí z měst, kde
pracují. Někteří zajíždějí do Oseka a valná
část občanů je odkázána na pojízdnou
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prodejnu. K této je však mnoho připomínek
od kupujících a na dnešní poměry
nevyhovuje.
Doprava
Každým rokem dochází k jednání mezi
zástupci odboru dopravy ONV v Přerově,
pracovníky ČSAD a zástupci MNV, aby se
poradili o případných změnách v jízdní
situaci na linkách ČSAD mezi Přerovem,
Lipníkem n/B, Veselíčkem. Připomínky ze
strany
cestujících
jsou
nejčastěji
podávány na nerovnoměrné zatížení
jednotlivých spojů a časům odjezdů z obce,
ale zpět z města. Zástupcům MNV se
zpravidla podaří něco málo ve prospěch
cestujících obhájit. Pracovníci ČSAD však
jsou pro nedostatek autobusů i řidičů
často bezradní něco řešit. Přesto však je
mezi Veselíčkem a Přerovem 11 spojů denně
a mezi Lipníkem 8 spojů. Na víc 2x denně
projíždí obcí „prodloužená městská“
z Lipníka n/B.
Školství
V oblasti školství probíhal letošní
rok bez zvláštních změn. Za zmínku snad
stojí zavedení nového režimu do výuky na
ZDŠ. Podle nového školského zákona se
mění systém výuky i skladby škol. Naše
škola proto již nebude ZDŠ 1-5, ale jen ZŠ –
základní škola. Ve školním roce 1978-79
vyučovalo se ve zdejší ZŠ ve třech třídách.
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V prvé třídě učil s. Pospíšil R, ve druhé
třídě s. Šedová B., ve třetí třídě dojíždějící
učitelka s. Konupčíková M.
Volební program
Práce MNV, celého poslaneckého
aktivu se v letošním roce zaměřila na
plnění volebního programu podepřeného
celoobecním závazkem uzavřeným na
počest letošních významných výročí. Bylo
naplánováno zbudovat dlážděné chodníky
v hodnotě díla 30 000Kčs. Zbudováno však
bylo chodníků v hodnotě díla za 90
000Kčs.
Dlážděným
chodníkem
je
propojena i m.č. Tupec s Veselíčkem. Byla
zbudována zařízení v Sokolské zahradě.
Především umývárny, WC. šatny, vše ve
víceučelové budově. Plánovaná hodnota
díla 150 000,– byla překročena na 180
000Kčs. V hodnotě díla 400 000,– byla
provedena údržba místních silnic, včetně
provedení asfaltového postřiku přes
vesnici. Nové koberce byly položeny od
Mikšíkové po Otáhalovo a od Lapače přes
Nové stavení po Krkoškovo. Na mnoha
místech byla při tom rozšířena vozovka.
Navežena a zaasfaltována cesta ke
kapličce za Sehnalovými, kde pro výmoly,
mnohdy ani traktorem se vyjet nedalo a
pěšky s vozíkem to bylo velmi nesnadné.
Také cesta od kamenolomu až na Svrčov
k hájovně se navážkou s asfaltovým
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povrchem se změnila k nepoznání. V tomto
směru byl splněn volební program
v předstihu až do r. 1980. MNV také
zajišťoval a spolupracoval na řadě dalších
akcích s jinými úpravami pro fotbalové,
volejbalové
hřiště
pod
sokolskou
zahradou. Opravena byla střecha a štít na
budově č. 7. Byla to náročná práce pro
svou výšku a stupeň narušení zdiva.
Opravu provedl OSP Přerov. Na hřbitově
byly opraveny střechy a okapy na
márnicích.
Obvodové
zdivo
bylo
vyspraveno cementovou maltou
ve
spárách kamenné podezdívky i cihlového
zdiva. Vzhledu obce velmi prospělo i
provedení kanalizace na Vicinově a od
MNV kolem Šobáňového na pastvisko, od
septiku v parku přes Dohnalovu zahradu
ke Kroplovému. Značně se zlepšila
dopravní situace vybudováním mostu přes
Lukavec a vyrovnáním nebezpečné zatáčky.
Zámecký park
Započato bylo s GO zámeckého parku.
Provedeno bylo odvodnění celého parku,
naveženy některé cestičky kamenem a
uválcovány. Pokračováno bylo v údržbě
obvodového zdiva. Opravené zdivo je
z horní části pokrýváno plotnami černé
břidly a spáry injektovány pod tlakem,
betonovou směsí.
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Na pastvisku vedle vodní nádrže byla
postavena ocelokůlna, kterou získal ČSZO
v Lipníku n/B a po demontáži a opětném
složení má sloužit k výkupu ovoce v obci,
který chtějí zahrádkáři převzít do své
správy. Požárníci se pustili do přístavby
požární zbrojnice. Ze strany od kopce a
podél schodiště si chtějí zvětšit sklad
v prvém patře. Dále demontovali vedení a
dřevěné sloupy, které sloužili veřejnému
rozhlasu. Dnes je obecní rozhlas
instalován po sloupech betonových od
veřejného osvětlení. Všechny práce
prováděla jen část obětavých občanů. Je
totiž celá řady rodin, které necítí morální
povinnost zúčastnit se veřejně prospěšné
činnosti v obci a raději se věnují svým
zájmům, zvětšováním svého majetku a nebo
také pohodlí. Jsou mezi nimi i poslanci
MNV a členové KSČ. Proto také na
schůzích i při osobním styku je na ně
výchovně působeno.
Sbor sdružení občanské záležitosti
Mimo
tyto
budovatelské
akce
zajišťoval MNV pomocí svých komisí a
aktivů i život společenský kulturní a
správu obce vůbec. Jednou z těchto složek
byl i letos SPBZ – sbor pro občanské
záležitosti. Tak jako léta minulá i letos
sledovali jeho členové život v obci.
Významná životní jubilea občanů. Pořádali
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akce pro děti i důchodce či osoby
přestárlé. Dne 3. června se uskutečnila
beseda s důchodci, které se zúčastnilo 33
občanů starších 60 let. Nad 80 let věku
bylo 20 občanů. Nejstarší přítomná byla p.
Barbora Vybíralová 88 let. Letos a to 24.
září
byla
pro
manžele
Kropkovy
uspořádaná oslava jejich významného
životního jubilea „zlaté svatby“. Během
roku byla provedena tři vítání občánků.
Celkem bylo slavnostně přivítáno do
života 12 dětí. Tato akce má velmi hezký,
důstojný průběh. Upomínkové listy
předávané zástupce SPOZ jsou velmi hezké
a jistě zůstávají pro každého trvalou
vzpomínkou na tyto chvíle vítání. Veškeré
akce sboru se konají v požární zbrojnici.
Pohyb obyvatelstva během roku 1978
Narození
Petrášová
Mertová Petra
Alžběta 28/1
24/9
Blažková Ivana
Bouchal
25/2
Jaromír 29/10
Stoklásková
Dostál Martin
Eva 28/4
1/11
Čuda Ladislav
Polcrová
18/7
Simova 18/11
Zapletalová
Pechová
Marcela 10/8
Marcela 29/11
Frgalová
Konvička
Drahomíram 22/9
Stanislav 19/12
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Zemřelí
Metelka
Václav 9/1
Kravec Karel
24/1
Mikšík
Antonín 17/3
Pachel
Richard 21/3
Derych Alois
5/4
Mikula
Metoděj 25/5
Tomašíková
Anděla 19/5

7/6

Dvořák Tomáš

Brauner
Miroslav 24/7
Venclík
Jaroslav 28/7
Pail Josef 7/9
Navrátilová
Anežka 6/10
Frélich
Antonín 20/10
Hajduk Eduard
9/10
Kuchryk
František 27/12

Přistěhovaní
Frgal Drahomír 8/3 (Bohuslávky)
Mertová Věra 19/4 (Lazníky Přikrylová)
Frýbortová Vlasta 26/4 (Unčovice –
Venclíková)
Zamazalová Ludmila 26/6 (Osek n/B)
Kadlecová
Alena
1/7
(Přerov
Velechová)
Bouchalová Alexandra 10/7 (Trnávka
–Skrčilová)
Benhauer Jaroslav (27/10 Dolní Újezd)
Polcr Jaroslav 10/11 (Staměřice)
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Muchová
Lukášová)

Alena

11/12(Lazníky

–

Odstěhovaní
Zavadilová Filoména 10/1 (Dolní Újezd)
Chodil Leopold 27/1 (Pavlovice –
domov důchodců)
Ondruchová Marie (Hranice)
Marková Zdena (Velešíková) (Lipník
nad Bečvou, hotel Lípa)
Nádvorníková Jitka 10/4 (Bohuslávky)
Zábojová Zdeňka 10/4 (Prosenice)
Valášková
Jana
(Panáková)
(Oldřichov)
Hluší Josef 24/4 (Přerov)
Frýbortová Vlasta 26/5 (Unčovice)
Čoček Jiří 12/6 (Bohuslávky)
Antlovi Vlastimil, Anna (Česneková)
24/7 (Bohuslávky)
Trávníčkovi Pavel, Drahomíra 7/8
(Přerov)
Spáčilová Hedvika 9/8 (Tovačov –
domov důchodců)
Bednář Ivoš (Přerov)
Chodilová Marie (Olomouc)
Venclíková Marie 25/10 (Přestavlky)
Hlobilová Marie (Rokytnice)
Hasoň Bořivoj (Lipník nad Bečvou)
Suchánek Milan (Osek n/B)
Jurajdová Františka (Praha)
Pecha Metoděj (Pavlovice – domoc
důchodců)
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Sňatky
Konvička Stanislav + Zemánková Jana
11/3 (Osek n/B)
Zábojová Zdeňka + Špatina Antonín
25/3 (Přerov)
Merta Milan + Přikrylová Věra 8/4
(Lipník n/B)
Dohnalová Dana + Chalupecký
Miroslav (Přerov)
Nádvorníková
Jitka
+
Velart
František (Lipník n/B)
Bednář Ivo + Gottwaldová Eva (Horní
Slavkov)
Čoček Jiří +Krejčiříková Bohumila
(Lipník n/B)
Drábková Eva + Bol Jaroslav (Lipník
n/B)
Bouchal
Jaromír
+
Skřičilová
Alexandra (Lipník n/B)
Velech Jindřich + Kadlecová Alena
(Osek n/B)
Metelková Jana + Haluska Alois (Osek
n/B)
Panák Ivo + Fialová Marie (Lipník n/B)
Suchánek Milan + Stejskalová Dana
(Osek n/B)
Ve stati zemřelí je občan Venclík
Jaroslav. Jmenovaný ve věku 8 let, byl
sousedy nalezen na zahradě za domem
mrtev. Při vyhrabování klestí, trávy, které
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zapálil se mu udělalo nevolno a upadl do
hořících shrabků. Byl při nalezení na
mnoha místech popálen ve velmi ohořelém
oděvu. O jeho tragické smrti psal i okresní
tisk Nové Přerovsko.
Popis budov
Při provádění soupisu popisných čísel
v obci jsem si povšiml, že některé domy se
svým významem řekl bych posláním, jež
v určité domě měla, se zapsala do povědomí
občanů do dnes. Vlastně tvoří naší místní
historii. Jistě, že největší význam v životě
občanů měly domy, které tvořili areál,
zámky a panského dvora. Dnes po p.č. 1-8.
Zde
byl
nejčilejší
společenský
a
hospodářský život.
V domě č. 11 bývala zámečnická dílna a
je do dnes v původním stavu včetně
některého zařízení. Na fotografiích, které
jsou přílohou této knihy je zachycen její
interiér i celkový pohled budovy. V domě
č. 18 na Lapači – byl zřízen v r. 1885 první
poštovní úřad v obci, který se později
přemístil do budovy č. 7, kde je do dnes.
Lapač byl vedle zámku nejhonosnější
stavbou na svoji dobu v obci. Odbýval se
zde velmi čilý kulturní a společenský
život. Hrála se zde divadla, taneční
zábavy, hrály kuželky. V pohostinné
místnosti stával kulečník. V roce 1905, kdy
se stavěla nová školní budova se na sále i
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vyučovalo. V jednotlivých bytech si
vystřídalo i několik nájemníků. Poslední
byla paní Zdařilová Marie, dnes žijící
v Pavlovicích
v domově
důchodců.
V současné době je budova ve velmi
zchátralém stavu. Majitel pan Josef
Grygar a jeho synové žijí mimo obec a o
údržbu nejeví zájem. Tak se kdysi hezká
budova plná života osiřelá a svým
vzhledem škaredí obec.
Budova školy č.p. 68 již vlastní, do r.
1778. Avšak 2x vyhořela a dnešní podobu
dostala v roce 1905. Rovněž vnitřní
uspořádání prodělalo mnoho změn, bylo
modernizováno. Ve sborovně učitelů v 1.
patře a v kuchyni školní jídelny, v přízemí
jsou zachována hezká kamna, připomínající
naše předky. V části budovy je umístěna
telefonní ústředna pro celou obec.
Pověst
Na Vicinově v domě č. 89 dnes již
renovovaném pro bytové účely byla kdysi
kovárna.
kovář
byl
člověk,
jež
nevyhledával společnost, byl uzavřen sám
do sebe. Mezi lidmi se pro toho, kdo šel
okolo známého kamaráda a nestavil se dát
pozdravení, užívalo úsloví „že jde jak
vicinovský kovář“. Toto přísloví se mezi
staršími lidmi ještě dnes hojně užívá.
Na čísle popisném 56 bydlel občan,
který byl zbaven jiných pracovních
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povinností pro obec za to, že musel
pohřbívat zemřelé, většinou vojáky ze
zdejšího zámku, který sloužil jako špitál.
Dům č. 55 – Palírna – do dnes tak
jmenován všemi občany si své jméno
vysloužil tím, že se zde pálívala kořalka.
Prvními majiteli byli většinou židé.
Veřejnou či společenskou funkci jako
hostinec přestal tento dům plnit v r. 1965.
Dnes je zde kancelář JZD a bytové prostory
jsou využívány pro brigádníky při sezónní
práci. V přilehlém chlévě, kde bývali
obecní plemeníci (býci, kanci a kozli) je
ustájen družstevní dobytek. Je snahou
MNV přimět vedení družstva k likvidaci
této „Býkárny“, což by značně prospělo
nejen dopravě, ale i kultuře bydlení v této
části obce.
Uprostřed obce stojící dům č.p. 65
s obměnami od r. 1892 do dnes plní funkci
hospody, dnes již jediné v obci. Majitelem
byl pan Brauner Ludvík a dnes v jeho části
bydlí jeho vnučka Braunerová Věra. Proto
autobusová zastávka v těchto místech je
vedena pod názvem „u Braunerového“ a
samotné
pohostinství
LSD
Jednoty
Hranice se říká „u Braunerů“. Budova je
dnes majetkoprávně rozdělena na dvě
poloviny. Jedna je bytová v držení slečny
Braunerové a druhá, ke je kinosál,
hospoda, patří MNV. Dříve v tomto domě
býval velmi čilý společenský život. Hrála
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se v něm divadla, konaly společenské i
taneční
zábavy,
významná
veřejná
celoobecní jednání. Byla zde hojně
navštěvovaná
kuželna.
V šedesátých
letech zde soubor písní a tanců OB, kdysi
šířící slávu Veselíčka. Dnešní pohostinné
prostory svou kapacitu jakou pro potřeby
občanů zcela nevyhovující. Snahou MNV je
vybudovat v obci novou na dnešní dobu
přiměřenou restauraci.
Zmínku si zaslouží i dům č.p. 87.
Společenský jeho význam spočívá v tom, že
12 let svého života zde strávil akademický
malíř Richard Uherek. V roce 1945- po
druhé
světové
válce
bylo
v obci
registrováno 6 soukromých řemesel. Na
č.p. 29 stolařství, na č.p. 45 kovářství, na
č.p. 75 a 63 krejčovství, na č.p. 56 holičství a
jedno ševcovství. Mimo ty občany
oficielně provozující živnost, zde byla celá
řada řemeslníků, kteří prováděli řemeslo,
ale jako „fušeři“ bez oficielního povolení.
Mezi soukromé živnostníky patřili i
obchodníci, o těch však až v zápise za příští
rok.
Při cestě z Oseka na Veselíčko stojí č.p.
88, tak zvaný Mlýnec. Býval zde vodní
mlýn, z něhož zůstala jen hospodářská
usedlost a rozlehlý rybník. Z druhé
strany cesty v místech, kde se provádí
vyrovnání silnice a buduje nový most,
stával dům č. 105 zvaný Salajka. V roce
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1959 byla tato kamenná budova pro
značnou
zchátralost
demolována.
Poslední obyvatel byla paní Marie
Povolná.
Sochy – památníky
Na katastrálním území obce se do dnes
zachovaly některé rozličné památky.
V prostoru u Lukavce za topoly, směrem na
Svrčov stojí socha sv. Antonína držícího
dítko v náručí. Zhotovena byla v r. 1943.
Asi před 10 lety nezodpovědní vandalové
sochu poškodili tím, že sv. Antonínovi i
dítku
urazili
hlavy.
Druhá
již
z nezničitelným letopisem je socha sv.
Felixe stojící na odbočce směrem na
Svrčov u Kamenolomu na pokraji
dubového lesa. Před budovu č.p. 7 mezi
vzrostlými lipami a kaštany stojí velmi
pěkná socha sv. Floriána z roku 1760. Byla
již dvakrát opravována. Poprvé v r. 1909 a
podruhé v r. 1975. Od druhé renovace je
opatřena oplocením, aby děti po ní
nemohly lozit jak tomu doposud bylo.
V zahrádce mezi poštou a správní budovou
zámku stojí socha sv. Josefa z roku 1783.
Před vjezdem do parku ze strany z Ulice
stojí socha sv. Aloise z r. 1780. Je také
poškozená uražené jedno rameno kříže.
Nad vesnicí v lese u višňového sadu
JZD stojí zachovalý žulový pomník.
Postaven byl r. 1905 při 100. výročí
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Napoleónských bitev. Na jeho zadní straně
je vepsáno: „Chrabrým vojínům rakouským
a ruským ve zdejším zámku za válečných
1805, 1809 a 1812 zesnulým, poslední tuto
odpočinek dopřán“. Přední strana hlásá, že
pomník byl „zbudován spolkem vojenských
vysloužilců okolí Prosenického přispěním
vysokoblahorozeného
hraběte
Podstatského-Lichtensteina
císaře
ruského ministerstva války, okolních obcí
a spolků a korporací i dobrodinců“.
U školní budovy, při cestě na
Roubanina na bývalé Janáčkově zahradě
stojí pomník z Jugoslávského mramoru.
Písmo na něm je provedeno lístkovým
zlatem. Byl zbudován v roce 1964 na
památku občanů, kteří padli za první i
druhé světové války. každoročně se zde
v květnu koná celoobecní naší vlasti
slavnou RA od fašistické nadvlády v roce
1945. V zámeckém parku u lesíčka – skupiny
smrku při hlavní cestě stojí obelisk
z modré droby, ve kterém je vytesán
letopočet 1945. Jedná se o základní kámen
pro vybudování památníku obětem II.
světové války.
Ve vesnici jsou zachovány tři kaple.
Nejstarší z nich je pravděpodobně na
Vicinově. Je v ní socha sv. Jana
Nepomuckého a také se zde konávaly
v květnu bohoslužby, co by hody.
Zbudována byla v roce 1707. Nad vesnicí
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blízko lesního školního hřiště stojí
kaplička, která dominuje obci svým
zasazením do terénu nad vsí. Uvnitř je
obraz Božského srdce, a srdce Panny Marie
i několik sošek svatých. Do dnes se zde
v měsíci
květnu
konají
„májové“
pobožnosti. Před kapličkou jsou na
ocelových podstavcích upevněny lavice. Je
zde vždy příjemné poseděti a rozhlédnout
se krajem „moravské brány“ od Hranic až
po Přerov. Celé okolí i samotná kaplička je
udržováno členy lidové strany. V místní
části Tupci stojí uprostřed návsi kaple
z roku … . Rovněž má pěkně upravený
vnitřek a v době mariánských svátků
v květnu, se zde rovněž konají pobožnosti.
Pověst
V lese za Lukavcem je oplocen prostor,
ve kterém stojí malá kaplička se soškou p.
Marie, obrostlá divokou vegetací. Místo je
to malebné a při procházce lesem není snad
každého, kdo by se nezastavil a
nerozpomenul. Tato část lesa je dobrým
orientačním místem. Každý ví, kde to je „u
Panenky Marie“. Pověst říká, že kaplička
byla zde zbudována jako díku vzdání.
Jednou při projížďce na koni přistihla
zámeckou paní v těchto místech veliká
bouře. Před přívalem vody, větrem ale i
hromy a blesky se ukryla za kmen mohutné
jedle. Když bouře minula a ona se šťastně
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vrátila na zámek, vyprávěla co se jí
přihodilo. Dostalo se ji vysvětlení jak
nerozumně počínala a jakému nebezpečí se
svým úkrytem vystavovala bleskům. Jak
lehce svou nerozvážností mohla přijít o
život. Za to, že vše dobře dopadlo
poděkovala p. Marií zmíněnou kaplí.
Zvonička
Nad požární zbrojnicí stojí malebná
zvonička. Doba jejího vzniku je asi někde
v roce … . V roce 1970 byla z iniciativy
požárníků provedena její generální oprava.
Z původní zůstal jen dřevení nosník
zvonku. Vše ostatní bylo provedeno nové.
Nový je i způsob pohonu zvonku. Když se
požárníci dávali do opravy řekli si, že po
opravě se také denně bude vyzvánět
klekání a vyprovázet zemřelí. Tradiční
provoz byl díky technickému umu občana
Bohumila
Pokorného
nahrazen
el.
pohonem. Na požární zbrojnici je umístěno
tlačítko a dva nejstarší požárníci občané
Pospíšil Ladislav a Pokorný Bohumil
obstarávali jeho vyzvánění. Zvonek mající
velmi pěkný zvuk byl pořízen v r. 1876
firmou Webr v Brně. na jeho reliéfu je
napsáno: sv. Jene a Maria orodujte za nás!.
Za druhé světové války, když byl nařízen
odvod zvonů, byl tento zvonek díky
tehdejšímu starostovi obce p. Hanzlíkovi
Bedřichovi ponechán a uschován v obci.
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Místo něj byl odevzdán starý zvonek ležící
na půdě škole. Místo něj obdržela obec
zvonek z ocelolitiny velmi špatných
rezonačních vlastností. Po válce byl
sdělán a nahrazen opět nynějším
uchovaným zvonkem. Při jeho opětném
zaklinkání bylo všem milo a byli vděční
těm, kdo jeho úschovu a opětné pověšení
zařídili.
Po blíž zvoničky, před Pospíšilovým
stojí kamenný kříž, pořízen na náklady
pověstné obce Veseličské v roce 1872 jak
písmo na kříži hlásá. O jeho údržbu a
květinovou úpravu se stará rodina
Pospíšilova č.p. 39. Uprostřed hřbitova
stojí také kamenný kříž pořízen manžely
Kubanovými v roce 1891. Původně stával
před domem 96, ve skale odkud byl na
dnešní místo převezen. Před kaplí v Tupci
stojí také kamenný kříž pořízen obci
Tupeckou v roce 1860.
Za Kramplovou zahradou směrem
k družstevnímu sadu stojí pěkná socha p.
Marie stavohostýnské. Pořízena byla
Františkem a Cecílií Kramplovými v roce
1897. Do dnes je udržována v dobrém stavu
rodinou Kramplovou. V kopci od Oseka
před domem p. Spáčilové stojí socha p.
Marie bolestné. Ty byla pořízena manžely
Kramplovými
v roce
1900.
V době
mariánských svátků v květnu, se zde
schází starší ženy ke společné modlitbě.
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U školy, v rohu Kubanové zahrady
stojí dřevěny kříž. Je oplocen a zahrádka
vždy
pěkně
upravena.
V sousedství
pomníku padlých působí dobrým dojmem.
Na Pastvisku a družstevní váhy stojí
dřevěný pilot s vyřezávaným rámem a
obrazem sv. Aloise. V roce 1971 byl obraz
restaurován malířem – samoukem občanem
Vítem Skopalem z č.p. 58. V letošním roce
byl nákladem vlastivědného muzea
v Přerově
renovován
rodinný
erb
Podstatských a celý oblouk brány ve
dvoře. Je to vjezd do bývalého panského
dvora mezi Zapletalovým Kropkovým.
Snad ještě stojí za to se zmínit, že v lese při
cestě od sv. Antoníčka k dřinové aleji
stávala soška sv. Huberta. Dnes je zde jen
dřevěný kůl, na kterém stávala a ještě
dřevěná bouda – chata sloužící nájemcům
honitby k odpočinku při lovu.
Zemědělství – JZD
JZD v letošním roce nedosáhlo
plánovaných
výsledků.
Nesplnění
výrobních úkolů, nesplnění tržeb nutí
k zamyšlení. Celopodniková opatření ke
zvyšování
výroby
jsou
vzhledem
k dosahovaných výsledků na hranicích
možností. Je nutno hledat nové cesty a
nové formy práce. Dále je nutné, aby každý
družstevník sám řádně plnil svěřené
úkoly, ale také viděl kolem sebe jak jsou
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dodržovány
vnitrodružstevní
normy
všeho druhu a jaký je na pracovištích
přístup socialistickému majetku. Jen při
maximální kázni všech členů můžeme i do
budoucna zabezpečit růst hospodářských
výsledků.
Tolik tedy úvodem k této stati, jak je
uvedeno ve zpravodaji JZD č. 26 z roku 1978,
ve kterém je také proveden detailní rozbor
hospodaření družstva za rok 1978.
Do roku 1978 nastupovalo družstvo
zejména v rostlinné výrobě s rozhodnutím
vyrovnat se ze státním plánem. I když tyto
úkoly byly vysoké – největší od sloučení
JZD byl předpoklad je splnit. Vzhledem
k nepřízni počasí nejen při vegetaci, ale i
při sklizni došlo k nesplnění. Rozdíl
v tržbě za rostlinnou výrobu proti plánu
činil méně o 875 000Kčs.
Výpadek tržní produkce v živočišné
výrobě činí 1 309 000Kčs. V oblasti tržeb
činí však jen 704 000Kčs díky vyšším
realizačním cenám za mléko, vejce a
částečně u tržeb za zvířata. Plán tržeb za
práce a služby pro cizí zákazníky byl
překročen o 330 000Kčs. Jde především o
práce mechanizačními prostředky při
rekultivaci půdy úpravy skládek a
podobně. Plánované úkoly v oblasti
investic ve vlastní režii jsou splněny na
83,9 % ovšem v rozpočtových cenách je
objem aktivizace investic splněn. Pozitivní
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je vývoj v produktivitě práce, kde bylo
dosaženo výše 89 832Kčs na pracovníka.
Oproti roku 1977 je zvýšení o 10%. Nutno
brát v úvahu, že JZD má řadu plodin
náročných na ruční práci a některé
malovýrobní stáje u skotu. Dochází ke
snižování počtu pracovníků a potřeby
ruční práce zaváděním nové techniky.
Např. samochodné sběrně rybízu. Tím
nastává výrazný pokles čerpání nákladů
na 100Kčs výkonu. V roce 1974 byl náklad
na 100Kčs výkonů potřeba 29,18 Kčs. Letos
jen 24,99 Kčs. Letošní odměny včetně
podílů byly zvýšeny o proti plánu o 225Kčs.
V průměru činí 24,542Kčs za rok na
jednoho pracovníka. Tímto se naše
družstvo řadí mezi družstva s průměrnou
úrovní odměňování v intervalu 22 až 28
tisíc Kčs na pracovníka a rok.
Pro úplnost ještě pár číselných
ukazatelů. Výnosy z obilovin činily:
Pšenice ozimná na ploše 707 ha, což je celé
JZD vydala 48,8 q/ha. Středisko Veselíčko
na ploše 301 ha sklidilo 51 q/ha. Ječmen
jarní na ploše 660 ha vydal 42,1 q/ha.
Z toho středisko Veselíčko sklidilo 106 ha
po 45,6 q/ha. Cukrovka byla pěstována na
340 ha a vydala 424 q/ha. Na Veselíčku
byla cukrová řepa na 60 ha. Sklizeň ovoce
a zeleniny byla následující. Rybízu bylo
sklizeno 3159,08 q. Z toho jen na Veselíčku
1522,22 q. Jablka celkem 157469 q. Z toho
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Veselíčko sklidilo 1524,98 q. Broskve byly
pěstovány jen na středisko Veselíčko a
bylo sklizeno 170,88 q. Rovněž tak višně,
kterých se sklidilo 239,08 q. Hrušek
celkem 66,98 q. Z toho na Veselíčku 66,46 q.
Výroba ovoce byla letos splněna jen u
rybízu. Ostatní sortiment vzhledem
k nepřízni počasí ale také vysokému plánu
splněn nebyl. Do budoucna je nutno
počítat s dalšími investicemi v této oblasti
s prováděním výsadby dalších višní a
rybízu na středisku Veselíčko. První část
výsadby sadu v hodnotě 1 595 000Kčs bude
dokončena v r. 1979. Touto a další
výsadbou se definitivně změní i tvář naší
vesnice. Veselíčko se stane velikou
zahradou.
Počasí
Počasí
v letošním
roce
mělo
následující průběh. V lednu jen z počátku
měsíce kolem 3°C, pak nastala obleva, mlhy
a deště. mrznout začalo až v druhé dekádě
od –7 do –10°C. V březnu koncem I. dekády
přišli deště. Dne 17.3. byla silná bouřka.
19/3 se objevili skřivani a 28/3 začaly polní
práce. V dubnu však v druhé dekádě přišly
noční mrazy, sněžení a bouřky. Měsíc
květen měl střídavý průběh. Chladné dny,
ale také dny s teplotou 25°C až 30°C. Deště
i krásné slunné dny. Červen se vyvíjel
velmi hezky. Ovšem 8. června se přihnala
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bouře s krupobitím a průtrží mračen. Toto
špatné počasí vydrželo celý měsíc. Ledové
deště, bouře a krupobití. Zlepšení nastalo
až v II. dekádě července. Teploty
vystoupily na 19°C až 20°C. Ve dnech 21. až
23. prudký pokles teplot. V noci 23/7
hlásila Olomouc – 1°C. Během 4 dnů
vystoupily teploty opět na +27°C až +30°C.
Do srpna jsme vstoupili s krásným počasím.
Od 18/8 však nastala prudká změna.
Chladno a krupobití. V září ještě střídavé
počasí vydrželo. V II. dekádě dosahovaly
teploty až +20°C, ale závěrem měsíce bylo
chladno a deštivo. Teploty se pohybovaly
10-12°C. V říjnu po 10. beze změny, pak bylo
krásně, teploty 20-22°C. Po 15. říjnu
nastalo ochlazení a začalo pršet. Tento
vývoj trval do kraje měsíce listopadu.
Potom se ukázalo dobré počasí, teploty se
pohybovaly mezi 2-10°C. Od 26/11 začalo
silně sněžit. Sníh padal mokrý a bylo jej až
do výše 35 cm. V prosinci, jeho první
dekádě, nastaly mrazy. Teplota poklesla až
na –19-20°C. Ve druhé dekádě se pronikavě
oteplilo, sníh stál, teploty se drží kolem
0°C. Mlhavé, zamračené počasí trvalo až
do Silvestra. Během silvestrovské noci
však se počasí tak náhle změnilo, že
mnohým
občanům
zapříčinilo
problematické vykročení do r. 1979.
Teploty během této noci klesly až na –15°C.
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Pro obsáhlost zápisu o MLK a
uvedeného popisu zajímavých budov v obci.
Rovněž tak památek, se letos nedostalo
místa na některé společenské organizace a
zařízení. Tento bude dopřán prostor při
provádění zápisu za r. 1979.
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Rok 1979
Letošní rok dostal do vínku zcela
zvláštní přívlastek. Byl prohlášen:
„mezinárodním rokem dítěte“. Stalo se tak
z iniciativy samotné OSN. Cílem této akce
je přispět k zajištění základních práv dětí a
odstranění
otroctví,
hladu,
bídy,
negramotnosti a těžké fyzické práce dětí,
které ještě dnes v mnohých částech světa
jsou hlavními příčinami dětského strádání.
V tomto duchu jsou organizovány různé
humánní i hospodářské akce. Pomoc
v tomto směru je zaměřena především do
rozvojových zemí, kde děti trpí nejvíce. Ani
náš stát nestojí stranou a aktivně se na
náplni tohoto cíle podílí. heslem roku
bylo „Dětem mír a šťastnou budoucnost“.
Celý
rok
byl
doslova
nabití
celospolečenskými
a
politickými
událostmi. k prvé z nich došlo hned
v únoru. Celý svět se zachvěl při
vojenském napadení Vietnamu Čínou. Stalo
se tak v sobotu 17/2 kdy čínské ozbrojené
síly pronikly na území Vietnamské
republiky. Došlo k značnému pustošení
země, k velkým ztrátám na životech
bezbraného civilního obyvatelstva. bylo
to velké dobrodružství čínských Maoistů
nebezpečné pro celý svět.
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Salt 2
Důležitým momentem roku bylo
setkání představitelů dvou mocností, na
jejichž vzájemných vztazích je značně
závislý celosvětový vývoj. Bylo to setkání
Leonina Brežněva a J. Cartra ve Vídni. Zde
ve dnech 15.-18. června při jejich jednání
došlo k uzavření velmi významné dohody
o omezení strategických útočných zbraní,
nesoucí název SALT 2. Přípravy na
uzavření toto smlouvy byly zahájeny již
v roce 1969. SSSR i USA se této smlouvě
zavazují dodržet početně stanovený limit
nosičů jaderných zbraní do roku 1985, kdy
bude projednána nová dohoda SALT 3.
(Strategie Arms Limitatiou Talks) celá
dohoda má 3 části a je to nejzávažnější
dokument, který mezi představiteli SSSR a
USA od druhé světové války z vojenského
hlediska došlo.
Nebezpečné ohnisko pro světový Mír
vzniklo v Iránu. Svržením Šaha Rézy
Pahlávího došlo ke krizi mezi touto zemí a
USA. Zdá se, že boj o naftové zdroje, které
budou mít stále větší význam pro
celosvětové hospodářství, se dostává do
nové fáze.
V naší
vlasti
v letošním
roce
převládaly události ekonomického rázu.
Již samotné vykročení do roku 1979 bylo
zcela zvláštní o což se postarala samotná
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příroda. Přes noc z 31/12/1978 na 1/1/1979
tedy silvestrovské noci nastal náhlý
pokles teploty a to z +8°C na –16°C. Během
zhruba 7 hodin. tyto mrazy kolem –15°C
trvaly pak celý týden. Vznikla kalamitní
situace v celém národním hospodářství.
Vázla těžba uhlí, především v povrchových
dolech na Mostecku, Kladensku, kde byla
situace nejvážnější. Vázla přeprava, neboť
na železnici stály tisíce nevyložených
zamrzlých vlaků se substráty. Zamrzlé
železniční
vozy
s uhlím
chyběly
v elektrárnách,
teplárnách.
Nastal
kritický nedostatek ve výrobě el. energie.
Chod celého hospodářství byl narušen.
Vzniklou situaci bylo nutno řešit. Proto
byla zavedena celá řada úsporných
opatření
dočasného
charakteru.
V továrnách bylo přistoupeno k vypínaní
el. proudu i na několik hod denně podle
dohodnutého regulačního plánu. Na
školách
byly
zavedeny
mimořádné
prázdniny. Školní komplexy se nevytápěly,
ale jen „temperovaly“ proto zamrznutí.
V Československé
televizi
nastalo
k omezení vysílacích časů. Do provozu jsou
uváděny náhradní zdroje tepla a na
výrobu el. energie.
Vážná situace v dopravě si rovněž
vyžádala mimořádné řešení. Rozmrazování
železničních vagónů si vyžádalo narychlo
budovat rozmrazovací tunely, které zase
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potřebovaly tepelnou energii. Mnohé byly
vytápěny provizorními způsoby, tak jak
kde byly podmínky. Byly použity motory
z vyřazených
tryskových
letounů.
Vyřazené parní lokomotivy a jiné zdroje.
Pro uvolnění vodní cesty na Labi byly
přivolány na pomoc ledoborce z NDR. Toto
vše se však odrazilo v poklesu výroby
v továrnách a v celé ekonomické oblasti
našeho národního hospodářství. Z toho
důvodu došlo v průběhu roku k zavedení
regulačních opatření v různých oblastech
včetně trhu.
Jen díky velké obětavosti lidí,
především
v rozhodujících
oblastech
národního hospodářství, nedošlo hlavně
v počátku roku, kdy situace byla
nejvážnější,
k narušení
zásobování
obyvatelstva základními druhy zboží a
potravin, teplem. Situace byla zvládnutá a
nastalo hodnocení příčin a přijímání
opatření, aby podobné rozmary přírody
zase někdy v budoucnu nás nezastihly
nepřipravené.
V návaznosti na tuto situaci a
vzhledem k celosvětovým energetickým
potížím především s naftou, byla nucena
vláda přikročit k zavedení některých
nepopulárních
regulačních
opatření.
Veřejnost se tak dozvěděla 23. července
ústy ministra federálního cenového
úřadu ČSSR s. Michala Cobolčina. Aby bylo
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dosaženo změn ve využívání surovin a
energií
všeho
druhu
k jejich
efektivnějšímu
zhodnocení,
nastala
úprava velkoobchodních cen v celé oblasti
palivoenergických zdrojů. Byly zvýšeny
maloobchodní ceny uhlí, koksu, topné
nafty, tepla tj. páry, elektřiny a to
v průměru o 50%. Konkrétně topná nafta
z 0 hal. na 2,– 1 l.
I ve sféře služeb došlo k úpravě cen a
poplatníků. Poštovné a telekomunikační
služby konkrétně činí u doručování
pohlednic ze 30 h na 50 h, dopisnice z 60 h
na 1Kčs. Obdobně balíky, telegramy a
hlavně telefonické hovory. Závažným
opatřením,
nejvíce
kritizovaným
a
diskutovaným byla úprava cen dětského
odívání. Byla zrušena preference, která na
dětské oblečení až doposud, byla státem
dotována. Všechna tato opatření se nutně
promítla do rozpočtu každého občana, ale
hlavně do finančních rozpočtů rodin a
důchodců. Proto vláda zvažovala jak
zmírnit
tento
negativní
vliv
na
obyvatelstvo. Ve snaze sjednat nápravu u
rodin a důchodců, od 1. srpna byly
upraveny důchody, došlo k jejich zvýšení o
30Kčs měsíčně a výchovné k důchodům o
50Kčs na každé dítě.
V denním tisku se začaly stále častěji
objevovat články, které se snažily objasnit
celosvětové problémy se surovinami a
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energiemi všeho druhu. Jejich stále
stoupající ceny a stále těžší jejich
zabezpečování. Tedy i tento dopad na naši
ekonomiku. Např. v našem krajském deníku
Nová svoboda je tato problematika
rozebírána dne 4/8 a tento komentáře je
přílohou tohoto zápisu.
Dá se říci, že i zavedení dvojího času
bylo vyvoláno současnou ekonomickou
situací. od 1. dubna se zavedením letního
času připojili ke státům, které již léta dvojí
čas používají . Přes obavy z chaosu, které
může toto opatření vyvolat v občanském
životě nutno dodat, že se občané rychle
přizpůsobili bez větších potíží nebo
zmatku. Rozhlas i ČT svými relacemi
značně přispěli k hladkému zavedení pro
nás doposud neznámé organizační změny
v denním životě každého z nás.
Smrt Ludvíka Svobody
Nejtruchlivější událostí roku bylo
pro všechen lid úmrtí armádního
generála, bývalého prezidenta republiky
Ludvíka Svobody. Zemřel 20. září 1979.
V zemřelém, ztrácí naše vlast velikou
osobnost, která je neodmyslitelná od naší
novodobé poválečné historie. Příčinou
smrti dle úřední zprávy bylo náhlé selhání
srdeční činnosti.
Ludvík Svoboda se narodil 25.
listopadu
1895
v Hrozenkově
na
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českomoravské
vysočině.
Vyrůstal
v početné rodině na chudém Horácku.
V roce 1915 byl povolán do rakouskouherské armády a poslán na frontu do
Ruska. Po jednoročním zajetí se v r. 1920
vrací do vlasti a ujímá se vedení
hospodářství po svém otci. Po dvouletém
hospodaření a výpomoci v rodině se v roce
1922 vrací zpět k armádě a působí
v jednotce na východní Moravě. V době,
kdy je již světu zřejmé, že hitlerovské
plány na uchvácení moci začínají být
reálné, odchází L. Svoboda v ráží 1938
s celou skupinou vojáků do Polska, pak do
Ruska,
kde
z pověření
Klementa
Gottwalda se ujímá vedení pro utvoření
prvního československého samostatného
praporu, který se nejvíce proslavil
hrdinským bojem o Sokolovo. Pak
následovala léta velení a bojů v čele první
samostatné čs. brigády a později prvního
čs. armádního sboru. V čele této jednotky
stal i při heroickém boji v průmyslu Dukla.
V dubu 1945 byl jmenován členem vlády a
ministrem národní obrany. od r. 1948 do
roku 1950 byl členem ÚV KSČ. Pak ovšem
přišla „padesátá léta“ období krize ve
straně, doba kultu osobnosti a L. Svoboda
byl spolu s ostatními pronásledován a
posléze uvězněn. Nezatrpěl však. Po
propuštění z vězení, na zákrok přátel ze
sov. svazu pracoval a své nesmírně bohaté
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zkušenosti vojáka velitele uplatňoval po
2 roky 1954-56 jako náčelník Vojenské
akademie Klementa Gottwalda v Praze.
V té době také napsal své vzpomínky a
paměti i různé studie po nejvíce z období
druhé světové války. Mezi tato díla patří
velmi zdařilé dílo kniha „Z Buzuluku do
Prahy“. V krizové době ROKU 1968 byl 30.
března zvolen prezidentem ČSSR. Stal se
opět členem ÚV KSČ a jeho předsednictva.
Významně přispěl, díky své rozvaze,
přirozené autoritě a to i za hranicemi naší
země. K vyřešení krize a má osobní podíl na
odvrácení národní katastrofy. V květnu
roku 1975 byl chorobou postižen, z funkce
prezidenta uvolněn. Ve funkci ÚV KSČ byl
ponechán. Zbytek života žil v ústraní
v kruhu rodiny.
Byl nositelem mnoha našich i
zahraničních
vyznamenáních.
Byl
trojnásobným hrdinou ČSSR. Dvakrát
obdržel řád Kl. Gottwalda. Řád republiky.
Řád bílého lva I. stupně. Řád slovenského
národního povstání. Řádu 25. února 1948.
Řádu vítězného února a další vyznamenání
a řádů a medailí. Byl také vyznamenán
titulem
Hrdina
Sovětského
svazu.
Dvakrát mu byl udělen Leninův řád. Řád
Suvorova. Řád VŘSR. Byla mu také udělena
Mezinárodní Leninová cena za upevnění
Míru mezi národy. Byl poctěn řády a
vyznamenáními, řády dalších států.
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Naše vlast se se svým synem hrdinou
rozloučila 27. září. Ve Španělském sále
Pražského hradu promluvil nad jeho rakví
dr. Gustav Husák, prezident ČSSR. Ve
zjevném pohnutí mu poděkoval za vše, co
pro blaho své země, kterou vroucně
miloval za svého bohatě naplněného
života
vykonal.
Ve
Strašnickém
krematoriu mu vzdal hold jménem všeho
lidu země dr. Lubomír Štrougal předseda
vlády ČSSR. Celý člověk oddaný lidu a své
vlasti. Člověk čestný, který dokázal trpět
příhoří, přinášel oběti. Čest, jeho památce.
NF v obci
Život v naší obci probíhal pod vlivem
všech
hospodářských,
ekonomických
přeměn a opatření, ale bez výkyvů a
zvláštností. Denní koloběh i společenský
život v naší obci poměrně bohatý a
rozmanitý, brzy každou událost odsunul
mnohdy až v zapomnění. O vše co se v obci
dělo rozhodovala některá ze složek NF.
Místní výbor národní fronty, v jehož čele
stál občan Kuban Karel, sdružoval a
koordinoval tyto zájmové a společenské
organizace, přes své zástupce:
KSČ a PSVB (komunistická strana
československá a pomocná stráž veřejné
bezpečnosti) s. Lehnert Josef
ČSL (československá strana lidová) br.
Krampla František
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SSM (socialistický svaz mládeže)
Mužík Jiří
PO SSM (pionýrská organizace při
SSM) Pokorná Jitka
SPO (svaz požární ochrany) Suchánek
Josef
TJ Sokol (tělovýchovná jednota)
Drábek Jiří
ČČK (československý červený kříž)
Králová Jaroslava
LSD
Jednota
(lidové
spotřební
družstvo) Hučín Antonín
LSD Jednota m.č. Tupec Kolková L.
ČMS (česká myslivecká společnost)
Petráš Jindřich
SPB
(svaz
proti
fašistických
bojovníků) Nádvorník Julius
SDR (svaz družstevních rolníků) Ing.
Hudec R.
SČSP
(svaz
československosovětského přátelství) Švarc František
ČSOZ (český svaz ovocnářů a
zahrádkářů) Gogelová Marie
Svazarm
(svaz
pro
spolupráci
s armádou) Hanzlík Jaroslav
SRPŠ (svaz rodičů a přátel školy
Do schůzí MV NF jsou dále zváni
zástupci JZD a DVÚ (dětského výchovného
ústavu). Uvedené zkratky jednotlivých
organizací jsou běžně i úředně užívány, je
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možné se s nimi setkat i v této knize, proto
jejich plný název v závorce.
Ne všechny organizace pracují stejně
dobře. Jsou některé velmi aktivní, ale také
takové, co nevyvíjejí žádnou činnost.
Zpravidla je to dáno úrovní a kvalitou
funkcionářů, co jsou v čele té či oné
organizace.
KSČ
Vedoucí složkou v NF je VO KSČ.
V této organizaci byly během roku konány
přípravy k výměně členských legitimací.
Byl hodnocen každý člen, jaký měl přístup
k plnění svých členských povinností a jak
aktivně pracoval i v jiných společenských
organizacích. byly prováděny pohovory,
kde každému bylo řečeno všem své
stranické povinnosti nesplní a co je třeba
zlepšit. Činnost této organizace byla po
celý rok ovlivňována usnesením ÚV KSČ
jeho 14 plenárním zasedáním. Toto
usnesení se stalo dokumentem pro práci
organizací KSČ všech stupňů. hovořilo se
v něm o vysoké náročnosti a kritickém
adresném přístupu všech členů k plnění
vytyčených úkolů. Ale také o poctivé
kontrole
dosažených
výsledků
na
pracovištích ve veřejném životě. Ukládalo
tak podílet se všem členům strany na
odstraňování nedostatků v národním
hospodářství. Odstraňovat nedostatky a
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slabá místa ve výrobě i v řízení a
organizaci.
Členská základna v závěru roku činila
37 členů základních a 57 členů
registrovaných. Složení výboru se proti
roku 1978 nezměnilo. Funkce zůstaly
stejné jen s. Vagrčka byl nahrazen s.
Klimentem jako člen výboru bez funkce.
Bylo svoláno během roku 26 výborových
schůzí. Řešily se na nich převážně otázky
vnitrosvazového života, vyvolané právě
probíhajícími
pohovory,
vyvolané
výměnou členských průkazů. Nakonec při
pohovorech všichni členové obstáli a všem
byly předány nové členské legitimace. Jako
lektoři pro vnitrostranické vzdělávání
členů byli s. Velešík – tajemník MNV a s.
Pospíšil R., ředitel zdejší základní školy.
Zahrádkáři
Velmi dobrou činnost po celý letošní
rok vyvíjela ZO ČSOZ. Její název se
v průběhu
změnil
na
ČZS
(český
zahrádkářský svaz). Místní organizace má
také dobré zastoupení ve vyšších
svazových orgánech, což je také na úrovni
celé organizace znát. V okresním výboru
ČZS je zastoupena přítelem Rychtářem.
V okresní revizní komisi přítelkyní
Gogelovou. V komisi žen při OV ČZS
přítelkyní Srubkovou Zdenou. Na okresní
konferenci zastupovala místní org.
přítelkyně Vogtová Marie. Zahrádkáři si
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vedli ve vnitrosvazové soutěži vyhlášené
na počest VI. sjezdu ČZS – zde došlo také ke
změně názvu. V rámci této soutěže
uskutečnili 3 tématické zájezdy. Jeden na
tři dny do Vysokých Tater. Zorganizovali
přednášku o pěstování květin, kterou
provedl Ing. Raška – pracovník JZD.
Pro své členy, ale i pro ostatní
zájemce zorganizovali hromadný nákup
bramborové sadby a ovocných stromků.
V zemědělství při výpomoci ve špičkových
pracích odpracovali 960 brigádnických
hodin. Při výsadbě a sklizni ve společné
zahradě odpracovali 620 hodin. Na akcích
„Z“ (zvelebení) organizovaných MNV
odpracovali 188 hod. Při výsadbě, úpravách
a rekonstrukcích svých předzahrádek a
vlastních domků odpracovali 850 hod.
V rybízovně při průřezu keřů 10 hod, při
ničení plevele 8 hod, při hnojení 4 hod a
vlastní sklizeň si vyžádala 842 hod.
Celkem bylo sklizeno 11 q 98,5 kg rybízu
v ceně 7 550Kčs. Na mzdách bylo vypláceno
1 797Kčs.
Do plánu činnosti pro rok 1980 so
vytyčili cíle ještě náročnější:
1. Dokončit úpravy ocelokůlny na
pastvistku včetně terénu okolo
tak, aby zde mohl být v roce 1980
zahájen výku ovoce.
2. Přihlásit se do soutěže „Rozkvetlá
ulice“.
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3. Uskutečnit přednášku na téma
„Pěstujeme a zakládáme sklaky a
předzahrádky“.
4. Uskutečnit 6 tématických zájezdů.
5. Společně obdělávat a pečovat o
přidělenou
rybízovnu.
Tuto
společně sklidit.
Na výroční členské schůzi byl do
čelna této ZO zvolen za předsedu Velešík
Antonín.
Červený kříž
Druhou společenskou organizací,
která v tomto roce prokazovala zvýšenou
aktivitu byl ČČK. Bylo to i tím, že byly
uskutečněny oba republikové sjezdy. Osmý
celostátní sjezd se konal ve dnech 15.-16.
června. Pod vedením předsedkyně s.
Caletkové Marie místní organizace
uskutečnila řadu prospěšných akcí. Mezi
nejzajímavější přednášky uskutečněné
v tomto roce patřila přednáška Mudr.
Růžičkové z Hranic „Nebojte se stáří“.
Dobrovolnému, bezplatnému odběr krve se
podrobilo 26. občanů. Dobrovolné sestry
provedly 106 ošetření. Asistenční službě
při pořádání různých společenských a
sportovních akcí věnovaly 76 hodin.
Celoročně členky ČČK pečovaly o údržbu
zeleně na veřejném prostranství před
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poštou a u pomníku padlých. Při této
údržbě odpracovaly 301 hod.
Za svou trvale dobrou práci obdržela
tato org. od OV ČČK titul „Vzorná ZO ČČK
pro r. 1978“. Obhájit tento titul bylo i
cílem pro tento rok.
TJ Sokol
Ke značnému zlepšení činnosti došlo
v TJ Sokol. Změny ve výboru se projevily
zlepšenou organizací v celkové práci.
Pravidelně probíhala cvičení ZRTV
(zájmové a rekreační tělesné výchově)
jednotlivých složek. Uskutečněno bylo i
několik
dalších
významných
společenských akcí. Mezi nejúspěšnější
patřilo „Zahájení turistické sezóny 1979“.
Turisté Přerovského okresu k zahájení již
23. ročníku 100. jarních kilometrů si
vybrali malebné prostředí naší obce.
Zorganizováním a zajištěním pobytu
včetně občerstvení, byla pověřena TJ
Sokol Veselíčko. V sokolské zahradě –
v místě budovaného areálu kultury a
sportu se sešlo přes 800 turistů z celého
okresu. K slavnostnímu programu měrou
vrchovatou přispělo také krásné slunné
počasí. Vydané „Pamětní účastnické listy“
včetně příležitostného razítka se jménem
naší obce a osmi stránkový program, kde
byla stručně uvedena i historie obce, byli
velmi dobrou propagací přírodních krás i
hezkého položení naší obce. TJ se velmi
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dobré zvládnutí tohoto úkolu dostalo
poděkování od zástupců OV ČSTV
v Přerově. Samotným účastníkům srazu se
zde také velmi líbilo.
Stezka umučených 3. ročník
V rámci akcí organizovaných na
počest
Mezinárodního
dítěte
byl
uspořádán 3. ročník turistického pochodu
„Stezky
umučených“.
Po
zahájení
v Sokolské zahradě a slavnostním nástupu
všech účastníků pochodu následovalo
položení kytice před pomníkem obětem
obou světových válek. Následoval branný
závod v prostoru zámeckého kopce a
sokolské zahrady. Vyvrcholením akce byl
společný
pochod
k místu
upálení
Zákřovských mučedníků na Žalov.
Ohňové poselství
Velmi pěknou akcí bylo zahájení
příprav na CS 1980. Dne 5. října v předvečer
35. výročí Karpatsko-dukelské operace,
sešli se občané a mládež opět v Sokolské
zahradě, aby vzpomenuli hrdinství jehož
bylo zapotřebí k navrácení svobody naší
drahé vlasti. Na celém území ČSSR vzplálo
v ten večer 2000 vater – ohňů poselství.
Největší vzplál na strahovském stadionu
v Praze, kde bude v roce 1980 uskutečněna
celostátní spartakiáda-
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Naše obec byla štábem CS při OV ČSTV
v Přerově vybrána k tomuto účelu pro
svou vhodnou zeměpisnou polohu, neboť
další vatra byla na Helfštýně a
v Pavlovicích a dále v Hostýnských
horách, takže bylo vizuální spojení. Dále
proto, že obec Veselíčko má vynikající
historii v účasti na všech předešlých
spartakiádách. Tímto ohňovým poselstvím
jsme byli spojeni s celou vlastí. Přesně
v 18:30 hod byl spuštěn státní rozhlas, kde
na stanici Hvězda měl být dán centrální
povel k zahájení akce. Do 19hod bylo
hovořeno o událostech v Dukelském
průmyslu před 35 léty a o historii
společných vystoupeních sportovců na
Strahově. Úderem 19hod zazněla znělka CS
a byl vydán povel k zapálení všech 2000
ohňů. Akce u nás v Sokolské zahradě
pokračovala
projevem
o
historii
spartakiád v obci. Kdo se které CS
z Veselíčka v Praze zúčastnil a také jak
bude organizován nácvik skladeb na CS
1980. Po společném posezení u ohně a
opékání buřtů, byl promítnut film o
okresní spartakiádě v Přerově z roku 1975,
kde se mnozí cvičenci mohli na sebe
podívat.
Tímto večerem bylo defacto zahájeno
dlouhé období příprav na ČS 1980. V čele
těchto příprav bude stát TJ Sokol. Celá NF
však bude muset pomoci především při
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náboru cvičenců a také při vytváření
podmínek k tomu, aby ti, kteří se rozhodli
nacvičovat některou ze skladeb mohli na
nácvik plně soustředit. Vzhledem k tomu,
že se má provádět oprava sokolovny, bylo
dohodnuto, že se bude nacvičovat
v kulturním domě. Jak to vše dopadne nám
řekne příští rok.
Svazarm
Místní
organizace
Svazarmu
uskutečnila dne 10. června dukelský závod
branné
zdatnosti.
Byla
akce
zorganizovaná pro mládež v rámci akcí
pořádaných k Mezinárodnímu roku dítěte.
Aby úroveň závodu byla co nejlepší byl
ustaven organizační výbor ve složení:
Ředitel závodu
Spáčil Drahomír
Předseda org. závodu
Hučín
Antonín
hlavní rozhodčí Hon Zdenek
hospodář
Kovařík Lubomír
velitel tratě
Valášek Antonín
hlavní počtář
Valenta Jiří
rozhodčí disciplín Šobáň Petr, Panák
Ivo
Přihlášky přijímal a evidoval Hanzlík
Jaroslav. Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách. Ve střelbě ze vzduchovky,
malorážky, hod granátem a překonání
terénní překážky. Věkové kategorie byly
tyto:
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10-12 let 600 m
13-15 let 1000 m
15-16 let 1500 m
17-19 let 3000 m
19-22 let 5000 m
22 a více (muži)
5000 m
19 a více (ženy) 1500 m.
Za prvé až třetí místo byly
závodníkům předány medaile a diplomy. Za
čtvrté, páté místo účastnické diplomy.
Vítězové
každé
kategorie
navíc
upomínkovou věcnou odměnu. Závodu se
zúčastnilo přes 60 závodníků.
Požárníci
Požárníci již řadu let patří mezi
nejagilnější složky NF v obci. Dosažené
výsledky ve své činnosti za letošní rok
hodnotili na VČS dne 18/11. Z výroční
zprávy jsme se dozvěděli, že požárníci
nasbírali 9 800 kg kovového odpadu.
V zemědělství při špičkové sezónní práci
odpracovali 675 hod. Pro potřeby MNV
převážně při realizaci volebního programu
odpracovali 460 hodin. Při údržbě
techniky, výzbroje výstroje to bylo 187
hod. Údržba budova – obou zbrojnic a
vodních zdrojů 573 hod. Preventivní
prohlídky, při kterých zjišťovali jak
občané dodržují zásady protipožární
prevence provedli ve 287 bytech to je
včetně chat u tří rybníků. K tomu, aby byli
schopni tyto úkoly splnit bylo zapotřebí
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dobrou organizaci práce výboru ZO, ale i
pochopení členstva. za tím účelem bylo
svoláno 14 výborových a 4 členské schůze.
Mimo tuto, řekl bych pracovní činnost
uskutečnili požárníci 4 taneční zábavy a
pro zachování starých lidových tradic
vodili medvěda. Při tří denním zájezdu „za
krásami naší vlasti“ navštívili Žďár nad
Sázavou a tamější muzeum knihy. Pro velmi
dobrou kuchyni a velmi hezký starobylý
ráz budovy a i interiéru, poseděli
v Maršovské rychtě. Prošli hradem
Karlštejnem. Prohlédli si i poutní místa na
sv. Hoře u Příbrami. Zastavili se na zámku
Konopiště a uctili památku prvního
prezidenta Tomáše Garigue Masaryka i
jeho rodiny u rodinného hrobu v Lánech u
Prahy. Navštívili hlavní město Prahu a
prohlédli si Strahovský stadion, Ruzyňské
letiště,
Hradčany
na
Vinohradech
nastoupili cestu k domovu.
Velmi
záslužnou
práci
konají
požárníci na úseku výchovy mladé
generace. Práci s mládeží se věnují od roku
1976. Vedou oddíl mladých požárníků ve
věku 12-15 let, dále kolektiv dorostu to je
15-18letá mládež. Pod vedením zkušených
vedoucích si dětí osvojí celou řadu
informací a návyků s požárnické činnosti i
z mnoha dalších společenských oblastí.
Dívky-dorostenky byly letos dokonce
nejlepší v okrese přerovském a po dobu tří
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dnů reprezentovaly okr. Přerov na
krajském přeboru v Rudné pod Pradědem.
Z deseti okresů se umístily na 6 místě.
Pro případ požáru mají k hašení
k dispozici 2 ks požární stříkačky PPS 8 o
výkonu 800 l/min. 1ks PPS 12 a dvě vozidla.
Je T 805 plachotaný valnika mikrobus
Nissa pro 9 osob. V čele této organizace
byl letos předseda Suchánek Josef a
velitel Kliment František.
Myslivci
Zájmová společenská organizace MS –
myslivecké
sdružení
prodělávala
v letošním roce přípravy k reorganizaci –
novému územnímu členění, které se má
v příštím roce uskutečnit v celém okrese
Přerov. Jedná se o velmi delikátní
záležitost,
jelikož
budou
zrušeny
dosavadní hranice honiteb, redukovány
počty členů jednotlivých společností a
s tím související výměna funkcionářů atd.
V důsledku toho se činnost členů MS
soustředila
na
existenční
otázky.
Intenzivně se schůzovalo, jednalo a
kalkulovalo co a jak by bylo lepší.
K dnešnímu dni ještě není znám výsledek
celé této kampaně a tak
se k této
organizaci vrátíme obšírněji v zápise za
rok 1980.
Mládež
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především SSM, TJ Sokol, SPO, Svazarm a
PO SSM. Je pravdou , že SSM nepracuje tak,
jak by bylo zapotřebí. Je to zapříčiněno
nezkušeností
snad
i
pohodlností
funkcionářů,
členů
výboru
této
organizace.
Tito
funkcionáři
jsou
zodpovědni i za práci PO SSM, ale ani zde
není práce cílevědomá. Nejléoe si vede
oddíl mladých požárníků, kde jsou vedoucí
dospělí lidé – členové SPO. Své poslání plní
i oddíl jisker a mladších pionýrů. Ke své
schůzové činnosti používají klubovnu SSM
a prostory v požární zbrojnici. Činnost
svazu mládeže je metodicky řízena OV SSM
v Přerově. Pionýři zase skupinovou radou
při ZDŠ v Oseku n/B. V čele této rady je
profesionální pracovnice, kterou platí a
řídí OPR při OV SSM. Předsedou ZO SSM
byl i v letošním roce student Mužík Jiří.
Instruktorem, vlastně takovým patronem
za KSČ soudruh Šeda Dobroslav.
Činnost OB
Organizátorem
kulturně
společenského života v obci má být OB. Je
to štáb lidí v jehož čele stojí předseda. Tím
byl letos s. Mužík Karel. Svou činnost
však OB omezila jen na správu kulturního
domu v m.č. Tupci, který udržuje a
pronajímá
případným
zájemcům
–
pořadatelům tanečních zábav a jiných
akcí. Dále na činnost hudebního souboru
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hrajícího dechovou i taneční hudbu.
Kapelníkem je občan z Laznik s. Maliňák
Jan. Hudební žánr – repertoár, který tato
hudba hraje není moc žádný, a tak hlavní
těžiště její činnosti je hra na pohřbech,
oslavách a jen zřídka k tanci. Zkoušky tito
hudebníci mívají vždy v něděli dopoledne
v jedné z místnotí kulturního domu v m.č.
Tupci.
Zmínku si zaslouží ta skutečnost, že po
léta nebylo možné dát do pořádku některé
věci v tomto kulturním domě. Až letos,
kdy z iniciativy předsedy MNV s. Spáčila
v úzké spolupráci se s. Mužíkem došlo
k vymalování všech prostor. K vbavení
šenkovní místnosti výčepním pultem.
Opravena byla podlaha v chodbě před
sálem. Spravená střecha, aby nezatékalo a
ještě celá řada drobných, ale pro zlepšení
vzhledů
kulturního
domu
velmi
prospěšných úprav.
Kino MNV
Před léty patřilo do správy OB i
místní kino. Nyní však je kino přímo pod
správou MNV a má svou samostatnou
vedoucí, kterou je s. Jemelková Jiřina.
Promítá se vždy v neděli odpoledne a ve
středu večer. Po technické stránce je kino
vybaveno dvěma promítacími projektory
Meopton
II.
s uhlíkovými
lampami.
Kapacita sálu je asi 120 míst. Návštěvnost
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však není valná. Starší občané nechodí do
kina vůbec. Své v tomto směru sehrává
televize. Jen ojediněle se stane, že přijde
více diváků na nějaký vysloveně „trhák“.
Promítač je s. Pospíšil Rostislav, kterého
zastupuje a jemu pomáhá s. Hanzlík
Jaroslav. Pokladníkem je bývalý ředitel
školy s. Nádvorník Julius.
Pro kulturně společenské vyžití
občanů bylo v průběhu roku uspořádáno
xxx tanečních zábav. Jednotlivé složky NF
uskutečnily 5 autobusových zájezdů po
celé republice. Kulturní komise JZD
organizovala
cyklus
zájezdů
do
Olomouckého divadla. Tato možnost je
využívána i nečleny JZD. Pro vzdělání
občanů byly uskutečněny 2 odborné
přednášky.
Vzhledem
k hustému
autobusovému
spojení
s Lipníkem
i
s Přerovem
využívají
naší
občané
kulturních zařízení těchto měst při
vystupování moderních hudebních skupin
nebo populárních umělců. Jsou to
zpravidla akce finančně velmi náročné,
což si žádná organizace na vesnici
nedovolí pořádat.
s. Vencolvský mezi námi
Dá se říci, že společenský život byl
v obci dosti čilý. Zvláště neustále
zlepšované prostředí v Sokolské zahradě,
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kde jsou všechny letní akce pořádány, láká
stále větší počet návštěvníků na
jednotlivé akce. O některých akcích jsem
se již zmínil v kapitole o TJ nebo SPO,
přesto však ještě věnuji pár řádků jedné
z nich. Byla to beseda s prvním naším
přemožitelem
kanálu
Lamanch,
zasloužilým
mistrem
Františkem
Venclovským,
občanem
z nedalekého
Přerova. Beseda se konala 5. března a
přítomno bylo 140 dospělých a mládeže.
V průběhu besedy byl promítnut film
„Kanál, můj osud“ a „Neporažený vítěz, kde
je dokumentárním způsobem zpracován
první nezdařený pokus i druhý úspěšný
pokus. Řada občanů zná s. Venclovského
osobně, když jako mladík pracoval
v Lipníku u firmy Fr. Wáverky. Ráz besedy
byl velmi srdečný a jen pozdní noční čas
byl důvodem jejího ukončení.
Knihovna
Ke
kulturnímu
vyžití
občanů
přispívala i MLK. Jejich služeb využívalo
163 čtenářů, kteří si vypůjčili 4 285 knih
nebo časopisů. Svou osvětovou činností
přispívala MLK k naplňování jednotného
kulturního plánu obce. Knižní fond byl
obměňován
střediskovou
knihovnou
v Lipníku n/B. Pracovnice této knihovny
uskutečnily v MLK dne 24/5 inspekční
návštěvu, ale nebylo shledáno žádných
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závad. Knihovnice s. Hučínová dělá svou
práci svědomitě, což je možné si ověřit na
řádně vedených dokladech uložených
v MLK. Je potěšitelné, že mezi čtenáři je
hodně mladých lidí a mládeže vůbec.
Půjčuje se vždy v pátek od 17hod do 19hod.
Knihovna je vždy vyzdobena aktuálními
nástěnkami a vkusně upravena včetně
zeleně. Půjčovné je zdarma, čtenář neplatí
vůbec žádné poplatky. K evidenci čtenářů
je vypisována jen osobní karta s osobními
údaji čtenáře a jeho evidenční číslo.
Školství, ZŠ při DVÚ
V letošním roce opět působila v obci
tři školská zařízení. Je to dětský výchovný
ústav – DVÚ se základní devítiletou
školou. V tomto školním roce vlivem nízké
úrovni vědomostí dětí, byly zavedena
orientace učebních osnov na úroveň
zvláštní školy. DVÚ je pracoviště řízené a
obhospodařované přímo KNV odborem
školství v Ostravě. Z tohoto důvodu se
často stává, že celá řada věcí hlavně
provozního
charakteru
není
funkcionářům obce dost nebo vůbec
známa. Těžko pak můžou ovlivňovat např.
údržby objektů DVÚ, využívání půdního
fondu, zelinářství, zahrady a podobně.
Žáci této školy „domováci“ jak je
zvykem mezi občany chlapcům říkat se
velmi aktivně podílejí na budovatelských
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akcích v obci. Za tuto brigádnickou pomoc
byli již několikrát MNV i NF vyhodnoceni.
Ředitelství DVÚ nevede systematicky
kroniku a přes mnoha osobní jednání se s.
Stojanem, ředitel školy, nemám vhodné
podklady pro obšírnější zápis do této
kroniky.
ZŠ
Druhou školou v obci je ZDŠ 2 až 4
postupný ročník. Školní rok na této škole
byl letos zahájen 4. září a ukončen 29.
června. Opět bylo přistoupeno ke
„kooperaci“ se ZDŠ v Oseku n/B., Na
Veselíčku se vyučovalo ve třech třídách.
Ve třídě I. žáci druhého postupného
ročníku v počtu 21 žáků – 8 chlapců a 13
dívek. Vyučovala s. učitelka Šedová
Božena. Z Oseka dojíždělo 11. žáků.
Ve II. třídě žáci třetího postupného
ročníku v počtu 16 žáků – 11 chlapců a 5
dívek. Vyučoval ředitel s. Rostislav
Pospíšil. Všichni žáci z Veselíčka.
Ve III. třídě čtvrtého postupného
ročníku v počtu 32 žáků – 18 chlapců a 14
dívek. Vyučovala výpomocná učitelka s.
Konupočíková
z Prosenic.
Z Oseka
dojíždělo 19 žáků.
Celkem navštěvovalo ZDŠ 69 žáků
z toho
30
z Oseka.
Chování
žáků
odpovídalo požadavkům školního řádu,
proto byli všichni klasifikováni známkou
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1.
Pravidelné
lékařské
prohlídky
prováděla Mudr. Chybová. Za celý rok
nedošlo k záškoláctví a děti chyběly jen
z důvodu nemoci. V I. třídě připadá na
jednoho žáka v průměru za celý školní rok
42 omluvených hodin. Ve II. třídě je již 55
hodin a ve III. je to 72 hodin.
Žáci školy během roku zásluhou
učitelky s. Šedové podíleli kulturními
vložkami na celé řadě akcí pořádaných
složkami NF. Zvláště nutno vyzvednout
účast při oslavách v květnu a říjnu. Při
besedách
s důchodci
a
dalších
příležitostech. Vzhledem k rozmarnému,
vyloženě špatnému počasí se neuskutečnil
ani školní výlet. Oslavy mezinárodního
dne dětí, ač byly velmi dobře zajištěny
nedopadly také dobře. Pro zvelebení školy
a okolí bylo provedeno pár drobných
oprav. Jednou z nich je postavení nové
zídky a plechového plotu mezi školní
budovou a domem p. Merta. Předsedou
SRPŠ byl s. Kropka Josef. Inspekci
v průběhu roku prováděl OŠI – okresní
školní inspektor.
MŠ
Třetí z uvedených školských zařízení
– MŠ nejlépe vlastní kroniku, kde je průběh
roku, veškeré události, vše čím škola žije
podrobně popsáno. Zápis za rok 1978/1979
obsahuje 15 stran na formátu A4. Přesto
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uvádím pár informací i v této knize.
V tomto školním roce vstoupil v platnost
nový program výchovné práce. Tím je ještě
více než dosud zdůrazněno, že předškolní
výchova
je
součástí
jednotného
komunistického výchovně vzdělávacího
systému. V I. oddělení vyučovala s. uč. Jana
Vlacha z Přerova a s. uč. Stanislava
Čočková z Veselíčka. V oddělení II. s.
ředitelka Marie Polášková a s. uč. Dagmar
Panáková, obě z Veselíčka. U zaměstnanců
školy nedošlo proti minulému roku ke
změně.
V průběhu roku došlo k několika
významným návštěvám ve škole. Dne 12/1
se dostavili KŠI Slavíková a OŠI
Michalíková
za
účelem
provedení
hloubkové inspekce hlavního tematického
úkolu roku a to činnost s dětmi podle
nových programově výchovných směrnic.
Inspekce dopadla dobře. Ve všech směrech
byla škola hodnocena dobře. toto byl také
jeden z podnětů pro ONV v Přerově, aby za
doposud velmi dobrou činnosti a vzornou
přípravu i realizaci nových forem výchovy
a výuky byl s. ředitelce Marii Poláškové u
příležitosti oslav Dne učitelů předáno ČU
R ONV v Přerově. Gratulanty byli před.
odboru s. Fišmistr s. Mlčák a tajemnice pro
ideologickou práci při OV KSČ s.
Mateřánková. Dne 12/3 přijeli zástupci
z ONV odboru školství s. Dýčková a s.
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Baselová, které prováděly kontrolu
evidence a technického stavu učebních
pomůcek. Zajímaly se také o dodržování
zásad bezpečnosti práce a protipožárních
směrnic. V květnu 29. navštívil školu s.
Merta vedoucí hospodářského úseku a po
prohlídce celého objektu a zařízení
přislíbil dotaci 30 000Kčs na odstranění
havarijních závad. Ve dnech 4-15. června
působila na škole studentka I. ročníku stř.
pedagogické
školy
v Přerově,
Jitka
Pokorná. Zkušenosti rozdávala při práci
s dětmi v I. oddělení u s. uč. Čočkové.
Školu také během roku navštívila p.
Mudr. Chybová – dětská lékařka i odborný
zubní lékař dr. Veselý. Zdravotní sestra
provedla
28.
května
prověrku
připravenosti dětí do ZDŠ formou testů.
Přes veškerou odbornou péči a zdraví dětí,
vyskytlo se u jednoho žáka onemocnění
úplavicí. Byla nařízena karanténa školy. U
zaměstnanců proveden odběr vzorků i
dětem byly vzaty vzorky, ale vše negativní,
takže karanténní opatření mohla být
zrušena. Při celostátní akci v červenci,
kdy se prováděla různá opatření proti
průjmovým a žlučníkovým obtížím byla ve
škole provedena desinfekce a přísná
kontrola zásob ve skladu potravin pro
kuchyni.
Velmi dobrá spolupráce mezi řediteli
školy a SRPŠ. Výsledkem bylo provedení
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nutných oprav na budově školy a úpravy
v zahradě, což si vyžádalo 1 744 hod ze
strany rodičů a 198hod zaměstnanců
školy. Z hlavních akcí možno uvést:
Provedení fasády čelní strany od silnice a
štítu od Petrášového. Vyasfaltováno
dopravní hřiště a cesty v zahradě.
Vyměněna podlaha v ložnici dětí atd. Pro
lepší údržbu zelených ploch bylo pořízena
el. sekačka. Nákladem 1500Kčs nakoupený
hračky pro děti, koloběžky pro dopravní
výchovu, míče a jiné.
Letošní rok byl bohatý i na
celospolečenské akce a mimo školní
osvětovou činnost školy:
• Byla provedena výstava dětských
prací na počest VŘSR
• Výstava
dětských knih spojena
s prodejem
• Uskutečněny tři zájezdy do divadla
v Olomouci
• Vláček plný hraček, písniček a
básniček – tak se jmenoval pořad
předveden dětmi při oslavách MDŽ
• Uskutečněna
beseda
s oddílem
mladých požárníků a předvedena
ukázka použití vody z hydrantů pro
hašení požáru
• Děti soutěžily v různých akcích
vyhlášených ČSP a žák Bernhauer
Tomáš postoupil do okresního kola
a byl odměněn knihou.
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•

•

•

•

•

V soutěži „Pozor červená“ vyhlášení
DI OOVB v Přerově získaly děti 30
odznaků. Tři výtvarné díla byla
předána do okresního vyhodnocení.
Velmi úspěšné byla branné cvičení
pod názvem „Piráti“ prováděné
zábavnou formou ve volné přírodě.
Oslavy MDD proběhly společně se
žáky ZDŠ. Děti si navzájem předaly
dárky a vyčvachtaly se v bazénu
z umělé hmoty, který MŠ vlastní.
Škola se také kulturními vložkami
podílela na akcích SPOZ při MNV i
dalších složek NF.
Rozloučení s dětmi co přecházely po
prázdninách na ZDŠ proběhlo za
přítomnosti rodičů a všech žáků
školy. Bylo to již tradičně milé a
dojemné loučení. Byly předány
pamětní listy, květiny i diplomy a
odznaky, knihy a malé pohoštění.
Stisky rukou a slova díků
učitelskému sboru za láskyplnou
výchovu. Snad si mnohý žáček na
tyto chvíle vzpomene.

Činnost MNV
V popředí veškerého dění v obci,
především však na úseku budovatelských a
zvelebovacích akcích stál i letos MNV.
Jako jednotlivé komise zabezpečovaly
úkoly na svých úsecích přes patřičné
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organizace NF. Rada MNV, ve které jsou
předsedové všech komisí se ke svým
jednáním sešla letos 16x při průměrné
účasti 7 členů. Zasedání pléna MNV bylo
svoláno 6 při průměrné účasti 29 poslanců.
Jednotlivé komise se scházely převážně
podle plánu, který si na počátku volebního
období vytyčily.
Komise školská a kulturní s. Polášek
(8x)
Komise MH, obchod a sociální věci s.
Metelková (9x)
Komise finanční předseda s. Pospíšil
Ladislav (8x)
Komise ochrany veřejného pořádku s.
Lehnert Josef (6x)
Komise pro tělovýchovu a mládež s.
Hučín Antonín (6x)
Komise pro výstavbu a zvelebení s. Ing.
Mrva Jindřich (9x)
Sbor pro občanské záležitosti s.
Pospíšil Rostislav (..x)
Přestože vlivem dobré práce celého
MNV i jeho působením na myšlení občanů
zvýšil počet těch, kteří přiloží ruce k dílu,
jsou stále ještě takový, kteří se staví zády
ke
společnému
budování
veřejněprospěšných zařízení. Raději si hledí jen
svého osobního majetku a pohodlí. Přesto
všechno se letos podařilo splnit celý
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volební program a v mnohém vysoko
přeskočit.
Akce Z
Byly
ku
příkladu
realizovány
následující akce: Vydlážděny chodníky
směrem k Tupci za HD 90 000,– a za
finančního nákladu 35 000Kčs. Další úsek
kanalizace
ve
Veselí,
na
kterou
navazovalo rozšíření vozovky, úprava
chodníků a zaasfaltování vozovky.
Doděláním těchto prací máme jednu část
obce od Otáhalového dolů, ve velmi
pěkném vzhledu a pořádku. Bylo započato
s adaptací stávající sokolovny, kde po
zbourání jeviště bude provedeny přístavba
sociálního zařízení, šaten, skladu nářadí a
kotelny. Na budované fotbalové hřiště
byla navozeno ornice a provedeno
zesvahování terénu. V bytovém fondu byly
opraveny dva byty nad poštou a v budově
č. 7. Poštovní úřad prodělal GO a podobu
zednických a ostatních prací byla pošta
přestěhována do budovy lesů na bývalý
služební byt, poslední uživatel s. Kliment.
Obec se také podílela na údržbě zámeckého
parku, kde jsou opravovány obvodové zdi a
prováděna obnova dřevin, výsadbou.
Změny k lepšímu doznal i kulturní
dům, který byl nově vymalován, provedeny
nové stropy na WC, instalován výčepní
pult, opravena střecha a další drobné
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opravy. Na budově MNV byla provedena
výměna střeší krytiny. Za stávají tašky byl
dodán eternit. Dost práce si vyžádalo také
dodělání všech nedodělků v prodejně
masa.
Přes ponámku v úvodu této stati o
pasivitě některých občanů je nutno říci, že
v naší obci je vysoká pracovní morálka.
Myšlení lidí je na úrovni doby. Obojí lze
dokázat na konkrétním příkladě. MNV
vyhlásil na 7. dubna národní směnu, na
kterou se dostavilo 54 občanů. Pracovalo
se na pěti pracovištích. Za celý rok 1979
bylo občany odpracováno na zvelebení
obce 7000hodin.
Z iniciativy MNV, jeho komise pro
tělovýchovu a mládež bylo letos
pokračováno s autobusovými zájezdy na
krytý plavecký bazén do Přerova. O tyto
zájezdy mezi veřejnosti velký zájem a
autobus je vždy plně vytížen. Byl to také
jeden
z příspěvků
k náplni
akce
„Mezinárodní rok dítěte“.
Další pěknou akcí lze nazvat stavení
veřejného vánočního stromku před
pomníkem padlých. Letos již po 15 přispíval
v době vánočních svátků k jejich hezké
idyle. Tímto způsobem je také vzdávána
úcta a vděk obětem obou světových válek.
V letošním roce se opět projevovaly
integrační snahy, sloučit naší Obec
s Osekem. Avšak výbor VO KSČ a R MNV ve
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Veselíčku uhájili ještě do konce volebního
období naší samostatnost.
Pohyb obyvatel za rok 1979
Narození
Šobáňová Eva 2/2 Jarošová
Alena
(Hranice)
26/10 (Přerov)
Navrátilová
Lud. Šimečková Marcela
3/2 (Hranice)
31/12 (Hranice)
Panáková Daniela Klánich Petr 2/3
8/5 (Přerov)
(Hranice)
Domesová Martina Lorenc Lukáš 10/3
2/7 (Hranice)
(Přerov)
Šromotová Pavlína Polcr David 14/10
6/7(Přerov)
(Přerov)
Velechová Petra 5/9
(Hranice)

4/2

Úmrtí
Pipalová Marie

Talavášková
Josefa 21/11
Sigmund
František 14/1
Zbořil Ladislav
15/7

Mičolová Julie
24/7
Martinková
Františka 19/9

Sňatky
Pavlištík Jaromír + Radová Zdena 17/2
Radslavice
Derych Zdenek + Koláčková Alena
24/2 Lipník nad Bečvou
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Zedek Antonín + Rakovčíková Lea 10/3
Přerov
Nádvorníková Markéta + Odstrčil Jan
7/4 Lipník nad Bečvou
Šimeček Antonín + Tihelková Zdena
7/4 Lipník nad Bečvou
Panáková Dagmar + Křeminský Ivo
14/4 Osek nad Bečvou
Dohnal Jaroslav + Herodesová
Blažena 19/5 Osek nad Bečvou
Hluší Václav + Zedková Marie 14/7
Osek nad Bečvou
Veverka Ladislav + Hališová Anna 11/8
Olomouc
Pechová Václava + Halíř Pavel 25/8
Osek nad Bečvou
Suchánek Petr + Sládečková Jana 22/9
Brodek u Přerova
Spáčilová Miroslava + Zavadil Milan
18/8 Lipník nad Bečvou
Kropková Jana + Remeše Radomír 15/9
Lipník nad Bečvou
Rohová Anna + Škoda Jaroslav 29/9
Osek nad Bečvou
Ohera Vladimír + Keclíková Zdena
20/10 Lipník nad Bečvou
Kubanová Anna + Abeska František
27/10 Osek nad Bečvou
Sigmund Vlastimil + Králová Pavla
4/8 Lipník nad Bečvou
Haničáková Ludmila + Prokeš Milan
1/9 Osek nad Bečvou
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Kudrnová Marie + Antl Lubomír 17/11
Lipník nad Bečvou
Plesová Dana + Patrman Ladislav 17/11
Lipník nad Bečvou
Merta Lubomír + Poláchová Marcela
1/12 Přerov
Odstěhovaní
Látal Jiří – Dolní Újezd 46
Chalupecká
Danuše
–
Přerov,
Kabelíková 13
Derych Zdenek – Dolní Újezd 60
Pavlištík Jaroslav – Radslavice
Nádvorníková Markéta do Radvanic
34
Panáková Dagmar – Rokytnice u
Přerova
Konvičkovi Stanislav, Jana Lipník nad
Bečvou, Leninova 312
Bouchalová Alexandra – Trnávka 15
Šobáň Josef – Skoky 9
Suchánek Petr – Rokytnice u Přerova
63
Veverka Ladislav – Tršice 51
Polcr Jaroslav – Staměřice 18
Spáčilová Miroslava – Staměřice 18
Pechová Václava, Přerov, Svépomoc
Mertová Věra, Osek nad Bečvou
Abesková Anna, Hlubočky, leninova
423
Blažekovi František, Věra – Dolní
Újezd 118
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Přistěhovaní
Holý Richard – Český Krumlov, Za
nádražím
Herodesová Blažena – Staměřice 32
Panáková Marie – Lipník nad Bečvou,
Loučka 122
Tihelková Zdena, Dolní Újezd 26
Pavlištíkovi Jaroslav, Zdenka –
Radslavice 4
Hluší Marie – Uherské Hradiště, třída
obr. Míru
Králová Pavla – Lipník nad Bečvou ,
Hrnčířská 291
Hromádkovi Milena, Miloslav - Nový
Jičín, Životnice 141
Stoklásek Petr, Dolní Újezd
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že to
byl rok, ve kterém došlo ke dvěma
výjimečnostem. Jen 6 občanů zeřelo a
manželství bylo uzavřeno 21. Oba tyto
početní údaje jsou mimořádné. Mezi
zemřelými je pan Zbořil Ladislav. Jeho smrt
byla vzvláštní v tom, že jej zaskočila náhle
uprostřed spoluobčanů v pohostinství u
Braunerů, kam přišel v neděli 15/7
odpoledne na kus řeči mezi sousedy. Na
nosítkách byl přenesen do svého domu.
Počasí
Počasí již při vstupu do tohoto roku
bylo zcela vyjímečné. Vždyť 31/12 na
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Silvestra bylo odpoledne + 15°C a tak do
kulturního domu v Tucpi přijížděli a
přicházeli lidé na taneční zábavu i bez
zimních kabátů. Po 20 hod se náhle
ochladilo a nad ránem kolm 4hod bylo –
19°C. Auto zůstala zamrzlá před kulturním
dome a muži pro své partnerky sháněli
teplejší oblečení na cestu domů. Nastalé
mrazy pak působily mnohé problémy
mnohdy kritickou situaci. Zima byla tuhá a
jaká zima, takový byl celý rok. ve dnech
prvního až třetího května padaly kroupy,
foukal silní vítr, byla bouře, déšt a
teploty na 0°C. V červnu zase veliká vedra
a sucho. Bylo nutné provádět závlahy i
tam, kde se nikdy zavlažovat nemuselo.
V den pohřbu pana Zbořila 31/7 padaly
kroupy o velikosti holubích vajec a
v některých místech způsobily doslova
pohromu. Žně byly zahájeny 28. července.
V druhé polovině srpna se dokonce
dostalivy i mrazy. Podzim však byl nad
očekávání hezký sníh napadl 5 listopadu.
Začal padat v pravé poledne při silném
větru a tak vydatně, že se tvořily závjeje.
závěr roku byl již normální. Vánoční
svátky měly hezkou zimní kulisu. Je jasné,
že takový to vývoj počasí měl vliv na
zemedělskou výrobu.
JZD
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Houževnatosti a obětovasti členů JZD,
které byli větší než rozmary počasí se
podařilo
dosáhnout
dobrých
hospodářských výsledků. Byla zavedena
celá řada úsporných opatření a tak byly
tržby dokonce překročeny. Ve zpravodaji č.
28 vydaného vedením JZD se sídlem
v Oseku se uvádí, že zhruba zemědělská
výroba byla splněna na 100,2%. Vezmeme-li
v úvahu, že vlivem rozmaru počasí byl
v produkci obilovin výpadek 1 515Kčs u
cukrovky 130 tis.Kčs je dosažený
hospodářský výsledek úspěchem.
Přehled celoročního plnění produkce
rostlinné:
Pšenice
oseto 827 ha
výnos
42,8 q
Ječmen
oseto 553 ha
výnos
37,9 q
Brambory
oseto 14 ha
výnos
306,3 q
Hořčice
oseto 3 ha
výnos
18,3 q
Luštěniny
oseto 64 ha
výnos
15,9 q
Krmná řepa oseto 10 ha
výnos
285,3 q
Mák
oseto 30 ha
výnos
5,9 q
Cukrovka
oseto 370 ha
výnos
405,9 q
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Chmel
oseto 39,4 ha
9,5 q
Ovoce
123 ha
Zelenina –okurky
ha
výnos 193,5 q

výnos
oseto 10

Přehled celoročního plnění produkce
živočišné:
Telata
užitkovost 0,67 výroba 1
766
Býci
užitkovost 0,69 výroba 1
583
Skot celkem xxx
výroba
4 552
Selata
užitkovost 0,23 výroba
732
Vepřový žír užitkovost 0,65 výroba 1
565
Prasata celkem
xxx
výroba 2 960
Pro dobré zajištění rostlinné výroby
pro rok 1980 bylo zaseto 842 ha ozimné
pšenice v těchto odrůdách:
Slavia 174 ha
Iljičovka 150
Sáva 98 ha
ha
Hela 60 ha
Mironovka
Triticela 5 ha
330 ha
Mirela 25 ha
Ozimného ječmena bylo oseto 50 ha
odrůdou Kiruma.
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Vzhledem k tomu, že veškeré výsledky
v hospodaření družstva jsou zpracovány
centrálně, za celý ekonomický celek, je
obtížné uvádět údaje jen za farmu
Veselíčko. Pravdou je, že Veselíčko se do
budoucna stane ovocnářských střediskem
a tomuse přizpůsobí stavy pracovínků,
jejich odborná kvalifikace, investice a vše
ostatní. Rostlinná a živočišný výroba bude
nahrazena infentizivním sadařením.
Sadařství
Jaký byl vlastně počátek ovocnářství
v naší obci. Před založením JZD bylo
v katastru obce Veselíčka asi 3 tisíce
ovocných stromů. Tyto zabíraly plochu
kolem 80 ha. ponejvíce byly zastoupeny
třešně a to na Roubaninách, kde je
kamenitá půda. Švestky, které byly
v alejích kolem polních cest, potoků,
v polních sadech, kde se jim skutečně
dařilo. V roce 1958 byly mnohé stromy
zlikvidovány. Především ty, co lemovaly
polní cesty k sourkomým polím a tyto
pozemky byly pojaty do scelování – do
vznikajících honů. Za své vzaly i mnohé
polní sady. Tato situace byla vyvolána i
tím, že stále častěji se objevovala nová
rozmarnější zemědělská technika, jak pro
obdělávání půdy, tak i při sklizni. Tato
situace trvala až do roku 1963, kdy
dochází ke změně. Díky státní zemědělské
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zprávě je zpracován koncept výsadby
stromoví různých druhů ovoce pro celý
okres Přerov. Byly brány v úvahu
přirozené
klimatické
podmínky
v tradičních ovocnářských lokalitách.
Mezi obce, které byly vybrány k pěstování
ovoce patřilo i Veselíčko-Tupec. Ještě
téhož roku na podzim bylo ve sloučeném
JZD Veselíčko-Tupec započato s obnovou a
výsadbou sadů. Tentokrát na nové
systematické bázi. První byly vysázeny
jabloně v polní trati u Hřbitova zvaném
Záhumenky. K tomu účelu byly provedeny
úpravy terénu. Zaorána byla cesta
„Vývozek“, kterou si lidé skracovali cestu
při návštěvě hřbitova, ale i při cestě do
polí nebo do Oseka. Vysázeno bylo na
poprvé 5 hav počtu asi 1350 čtvrtkmenů
odrůd James Grive, Oldenburg, Parména
zlatá, Ontário, Boskopské červené a
Matčino. To byl vlastně počátek, první
krok na cestě k cílevědomému rozvoji
ovocnářství
v novém
velkovýrobním
pojetí. Rok na to, v roce 1964, byly
vysázeny další 3 ha jabloní v počtu 3000
stromků. Tentokráte v tupci v trati zvané
za Vápenkou. Použito bylo zákrsků odrůdy
Jones Grive, oldenburg, Ontário, Parména
zlatá a Coxona Reneta. V téže trati přibylo
v roce 1965 dalších
1500 stromů,
tentorkát broskví na ploše 2,5 ha. Použito
bylo dorůd Red-Haven, South-Haven,
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Omsdenova raná. Na podzim pak došlo
k obohacení sortimentu výsadbou rybízu
černého a červeného. Za 2 roky, tedy část
r. 1965 a r. 166 bylo vysázeno 1500 ks rybízu
na ploše asi 1 ha na Záhumenkách odrůdou
Silvergietrův. Z červených rybízů bylo
vysázeno 15000keřů na ploše asi 8 ha
v trati za Vápenkou v Tupci, Pod Klčem, U
hádku a Záhumenky odrůdami Holandský,
Děvinský, Wierlandeský, Houthn castu a
Haineman pozdní.
V prvních 3 letech po výsadbě se
v mladém ovocném porostu pěstovaly
jahody a různá zelenina. Převážně však
salát, cibule, česnek, mrkev, okurky.
později i heřmánek a některé květiny na
semeno. Část zeleniny se rozprodávala
v místě a ostatní na platoňáku taženém
końmi vozila do okolních obcí. Později
byly koně nahrazeny malotraktorem zn.
Holder. Tímto zahradničením včetně
odbytu – prodeje byl pověřen občan Ples
Alois, bývalý soukromý zemědělec. Je
pravdou, že v téo funkci byl jako doma.
Měl obchodního ducha a hospodyňky u něj
rády
nakupovaly.
Správou
celého
sadařství včetně pěstování zeleniny byl
pověřen mladý zemědělec pro tuto práci
zapálený a také odborně připravený
studiem na zahradnické škole občan
Pospíšil František z čp. 39. V jeho práci mu
velmi účinně a obětavě pomáhala paní
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Zatloukalová Bedřiška, která zajišťovala
pracovnice
a
zpracovávala
různou
statistiku. Byla vlastně skupinářkou
pracovnic v sadech. Po krátké přestávce
byl v roce 1968 opět pokračováno v další
výsadbě. Tentokrát přišly na řadu višně.
V trati na Roubaninách, Klči, v Nově bylo
vysázeno na ploše 6 ha 2400 ks odrůdy
Vachova, Korošská, Morela pozdní. Jako
opylovače
bylo
použit
třešně
Napoleonovy. Do tohoto roku bylo
k výsadbě stromů i rybízu používáno jen
lokalit s méně kvalitní půdou nebo
pozemků o malých výměrách, kde nebylo
možno používat moderní zemědělskou
techniku. K další rozsáhlé výsadbě bylo
přikročeno v roce 1969 až 1970 výsadbou
jabloní na plochu 20 ha, kde bylo vysázeno
10 000 stromků a na plochu 2 ha 1 000
hrušek. Použita byla lokalita zvana
Meziscestí. Při tom bylo zrušená (zabraná)
cesta zvaná Podměstská nebo také Stará
cesta, kterou naší předkové chodívali do
města – Lipník n/B. oužito bylo odrůd
Golden Delicions v počtu 5500 ks,
Jonathan 2500 ks. Sparťan 1000 ks,
Starling 500 ks, Oldenburg 500ks. Z hrušní
pak to byla Pařížanka 700 ks a Lukasova
300 ks.
Ve výsadbě rybízu bylo pokračováno
v roce 1971-19720 výsadbou 8000 keřů na
ploše 6 ha. Použito bylo odrůd
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Hainemanův pozdní a Jonher Van Test.
Tímto byla defacto ukončena I. etapa
výsadby a založeno na ploše 58 tj. 10%
zemědělské
půdy
v katastru
JZD
intenzivních ovocných sadů.
Významnější
sklizeň
ovoce
se
dostavily již v sedmdesátých letech.
S narůstající plodností stromů rostly i
tržby za ovoce. Tyto se pohybovaly kolem
1,5 milionů Kč. Kupříkladu sklizeň broskví
z plochy 2,5 ha vydala v r. 1970 na 396 q.
Rybíz u Salajky z výměry 1,7 ha již od
4.roku po výsadbě po výsadbě dával
pravidelně 10,12 kg z 1 keře. Při dobře
obsazených keřích se dařilo i česáčům.
Sklízelo se 300-360 q za sklizeň a denní
výkon se pohyboval přes 2q na česače.
Kupříkladu Dagmar Hasoňová – studentka
dokázala za 8 hodin natrhat 240 kg.
červeného rybízu. Pro mládež i starší
občany vznikla nová atraktivní výdělková
příležitost.
V roce 1975 došlo k integraci –
sloučení JZD do velkých ekonomických
celků. Naše JZD bylo ať chtěli družstevníci
nebo nechtěli do JZD 50. výročí založení
KSČ se sídlem v Oseku n/B. V nově
vzniklém středisku, jak se začalo místnímu
JZD říkat, se ovocnářství zdárně rozvíjelo
dál. Do plné plodnosti dorůstaly další
výsadby a sklizeň byla stále bohatší.
Největší tržby díky bohaté úrodě byly
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zaznamenány v roce 1976. Bylo utrženo
přes 3000 000Kčs. Sklidilo se 600 t jablek,
20 t hrušek, 180 t broskví, 36 t višní, 150 t
rybízu a 20 tun jahod. Ovoce jádrové se
prodávalo na drobně zájemcům z řad
občanů a větší část n.p. Zelenina. Rybíz,
višně n.p. Seliko. Jahody n.p. Mrazírny.
Tyto velmi dobré výsledky měli vliv na
rozhodnutí o dalším rozšíření sadů
v katastru obce Veselíčka-Tupce. Bylo
uvažováno o lokalitách na Vicinově a
Rubaninách, kde je nižší bonita půdy. Byl
zpracován projekt na vysázení rybízu a
dalších 60 ha v hustém sponu, aby mohla
být ke sklizni použito kombajnu. Dále o 50
ha višní a o 15 ha třešní. první výsadby
podle tohoto projektu se uskutečnily
v roce 1978 a to výsadbou 30ha višní
v odrůdách Morela v lokalitách v Obci, na
Dlouhých, na Hambálkové, Švrčovské, u
Dola a na Tříčtvrtních. Bylo pokračováno
i ve výsadbě černého rybízu, který je velmi
žádaný.
Použita byla lokalita pod Jánem o
výměře 13 ha. Jako perspektivní odrůdy
byly vybrány Silvergietrův, Rodhnop,
Brotrop,
Mendiplros,
Costwdcros.
Červeného rybízu bylo vysázeno 7 ha ve
Forotě na Měřičných, kde bylo použito
odrůd
Hainemanův
pozdní
a
Vierlandenský.
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Díky poctivé práci družstevníků,
brigádníků z řad občanů, ale především
dobrému vedení sadařem s. Pospíšilem a
jeho
dobrému
vztahu
ke
svým
spolupracovnicím, převážně důchodkyním,
se práce v sadech daří. Jsou dosahovány
dobré výsledky a dostavují se i úspěchy při
výstavách ovoce. Zájem z řad odborníků –
zemědělců je o práce zdejšího střediska
stále větší. Svými výsledky se družstevníci
mohli pochlubit i zahraničním hostům. OV
SČSPO v Přerově navštívila skupina
turistů z hlavního města Čečenskoingušské sovětské autonomní republiky
města Groznyj. Byli to převážně pracovníci
potravinářských závodů. Prohlédli si
město Přerov a projevili zájem a pracoviště
JZD. Bylo jim doporučeno Veselíčko.
Přijeli, prošli se ovocnými sady. Poptali se,
pochválili a odjeli na hrad Helfštýn, kde
se seznámili s historií nejen hradu, ale
celého kraje Moravské brány.
V závěru roku, ale po celý jeho průběh
byla přijímána různá, řekl bych regulační
opatření, ze strany ostatních orgánů
v oblasti energie a surovin. Například od
1.7.1979 vstoupil v platnost ceník Sběrné
suroviny mají zájem o co největší množství
starého textilu, skla, papíru, kovů atd.
K tomu účelu jsou i výhodně upravovány
výkupní ceny. Pro příklad uvádím ceník za
kůže ze zvěře:
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zajíc
I. jakost 10,–
II.
jakost 4,–
kočka domácí
I.
jakost
40,–
II. jakost 10,–
králík domácíI. jakost 7,–
II.
jakost 2,–
tchoř
I. jakost 150,–
kuna
I. jakost 350,–
liška
I. jakost 300,–
srnčí letní
I. jakost 40,– , zimní I.
jakost 28,–
Cílem je, aby se co nejvíc použitelného
odpadu vrátilo do zpracovatelkského
průmyslu jako surovina a šetřilo se tak
energiemi k technologickému zpracování
nutných. Tento trend je možno pozorovat
v celém světě. Zdá se, že lidstvo si začíná
uvědomovat, že přírodní zdroje jsou
mnohem hůře dostupné a nelze je do
nekonečna dobývat. Boj o surovinové
zdroje v mezinárodním obchodě se stává
bojem strategickým, silně ovlivňujícím
politické klima a celkový život na naší
planetě.
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Rok 1980
V průběhu letošního roku jsme si
připomněli, že je tomu již 35 let co skončila
druhá
světová
válka.
K tomuto
významnému výročí bylo uskutečněno
mnoho společenských akcí. Na prvé místo
mezi nimi lze bezesporu uvést CS –
celostátní spartakiáda 1980. Při jejím
finále na Strahovském stadionu v Praze si
každý ať cvičenec nebo divák musel
uvědomit, čeho bylo u nás blaho člověka
za těch 35 let.
Bohužel ne všude na světě mohli lidé
žít v klidu bez starosti o svůj zítřek,
mnohde i o svůj život. Celá řada konfliktů
a také mocenské spory mezi jednotlivými
národy jsou smutným dokladem. Současný
svět je jako rozbouřené moře. Tak jako
jeho vlny, jdou události jedna za druhou a
řadový občan pomalu ztrácí přehled.
přesto snad žádnému neunikly události
v Kambodži, Laosu, Afganistanu, Vietnamu.
S obavami jsme sledovali vývoj válečného
vzplanutí mezi Irákem a Iránem. V klidu
nás nenechali ani události v sousedním
Polsku. Velkým nebezpečím pro celé
lidstvo je i hegemonistická rozpínavost a
vyzbrojování Číny. Mohl bych pokračovat
ve výčtu událostí, které vážně ohrožují
Mír na naší planetě. Věřme však, že
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ohromné úsilí poctivých lidí, bez rozdílu
společenského zřízení nebo náboženského
vyznání, přiměje vlády svých národů
k rozumu. Vždyť množství nukleárních
zbraní, bomb atomových, vodíkových,
neutronových a k vojenským cílům
využívaný vojenský prostor, by v případě
vzniku další světové války mohlo
znamenat konec existence planety Země.
Při zpracování zápisu za letošní rok
jsem přistoupil ke způsobu doporučeného
metodičkou pro vedení kronik při
okresním
vlastivědném
muzeu
J.A.Komenského v Přerově. Přizpůsobuji se
vzorovému ukazateli vedení zápisu do
obecních
kronik,
zveřejněném
v kronikářských listech, což je metodický
materiál pro práci kronikářů v okrese
Přerov. Toto vysvětlení uvádím proto, aby
pravidelný nebo hloubavý čtenář pochopil
tuto změnu, která má přispět ke zlepšení a
ujednocení zápisů s ostatními kronikáři
našeho okresu. Rovněž druh a velikost
písma je volena tak, aby vyhovoval co
možná největšímu okruhu čtenářů od
mládeže až po staré občany.
MNV
V čele MNV byl opět předseda s.
Drahomír Spáčil. Tuto funkci vykonává
při svém zaměstnání. Tajemníkem MNV byl
opět s. Velešík Antonín, který je pro výkon
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své funkce plně uvolněn. Administrativní
pracovníci, rovněž na celý pracovní
úvazek, je Hana Černochová. Ve složení R
MNV nedošlo během roku k žádným
změnám, ani mezi poslanci nemusely být
prováděny doplňovací volby. Jednotlivé
komise
zabezpečovaly
plnění
všech
usnesení, pléna i rady. Zodpovědný přístup
k plnění poslanecké funkci, byl hlavním
činitelem na úspěšné práci celého MNV.
Úspěšně byl plněn volební program. Při
celoroční rekapitulaci se bylo čím
občanům pochlubit. Na veřejné schůzi,
která byla svolána R MNV, VO KSČ a NF,
bylo ústy předsedy MNV poděkováno všem
občanům za dosažené výsledky i za
pochopení pro záměry a akce organizované
MNV v celém volebním období. Stanovené
cíle byly dosaženy mnohé navíc.
Akce „Z“
Byla to přístavba sociálního zařízení,
šaten, kotelny u stávající sokolovny. Na
dolní části a částečně i na horním konci
obce byla provedena nová bezprašná
povrchová úprava vozovek. Zbudováno
dalších 120 m chodníku. v areálu sokolské
zahrady bylo odpracováno snad nejvíce
hod za poslední léta. Terénní úpravy a
velmi potřebná plocha pro míčové hry,
byla vyasfaltována. Byla to jedna z akcí,
kde se opět projevily organizátorské
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schopnosti soudruha Spáčila předsedy
MNV. Všechny budovatelské akce jsou
pravidelně v R MNV projednávány a tam,
kde se nedaří jsou činěna opatření
k nápravě. Je již tradicí, že jednotlivé
organizace NF si berou za své konkrétní
akce, za které jsou se vším všudy
zodpovědny. Díky tomuto systému a
především příkladné pracovitosti našich
občanů, máme naší obec takou jakou ji
chceme mít.
Kultura – Společenské akce v NF
Mimo budovatelské úkoly sleduje
MNV a prostřednictví komise usměrňuje
kulturně-společenský život v obci. Díky
tomu se nepodařilo zlepšit celkovou
úroveň tanečních zábav i zábavných
pořadů všech druhů. Příkladem může být
„Velký zábavný večer“ pořádaný SRPŠ při
základní škole ve Veselíčku. Výbor SRPŠ
přizval ke spolupráci zkušené a spolehlivé
organizátory
kulturních
podniků
z ostatních společenských organizací
v obci a výsledkem byla akce, hodnocená
v širokém okolí jako jedinečná. Opět se
potvrdilo, že není možné, aby si každá
složka – společenská organizace „hrála
jenom na svém písečku“. Je nutná
spolupráce a dělba práce mezi jednotlivými
organizacemi, chceme-li do obce získat
kvalitní, umělecky hodnotné programy,
tak jak tomu bylo letos. Přes 1500 občanů
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se sešlo v Sokolské zahradě, aby shlédli
naše
představení
zpěváky
Yvetu
Simonovou, Milana Chladila, Karla Hálu,
Rudolfa Cortéze a další umělce. Díky
výborné organizaci celého podniku si naše
obec opět upevnila dobrou pověst co by
obec šikovných organizátorů. Celá akce
reprezentovala hrubý obrat před 95
000Kčs. ve stáncích s občerstvením se
prodívalo: likéry, víno, pivo, limonády,
sladkosti, ale i ovoce jako broskve,
melouny, citrony, rajčata. K jídlu to byly
uzený kabanos, žebra, ocásky, na dřevěném
uhlí ryby – makrely. Byčí žlázy, řízky
z vepřového masa, ale i např. chléb se
sádlem a cibulí nebo topinky. Tak bohatý
sortiment je zásluha s. Spáčila, Lehnerta,
Marečka, Kovaříka, kteří mají „koneksy“ a
vědí jak na to. Vždyť zajistit bez mála 900
kg masa není v současné době jednoduché.
To všechno dokážou lidé ocenit a rádi na
kulturní akce do naší obce přijíždějí.
Snahou MNV je působit na mladé
spoluobčany, aby se vhodně oblékali na
taneční zábavy. Zvláště je-li nutné mít
společenský oblek – zvláště chlapci, aby jej
měli. je jisté, že jen vhodné oblečení
neudává v plné míře etiku chování, je však
pravdou, že je-li mladý člověk hezky
oblečen, neriskuje poškození nebo zničení
šatů při výtržnostech. Proto také, při
tanečních zábavách nebyly letos žádné
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výstřednosti a všechny měly velmi dobrý
průběh.
Pořádané celospolečenské oslavy jako
MDŽ, májové dny, VŘSR a další měly
rovněž velmi dobrou úroveň. Jejich
průběhu předcházela dobrá příprava tím,
že jak R MNV, tak výbor NF vždy zpracují
POZ (politicko organizační zabezpečení)
což je soubor různých opatření, ve kterém
je do detailu jmenovitě uvedeno, kdo
z funkcionářů za co odpovídá. Především
oslavy 9. května byly letos velmi důstojné.
Přes 450 občanů v průvodě, velký
ohňostroj,
kulturní
program
před
pomníkem padlých, dochová hudba OB a
pěkné počasí měli zásluhu na vysoké
společenské
úrovni
letošní
oslavy
vítězství nad fašismem.
Velkou pozornost věnoval MNV stavu
tělesné výchovy v obci. Především TJ Sokol
byl v neustálém styku s komisí pro
tělovýchovu a mládež při MNV jejímž
předsedou byl Hučín Antonín. Ve
spolupráci s výborem TJ v čele s předsedou
Jiřím Drábkem operativně řešili vše, co by
mohlo ohrozit nácvik spartakiádních
skladeb nebo průběh místní spartakiády.
Rovněž SPOZ využil významného výročí
letošního roku a uskutečnil mimo již
tradiční akce i slavnostní předání OP
chlapců z DVÚ, kteří letos dovršili 15 let.
Slavnostní akt se konal v požární
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zbrojnici. Akci zabezpečoval s. Pospíšil
Rostislav.
Ostatní
úseky
života
jako
zabezpečování veřejného pořádku, rozvoj
služeb, školství, bytové a stavební
problémy, doprava, ty byly podle
požadavků občanů, nebo dle informací
ONV, vždy R MNV řádně projednány a
prostřednictvím komisí zabezpečovány.
Tím si také MNV získal u občanů dobré
hodnocení a přirozenou autoritu. Díky
vzájemné spolupráci byla zavedena službasběr prádla k praní a čištění, podávání
obědů pro důchodce včetně otevření
vybavené jídelny. Podařilo se zahájit
prodej výsekového masa v prodejně v m.č.
Tupci.
Než-li bude tato kapitola uzavřena je
nutné připomnět, že přes dosažené
výsledky je v obci ještě dost lidí, kteří
necítí potřebu zapojit se do společné práce
ve prospěch celku. A tak celá řada
aktivních obětavých spoluobčanů musí
obětovat mnoho volného času a na úkor
rodinného života chodit na brigády,
zabezpečovat úkoly volebního programu.
Těmto lidem patří úcta i dík za vše, co bylo
v naší obci pro lepší život všech letos opět
vykonáno.
Počasí
Letošní rok lze vzhledem k průběhu
počasí považovat za mimořádný. jarní

- 147 -

deště značně opozdily polní práce. V létě
nastala velká sucha a pak zase
dlouhotrvající deště dosáhly v některých
lokalitách charakteru živelných pohrom.
Zcela mimořádně proběhl měsíc srpen.
Horké slunné dny s chladnými deštivými.
Konkrétně 8. srpna byla průtrž mračen
s krupobitím
doprovázena
s vichřicí.
Podzimní deštivé počasí a zcela výjimečně
brzy, dostavily se poměrně silné mrazy, což
velmi
zkomplikovalo
hospodářské
výsledky JZD.
JZD
Přes dobré přezimování obilovin a
uspokojivý stav víceletých pícnin zavinilo
nesplnění plánovaných výnosů právě
počasí.
Došlo
k místním
lokálním
splaveninám. Nejvíce byly postiženy
porosty kukuřice a cukrovky. Zvláště
citelně byl poznamenán chmel. Vlivem
počasí, nebyla zvládnuta ani sklizeň trav.
Sena byla sklizena velmi málo a značně
nekvalitní. Opožděný nástup na žně měl za
následek zaváhání v podzimních pracích.
Předčasný příchod mrazů jen obtížnou
situaci ještě zkomplikoval. Nebylo již
možné osít plánované množství ozimné
pšenice. Vznikly značné ztráty na
cukrovce. Brambory velmi nekvalitní,
napadené plísní a ještě slabý výnos.
Problematická byla i sklizeň chmele a pád
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chmelnice v Tupci a na Vicinově jen
dovršily tíživou situaci.
Celkový výpadek v rostlinné výrobě
činil u obilovin 280 tun zrní. U luštěniny
byla produkce nižší o 379 000Kčs. Brambor
bylo sklizeno místo plánovaných 270 tun
jen 95 tun. U krmné řepy byl však výnos asi
o 50% překročen. Máku se sklidilo místo
plánovaného množství méně o 331 q a
zaznamenalo to úpadek v příjmech o 752
000Kčs. Cukrová řepa vydala po 366 q/ha,
což znamenalo méně o 1504 tun.
Představovalo to finanční výpadek 275
000Kčs. Největší ztráty byly způsobeny
výpadkem ve chmelu, který výnosem 6,1 q
místo 11,4 q/ha zapříčinil ztrátu 1 260
000Kčs.
O něco lépe se vedlo ovocnářům. Jarní
mrazy sice postihly střední odrůdy rybízu
(Holandský, Fierlandský a další), ostatní
odrůdy byly však velmi dobře obsazeny
tak, že i vzniklý výpadek byl zlikvidován a
plán výnosu dokonce překročen o 166 q.
Višně měly také výbornou úrodu a plán
200 q byl překročen o 415 q. Jabloně
odrůdu Oldenburg a Jemes Grive doplatily
na mrazy v době květu, což se projevilo
nižší produkci o 1120 q proti plánu. Hlavní
problém však vznikl při sklizni. Počasí,
které zapříčinilo zpoždění vegetace a pro
nezralost ovoce se započalo s česáním
pozdě, náhlým příchodem mrazů zaskočilo

- 149 -

družstevníky. Štěstím bylo, že byl již
postaven v prostoru Pastviska sklad na
ovoce, takže se ovoce česalo a bez třídění
se vozilo do tohoto nově zbudovaného
skladu. Uskladněno bylo 2200q jablíček,
které byly během zim tříděny a v měsíci
lednu dodávány na trh. Příplatek, který
činil u I. třídy až 80h později 1,30Kčas za 1
kg částečně vyrovnal náklady na více
práci spojenou s úschovou jablek ve
skladě. Plán tržby byl plánován 3 262
000Kčs. K 31/12/1980 bylo utrženo 3 009
000,– a ve skladě bylo ještě ovoce uloženo
za 450 000Kčs. Za omrzlé ovoce, jak
náhradu za ztráty od ČSP celkem 235
000Kčs.
Celkově
nepříznivý
stav
v hospodaření
družstva
zejména
v rostlinné výrobě byl zmírněn příspěvkem
ČSPO v celkové hodnotě 2 684 000Kčs.
Příznivější situace byla v ŽV, kde se
podařilo splnit produkci i tržby. Značné
překročení výroby vajec a dobrá, vyšší
realizační cena většiny prodávaných
výrobků a zvířat, měly na tomto výsledku
hlavní podíl. Výroba mléka byla nižší o 54
tisíc proti plánu. Měsíc červenec byl
nejkritičtější.
Příliš
deštivé
počasí
zapříčinilo ztížené podmínky ve sklizni a
navážené krmení – zelené práce do stájí.
Navíc bylo špatné kvality s příměsí bláta.
Pokles dojivosti pokračoval až do konce
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roku tak, že průměrná dojivost v prosinci
činila pouze 6,9 l.
Výroba hovězího masa byla splněna na
97,1 %. Neplnění bylo zaviněno výpadkem
ve výrobě žírů, ve výši 400q. Na podzim
byly značné výkyvy krmných dávek, se
zvýšeným zastoupením řepných strojků,
které měly za následek zdravotní potíže
jak u jalovic tak i býků. Výroba vepřového
masa byla splněna na 94,4%. Docílený
přírůstek 0,54 dkg je o 6 dkg nižší proti
plánu. Příčinou byla horší kvalita
krmných
směsí
i
jejich
částečný
nedostatek a tím vyvolaná nutnost
přikrmování
vlastními
šroty.
Nepravidelný byl i přísun krmné
syrovátky z Olmy.
Všechny uvedené potíže měli vliv na
poměrně vysoké ztráty zvířat. Z počtu
narozených telat ve stáří do 6 měsíců je to
4,1%. Z celkového počtu 42 ks uhynulých
telat připadlo na středisko Dolní Újezd 16
ks, což je nejvíce. Ke zlepšení došlo na
Veselíčku a nejlépe si vedly v Nových
Dvorech, kde nebyl žádný úhyn. U selat
byl podobný stav. Celkový průměr úhynu
je 5,9%. Na porodně v Dolním Újezdu však
úhyn činí 7% opět nejvyšší v celém
ekonomickém celku.
V tomto roce byla opět značná
finanční částka věnována na investice jak
ve stavbách, mechanizaci a podobně. Akce
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stavební nad 2 mil. Kčs – posklizňová linka
obilí a suš. BS 6 má rozpočtový náklad
18 432 000Kčs. Ke konci roku 1980 bylo
postavěno 16 980 000Kčs. Stavba byla
zahájena v r. 1978 a do trvalého provozu
má být předána v roce 1981 v měsíci květnu.
Stavba je náročná na objekty inženýrských
sítí. je zapotřebí plynové přípojky,
regulační stanice. nové trafostanice na el.
proud. Stavební práce provádí stavební
skupina JZD vedená našim občanem s.
Miroslavem Ryšánkem. Pro příští rok
zbývá prostavět 1 502 000Kčs, což
představuje
dokončení
technilogii,
dokončení stavebních, terénních úprav
kolem celého objektu. Provést oplocení,
vybudovat silnici a mostovou váhu.
Do 2 mil Kčs je rozděláno 5 staveb,
z toho 2 na Veselíčku. Je to výstavba sadů
nákladem 1 943 00Kčs. Sklad ovoce, jehož
druhá stavba plnila v letošním roce své
poslání. Náklad na toto zařízení činí
1 980 000Kčs. Na rok 1981 zbývá čerpání 380
000Kčs. Mimo tyto náročné investice bylo
v letošním roce investováno na středisku
Veselíčko do montážní linky 5 000Kčs.
Rovněž tolik 5 000,– si vyžádal stavební
úprava kravína. Generální úprava ve
spojovací silnici do Tupce, její bezprašný
svršek si vyžádal náklad 200 000Kčs.
O práci, výsledcích i perspektivách JZD
by bylo možno provést zápis na mnoha
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listech této knihy. Avšak zpravodaj č. 30
detailně informuje o celkové dění v tomto
podniku. Snad ještě na závěr této kapitoly
bude zajímavé úvest mzdové možnosti
pracovníků JZD. Nárust odměn na 1
přepočteného pracovníka proti minulému
roku činí 3,30 %. V současné době je
průměrný hodinov výdělek je u:
trvale činní pracovníci 11,73 Kčs/hod
až 12,40Kčs/hod
pomáhající a brigádníci 8,59 Kčs/hod
traktoristé
14,08 Kčs/hod
kočí
10,27 Kčs/hod
pracovníci v RV
9,57 Kčs/hod
ošetřovatelky dojnic
12,16 Kčs/hod
ošetřovatelky skotu
11,42 Kčs/hod
ošetřovatelky prasnic 12,38 Kčs/hod
ošetřovatelky
ostatních
prasat
10,42 Kčs/hod
pracovníci v dílnách
13,42 Kčs/hod
pracovníci ve stavebním 14,05 Kčs/hod
řidiči nákladních aut
13,78 Kčs/hod
THP
14,86 Kčs/hod
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že
členové družstva se svou hodinovou
mzdou mohou rovnat svým spoluobčanům,
kteří za výdělkem denně dojíždí na
pracoviště v Přerově, Lipníku n/B a
mnohde jinde. Společenský život je v JZD
rovněž na vysoké úrovni. V kolektivech
BSP je organizováno 313 družstevníků tj. 63

- 153 -

% členů. Vedle zvyšování efektivnosti
výroby pomoci zlepšovacích návrhů, se
vedení těchto kolektivů stará o kulturní,
sportovní i společenské vyžití svých členů.
JZD patří mezi hlavní výrobní podniky
v obci. Dává pracovní příležitost většině
obyvatel v obci. V mnoha rodinách i
nečlenů družstva se projevuje jeho dobré
či špatné hospodaření. V době špičkových
prací se JZD ani v dnešní době, kdy má
poměrně dosti vysoký stav stálých
pracovníků
neobejde
bez
pomoci
brigádníků především z řad důchodců.
Proto každý úspěch i neúspěch je živě
diskutován mezi občany. Hlavně mužská
část obyvatel často při debatách „u piva“
v místním pohostinství, diskutuje o
problémech JZD a tak je existence družstva
jeho prosperita, jeho budoucnost, pod
stálou veřejnou kontrolou.
Průmysl
Další
hospodářskou
jednotkou
většího významu je kamenolom. Správcem
– provozovatelem těžby kamene je n.p.
státní silnice Ostrava. Rovněž státní lesy
Krnov, které obhospodařují okolní lesy
dávají pracovní příležitost mnohým
občanům. Převážně ženy zaměstnané při
zalesňování a při pěstebních pracích, mají
dobrou mzdovou příležitost. Mužů, přímo
v těžbě dřeva, pracuje velmi málo. Kdysi
početná skupina dřevorubců z řad občanů,
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zpracovávala tisíce plnometrů dřeva. Dnes
přímo s pilou v těžbě pracuje z řad občanů
jenom s. Josef Hilovský. Někteří občané
pracují u dalšího lesního závodu a to u
vojenských lesů se sídlem v Lipníku nad
Bečvou. Poměrně mnoho občanů má
dobrou pracovní příležitost v místě a to ve
školství. V MŠ, ZŠ a v ZDŠ při DVÚ pracuje
kolem 40 občanů. Mimo obec za
zaměstnáním dojíždí do Lipníka, kde
hlavně pracují v TOSu, SOLE, KAZETĚ,
jedinci pak v různých drobných zařízeních
nebo
podnicích
např.
STK,
VLS,
POLYGRAFIE, ČSAD, ČSD, OSP a jiné. Do
Přerova převážně do MEOPTY, STROJÍREN,
JUTY, KAZETA atd. Dá se říci, že není
v přerovském průmyslu nebo službách
podniku, kde by nepracoval některý
z našich občanů.
Mladí lidé stále častěji hledají
pracovní příležitosti ve městech. To však
přináší problémy se zajišťováním přepravy
stále většího počtu cestujících. Ve směru
na Lipník n/B je již léta hustota
autobusových spojů na stejné úrovni.
Avšak na Přerov jsou stále připomínky a
není jediného připomínkového jednání
k jízdním řádům, které bývá svoláno ONV,
aby zástupce našeho MNV nepředkládal
nějaké připomínky nebo požadavky.
Rozšíření většího počtu spojů je dnes
nemožné a tak se situace řeší posilováním
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zvláště
vytížených
spojů
dalším
autobusem. Tak zvané posily jsou na
přerovské lince zcela běžné, přesto že je
přeprava na Přerov zajišťována 23 spoji
denně. Naši občané se do Přerova odtud
vlakem
nebo
dálkovými
autobusy
kamkoliv od 04:40 hod až do 21:10 hod
denně. Přesto jsou připomínky a činěna
opatření k ještě častějšímu propojení
s naším okresním městem.
Jak již bylo uvedeno, zlepšuje se rok od
roku tvář obce. Je to zásluhou MNV, který
zajišťuje akce „Z“ a také vlastním
přičiněním občanů. Lidé pečují a vylepšují
svůj bytový fond. Opravují se fasády domů,
staví se nové moderní domy. Dříve
zeleninové
nebo
neudržované
předzahrádky se mění v květinové záhony.
V současné době se udržuje v dobrém stavu
tedy i vzhledu veřejné plochy před MŠ, u
požární zbrojnice a Palírny. Před
pomníkem padlých u školy. Na svahu proti
Vágnerovému, před poštou a drobné
plochy na více místech. Je však toho ještě
dost, co by bylo na tomto zvelebovacím
úseku potřeba zlepšit. Je to především park,
kolem kterého se léta mluví sem tam i
dělá, ale celý areál, včetně zámku chátrá
dál. Správce je KNV a parku ONV, což je
nevýhoda. Rozhodně by věci prospělo,
kdyby byl jeden majitel a nedocházelo
k tříštění finančních prostředků jak na
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vlastní provoz, tedy pracovní síly, tak na
nutnou údržbu.
Veřejný život v kraji, okrese a v obci
Letošní rok byl do značné míry
ovlivněn svým výročím. Na počest 35
výročí se konala celá řada významných
událostí. Naši občané se zájmem sledovali
co vše se kolem nich dělo. Žádnému
neunikla událost historického významu.
Bylo to v předvečer 1. máje, kdy došlo ke
slavnostními
otevření
Památníku
Ostravské operace v Hrabyni. Tohoto aktu
se zúčastnilo i z naší obce několik občanů.
Již samotná výstavba tohoto monumentu
připomínajících hrdinství lidí za 2. světové
války byla sledována s velikým zájmem
celou veřejností. V průběhu výstavby byly
organizovány sbírky zasílány dary, aby
byla stavba včas hotová organizovaly se i
brigády ze závodů, složek NF, škol, armády,
LM i z řad občanů. Protottaké byla
pozornost
všech
občanů
severomoravského
kraje
v sobotu
26/4/1982 obrácena k Hrabyni. Jehlovité
stožáry před Památníkem byly poprvé
ozdobeny prapory Československa a SSSR.
Váním větru se zástavy lehce dotýkaly
jakoby vyjadřovaly semknutost, pevný
svazek národů ČSSR a SSSR v boji za
svobodu a vítězství nad fašismem, za Mír.
Více jak 20 tisíc přítomných občanů ze všec
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okresů našeho kraje, přivítalo mezi sebou
nejvyšší stranické a vládní činitele v čele
s předsedou FS s. Aloisem Indrou. Delegaci
Sovětského výboru veteránů Velké
vlastenecké
války
vedenou
generalporučíkem Alexejem Ivanovičem
Šestakovem. Velvyslanec SSSR v ČSSR
Alexandra Botvina a další významné
osobnosti.
Následovala
přehlídka
čestných jednotek – ČSLA a LM. Byla
provedena vojenská přísaha a za zvuků
pochodu
padlých
revolucionářů
procházely oficielní delegace kolem
sousoší „Bratrství v boji“ – od ak. malíře
z.u. Miloše Axmana k úpatí památníku, kde
na mramorové desky pokládali věnce.
Následovala mírová manifestace, na niž
promluvila celá řada vzácných hostů.
Po tomto úvodu soudruzi Indra a
Mamula přestřihli pásku u vchodu do
monumentu. první vstupující delegace ÚV
KSČ vlády ČSR a sovětští hosté. Volně
vcházejí do „Síně osvoboditelů“, které
vévodí reliél „Vám poděkováni a lásku
Vám“. Autorem této kamenné výzdoby je
sochař Stanislav Hanzik. Na mramorovém
sarkofátu jsou uloženy urny s prstí z 25
míst rozhodujících bojů. Jsou to jména
všech milníků na vítězné cestě v boji
s fašisty: Brest, Leningrad, Moskva,
Stalingrad dnes Volgograd, Kursk,
Sokolovo, Kyjev, Bílá Cerkev, Zaškov,
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Jaslo, Dukla, B. Bystrica, Zolma – Tri Duby,
Braniska, Liptovský Mikuláš, Martin, Zory
Tworkow, Žilina, Praha, Buchenwald,
Mauthausen,
Osvětim,
Rawensbrik,
Wroclaw.
Deset
bronzových
bust
připomíná vojevůdce, kteří měli hlavní
podíl na vítězném a úspěšném konci
ostravské operace. Jsou to soudruzi
Jeremenko,
Moskalenko,
Grečko,
Kuročkin, Ždanov, Svoboda, Klapálek,
Janko a Budín. Co jméno to hrdina, to kus
slavné vítězné bitvy s fašisty a jejich
spojenci. Stalinův rozkaz z 30. dubna 1945
vydaný v Moskvě, jde zde vytesán do
kamene na věčnou paměť. V galerii hrdinů
je to zase hold vzdaný 25 hrdinům SSSR a
13 hrdinům ČSSR za prokázanou chrabrost
a odvahu v boji o Ostravu. K pietnímu ohni
na symbolickém hřbitově, kde je vytesáno
do trachytových desek 10. tisíc jmen těch,
co padli v boji během Ostravské operace,
kladou naši i sovětští představitelé rudé
květy. Následuje audiovizuální sál, kde je
vysílán Stalinův rozkaz vydaný před 35
lety k osvobození Žiliny a Ostravy. Je zde
promítán film, který na několika
pohyblivých plátnech nevšedním způsobem
zobrazuje události z II. světové války.
Výstup na vyhlídku a pohled na celý areál
Památníku, završuje celuu prohlídku.
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KVARTO 3000 výrobek oselářů z Vítkovic
pro SSSR, který se přepravoval po silnici
do Bratislavy, kde byl přeložen na loď a po
vodě dál na místo určení. Bylo to náročná,
technická záležitost. Samotné břemeno
vážilo 350 tun. Přes náš okres Přerov byla
pro jeho převoz vybrána trasa přes
Porubu,
Hustopeče,
Hranice,
Osek,
Prosenice, Radslavice, Kozlovice, Přerov a
H. Moštěnicí do jihomoravského kraje.
Života v naší obci se tato akce dotýkala
jen okrajově a sice v době přerpavy
„kvarta“ mezi Lipníkem a Prosenicemi, byl
zvýšen dopravních ruch obcí. Jednalo se o
odklon normální dopravy na pár hodin.
Pro tuto náročnou operaci vydala
federální vláda ČSSR usnesení zaměřené
specielně pro průjezd okrese Přerov. Toto
pak ONV, odbor dopravy musel zabezpečit.
Nejen váha, ale i rozměry byly neobvyklé.
Šíře byla 5,80 m, výška 4 m a délka 40 m. Při
stoupání, v některých úsecích i při klesání,
museli být k základní přepravní soupravě
připojovány další tahače, takže délka
soupravy se prodloužila až na 110 m.
Celková váha byla pak vyšší jak 450 tun.
Z těchto důvodů bylo třeba vyřešit celou
řadu technických problémů. Na příklad
zhotovit specielní ocelovou konstrukci
pro vystužení mostů. Celou řadu mostů
bylo nutné podepřít, rozšířit křižovatku
mezi obci Kozlovice a Přerovem. V Porubě
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postavit zcela nový most. Vykácet
stromoví, přemístit sloupy a další droné
úpravy. Bylo nutno skloubit součinnost
několika organizací, které se především
podílely na zdárném zvládnutí této
náročné dopravní akce. Byly to Dopravní
projekt Brno, Železniční vojsko, OSS
Přerov, Přerovské srojírny, Stavomontáže
Olomouc, VB, ČSAD a další. Náklad byl
uložen na specielně vyrobeném valníku,
který měl 19 os se 152 koly. Našim okresním
městem projížděl 16. června rychlostí
4km/hod.
Denní tisk
Ze života naší obce bylo v průběhu
roku
publikováno
v denním
nebo
periodickém tisku několik zpráv. Bylo to:
Přerovsko,
Nová
Svoboda,
Požární
ochrana, Zemědělské noviny, Mladá
Fronta, Hlas revoluce a jiné. Tak se
čtenáři dozvěděli, že v průběhu žní
navštívil naší obec člen ÚV KSČ vedoucí
tajemník KV KSČ v Ostravě s. Mamula.
Zajímal se o prác JZD při sadovnictví. Byl
se svým doprovodem (15 osobních aut)
podívat na Vicinově ve višňovém sadě a
zastavil se u kombajnu, který pod „Jánem“
právě česal rybíz. Veřejnost se takto také
dozvěděla, že před 10.léty zemřel jeden
z předních regionálních historiků našeho
okresu Antonín Frél učitel z Dolního
Újezda, který řadu let působil v naší obci.
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Do roku 1925 jako učitel. Na stáří jako
hudebník v souboru OB. Byl uznávaným
znalcem záhorského lidu. Zastával celou
řadu funkcí v různých spolcích a
organizacích. byl např. vzdělavatelem
zemské jednoty hasičské. V ústředí spolku
jednot učitelksých na Moravě. Byl členem
československé společnosti pro šíření
politických
a
vědeckých
znalostí.
Redikoval Rodinný kalendář. Vydával
vlastivědný časopis Záhorská kronika.
Značný podíl měl na hudebním životě
v celém
okolí
a
zvlášť
v Lipníku.
Spolupracoval s archeologickým ústavem
v Brně.
Stačil
vzorně
plnit
svou
učitelskou funkci. Tak se stal tento
vychovatel mládeže, učitel, vzorem pro
dnešní učitelskou generaci.
Pozornosti kronikáře neušel ani
článek uveřejněný v Hlase revoluce jeho 2.
číslo nazvaný „Znemožněný konfident“.
Předpis: Bylo to asi v polovině listopadu
1939. Četnická hlídka ze stanice Veselíčka
vedená strážmistrem Dlakou, se v obci
Skoky u Lipníka setkala s kominíkem,
který na ní již z dálky volal. Utíkal
k hlídce a předložil jí několik exemplářů
provolání k 22.výročí VŘSR. Letáky
vyzývaly
k boji
proti
německým
okupantům a ujišťovaly, že okupace je
dočasná a že sovětský svaz a jeho Rudá
armáda naší vlast osvobodí. Končily
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výzvou: Pracujte pomalu a sabotujte
výrobu a německé hospodářství vždy a
všude. Neklesejte na mysli a organizujte se
v pevný odhodlaný svazek…“. Kominík se
představil jako Franz Ulrich z Lipníka nad
Bečvou. Žádal, aby hlídka ihned zahájila
pátrání po rozšiřovateli letáku. Zaražený
Dlabka namítal, že nikde žádný leták
neviděl. Ale Ulrich ukázal na nedaleký
sloup, na kterém byl leták rovněž
připevněn a dodal: „Já pánové spolupracuji
s gestapem a proto trvám na vašem
zákroku.“ Druhý člen hlídky stržážmistr
František Havlík se vzpamatoval a
energeticky žádal po kominíkovi průkaz a
prohlásil, že až na další je podezřelý
z rozšiřování letáků on. Konfident na to
žádal, aby bylo svoláno olomoucké
gestapo. Velitel hlídky dostal z obecního
úřadu spojeni s gestapem a německy se
tázal, zda je ve službách gestapa kominík
Franz Ulrich z Lipníka n/B, kterého
zastihly s plnými rukama protiněmeckých
letáků.
Samozřejmě,
že
gestapo
spolupracovnictví popřelo a přikázalo, aby
byl Ulrich zadržen. Tak byl kominík
eskortován na stanici. Za 3 hod. gestapo
přijelo a seřvalo kominíka, že letáky
sundal. Na konec musel velitel stanice
předvést na staničním rozmnožovacím
stroji, zda nebyly letáky rozmnožovány na
něm. To proto, že široko daleko

- 163 -

rozmnožovací stroj nebyl. Výsledek byl
negativní. Letáky však byly skutečně na
stanici rozmnoženy, ale strážmistr
František Havlík, které je rozmnožil
přikryl text asi 6 dalšími texty, takže se
nedalo nic zjistit. Text koncipoval
vysokoškolský
komunista
František
Tylich z brněnské techniky a společně
s dělníky Lipnické továrny Solo je vyvěsil.
Kominík se už v Lipníku neukázal. Přestal
mít pro gestapo cenu a o to také hlídce šlo.
TJ Sokol
Činnost složek NF se vyvíjel jako
minulá léta. Do popředí se tentokrát a
dost výrazně dostala TJ Sokol. Díky
aktivitě vyvolané celostátní spartakiádou
byla TJ hodnoena jako nejlepší společenská
organizace NF v obci. Již v minulém roce
zahájili sokoli přípravu pro zdárné
zvládnutí všech úkolů, které sebou přínáší
CS. Především to byl výběr cvičenců a
cvičitelů pro jednotlivé skladby. Dále
zabezpečit náhradní cvičebnu, neboť
sokolovna je v rekonstrukci. Dokončit
nutné investice a úpravy nejdůležitější
akce roku. Kdy TJ měl veřejnosti předvést
nejen zvládnutí skladeb, ale také
organizační schopnosti. Nejlepší cvičence
pak čekala okresní spartakiáda v Přerově
1/6. Dužební vystoupení v Trutnově a
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vyvrchlení celého snažení - vystoupení ve
Strahově.
Místní spartakiáda se konala v sobotu
24/5/1980 za účasti okolních jednot a škol.
Program dne:
13:00-13:30 řazení průvodu u zámku
13:30-14:30 nástup cvičících na ploše
hřiště
14:30-15:00 vztyčení vlajek, hymny,
projevy a zahájení
15:00-17:30 předvádění jednotlivých
skladeb
MŠ + ZDŠ Veselíčko
mladší žáci
mladší žačky
starší žáci – ZDŠ Osek
starší žačky
dorostenky + ženy, výběrová
skladba
muži posílení
ženy posílené
17:30
poděkování cvičícím s přáním
hodně úspěchu při dalších
vystoupeních, závěr
Místní spartakiáda velmi uspěla.
Veřejnost
nešetřila
uznáním
nejen
cvičícím, ale i organizátorům. Byla to jen
půldenní akce, která si však vyžádala
tisíce dobrovolně odpracovaných hod. Pro
názornost
uvádím
opis
technickoorganizačního opatření přijatého výborem
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TJ pro zdárný průběh místní spartakiády.
Vytvoření spartakiádního štábu ve
složení:
Drábek Jiří – předseda TJ a
spartakiádní štáb
Čoček Ladislav – pol. vých. prac. zajistí
propagaci
Hlobil Karel – hlavní vedoucí skladeb
Hučín Antonín – před. komise TaM při
MNV organizační
Baunerová Věra – členka komise TaM
organizační
Caletka
Ladislav
–
technické
zabezpečení
Metelka Václav – pokladník
Dokoupil
Miroslav
–
vedoucí
stravování a občerstvení
Calteková Marie – zdravotní služba
Spáčil Drahomír – před. MNV člen
štábu
Pracovní schůzky štábu budou 30/4,
8/5 a 19/5. Mimo tyto termíny má předsda
právo svolat schůzi štábu kdykoliv by to
situace vyžadovala. Propagace tj. plakáty,
rozhlasové relace, písemné pozvání
zástupců NF do 15/5. Cvičiště tj.
vyasfaltování, úklid a výzdoba, umístění
značek, šatny, rozhlas 20/5. Později byly
štábem jmenovaní další funkcionáři a
pořadetelé. Ve stáncích prodávali a jídlo
připravovali: Drábková Marie, Kropková
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Marie, Bouchalová Marie, Frélichová
Božena, lehnert Josef, Suchánek Jiří a
Josef, Drábek Bohuslav, Zedek František,
šeda
Dobroslav,
Frélich
Antonín,
Zemánková Marie a Hlobilová Žofie.
Vstupné
vybírali
manželé
Královi.
Hlasatelkou po celé odpoledne byla:
Čočková Stanislava. Pořadatelé dbající o
pořádek a bezpečnost byli: Hučín Jan,
Caletka Ladislav, Hlobil Karel, Kuban
Svatopluk, Drábek Jiří, Dokoupil Miroslav,
Hučín Antonín, Metelka Václav, Čoček
Ladislav. Celkem vystoupilo na místní
spartakiádě 270 cvičensů. nácvik skladeb
v obci provádělo 52 cvičenců. Cvičenci byli
podrobeni přísnému výběru pro zařazení
do celků, které měly vystupovat na hlavní
CS 80 na Strahově. Prověrkami úspěšně
prošli a v Praze naší obec reprezentovali
tito občané:
Muži: Petráš Jidřich
Ženy:
Polášková Marie
Kuban Svatopluk
Mikšíková Růžena
Čoček Ladislav
Pachlová Vojtěžka
Dokoupil Miroslav
Šimečková Zdena
Hučín Antonín
Drábková Marie
Pavlištík Jaroslav
Dokoupilová Miroslava
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Heroldek Josef
Caletková Marie
Učni: Drábková
Alena
Dorost-ky:
Braunerová
Věra
Frélichová Jitka
Pokorná Jitka
Hučínová Hana
Vojsko:
Zábranský
Králová Vladislava
Marečková Marcela
Petrášová Jana
St. žáci:
Pavlištík
Pospíšilová, Látalová
Za výsledky dosažené v letošním roce
se dostalo naší TJ řady uznání a mnozí
cvičitelé byli vyhodnoceni OV – ZRTV při
VČS předsedou sekce ZRTV při OV s.
Tichým.
Požárníci
Druhou organizací NF, která vyvíjela
velmi aktivní činnost bylo ZO SPO.
Požárníci kromě vlastního výcviku a
školení jak v prevenci, tak v represi
aktivně pracují i na úseku celospolečenské
práce. Při VČS se prokázali, že odpracovali
při údržbě své techniky, výzbroje, výstroje
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445 hod. Svýma dvěma zbrojnicím věnovali
– jejich údržbě včetně vodních zdrojů 213
hod.
Na
zvelebovacích
akcích
organizovaných NF a MNV odpracovali
1113 hodin. Zemědělcům byli ve špičkových
pracech nápomocni 850 hod. Nasbírali
anárodnímu hospodářství odebzdali 11800
kg železného šrotu. Krev darovalo 10
členů. Dále provedli 284 preventivních
prohlídek. Uspořádali 5 tanečních zábav, 1
zájezd.
Nechyběli
na
žádné
akci
organizované na počest 35 výročí
osvobození. Úspěchu dosáhli i při výchově
mladé generace. V celostátní hře Plamen
je 1 oddíl MP a oddíl dorostu již po druhé
reprezentoval okr. Přerov na krajském
přeboru. V průběhu roku 2x zasahovali při
požáru. Celková úroveň práce této ZO je
zásluhou schoplných funkcionářů, kterým
je i ze strany svazu věnována náležitá
pozornost a dbáno na jejich odborný růst.
Ve školách SPO se v tomto roce vzdělávali
s. Navrátil Milan a Pachel Richard
v ústřední škole SPO v Bílých Poličanech.
Panáková Anežka zase v učebním středisku
ÚV SPO v Jánských Koupelích.
Ostatní společenské organizace se
vyžívaly ve své vlastní činnosti. Veřejně
prospěšné práci se věnovali formou brigád
při zvelebování obce členové SSM, ČČK,
MS, Svazarmovci, DV LSD Jednota, Svaz
zahrádkářů, TJ Sokol a ZO SPO – popsáno.
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Svůj podíl odvedli i na kulturním poli
v obci. Taneční zábavy, zájezdy které
nejčastěji
a
s úspěchem
organizují
zahrádkáři,
konkrétně
přítelkyně
Gogelová Marie, mají vždy velmi dobrou
úroveň.
Kino
MNV
každý
měsíc
sehraje v průměru 8 představení pro
dospělé a 5 pro mládež. Táhnou filmy
české, NSR a ostatních západnách
producentů. U dětských, pohádkových
vedou filmy sovětské a české.
OB
OB své poslání neplní a tak vzdělávací
činnost
obstarávájí
společenské
organizace jako ČČK, DV LSD – Tupec,
SRPŠ, SPO, SZ a jiné, organizování
přednášek, zájezdu a podobně. Soudružka
Božena Šedová – učitelka nacvičila s dětmi
divadelní hru Zvířátka a loupežníci. Tuto
hru sehráli děti 4x i pro žáky ostatních
škol.
Školství
Školní rok 1980-81 navštěvovalo naši
školu 52 dětí. Škola je dvoutřídní vyučují
se 2. postupový a 4. postupový ročník.
Ostatní ročníky kooperuje naše škola se
ZDŠ v Oseku n/B. Vyučujícími jsou ředitel
Rostislav Pospíšil a uč. Božena Šedová.
Prospěch byl průměrný. V obou třídách
všichni žáci postoupili. v I. třídě 2 žáci měli
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výborný prospěch, 4 slabý. Žáci v II. tříde 4.
postupový
ročník
dosáhli
lepších
výsledků. jedna žákyně byla přijata na
výběrovou školu do Přerova. Záškoláctví
nebylo a pokud děti chybí ve vyučování,
tak jedině z důvodů nemoci. SRPŠ
s vedením
školy
velmi
dobře
spolupracovalo
a
pro
děti
byly
uskutečněny 4 zájezdy do divadla. Jeden
školní výlet na Radhošť a okolí. Byla
organizována 4 filmová představení. Při
akci v sokolské zahradě, kde vystupovaly
ostravské Buřinky i s Beruškami, dostaliy
děti lístky v hodnotě 15Kčs. Inspekci na
škole prováděl v letošním roce oši s.
Pivoda Jan.
MŠ
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Jan a o čistotu v celé budově pečuje
uklizečka Hlobilová Jana. Hlavními úkoly
školy při práci s dětmi jsou: tělesná
výchova, rozumová výchova, jazykový
rozvoj,
matematická
představivost,
mravní výchova, pracovní a estetická
výchova, hudební výtvarná a literární
výchova. V tomto duchu bylo uskutečněno
mnoho soutěží, cvičení. Děti zvládly i
branné cvičení v přírodě. Nové metody a
formy práce používané při práci s dětmi
přináší dobré plody. Sešel se zde 8. října za
účasti obou oši. s. J. Michalíková a M.
Ludvová, s dalšími 11 členkami aktivu. Na
hospitaci zde ve škle byla profesorka SPgŠ
s. Mallinová. Hostem MŠ byl redaktor
Nové Svobody s. Jan Bart. Předseda JZD s.
Musil František. Všichni se pochvalně
vyjadřovali o výsledcích dosažených při
práci s dětmi, o prostředí a celém chodu
mateřské školy.
Škole je věnovávna pozornost ze
strany MNV i JZD. Na dobu 10 let byla
podepsána nová patronátní smlouva mezi
MŠ a JZD. Zakoupení 10 páru lyží pro výcvik
dětí. K zimnímu uskladnění dodána
jablíčka. pro zavařování ovoce dar 10 kg
cukru.
Na
druhé
straně
brigáda
pracovníků školy při sklizni úrody. Na
vaření čaju pro brigádníky v sadě při sběru
ovoce. Zhotovení dárků pro ženy
družstevnice k MDŽ. Kulturní vystoupení
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dětí při různých příležitostech. To jsou
konkrétní příklady na plnění kolektivní
smlouvy. S jakou vážností je na obou
stranách přistupováno k jejímu plnění
vyjadřuje verš Josefa Seiferta, přednesen
ústy s. Poláškové při ukončení podpisu: A
nyní dovoleno je mi připíti k slávě toho
dne. Vám všem a s Vámi všemi i na půdě
rodné, v té krásné, České zemi.
MŠ má ukázkovou spolupráci se SPOZ,
DV LSD v Tupci, TJ Sokol, SPO, CSČK ČSSZ i
se ZŠ ve Veselíčku a LŠU v Lipníku n/B.
K velmi záslužné spolupráci dochází právě
s LŠU při výběru talentovaných dětí pro
obory hudební a výtvarný. Nejbohatší a
neplodnější spolupráce je mezi vedením MŠ
a výborem SRPŠ v jehož čele je s. Jar.
Nádvorník. Rodiče se zavázaly přispět na
dítě 10,– a ve prospěch školy odpracovat
20 hod brigády. Při každé členské schůzi letos byly 4, jsou provedeny odborné
přednášky, které pomáhají rodičům lépe
pochopit záměry školy a moho tak se
školou lépe při jednotném působení na dítě
spolupracovat.
Pro zlepšení prostředí, ale i při údržbě
objektu bylo vykonáno mnohé. Nátěry
židliček, dveře, okna ve skladě natřena,
opravena podezdívka hl. budovy „sokl“,
vysázeny stromky a rybíz, zídka u kotelny.
Zakoupeno 50 pyžamek, koberce, vysavač
prachu, povlečení na 90 lehátek. Opraveno
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mnoho hraček. To jsou zase konkrétní
výsledky dobré spolupráce. Zvláště hezké
až dojemné bývá ukončení školního roku a
loučení se se „školáky“, letos to bylo 10
dívek a 15 chlapců. V době prázdniny je
pvoz minimální, a tak vždy se doba
uzavření
školy
využívá
k vybrání
dovolené osazenctvem školy ak různým
úpravám. letos to bylo v době od 21/7 do
15/8.
MŠ má velmy podrobnu, odbornou,
hezky vedeou kroniku. Naproti v ZDŠ při
DVÚ se mi zatím nepodařilo dát
dohromady vedení pravidelné kroniky
z roka na rok.
SPOZ
K výraznému zlepšení došlo letos
v práci sboru pro občanské záležitosti. Po
prvé došlo k usktuečnění občanského
rozloučení
se zemřelým.Po prvé byly
slavnostně předávány občanské průkazy
Poprvé byl proveden slavnostní zápis děí
při vstupu po PO SSM. Místní SPOZ má
velmi bohatou tradici při organizování
akcí jako vítání občánsků, zlaté svatby,
besedy s důchodci. Toto jsou však nové
kvalitativní prvky v práci sboru.
První akci v letošním roce bylo
slavnostní předání OP 25 chlapcům z DVÚ
bylo v požární zbrojnici. Při malém
pohoštění bylo chlapcům vysvětleno co
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znamená držení OP, jaký to má pro ně
význam. Bylo jim poděkováno za vše co
dobrého po dobu pobytu v DVÚ pro naší
obec vykonali. Byla to zajímavá akce a na
mnohé zanechá jistě trvalý dojem.
K zápisu do pamětní knihy se dostavili
děti, které byly vybrány ke vstupu do PO
SSM. Vlastnímu zápisu předcházela beseda
s dětmi, co to je vůbec pionýrská
organizace. Co po nich bude vyžadováno.
Zapsány byly tyto děti:
Caletková
Hučínová
Bětka
Kamila
Bdnářová
Fridrišková
Lenka
Hana
Veverková
Dostálová
Pavlínka
Alena
Slaměník Petr
Judasová
Suchánková
Marcela
Renata
Dne 26/10 bylo provedeno vítání
dětí do života. Velice vkusně vyzdobená
místnost, kulturní pořad předváděn dětmi
MŠ, ZŠ členky SSM, přítomnost zástupců
závodů, institucí, kde jsou rodiče
novorozeňat zaměstnání, to vše těmto
akcím dodává slavností a skutečně velmi
důstojnou
atmosféru.
Vlastní
akt
přivítání provedl místopředseda MNV s.
Rostislav Pospíšil za asistence poslankyně
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ONV s. Růženy Plesové. Slavnostní zápis
provedli rodiče těchto dětí:
Jarošové
Aleny
Merty
Tomáše
26/10/1979
9/5/1980
Merkové
Šárky
Hromádkové
30/5/1980
Lucie 12/9/1980
Oherové Moniky
Šimečkové
5/9/1980
Marcely 31/-/1979
Mezi tradičně výborné, hodnotné akce
patří beseda s důchodci. Letos bylo
provedeno společné posezení těch, kteří se
dožili významného „kulatého“ jubilea.
K slavnostně
prostřeným
stolům
v požární zbrojnici zasedli:
70 let:Nádvorník
Kropková
Julius
Ludmila
Navrátil
BémZdeněk
Evžen
Gogela
Jaroslav
80
let:
Slaměníková
Marie
Nádvorníková
Marie
75 let: Tomašík
Dvořáková
Jaroslav
Marie
Mikšíková
Zedková
Božena
Marie
Petráčová
Drábková
Valburga
marie
Pazderová
Svobodová
Marie
Gabriela
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Pokorný
Bohumil

Drábek
Bohumil

Starší 80 let:
Skácel
Antonín (88)
Vybíralová
Barbora (89)
Venclová
Emilie (81)
Kopečná
Vojtěžka (85)
Nesrstová
Růžena (81)
Hasoňová
Marie (84)
Šmikmátorová
Boh. (83)
Kovaříková
Anežka (85)

Kramplová
Marcela (88)
Chodilová
Marie (81)
Derychová
Anežka (83)
Pacáčková
Marie (83)
Zamazalová
Ludmila (81)
Lehnertová
Marie (83)
Frimlová
Františka (82)

Z uvedeného
data
vyplývá,
že
nejstarším občanem je žena ve věku 89 let.
Nejstaršímu muži je 88. Tito spoluobčané
jsou vždy vděčni za to, že se mohou
společně sejít, zavzpomínat, ale také se
z úst předsedy MNV, ale i jiných
funkcionářů nebo pracovníků ONV, JZD
dozvědět co je nového, případně jaké věci,
změny, lze očekávat. Vždy bývá živá
diskuse a pro nás mladší, mnohdy i poučná.
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Chvály hodné je ti to, že pro ty občany,
kteří nemohou již dobře chodit, bývá
posláno auto a i tito lidé jsou sváženi a
mohou se se svými vrstevníky pobavit.
Bývá podáváno občerstvení a letos hrála i
hudba, takže se i zpívalo. Z každé akce
SPOZ jsou pořízeny fotografie p.
Fridriškem,
které
jsou
uloženy
v dokumentaci k této obecní kronice.
Pohyb obyvatel během roku byl
následující:
Narození
Pospíšil Jiří 6/10
(Přerov)
Merta Tomáš 9/5
(Hranice)
Merková Šárka 30/5
(Hranice)
Stoklásková Dana
11/6 (Hranice)
Patrman Ladislav
22/11 (Přerov)
Haluska
Martin
23/11 (Přerov)

2/1

Hromádková Lucie
12/9 (Hranice)
Oherová Monika 5/9
(Hranice)
Klánich
Martin
12/10 (Hranice)
Muchová
Monika
9/11 (Přerov)
Lehnertová Jiřina
14/12 (Hranice)

Úmrtí
Ples Oldřcih

Gogelová
Ludmila 23/2
Ryšánková
Růžena 27/2

Kroplová
Marie 18/1
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24/5

Mikula Karel

Zapletal
Ferdinand 4/7
Zemánková
Marie 5/9
Hlobilová
Anežka 12/11
Pokorný
Bohumil 12/11

Mikšík
Jaroslav 4/6
Stoklásková
Dana 11/6
Zedková
Františka 13/6

Při této stati mi nedá svědomí, abych
se nezmínil o politování hodném skonu p.
Kroplové Marii. Tato žena byla nalezena
mrtvá v hromadě hader ve chlévě, kde
měla lože. Mráz, vysoký věk, bídná strava
sehráli svou roli. Dcera s dospělou
vnučkou, byly vyslýchány předsedou MNV
a VB. Celá veřejnost byla tímto případem
pobouřena, neboť něco takového není ani
člověku dnešní doby důstojno.
Při popisu činnosti SPOZ je uvedeno, že
byl uskutečněn první občanský pohřeb. Byl
to pohřeb p. Mikuly Karla. Bez účasti
kněze, byly jeho pozůstatky – rakev,
vystaveny v domovním průjezdu na
upraveném katafaltu. U rakve se
vystřídaly čestné stráže spolupracovníků,
kamarádů z obce, členů korporací, jichž byl
členem. Z namontovaných reproduktorů
zněla jímová smuteční hudba. V určenou
hodinu začli před rakev přistupovat
řečníci, kteří se s ním rozloučili. Hudba
zahrála smuteční pochod a rakev se
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zesnulým
byla
nesena
špalířem
spoluobčanů až k „Nové cestě“, kde do
připraveného pohřebního vozu byla
uložena a odvezena do Olomouckého
krematoria. Na přítomných zanechal celý
způsob vzdání holdu a rozloučení dobrý
dojem.
Přistěhovaní:
Chodilová Marie (Olomouc, Střední
Novosady 9)
Oherová Zdenka (Dolní Újezd 22)
Čudovi Miroslav, Marie (Val. Klobouk,
Palackého 648)
Žákovi Alena, Hana, Bohdan (Hlučín
okr. Opava, Příčná 3)
Mertová
Marcela
(Přerov,
Kratochvílová 10)
Kudrna Jan (Horní Moštěnice, Zámostí
15)
Šimeček Jaroslav (Buk 23, okr. Přerov)
Pechová Marie (Horní Dvořiště,
Náměstí 29)
Válek Jiří (Ostrava-Poruba, J. Šoupala
1598)
Patrman
Ladislav
(Prosenice,
Radvanice 36)
Zavadilová
Filoména
(Rokytnice,
domov důchodců)
Odstěhovaní:
Antlová Marie (Bohuslávky 27) 14/1
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25/5

Velech Jan (Lazniky 36) 11/2
Pavlištíková Zdena (Radslavice 4) 6/3
Bouchal Jaromír (Osek n/B 339) 14/4
Prokešová Ludmila (Orlová 4) 18/4
Sehnálková Ivana (Přerov, Jaselská 10)

Talavášek Richard (Zátor 104, okr.
Bruntál) 6/6
Škodová Anna (Přerov, Husova 13) 12/6
Mertovi Lubomír, Marcela (Lipník,
Mikoláše Alše 1137) 30/6
Střelcová Jarmila (Hranice 1. máje
1724) 14/7
Polášková Věra (Lipník, Bratrská 1091)
14/8
Merta Milan (Osek n/B 340) 29/9
Řehák Jan (Horné Orešany 413 okr.
Trnov) 9/10
Tůmová
Růžena
(Ostrava,
Poděbradova 34) 10/10
Čeladníkovi Antonín, Ludmila (Osek
124) 8/12

16/8

Sňatky:
Panák Lubomír + Šarcová Anna 14/1
Velech Jan + Přikrylová Anna 2/2
Gajda Jiří + Štecová Eva 15/3
Hluší Ivana + Sehnálek Jaroslav 22/3
Čuda Svatopluk + Jitka Zedková
Lehnert Jiří + Jaroslava Šantová 21/6
Polášková Věra + Habada Ladislav
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Suchánek Jiří + Zdena Šimečková 18/10
Kropková Stanislava + Šimeček
Jaroslav 18/10
Pecha Karel + Janošťáková Marie
Kuchrýk František + Reschová
Ludmila 22/11
Mrva Jindřich + Pregetová Jana 30/12
Nejčastěji naši občané uzavírají
snatky v obřadní síni na MěNV v Lipníku
nad Bečvou a v poslední době i na MNV
v Oseku n/B. Je to dáno tím, že v Oseku n/B
je možnost mít svatební veselku v nově
postaveném restauračním zařízení LSD
Jednota, Motorestě „Osečanka“.
Letošní rok je za námi. Jaký byl víme.
Jistě, že ne všichni máme na jeho průběh
stejný názor. Je to odvislé od osobních
prožitků, poměrů v rodině i množství
štěstí nebo smůly každého z nás. Jak se nám
komu podařilo splnit své plány či
předsevzetí. Jisté však je, že společnou
prací se nám na Veselíčku podařilo naší
obec zlepšit a do roku 1981 můžeme
vykročit s hlavou vzhůru. Bude to rok
významných událostí, který bude mít
rozhodující význam na náš budoucí život.
Připomínám alespoň dvě z nich XVI. sjezd
KSČ a volby do NV. Je známo a historicky
dokázáno, že sebelepší plány ještě nic
neznamenají, až když se jejich realizace
ujmou schopní vedoucí funkcionáři, pak
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teprve přinesou prospěch. naše obec měla
v letošním roce na takovéto funkcionáře
štěstí a je mým přáním, aby i v roce příštím
si občané vybrali sprváně a dali svůj hlas
těm nejschopnějším.

Rok 1981

Stalo se již tradicí, že úvodem každého
roku je stručný přehled událostí, které
udávaly charakter roku. Co přinesl, jaký
byl a to nejen doma ale i ve světě.
Leden: V Madridu byla zahájena druhá
část mezi signatáři v jednání o
mezinárodním tedy celosvětovém
odzbrojení.
V USA
složil
prezidentský slib Ronald Reagan
v pořadí
již
40.
prezident
spojených států. Řecko se stal
10.členem EHS. V rámci zemí
socialistického
tábora
bylo
poprvé
přistoupeno
ke
koordinování pětiletých plánů
v národohospodářské
politice
jednotlivých zemí. Mezi Iránem a
USA došlo k uzavření dohody a
propuštění
52
amerických
rukojmích.
Únor: V Moskvě zahájen XXVI. sjezd
KSSS. Probíhal ve dnech 23. 2. – 3.
3. Ve Španělsku byl proveden
pokus o pravicový převrat ovšem
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neúspěšně. Ministři zahraničních
věcí z členských zemí hnutí
nezúčastněných, vyzvali OSN za
vyhlášení Indického oceánu za
pásmo míru.
Březen: Na zasedání VS OSN nebyla
přijata nacistická delegace JAR.
Byl
to
úspěch
světového
mírového hnutí. V sovětském
svazu byla na oběžnou dráhu země
vypuštěna kosmická loď Sajuz 39
s mezinárodní posádkou a to
s kosmonauty SSR a Mongolska.
Ve Washingtonu byl proveden na
prezidenta R. Reagana atentát,
ovšem bez následků. V Sofii byl
31/3 zahájen v pořadí již XII. sjezd
KS Bulharska.
Duben: Za účasti delegací ÚV KSČ a vlády
ČSSR
v čele
s s.
Gustavem
Husákem byl slavnostně zahájen
provoz v paláci kultury v Praze.
Ve dnech 6.-10. dubna X. sjezd SED.
Na
zasedání
NATO
bylo
rozhodnuto umístit v Evropě
rakety středního doletu dodané
USA.
Květen: V SSSR byla vypuštěna další
kosmická
loď
s mezinárodní
posádkou. Tentokrát to byl
rumunský kosmonaut, co dělal
společníka
sovětským

- 184 -

kosmonautům. Při volbách ve
Francii byl zvolen F. Mitterand
21. prezidentem této republiky. Na
papeže Jana Pavla II. byl v Římě
proveden atentát. na oficielní
návštěvě byl v naší vlasti N.
Čaučešku
včetně
početného
doprovodu vedoucích osobností
Rumunska.
Červen: Světová Rada míru svolala do
Stockholmu
mezinárodní
konferenci
proti
horečnému
zbrojení a proti zbrojení v Evropě.
Izraelské letectvo zničilo Irácký
jaderný reaktor v Bagdádu, což
vyvolalo velkou vlnu rozhořčení
na celém světě. Tisková agentura
TASS zveřejnila text dopisu ÚV
KSSS co byl zaslán ÚV PSDS ve
Waršawě. Byla v něm kriticky
zhodnocena situace v Polsku.
V ČSSR pobývala na návštěvě
Afganistánská stranická a vládní
delegace vedená B. Karmalem.
Červenec:V Sofii
se
uskutečnilo
35
zasedání zemi RVHP. Ve Waršawě
se ve složitých podmínkách sešlo
ke svému jednání IX. zasedání –
sjezd PSDS. Na Krymu se sešli
soudruzi Brežněv a Husák.
V Ottavě
se
sešli
zástupci
nejvyspělejších
kap.
zemí
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Srpen:

Září:

Říjen:

k projednání
především
hospodářské situaci Polska.
Mezi Izraelem a Egyptem byla
podepsána dohoda o umístění
mnohonárodních ozbrojených sil
na
Sinajském
poloostrově.
Americký prezident R. Reagan dal
příkaz
k výrobě
neutronové
bomby. V Turecku na následky
atentátu
zemřel
iránský
prezident M. Rádži a premiér
Bahonar.
Zvláštní
zasedání
VS
OSN
potvrdilo právo na sebeurčení a
nezávislost Namibie. Prezident
ČSSR s. G. Husák vedl stranickou
a vládní delegaci do Etiopie a J
LDR. Ve Washingtonu za účasti
přes půl miliónu osob proběhla
manifestace protivládní politice
USA. Byla vyhlášena nezávislost
státu Belize. V New Yorku se sešli
ministři zahraničí SSSR Gromyko
a USA A. Heig k projednání složité
situace v Polsku.
Na následky atentátu zemřel
Egyptský prezident A. Sadat. Jeho
nástupcem
byl
zvolen
H.
Mumbarak.
V Praze
v Paláci
kultury se sešel světový kongres
žen. Bylo to ve dnech 8.-13.
K významným demonstracím za
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uchování míru došlo v Bonnu 300
000 osob, v Bruselu 200 000 osob,
v Londýně přes 250 000 osob,
v Paříži 100 000 osob a v dalších
městech
Evropy.
V Polsku
převzala vládu armáda. Do čela
komunistické strany Polska je
zvolen jako první tajemník W.
Jaruzelski. Do ČSSR přicestoval
na návštěvu předseda strany
FRELIMO Mosambické republiky S.
Machele.
Listopad:Jako již 157 člen OSN byl vyhlášen
nezávislý stát Antigue. Vznikl
federativní
stát
Senegambie.
V Moskvě
se
uskutečnila
konference
tajemníků
ÚV
bratrských
stran
o
mezinárodních a ideologických
otázkách. V Ženevě bylo 30.11.
zahájeno jednáno o omezení
jaderných zbraních středního
doletu mezi SSSR a USA.
Prosinec:V Bukurešti se sešli ministři
zahraničních
věcí
států
Waršawské smlouvy. Španělsko
bylo po jednáních v Bruselu
přijato do svazku NATO. Státní
rada
v Polsku
vyhlásila
výjimečný
stav.
Načež
byl
vyhlášen orgán – Vojenská rada
národní záchrany. V Berlíně se
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sešli šéfové obou německých
států Honekr a Schmid. Novým
generálním tajemníkem OSN byl
zvolen J. Peréz de Guellar.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že to
nebyl rok jednoduchý. Mírovými silami
vedený zápas o mírovou budoucnost naší
planety nás však přesvědčil, že je možné
hledět do příštích dnů optimisticky. Ta
tam je doba, kdy kapitalistické velmoci
rozhodovali, zda bude válka, nebo nebude.
Ohromná síla mírového hnutí projevující
se nebývale rozsáhlými manifestacemi i
každodenní usilovná jednání jsou zárukou
dalších šťastných mírových dnů.
V ČSSR vynikala nade všechna jednání
dvě důležité společensky i politicky
důležité akce a to XVI. sjezd KSČ a volby
do zastupitelských orgánů. XVI. sjezd KSČ
se konal ve dnech 6.-10.5 v Paláci kultury
v Praze. Jeho jednání se zúčastnila celá
řada významných zahraničních delegací,
které navštívili i mnohé závody, různá
pracoviště na stavbách, v zemědělství a
všude při jednáních s našimi občany se
přesvědčovali o tom, jak u nás žijeme.
Jakých výsledků při budování nové –
socialistické společnosti bylo dosaženo.
Ústředním heslem jednání XVI sjezdu bylo:
v pevné jednotě KSČ a lidu za další úspěchy
v budování rozvinuté socialistické vlasti.
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Všechna diskusní vystoupení jednotlivých
delegátů
byla
charakterizována
kritičností k řídící a organizátorské práci
nejen ve straně, ale i v lidosprávě, v celé
NF. Nabádala ke zvýšení pracovní morálky
a zlepšení poctivého přístupu ke všem
úkolům na všech úsecích denní činnosti
každého občana. Přijaté dokumenty a
především usnesení tohoto sjezdu byly
publikovány
ve
všech
novinách,
časopisech, v rozhlase i v televizi. Každý
občan měl možnost seznámit se s těmito
závažnými, naši budoucnost ovlivňujícími
materiály.
Snad
nejdiskutovanějším
dokumentem se stal „Návrh hlavních
směrů hospodářského a sociálního rozvoje
ČSSR na léta 1981-1985.
Do funkce generálního tajemníka byl
zvolen s. Husák a za členy předsednictva
ÚV KSČ ss. Bilak Vasil, Colotka Petr,
Hoffman Karel, Hůla Václav, Indra Alois,
Jakeš Miloš, Kapek Antonín, Kempný Josef,
Korčák Josef, Lenart Josef, Štrougal
Lubomír. Jako tajemníci ÚV KSČ zvoleni ss.
Bilak, Jakeš, Kempny, Beňo Mikuláš, Gojtík
jan, Haman Josef, Havlín Josef, Poledník
Jindřich. Za členy sektretariátu byli
zvoleni ještě Kabrhelová Marie a Švestka
Oldřich.
Ještě nedozněla atmosféra sjezdového
jednání a již se v denním tisku objevily
informace o společném jednání ÚV NF.
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Bylo vydáno společné prohlášení ÚV KSČ
a ÚV NF ČSSR k volbám do zastupitelských
orgánů, které proběhnou ve dnech 5.-6.
června. Tímto byla defacto také zahájena
předvolební kampaň. hodnotilo se celé
předešlé volební období, každý poslanec.
Sestavovaly se plány na další volební
období, přijímaly se závazky na zlepšení
životních podmínek, zkrátka celá naše
vlast byla soustředěna na toto významné
jednání. Byly utvořeny volební komise,
které zodpovídaly za řádnou přípravu i
vlastní průběh voleb.
V naší obci bylo navrženo za poslance
NV 32 občanů. Všichni byli zvoleni a na
plenárním zasedání NV, které se konalo
v kulturním domě v m.č. Tupci složili slib a
byli pověřeni zastáváním jednotlivých
funkcí. Za členy R MNV byli zvoleni
poslanci: ss. Spáčil Drahomír, Velešík
Antonín, Pospíšil Rostislav, Lehnert Josef,
Metelková Helena, Čočková Stanislava,
Caletková Marie, Ing. Mrva Jindřich,
Hučín Antonín. Do jednotlivých komisí
aktivisté z řad vyspělých občanů, kteří
spolu s poslanci byli rozděleni takto:
• Komise
pro ochranu veřejného
pořádku:
Lehnert Josef, Kropka Josef, Ing.
Pokorný Ladislav, Čuda Ladislav,
Dohnal Štěpán, Bernhauer Jar., Bém
Zdenek,
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Komise školství, kultury a mládeže:
Čočková Stanislava, Braunerová
Věra, Čuda Svatopluk, Drábek Jiří,
Hlobil
Karel,
Dohnal
Josef,
Skopalová Bohumila a Pavlíková
Jarmila.
• Komise plánovací a finanční:
Caletková Marie, Bouchal Jaromír,
Frgal Drahomír, Lorencová Marie,
Javorčeková
Emilia,
Pokorná
Gabriela a Černochová Hana.
• Komise výstavby a zvelebovací:
Ing. Mrva Jindřich, Skopal Vít, Panák
Jan, Pospíšil František, suchánek Jiří,
Frélich Antonín, Matuška Alois,
Švarc František a Hučín Jan.
• Komise zdravotní a sociální:
Metelková Helena, Melčová Jana,
Panáková Blažena, Drábek Bohumil,
Zábranská Emilie, Kubanová Anna,
Divila Jaroslav. ,
•Komise pro obchod, služby, byty a
dopravu:
Hučín Antonín, Hlobilová Jana,
Lehnert Jiří, Suchánková Marie,
Hajda Jiří, Navrátilová Ludmila,
Pachel Richard.
• Komise
– sbor pro občanské
záležitosti:
Pospíšil Rostislav, Černochová Hana,
Šedová Božena, Polášek Dobroslav,
Polášková Marie, Plesová Růžena,
•
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Fridrišek Zdenek, Petráš Jidřich a
Ing. Hudec Václav.
Za
poslance
do
vyšších
zastupitelských orgánů byl za náš volební
obvod zaregistrován a také zvolen do
ONV s. Polášek Dobroslav. Vlastní volební
akt měl důstojný průběh. Celá vesnice byla
vyzdobena různými třepetalkami a hesly.
Veřejná prostranství byla upravená.
Veřejné budovy byly vyzdobeny včetně
státních vlajek. V rozhlase vyhrávala
hudba a byly podávány informace přímo
z volební místnosti, kolik občanů, v kterou
hodinu již odvolilo. K volební urně
přicházely celé rodiny, nebo pracovní
kolektivy i brigády socialistické práce.
Volební místnost byla v prvním patře
kulturního domu v m.č. Tupci. v sále
v přízemí byla instalována výstava
ručních
prací
našich
spoluobčanů,
z textilu, dřeva nebo kovu. Byla to
přehlídka dovedností, umu a píle mnohých
řemeslníků, ale i občanů tvořících jen tak,
pro zábavu, jako hobby. Pro dovoz
nemocných, přestárlých občanů, byli
připraveny osobní automobily. Za těmi,
kteří pro nemoc byly vázáni na lůžka zajeli
členové volební komise s urnou až do bytu.
Všechny
společenské
organizace
navrhovaly své členy za kandidáty, kteří
po zvolení a začlenění na jednotlivé úseky
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činnosti v MNV, byli iniciátory tvoření
celoobecního socialistického závazku
vyhlášeného na počest 60. výročí založení
KSČ. MNV a všechny složky NF ve
Veselíčku se zavázaly k těmto úkolům při
zlepšování životního prostředí, na úseku
kulturního vyžití i na úseku politicko
výchovné a organizátorské práci.
Bylo stanoveno zajistit tyto úkoly:
Dosáhnout 85% účast poslanců na
jednáních orgánů MNV. Na jednom
plenárním zasedání docílit účast 48
občanů a na veřejné schůzi 80 občanů. Při
hovorech s mládeží zajistit přítomnost 25
chlapců a dívek. Uskutečnit 16 politickovýchovných
akcí,
12
kulturně
společenských. Dosáhnout účast na všech
těchto akcích nejméně 10 000 osob. Mezi
MNV a společenskými organizacemi
uzavřít 10 kolektivních dohod.
Na úseku akcích Z-zvelebovacích,
budovat díla do celkové hodnoty 140 000,–
bez finančních nákladů. Odpracovat 12000
hodin. Dále jako neinvestiční akce
realizovat opravu, bytů v budově č.p. 7
nákladem 100 000Kčs. Při veřejné schůzi
MNV spolu s VO KSČ a MV NF bylo
konstatováno, že soc. závazek byl nejen
splněn, ale vysoko překročen. Bylo tomu
tak proto, že naši občané ochotně přiložili
ruce k dílu a také proto, že se podařilo
zabezpečit finanční prostředky a docílit
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schválení u vyšších orgánů. U těch akcí,
které při tvoření socialistického závazku
v počátku roku nebylo možné uplatňovat
Byly zbudovány chodníky podél vozovky
v hodnotě díla 101 000Kčs Místní
komunikace opraveny včetně bezprašného
povrchu v hodnotě díla 200 000Kčs.
Jednalo se o cesty k samoobsluze včetně
položení kanalizace a o cestu ke třem
rybníkům.
Na dobrém společenském prožití
letošního roku měly mimo komise MNV
v naší obci společenské organizace. mezi ty
nejaktivnější patřily letos požárníci, TJ
Sokol, svaz zahrádkářů, Svazarm, DV LSD
Jednota, ČČK i SRPŠ při ZŠ. Některé akce
organizované těmito složkami přesahují
svým významem obec, okolí, okres. Bylo
tomu tak ku příkladu u SPO. Požárníci
svou dobrou prací patří mezi nejlepší ZO
v okrese Přerov. Daří se jim především
práce s mládeží. Ve svých řadách mají
schopné funkcionáře a tím i zastoupení ve
vyšších orgánech jako je OV SPO v Přerově
i u KV SPO v Ostravě. Z toho důvodu byli
pověřeni uspořádat na území naší obce
krajské kolo celostátní hry Plamen,
soutěže mladých požárníků. Znamenalo to
ubytovat, zajistit stravování včetně
přípravy jídel po dobu tří dnů pro zhruba
300 lidí. Konkrétně pro 25-ti členné
delegace
ze
všech
10
okresů
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severomoravského
kraje
plus
štáb
rozhodčí a hosté. Bylo nutné vybrat terén,
upravit cvičiště pro plnění požárně
technické disciplíny i branné disciplíny.
Byly to požární útok, štafetu na 4x60 m a 2
km dlouhou tra´t, na které se plnilo
dalších 6 různých disciplín. Organizačně
se na této akci různým způsobem, což bylo
dáno přidělením úkolu organizačním
výborem 47 lidé. Celá řada přítomných
oficielních
hostí
se
vyjádřila
o
organizačním zabezpečení a vlastním
průběhu soutěží po dobu všech tří dnů
velmi pochvalně. Podle slov člena ÚV SPO
a předsedy KV SPO v Ostravě soudruha
Bronislava Havláska byl krajský sraz
mladých požárníků na Veselíčku v historii
celostátní
hry
Plamen
na
území
severomoravského kraje nejlepší. Všem
účastníkům srazu byla z prostředků ZO
SPO věnována hezká vlaječka připomínající
jim pobyt v naší obci. Všichni také obdrželi
stručný informační letáček s přehledem o
historii, současnosti a s plány do
budoucna týkajících se nejenom požární
ochrany, ale celé vesnice. Ve chvíli volna,
mezi jednotlivými závody, byli účastnici
srazu autobusy zavezeni k prameništi řeky
Odry nad Kozlov. K Zákřovskému žalovu –
památníku obětí druhé svět války u
Kyjanice. Před mohylou zákřovských
mučedníků velmi dobře promluvil tajemník
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MNV s. Antonín Velešík, který přítomné
seznámil s okolnostmi vedoucími k této
tragedie, s jejím průběhem i následky.
Vzpomněl při tom i oběti druhé světové
války z řadobčanů Veselíčka, kterým po
návratu z Kyjanice položili účastníci
srazu společně u pomníku před školou
krásnou kytici květů a uctili jejich
památku. Touto akcí požárníci velmi dobře
reprezentovali naší obec a přispěli rovněž
k dobré propagaci života nejen na
Veselíčku ale i okolí.
Pro zabezpečení kulturního života
našich občanů mimo tradiční akce
pořádané každoročně, přispěly letos
významné kulturní podniky a to
vystoupení populární hudební skupiny
z Ostravy, jmenující se Buřinky. V druhém
případě rovněž populární skupiny zvláště
z řad mladších občanů a mládeže, hudební
skupiny Ivo Pešáka. Obě akce byly hojně
navštíveny lidmi z celého okolí. Po
stránce
občerstvení
a
celkovém
zabezpečení měly obě akce vysokou úroveň.
Školství
V letošním roce opět v naší obci
působila tři školská zařízení. Byla to MŠ,
ZŠ a DÚ při němž je také ZŠ. V základní
škole byly vyučovány děti ve dvou
ročnících. V prvním ročníku 22 dětí (13
chlapců a 9 dívek), všichni žáci z Veselíčka.
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Vyučujícími byli s. Rostislav Pospíšil a s.
Božena Šedová, která vedla třetí ročník.
Zde bylo 32 dětí (19 chlapců a 13 dívek)
z toho dojíždějících z Oseka n/B bylo 17
dětí. Třídními důvěrníky z řad rodičů
členů SRPŠ byli pro I. ročník p.
Javorčeková Emilia, Pro III. ročník to byla
p. Sušenová z Oseka n/B. Na této škole
nebylo v průběhu roku třeba řešit
kázeňské přestupky. Všichni žáci byli
zachováni klasifikovaní známkou 1.
V ostatních předmětech bylo dosaženo
průměrné známky 1,98 a ve zvláště
sledovaném předmětu, matematice bylo
dosaženo průměru 1,68. Letos bylo
zameškáno poměrně hodně hodin, což bylo
vyvoláno nezvyklou nemocností. V I.
ročníku bylo zameškáno v průměru na
jednoho žáka 50,2 hodin a ve III. ročníku to
dělalo 35,1 hod. O celkový zdravotní stav
dětí se stará p. Dr. Chybová z Lipníka n/B. O
chrup
pak zubní lékař Dr. Veselý
z Dolního Újezdu. Mimoškolní kulturní
akce byly organizovány v tomto školním
roce: dva zájezdy dětí do divadla
v Olomouci, dvě filmová představní, výlet
do ZOO na Kopečku, dětský maškarní bál,
besedy o požární ochraně a poskytování
první pomoci a celé organizační struktuře
ČČK. Za vydatné finanční pomoci ze strany
SRPŠ byly uskutečněny oslavy MDD.
S dětmi nacvičila s. uč. Šedová divadlo –
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název byl „Zvířátka a petrovští“. Inspekci
na škole prováděl OŠI Pivoda Jan.
Mateřská
škola
se
v průběhu
letošního
roku
velmi
aktivně
připravovala na své významné výročí.
V roce 1982 to bude již 35 let co MŠ v naší
obci působí. Dá se říci, že v okrese, tenkrát
ještě Hranickém, to byla jedna z prvních
MŠ na vesnici vůbec. Z průběhu letošního
roku je nutné se zmínit o trvale dobré
práci celého pedagogického sboru v čele se
s. Poláškovou Marií i příkladné spolupráci
se SRPŠ v čele se s. Petrášem Jindřichem.
MŠ má pro stále se vylepšující materielní
vybavení pochopení i u MNV. Dohodu o
spolupráci má uzavřenou s JZD odkud
dostává také na přilepšenou a obohacení
jídelníčku. Díky těmto vzájemně dobrým
vztahům a spolupráci patří MŠ ve
Veselíčku mezi uznávané školské zařízení a
výsledky dosahované při práci s dětmi jsou
dávány často za vzor jiným MŠ v našem
okrese. Do MŠ často přichází různé
návštěvy za poučením nebo i ověřením
různých pracovních metod. Samozřejmě, že
svou roli hraje i prostředí, vybavenost jak
tříd, budovy a zahrady. Rovněž také dobrá
práce
ostatních
pracovnic
školy,
provozních zaměstnanců včetně kuchařek.
Letos
navštívila MŠ OŠI Jarmila
Michalíková. Na kontrolní hospitaci
praktikantky Jitky Pokorné se dostavila
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prof. Věra Mikulcová. Z OHS Přerov
navštívila MŠ s. Kolková. Z OKS přijel s.
Marie Vyhlídalová, Světlana Kavková. Na
rozumovou výchovu se přišlo podívat 10
učitelek z obvodu Lipníka n/B. Byli to další
hosté, kteří do MSˇpřichází pravidelně
každý rok u příležitosti MDŽ, MDU, MDD,
zahájení a ukončení školního roku.
Třetím školským zařízením je ZŠ při
DVÚ. Vzhledem k tomu, že toto zařízení
nevede doposud vlastní kroniku, přestože
je to jejich povinností, není možné psát,
takže se omezím v zápise jen na vlastní
potřeby. Všeobecně je kritizován stav
celého zařízení, ať co do technického
stavu budov, odborná úroveň personálu,
ale hlavně způsoby správy. Budovy,
personál, vše je ve správě KNV odb.
školství. Na hospitaci přijíždí KŠI až
z Ostravy.
Park
se
vším,
včetně
obvodového zdiva je ve správě ONV jeho
OVM. Žáci z DVÚ vypomáhají v průběhu
roku na brigádách pro různé instituce
z okolí. Park chátrá, žáci z DVÚ na nic
nesáhnou, ač by mohli udělat kus užitečné
práce. Přestože mezi žáky jsou někteří
zvlášť narušení jedinci po stránce
morální, nedopouští se v obci žádné
trestné činnosti. Při vycházkách po vsi
v době osobního volna jsou slušní. Obec se
s nimi zžila, čemuž přispívá i účast chlapců
DVÚ na veřejně prospěšné činnosti v obci.
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V letošním roce bylo provedeno z řad
převážně nově příchozích žíků několik
pokusů i útěků, ale všichni po krátké době
byli dopraveni zpět do domova. Každý
z chlapců, který uteče je po návratu
ostříhán dohola. Mimo to existuje celá
řada výchovných trestů a opačně. Mnoho
občanů a Veselská mládež má z mnohými
chlapci navázán osobní kontakt a
navštěvují se.
Knihovna
MLK dosáhla v letošním roce velmi
dobré výsledky. Byli získáni noví čtenáři,
tím se zvedl počet výpůjček. Půjčovním
dnem byl opět pátek v době od 16hod do
19hod. Nejžádanějším žánrem (nejčtenější)
jsou detektivky. Je to asi také tím, že
většině rodn poměrně moc vlastních knih
zaplňuje knihovny. U pohádek a dětských
knih je to zcela jasné. Naproti tomu
dochází do knihovny studenti na
odbornou literaturu, povinnou četbu,
nebo při potřebě seznámit se s některými
regionálními
záležitostmi.
V těchto
případech spolupracuje MLK v orientování
čtenářů s obecní kronikou. Nadřízeným
orgánem nad MLK je Lipník n/B. Konkrétně
je to s. ředitelka Pirhová Eva, která
svolává porady knihovníků a metodicky je
vede. Je potěšitelné, že naše MLK patří na
středisku Lipník, mezi velmi dobré a pěkné
knihovny.
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Z činnosti JZD je možné uvést
podrobnější
informace,
jelikož
představenstvo provedlo v tomto roce
komplexní rozbor své činnosti a to na 49
stranách formátu A4. Velmi těžko se však
zjišťují informace týkající se samotného
Veselíčka, neboť celá řada výsledků je
uváděna globálně, za celé JZD – 50. výročí
založení KSČ se sídlem v Oseku n/B. Jak to
vypadalo po stránce organizace a řízení.
Členská schůze byla svolána jen jedna a to
jako výroční. Odpoledne měla pracovní
charakter. Schvaloval se socialistický
závazek, roční uzávěrka. Večer byla
taneční zábava s pohoštěním včetně
s oceněním práce všech, kteří odešli do
důchodu. Sbor zástupců se během roku
sešel 3x a to vždy na jiném středisku. JZD
má vlastně již 7 středisek. Je to především
Osek n/B, kde ve mlýně je sídlo vedení
družstva. Pak jsou to Staměřice, Dolní
Újezd, Trnávka, Nové Dvory, Týn n/B a
Veselíčko.
Sbor
zástupců
zastupuje
všechno členstvo ze všech středisek.
Připomínky a návrhy družstevníků by měl
promítat do řízení a vedení družstva.
Ovšem ne všichni jsou schopni toto
poslání plnit. Je to také chybou samotných
členů, že této vskutku významné funkce
nevolí lidi s přehledem a odvahou, kteří
jsou ochotni pro správnou věc i riskovat
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osobní pohodlí někdy i místo v nejlepším
případě
nelibost
u
vedoucího.
Představenstvo se schází pravidelně 1x za
měsíc.
Projednávají
se
operativní
záležitosti. Jsou to zpravidla kádrové věci,
otázky týkající se celkové výroby a
hospodaření. Do představenstva bývá zván
předseda,
podnikový
kontrolor,
bezpečnostní technik a další vedoucí
jednotlivých
středisek.
Hospodaření
vedení je svoláváno předsedou pravidelně,
první den v týdnu. Vedoucí agronom,
zootechnik a mechanizátor svolávající
porady
funkcionářů
je
svoláváno
předsedou kromě uvedených týdenních
porad, v době špičkových prací podle
potřeby, tak aby byla zabezpečena co
nejlepší organizace práce a především
racionální využití techniky.
Přes všechna tato opatření je známá
celá řada nedostatků ovlivňujících
hospodářské výsledky družstva. Ví se o
nich, ale není možné je odstranit. nekonají
se
např.
porady
funkcionářů
na
střediscích denně, jak je požadováno.
Z těch mála, co se konají, se nevedou
zápisy, ani nevyvozují závěry. Přestože je
nedostatek pracovních sil, nejsou dělána
žádná opatření s těmi členy družstva,
kteří chodí do práce jen když to sami
uznají za vhodné. Nejsou udělovány
postihy za nekvalitní práci. Vedoucím
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funkcionářům chybí osobní statečnost
vypořádat se s flukvanty a nedbalci a to
na všech střediscích. Naproti tomu jsou
v družstvu úspěšné kolektivy soutěžící o
titul BSP.
Jaká byla situace v rostlinné výrobě.
Rok 1981 nebyl pro RV příznivý. Po
nesplnění úkolů v roce 1980 v orbě a
rozmetání chlévské mrvy, bylo nutno
hned v počátku roku zaorat 60 ha a na 90
ha provést ještě zbývající orbu. Bylo třeba
dále zaorat 80 ha jetelovin, které špatně
přezimovaly a nahradit je jednoletými
pícninami. Přestož se podařilo jarní práce
zvládnout a vytvořily se podmínky pro
dobré výsledky v RV, nestalo se tak.
Pozdní mrazíky již v době květu, snížili u
ovoce výnosy především u jabloní, višní a
ranních odrůd rybízu. Vysoké tepltoy a
málo srážek v květnu ovlivnily negativně
odnožovací schopnost obilovin. Průtrže
mračen začátkem června značně poškodily
porosty cukrovky a 60 ha muselo být
znovu zaseto. Výrazně poškozena byla řepa
na 360 ha. Podzimní práce včetně sklizně
ovoce
proběhly
v agrotechnických
lhůtách. Na Veselíčku bylo dosaženo
těchto výnosů:
Druh
Plán
Sklizeno
Průměr na 1 strom
Jablka
5850q
2909q
18,76 kg

- 203 -

Hrušně
Višně
Rybíz
Jahody

200q
22,00 kg
250q
1,22 kg
3000q
1,34 kg
260q

154q
183q
2706q
269q

Nízké teploty v květnu až –4°C
způsobily
poškození
na
odrůdách
Oldernburg a Sparťan. Méně, ale také
poškozeny Golden Delicius. U rybízu byly
nejvíce poškozeny druh Holandský a
Virladenský, méně pak Heimanův a Joncer
vantest. Silně poškozeny byly i ranné
višně a třešně. Svou negativní roli sehrál i
nedobrý
vztah
mezi
některými
střediskovými mechanizátory a agronomy.
Bývá to nesoulad mezi požadavky na
straně jedné, možnosti na straně druhé.
Tito dva často rosazuje své názory, bez
ohledu na potřeby družstva, ale podle
toho jak jim to vyhovuje. V živočišné
výrobě byla situace lepší i když stav býků
na středisku Veselíčko a v Týně n/B nebyl
dobrý. Bylo docíleno splnění plánu mléka
na 96/7%, což znamená, že proti plánu byl
výpadek 100 tisíc litrů. Nesplnění je
v přímé souvislosti s vysokým výpadkem
pícnin z krmných dávek a denní dojivost
byla o 100 l nižší v průměru na 1 ks a rok.
Plán u mléka byl splněn jen na středisku
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Veselíčko. Nejnižší dojivost – plnění bylo
na 92,9% v Oseku n/B. Nejvýrazněji
poklesla dojivost v říjnu a přetrvala až do
prosince. Výroba hovězího masa byla
splněna na 92,6% s absolutním výpadkem
345q. U žádné kategorie skotu nebylo
docíleno plánovaných přírůstků na kus a
den. Přírůstky činily u skotu 0,576 kg. U
telat to bylo 0,578 kg a 0,518 u chovných
jalovic – nejnižší v historii sloučeného
družstva. Lepší situace byla u výroby
vepřového masa. Plán byl splněn na 103%.
Odchov selat byl překročen o 250 ks.
Celkem bylo vyrobeno 100q jatečních
prasat navíc proti plánu. Ztráty jako úhyn
zvířat byl v letošním roce následující.
Z celkového počtu 1024 živě narozených
telat uhynulo celkem 26 ks a dalších 10 ks
bylo později odvezeno na nucený výsek. U
selat byla situace lepší, úhyn se pohyboval
kolem 4,7%, tedy v normě. Obdobně bylo
možné rozebírat všechny druhy výroby,
chmel, drůbež, služby pro cizího zákazníka
a další. Pro čtenáře však uvádím výsledky
střediska „Stavby“. Pracovníci tohoto
střediska se nejvýrazněji zapisují do
podvědomí lidí a to budováním objektů,
které mění doslova ráz krajiny. jako
příkald může posloužit stvaba posklizňové
linky a sušičky BS6, postavená mezi
Veselíčkem a Osekem n/B. Stavba byla
zahájena v červnu 1978 a stavebně
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ukončena v květnu 1981. Celkový rozpočet
činil 18 482 000Kčs. Mimo vlastní členy
družstva
pomáhali
s výstavbou
zaměstnanci Továrny mlýnských strojů
n.p. Pardubice. Probíhající zkušební provoz
a
zkušenost
z provozu
takovéhoto
zařízení v Sedmihorkách ukazují, že tento
nový objekt bude velkým přínosem pro
zlepšení
hospodářských
výsledků
družstva. Další stavbou s rozpočtovým
nákladem 1 980 000,– byla v roce 1980
zahájena a v srpnu 1981 ukončena
zateplená hala pro uskladňování ovoce
v prostoru
střediska
na
Veselíčku.
V průběhu letošního roku byly rozšířeny
sady,
což
si
vyžádalo
nákup
mechanizačních prostředků pro jejich
údržbu. Strojní a mechanizační park byl
doplněn nákladem 1 435 117,– o tyto stroje
a zařízení:
4 ks traktorů ŠTL 80, Z 120 11, Z6 911,
DT75
2 ks vleky k automobilům
1 ks rozmetadlo HO5
2 ks fekální přívěs PF 8
1 ks kombinátor KOH 80
3 ks soupravy smyků Z SYRR
1 ks vyorávač cukrovky 3 VCX
Vývoj průměrných měsíčních odměn
na jednoho pracovníka v rámci celého JZD
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činil podle profesí, druhu práce ku
příkladu:
u traktoristy
ošetřovatel
skotu
1
2 609,–
970,–
u
řidiče
ošetřovatel
automobilu
3
prasnic
128,–
kočí
1
2 433,–
583,–
ošetřovatel
ošetřovatelka
prasat
dojnic
2 000,–
2 364,–
ošetřovatel
pracovnice v RV1
drůbeže
262,–
2 371,–
I když mezi měsíčními výdělky nejsou
uvedeny údaje o THP pracovnících, může si
každý
udělat
obrázek
o
platech
funkcionářů z následující tabulky vývoje
průměrného
hodinového
příjmu
na
jendoho pracovníka, který činí 11,45Kčs.
Traktorista
12,94Kčs
Kočí
9,42Kčs
pracovnice RV
8,71Kčs
ošetřovatelka
skotu
11,06Kčs
řidič nákl.auta
13,13Kčs
ošetřovatel
prasat
11,51Kčs
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ošetřovatelka
ošetřovatelka

11,59Kčs

11,99Kčs
údržbář v dílnách 12,96Kčs
pracovnice THP 14,41Kčs

dojnic
drůbeže

Důležité postavení v řízení činnosti
družstva mají rovněž komise, které se
během roku schvázívají, aby řešily zájmy a
požadavky členů. Byla to komise revizní,
požárně technická, pracovní iniciativy a
kulturní. Poslední z nich zorganizovala
v roce 1981 násldující akce:
autobusových zájezdů do divadla
v Olomouci 10x
Autobusových zájezdů na hory za
lyžováním 5x
Zájezdy do Maďarska a Bulharska 2x
Řadu jednodenních zájezdů na příklad
do Brna na veletrh, do Ostravy na lední
revui, opět do Brna na automobilové
mistrovství světa, s důchodci do Rožnova
a další. Pěkná byla oslava MDŽ, kde
v programu vystoupily všechny BSP
soutěžíci o titul. Na zahraniční rekreaci
v SSSR, BLR, v Jugoslávii odjelo 14
družstevníků. Výběrové domácí rekreace
v Praze, Píšťanech, Orlických horách,
Mariánských
lázních,
Trenčianských
Teplicích, Luhačovicích a Brčalníků se
rekreovalo 47 členů družstva.
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Stav členstva k 31/12/1981 činí 844
členů, z toho je 532 žen. Trva je 496. Věkový
průměr je 54,64 let. U mužů je to 48,35 let a
u žen je to 58,36 let. eškeré informace zde
uvedené jsou z komplexního rozboru
zpracovaného s. Rakouským a spol.
Každým rokem je závěrem uváděn
pohyb obyvatel, z něhož se dovídáme, kdo
se narodil, uzavřel snatek, odstěhoval se
nebo přistehoval a kdo zemřel. Ani letos
nebudu dělat výjimku. Snad podrobný
výpis těchto údajů poslouží budoucím
generacím při organizování např. sjezdu
rodáků apod.
Narození:
Frgalová
Kuchrýk
Lukáš
Alena 2/1
21/8
Šváňová Eliška
Zábranský Radim
13/4
11/9
Hluší Václav
Odstrčil Jan 2/12
21/3
Benhaerová
Pechová Marie Gabriela 4/12
11/5
Sňatky
Lehnert Stanislav + Hana Pulmanová
28/2 Lipník
Čečil Jaromír + Eva Říhová 27/3 Přerov
Zapletalová Hana + Vilém Pazdera
18/4 Osek
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Kudrna Jan + Věra Těšingová 13/6
Přerov
Dohnalová Zdena + Antonín Kolář 4/7
Lipník
Trna Jaromír + Iveta Vágnerová 15/8
Osek
Pavlištík Zdenek + Jana Rakovská 4/9
Osek
Králová Vladimíra + Jaromír Vítek
19/9 Lipník
Zemánek
Stanislav
+
Kateřina
Valášková 17/10 Přerov
Staněk Vojtěch + Jana Rábová 17/10
Přerov
Látal Milan + Jana Dobiášová 6/11
Brno
Ryšánek
Miroslav
+
Ludmila
Ryšánková 14/11 Osek
Úmrtí
Nádvorníková
Františka 14/1
Pacáčková Marie
21/2
Hučín Stanislav
5/3
Lipnerová Marie
4/4
Kopečná Vojtežka
23/6
Konvička
Alois
26/6
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Chodil
Miloslav
29/6
Slaměníková Marie
9/7
Gottwrid Jan 23/10
Skácel
Antonín
25/11

4/1

Přistěhovaní
Lehnertová Jaroslava (Lipník n/B, Bratrská 1033)

Kuchrýková Ludmila (Velký Újezd 233) 8/1
Ryšánkovi Jaroslav a Marie (Přerov, Obránců
Míru 6) 12/1
Juřenovi Karel a Zdenka (Želátovice 142) 12/3
Kovařík František (Karviná, Doly ČSA 65) 30/3
Odstrčilovi Jan a Markéta (Radvanice 34) 27/5
Machovičovi Alois a Vladim. (Ostrava, Zd.
Štěpánka 1880) 29/7
Čudová Jitka (Staměřice 6) 4/6
Kolář Antonín (Hranice, 1. Máje 1662)
Sehnálková Ivana (Přerov, Jaselská 10) 4/8
Opletalová Věra (Velký Újezd 275) 31/8
Hnilová Františka (Rokytnice 196) 4/9
Zemánková Kateřina (Buk 6) 2/11
Ryšánková Ludmila 21/12

5/1
27/5

25/6

Odstěhovaní
Panák Ivo, Panáková Marie (Lipník, Leninova 320)
Zedek Antonín (Přerov, Vaňkova 2) 19/3
Velechovi Jindřich a Alena (Přerov, Za Mlýnem 9)
Hluší Václav, Marie (Osek n/B 340) 1/6
Pazderová Hana (Zábešní Lhota 6) 27/4
Panák Lubomír (Lipník, Čechova) 15/6
Kudrna Jan (Přerov, Osmek 11) 15/6
Oherovi Zdena, Vladislav (Přerov, Za Mlýnem 9)

Zavadilová
Filoména
(Rokytnice,
domov
důchodců) 8/6
Šimoníková Miluše (Lipník, Jezerská 599) 20/8
Vítková Vladimíra (Jezernice 200) 21/9
Staněk Vojtěch (Osek n/B 311) 26/10
Šimečkovi
Jaroslav,
Stanislava
(Kokory,
Nelešovice 12) 9/11
Havlík Aleš (Hranice, Na Hrázi) 29/10
Réparová Irena (Klášter nad ohří 485) 21/12
Wirlischová Danuše (Přerov, Nábřeží Míru) 21/12

Rok 1982

Úvodem do popisování života v naší obci během
roku 1982, bych chtěl nejdříve upozornit na některé
významné společensko-politické události, jež se
v různých končinách zeměkoule udály. Ony jsou to
události, které udávají směr a vývoj, kterým se pak
lidstvo ubíhá.
V novoročním projevu řekl náš pan prezident
Gustav Husák mimo jiné, že nezbytnou podmínkou
naplnění plánu a předsevzetí s nimiž vstupujeme do
tohoto roku je zachování světového míru. jak málo
však letos stačilo, abychom o něj během letošního
roku přišli. Trvalé napětí v Evropě
vyvolávaly
události v Polsku. Nebylo snad žádného občana naší
vlasti, aby s obavami nesledoval jejich vývoj. Po
vyhlášení výjimečného stavu v zemi našeho souseda a
po zveřejnění diskriminačních opatření ze strany USA
proti této zemi, která měla krizi v Polsku vyhnat až na
výbušnou mez, to byly obavy víc než oprávněné. Nabízí
se pokračovat v popisování událostí, které letos

bezpečí míru bezprostředně ohrožovaly. Ať již to byl
spor mezi Velkou Británií a Argentinou a Malvinské
ostrovy a celá řada dalších, sice lokálních, ale přece
vojenských střetnutí. Jak málo vždy chybělo, aby
vznikl světový konflikt, si uvědomovaly snad všichni
politikové, ale i obyčejní, vzdělaní lidé na celém světě.
Nejpřesvědčivějším důkazem jak vážná je situace bylo
„Provolání k parlamentům, vladám, politickým
stranám a národům světa, které bylo přijato na
slavnostním zasedání ÚV KSSS, Nejvyššího sovětu
SSSR a Nejvyššího sovětu RSFSR dne 22/12/1982
v Moskvě. V tomto dokumentu byla nabídnuta všem
miritaristickým silým světa šance k dohodě,
k odvrácení nebezpečí války. Představitelé všech
národů SSSR při oslavě 60ti let trvání Svazu
sovětských socialistických republik tímto poselstvím
před celým světem ukázaly, jaká je jejich politika a
cále. Vyzvaly všechny rozumné lidi na světě, aby se
spojili za odstranění nebezpečí války a zachování a
zajištění člověku práva na život. V letošním roce to
byl SSSR, který vyvíjel mimořádné úsilí o věčném
řešení otázek míru. Vždť snad každý člověk zajímající
se o život kolem sebe si přečetl nebo vyslechl poselství
L.I. Brežněnva zaslané v červnu OSN. Bylo to jedno
z jeho posledních velkých prohlášení mající ohromný
význam pro boj o zachování míru. Žel poslední protože
přišel 10. listopad a soudru L.I.Brežněv umírá. Jak
krutá to ironie osudu. Celá země SSSR se připravuje na
velkolepé oslavy 60. výročí vzniku, jež připadá na 22/12
a ten, kdo by si nejvíce zasloužit potěšit se
z dosažených úspěchů se tohoto dne nedočká.
V prohlášení TASSu z 11/11/1982 se dozvídáme, že

soudruh Leonid Iljič Brežněv – generální tajmeník ÚV
KSS, předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR,
čtyřnásobný hrdina SSSR a hrdina socialistické práce,
náhle mřel 10/11 v 8:30 ve věku necelých 76 let.
Soudruh Brežněv se narodil 19/12/1906 ve městě
Dněprodzeržinsku v rodině hutníka. Jeho životopis by
vydal na celou knihu. Byl to mimořádný člověk.
Mimořádný politik, v němž odešel vynikající vedoucí
představitel komunistů, významný člověk, činitel
v mezinárodním kominustickém a dělnickém hnutí,
neúnavný bojovník za mír za přátelství mezi národy.
Moskva – 15. listopadu a sní všechen sovětský lid a
pokrokové lidstvo se na celém světě rozloučila
s věrným synem svého lidu. Avšak již 12/11 zasedal Úv
KSSS, který jednomyslně, Jurije Vladimiroviče
Andropova,
volí
generálním
tajmeníkem
ÚB,
nástupcem s. Brežněva.
J.V.Andropov se narodil 15. června 1914 v rodině
železničáře v obci Negutskaja ve Stavropolském kraji.
Má vysokoškolské vzdělání a od r. 1939 je členem KSSS.
Prošel celou řadou funkcí ve straně a od r. 1962 se
stal tajemník ÚV. Od roku 1967 byl zvolen kandidátem
byra ÚV a od roku 1973 je členem politického byra ÚV
KSSS.
Mezi významné události v životě naší zžemě
patřilo navrácení zlatého pokladu naší zemi, který byl
uložen USA od druhé světové války. Byl často
spojován s politickými podmínkami, pro naši zemi
nepřijatelnými. Byl to úspěch naší diplomacie. Dá se
říci, že v životě naší vlasti to byl rok poklidný
z celkového všeobecného hlediska.

V naší vesnici bylo znát, že po volbách do MNV se
noví funkcionáři již seznámili s problematikou úseku
svěřené jim pravomoci a zodpovědnosti. Zlepšila se
výrazně organizátorská práce všech orgánů včetně
řady MNV. To vše se odrazilo na životě obce. První
závažný dokument, který byl schválen plenárním
zasedáním MNV a stal se od letošního roku závazným
pro každého občana a je platný pro celé území obce
Veselíčko, je statut o všeobecné čistotě obce.
V jeho úvodě se říká, že MNV ve snaze zvelebovat
svou obec a vytvářet pro obyvatelstvo čisté, zdravé,
příjemné a radostné prostředí, vydává ve smyslu
zákona č. 65/60 o národních výborech, tento statut.
Čl. 1. Čistota chodníků a veřejných prostranství
1) Vlastníků a uživatelům budov, pozemků, které
hraničí s veřejným chodníkem se ukládá tyto
objekty udržovat čistotné, kropit vodou,
odstraňovat z nich sníh a náledí. Kde není
chodník, je třeba tatkto čistit i část cesty, která
slouží k bezpečné chůzi. nemůže-li vlastník
domu, či uživatel nemovitosti tyto povinnosti
konat sám, musí o jejich plnění požádat jinou
osobu a to na svůj náklad. Před obchdoními
objekty přejímá uvedené povinnosti obchodní
organizace, která určí osby zodpovědné za
čistotu a bezpečí prostanství.
2) Aby byla zajištěna bezpečnost chodců při náledí,
je třeba chodníky posypat pískem, vyjímečně
popelem. Chodníky co jsou vybudovány

nákladem obce, nebí dovoleno sypat solí, ani
jinými chemickými prostředky.
3) Prášit koberce, peřiny, vymetat nečistoty z oken
na veřejné prostranství rovněž není dovoleno.
4) Močůvka a kaly nesmí vytékat na veřejné
prostranství, ani sváděna do kanalizace.
5) Není dovoleno odhazovat na chodníky a
ostatní veřejné plochy odpadky (papír, obaly,
slupky, zbytky jídla) nebo jinak je znečišťovat.
6) Skladovat palivo na chodníku nebo komunikaci
delší dobu není dovoleno. Palivo musí být
sklizeno hned po dovezení k domu, nejpozději do
večera týž den.
7) Všechny budovy obrácené průčelím do ulice
musí být opatřeny drobnými okapovými žlaby,
aby dešťová voda nestékala přímo ze střech na
chodce. Rovněž ze svodů nesmí voda téci na
chodník, zejména v zimě, kdy by voda namrzala a
ohrožovala pohyb chodců.
8) Vlastník nebo uživatel zahrady je povinen dbát
toho, aby keře a stromy nepřečnívaly svými
korunami na chodník a do ulice, nebo jinak
překážely chodcům nebo vozidlům.
9) Obchodní výlohy, firemní tabule, rolety
v oknech musí být stále čisté a upravené.
10) Plakáty je povoleno lepit jen na plakátovací
tabule k tomu účelu určené. Umísťování
různých poutačů je podmíněno souhlasem MNV.
11) Nádoby na odpadky v obci slouží výhradně
k odvozu popela a odpadů z domácností. Odvoz
provádí TS Lipník nad Bečvou.

12) Není dovolena vyjíždět na vybudované
chodníky jakýmikoliv dopravními prostředky i
když jde o odvoz nebo dovoz materiálu, zboží,
paliva a podobně. Pro takovým účelem trvale
sloužící účely chodníky, jakož i vjezdy do domů
musí být náležitě upraveny.
13) Není dovoleno po chodnících jezdit na kolech,
s ručními vozíky, motorovými vozidly –
motocykl, traktor.
14) Je zakázáno provozovat na silnice včetně
chodníku jakékoliv hry, neb zde v zimě dělat
klouzačky, případně sáňkovat nebo lyžovat a
bruslit.
15) Na chodnících, cestách a veřejném prostranství
se nesmí skladovat pevný materiál nebo bedny,
obaly apod.
16) Při případném znečištění vozovek a chodníků
olejem, blátem je ten občan, který toto zavinil,
vozovku i chodník očistit tak, aby nemohlo
dojít k uklouznutí.
Čl. 2
1) Při stavebních úpravách nebo při manipulaci se
stavebním materiálem, kde se vyžaduje
nevyhnutelně zastavění – přerušení chodníku,
cesty, veřejného prostranství, vyžádat si
souhlas MNV. Kdyby mohlo dojít ke zranění
chodů pádem předmětů, je nutno opatřit tyto
veřejné
komunikace
zábradlí,
případně
výstražnými značkami.
2) Při odvážení rumoviště, zeminy, nebo navážení
materiálu na staveniště, musí být očištěna kola

traktorů,
automobilů,
aby
nedocházelo
k znečištění, poškození vozovek.
3) Rozkopání
ulic,
chodníků
a
veřejných
prostranství se může provádět jen po
předchozím projednání na MNV. Po skončení
akce musí být vše upraveno do původního stavu.
4) Podniky, závody jsou povinny upravit své nádvoří
i vjezdy na veřejné komunikace tak, aby
nedocházelo
k znečišťování
vozovek
motorovými vozidly.
5) Různý odpad, smetí, je nutno ukládat jedině na
místech k tomu účelu určených MNV. Na
vyznačených skládkách je nutné rovněž
dodržovat přiměřený pořádek.
6) Sypký materiál všeho druhu, rovněž sláma, seno a
vše co by během dopravy mohlo znečistit
vozovku, musí být opatřeno vozidlo převážející
takovýto materiál plachtou, sítí apod. Totéž
platí o materiálech prašných.
Čl. 3
1) Poškozování veřejného osvětlení, místního
rozhlasu,
silničního
zařízení,
včetně
dopravních nebo turistických značek je trestné.
Stíhá se rovněž poškozování nebo přemísťování
různých poutačů, výzdoby, laviček,značek a
ostatních věcí, které slouží veřejnosti.
2) Znečisťování veřejných prostranství s ohledem na
možnost znečištění studní, požárních nádrží
bude rovněž stíháno.
3) Je třeba, aby občané na MNV ohlásili závady
zjištěné na veřejném osvětlení, rozhlasovém

zařízení,
případné
poškození
ostatního
veřejného zařízení.
4) Technické prostředky pro zábavu a sport je možno
v obci instalovat až po předchozím souhlasu
MNV.
Čl. 4 Pomníky, památná místa, parky, zelené pásy.
1) Pomníky a pamětní desky i jiná památná místa jsou
pod ochranou zákona a jejich poškozování,
případně zneuctění se trestá.
2) MNV bude stíhat poškozování parků, zelených
pásů, lámáním větví, trháním plodů. Dále ježdění
na kolech i jiných dopravních prostředcích
v parku. Jakož i chození po trávnících a
odhazování papíru, různých odpadků a jiných
nečistot na výsadbu a květinovou zeleň
veřejných ploch v obci.
3) Není dovoleno vypouštět drůbež na chodníky,
ulice, hřiště nebo parku. Rovněž tak psy nechat
volně pobíhat po vsi je zakázáno.
4) Zakazuje se na celém území obce střílet jakékoliv
ptactvo.
5) Kácení okrasných stromů a to i v předzahrádkách
rodinných domků musí být povoleno MNV
ČL 5 Udržování veřejných vodních zdrojů, kanalizace a
rigolů.
Není dovoleno a bude se stíhat jakékoliv
znečišťování, poškozování veřejného vodního
zdroje vodní požární nádrže, kanalizace, rigolů a
jímačů vody. Nesmějí se házet nebo pouštět
jakékoliv předměty do kanalizačních jímek, studní,

požární nádrže a veřejného vodního zdroje,
znečišťování odpadovými látkami (popel, kaly,
chemikálie, plechovky) jakož i předměty závadnými
z hlediska hygienického a bezpečnostního (uhynulá
zvířata, výbušniny). Není dovoleno bez vědomí a
povolení MNV provádět jakékoliv úpravy na vedení
veřejného vodního zdroje, kanalizace a rigolů.
Odpad splaškových vod ze sociálních zařízení
rodinných domků, závodů, bytovek, veřejných
budov, musí být vybaven septikem. V období
vyhlášeném MNV se nesmí používat vody
z vodovodu k zalévání okrasných a zeleninových
zahrádek.
Trestní sankce
1) Dohled nad dodržováním statutu se svěřuje
orgánům VB, poslancům a aktivistům MNV.
2) Porušování a nedodržování statutu bude
trestáno podle zk. č. 60/1961 Sb., veřejnou
důtkou nebo pokutou do 500 Kč. V případě
trestného činu bude případ předán soudu a bude
uplatňována náhrada škody.
3) Je občanskou povinností každého občana
upozornit na poškození veřejných zařízení, jež
jsou ve statutu uváděna, rovněž tak na viníky,
kteří zařízení poškozují, orgánům VB a MNV
Veselíčko. Tento státu byl schválen plenárním
zasedáním MNV ve Veselíčku 17/12/1981 a je
platný ode dne jeho vyhlášení v místním
rozhlase.

Drahomír
Spáčil
v.r. – předseda

Antonín
Velešík
v.r – tajemník

Vydáním tohoto statutu dalo vedení
MNV najevo, že to s řízením obce, včetně
zlepšování životního prostředí, je míněno
vážně. Je možno říci, že tomuto předsevzetí
nezůstali na MNV nic dlužno. Bylo
docíleno
opravdového
zlepšení
v dodržování pořádku. Značně tomu také
napomohlo zřízení skládky po domovní
odpad ve Skalce na Roubaninách. Přestože
proti rozhodnutí bylo několik občanů
z obavy, že může dojít ke splavování
odpadků do vesnice, ukázalo se, že to bylo
správné rozhodnutí. Především je to místo
dobře
přístupné
i
pro
příjezd
malotraktorů a není to daleko. Je pravdo,
že ne všichni občané mají smysl pro
pořádek a z toho důvodu musela komise
MNV zajistit již 3x obhrnutí a srovnání
skládky pomocí buldozery.
Úroveň schůzí MNV jednotlivých
komisí, na konec i plenárních zasedáních
se zlepšila. Pro příklad uvádím program
plenárního zasedání MNV konaného 2.
září 1982 od 19hod v sále kina.
1. Zpráva o činnosti R MNV od
posledního pléna
2. Hodnocení celoobecního závazku
za I. pololetí

3. Kontrola plnění rozpočtu MNV
za I. pololetí
4. Průběžná
zpráva
o
plnění
zemědělské výroby
5. Projednání a schválení opatření
vyplývající z usnesení 6. zasedání
ÚV KSČ.
6. Diskuse – interpretace – závěr.
Průběh jednání byl věrný, jasný, dobře
připraven. Účast 60 občanů byla také
dobrá. Jednání řídil s. Spáčil Drahomír, dá
se říci, že s přehledem, dobře.
Hovořím-li o práci MNV nemohu
opomenout činnost jeho orgánů SPOZ
(sboru pro občanské záležitost). Dne 14/2
byla uskutečněna první akce tohoto roku
– vítání dětí do života. Od 9hod byli členy
sboru očekáváni v obřadní místnosti
požární zbrojnice. Zábranský Radim, Kolář
Petr, Odstrčil Jan, Čudová Jitka, Suchánek
Jiří, Benhauerová Gabriela, Lehnertová
Jiřina, Lehnert Lukáš a Jemelková Hana.
Celý obřad má již tradiční, velmi dobrou
úroveň. Obřadník – tentokrát to byla
učitelka Šedová Božena přivítala přítomné
rodiče s dětmi, prarodiče i četné zástupce
hospodářských organizací, podle toho kdo
s rodičů pracuje. Po té vyzvala přítomné
aby povstali a uvedla předsedu sboru s.
Pospíšila Rostislava, který je zároveň
místopředsedou MNV – členem rady MNV.

S. Pospíšil pronesl slavnostní projev. Po
jeho ukončení předvedly děvčata ze SSM a
děti z MŠ kulturní zdravici. Na vyzvání
obřadníka přistupovali rodiče k podpisu
slibu, že budou řádně vychovávat své děti
a dbát na jejich zdraví i odpovídající
materiální
zabezpečení.
Zástupci
mateřských
závodů
předali
svým
pracovníkům – rodičům symbolické dárky.
Následovala
beseda
mezi
rodiči,
funkcionáři MNV a zástupci podniků. Člen
SPOZ s. Fridrišek vyfotil několik
nezbytných snímků do rodinného alba na
památku a hezké dopoledne bylo u konce.
Samostatná kronika SPOZ je vedena
od r. 1962, kde jsou podchyceny všechny
akce sborem již organizované. Po dobu čtyř
uplynulých let byl v činnosti SPOZ útlum.
Bylo to způsobeno nedobrou skladbou –
kádrovým obsazením. Po provedených
změnách
se
situace
zlepšila
a
stabilizovala. Každá organizovaná akce má
dobrou úroveň, občané se o práci sboru
vyjadřují pochvalně. Další akci bylo
slavnostní předání občanských průkazů
chlapcům, jež dovršili 15 let. Z rukou
příslušníka VB a místopředsedy MNV
přebralo 18 chlapců z DVÚ nové občanské
průkazy. Místní – Veselští hoši a dívky
dostávají nové ob.průkazy různě na
školách a učilištích, kde se učí. Snahou
sboru je, aby i jim mohly být OP předávány

společně za přítomnosti zástupce MNV. Je
to důležitý životní okamžik v životě
mladého člověka, kterého je možné
výchovně využít.
Členy sboru jsou s. Pospíšil Rostislav,
Šedová Božena, Plesová Růžena, Polášková
Marie, Fridrišek Zdenek. Podle druhu akce
pomáhají
dále
Černochová
Hana,
Metelková Helena a Polášek Dobroslav.
Zvelebení obce
Díky aktivitě poslanců MNV bylo
letos vykonáno velké množství práce na
úseku zvelebení obce. Mezi nejvýznamnější
a také odborně a fyzicky nejnáročnější
byla stavba opěrné kamenné zdi kolem
zámeckého parku. po léta, tato místy úplně
rozpadlá, nebo z větší části tak narušená,
že mohla kdykoliv na někoho spadnout,
ohyzdila vzhled celého parku a navíc byla
jablkem sváru mezi MNV, okresním
vlastivědným ústavem v Přerově a okresní
správou silnic. Letošní zima, vlastně jaro
napomohlo urychlit řešení co s ní. Mrazy
narušené zdivo se při jarním tání zřítilo
asi v délce 50 m a bylo nebezpečí, že bude
ohrožen nebo zcela vyloučen provoz po
silnice od Lapače ke škole, kolem parku.
Rada MNV rozhodla, převzít obnovu zdi
jako akci „Z“, přičemž okresní správa silnic
zabezpečí finanční prostředky spolu
s odborem
dopravy
ONV
případně
s vlastivědným ústavem. Šlo totiž to, že

žádný podnik v okrese neměl kapacitu
pracovníků na tak náročné dílo. MNV
zabezpečil
projektovou
dokumentaci,
materiál a hlavně lidi, kteří byli ochotni
dít zídku do pořádku. Akci po odborné
stránce jako stavební dozor vedl s. Ing.
mrva Jindřich a jako vedoucí pracovní
čety, na kterém nejvíce záleželo vedl, nebo
byl s. Lehnert Josef. Na tento rok jako
investice byla uvolněna finanční částka
598 492Kčs.
Další akcí, která byla nutná a velmi
prospěla vzhledu obce, byla nová fasáda
na budově pošty. Rovněž akce „Z“, kterou
organizačně vedl člen R MNV s. Hučín
Antonín. Zapojeni do této akce byli hlavně
členové SSM. Úkol zněl práce na fasádě
ukončit do 20/6, kdy měla být v sokolské
zahradě velká kulturní akce a byl
očekáván velký přísun hostů. Ke cti této
pracovní skupiny je to, že od postavení
lešení, okopání staré omítky, vysprávky
zdiva, zazdění oken, provedení nové
fasády, nátěru okapů a demontáže lešení,
nepotřebovali žádného pobízení a ve
stanoveném termínu práce ukončili.
Při výměně personálu v místním
pohostinství,
kdy
manželé
Koutní
z Čekyně, kteří o …letům působení ve
Veselíčku přešli na hospodu do Kokor a
místo nich nastoupili manželé Halířovi,
byly
provedeny
stavební
úpravy

pohostinství. Z popudu předsedy MNV a DV
LSD Veselíčko byla upravena kuchyně.
Položeny nové podlahy, dozdění skladu,
elektroinstalace a další drobné úpravy.
Stávající sklad v restauračním prostoru
byl upraven jako pohostinná místnost a
zboží přestěhováno do nového skladu za
kuchyní. Do štítu budovy, na taras, byla
upoutána velká, vkusně namalovaná
reklamní
tabule
vybízející
občany
k návštěvě pohostinství. Přesto všechno
bude nutné do
budoucna
otázku
pohostinství řešit novou výstavbou.
V letních měsících se není kde posadit. Je-li
pohřeb, nebo jakékoliv soustředění lidí, ve
svátky, rovněž se mnoho lidí návštěvy
v pohostinství vzdá, protože není kde
sednout. Vůbec nejhorší je situace, když do
obce přijedou brigádníci na práci v JZD. Pak
bývá „nabito“ a někteří naši občané raději
na pivo nejdou a nebo jedou do Osečanky.
V poměrně stísněných podmínkách se
pohybuje měsíční tržba přes padesát tisíc
korun.
Co se týče ostatních prací ve prospěch
zvelebení životního prostředí je nutné
připomnět pravidelnou údržbu veřejného
prostranství před pomníkem padlých a
před poštou. Dále péči o místní komunikace
ze strany MNV, jejich bezprašná obnova.
Pokračováno
bylo
v zabezpečování
stavebních parcelí pro zájemce o rodinnou

výstavu. Pozornost
byla
věnována
úpravám návsi včetně fotbalového hřiště,
kde jsou potíže s odvodněním. Zbývá
provést oplocení a obnova obvodového
zdiva ze strany od Lapače.
TJ Sokol
Ze života společenských organizací
v tomto roce je zřejmé, že jsou to stálé TJ
Sokol a ZO SPO, které dosahují nejlepších
výsledků. I když je pravdou, že i těchto
početně silných vyspělých organizací se
neminou problémy, potíže, které přináší
život. TJ Sokol se letos také potýkala
s určitými rozpory mezi členy výboru. I
mezi funkcionáři se našli lidé, kteří nejsou
vždy ochotni podřídit své osobní zájmy
s potřebami kolektivu. Proto došlo
k výměně některých funkcí. Přesto však
drobné, běžné, řekl bych náladové potíže
přetrvávají. O to více je nutné si vážit
práce těch lidí, kteří dokázali zabezpečit
tak bohatou činnost, jakou v letošním
roce TJ Sokol vyvíjela. Po úspěšném
zvládnutí generální opravy sokolovny
byly dány velmi dobré podmínky pro
pravidelná cvičení v oddíle ZRTV (základní
rekreační tělesná výchova). Bylo získáno
16
dobrovolných
cvičitelů,
kteří
v tělocvičně s družstvy od předškolního
věku až po muže a ženy strávili přes 800
hodin. V průběhu roku se stav členů zvedl
na 207 členů. V tělocvičně se při cvičení

scházívalo 75 cvičících. Mimo pravidelná
cvičení v tělocvičně byly zabezpečovány
další akce. Patří mezi ně 10 zájezdů na
krytý plavecký bazén do Přerova.
Zorganizování okresní soutěže ve vybíjené
s účastí 16 chlapeckých a 12 dívčích
družstev. Hrálo se na asfaltu v sokolské
sokolovně na čtyřech stolech. Dne 25.
června a 18. 6. se smíšené družstvo
dorostenek a dorostenců zúčastnilo
turnajů
v odbíjené
v Henčlově
a
Drahotuších. Mimo tyto sportovní akce
přispěli sokoli do kulturně společenského
života uspořádáním dvou tanečních zábav.
Nezapomněli ani na významná životní
jubilea svých členů. Letos to byli Jindřich
Gogela, který slavil 75 narozeniny a
Rostislav Dvořák, který oslavil 60 let.
Zástupci oddílu ZRTV a výboru TJ oba
zasloužilé členy a cvičitele navštívili, aby
jim mohli předat blahopřání a dárky.
Zbudovaný zařízení tj. tělocvična
s ústředním topením a moderním sociálním
zařízením, v zahradě pak centrální budova
s prostorovými
šatnami
a
rovněž
s moderním sociálním zařízením včetně
teplé vody. Prodejní stánky s udírnou a
chladírnou jsou TJ pronajímání jiným
organizacím jako ubytovny při školeních,
brigádách a podobně, což se projevuje i na
aktivní finanční situaci. K 1/1/1982 činila
finanční hotovost 38 899Kčs. Během roku

byl tento stav zvýšen o čistý zisk 16
845Kčs. K 31/12/1982 činí finanční hotovost
55 215Kčs. Nemálo prostředků si vyžádají
režie při zabezpečování vzpomenutých akcí
jakož i provoz a úklid tělocvičny. Údržba a
doplňování nářadí a dalšího inventáře.
Členové TJ Sokol mimo svou vlastní
bohatou
činnost
se
podíleli
na
zabezpečování veřejně prospěšných akcí
zahrnutých do programu MNV. Bylo to
především při výstavbě kamenné opěrné zdi
kolem parku, při asfaltování cesty za
Humny a jinde. Mezi nejaktivnější
pracovníky z řad sokolů patřil Frélich
Antonín.
Požárníci
K pohledu na činnost ZO SPO nám pro
tentokráte poslouží výroční zpráva této
společenské organizace podávána na VČS.
Letošní výroční členský schůze, jako
významný akt ve vnitrosvazové činnosti,
kde se hodnotí co bylo vykonáno a na
další volební období plánuje, co je ještě
zapotřebí udělat se konala v období
příprav na IV. sjezd SPO ČSR a VI. sjezd SPO
ČSSR. Tedy i před okresními a krajskými
konferencemi. Proto je zapotřebí dnes více
jak kdy jindy, aby přijímané úkoly a cíle
byly zvažovány velmi zodpovědně.Vše co
na VČS bude schváleno a přijato musí být
také beze zbytku splněno. V průběhu roku
bylo ve školeních výcvikového roku

řečeno a diskutováno mnoho poučného,
takže je zapotřebí získané vědomosti a
zkušenosti v praxi správně využít. Je také
správné a nutné co bylo dobré pochválit a
ocenit. Všem se nám nedařilo, z toho
vyvodit závěry a poučení. Alespoň tolik
z úvodu výroční zprávy. Nutno ještě
dodat, že plán činnosti a socialistický
závazek přijatý na VČS v listopadu 1981 byl
splněn a v mnohém překročen.
V politicko výchovné činnosti byla
činnost ZO zaměřena na školení v rámci
VR (výcvikového roku). Závěrečných
pohovorů, které se uskutečnily ve
Staměřicích se zúčastnilo 21 členů.
V rámci spolupráce se složkami NF byl
uspořádán kurz studené kuchyně, který
vedl s. Černošek z Lipníka n/B. Zúčastnilo
se jej 24 žen. Do kulturního života obce
jsme přispěli čtyřmi tanečními zábavami a
jedním tematickým zájezdem. Bylo to
v rámci oslav MDŽ, kdy jsme naše členky
zavezli do Němčic u Holešova na výstavu
ručních prací. Na další dva zájezdy jsme
přispěli místní lidové knihovně a sice do
Slušovic na výstavu a dostihy.
Na úseku v práci s mládeží se nám
práce již několik roků daří. Letos byla
uzavřena jedna z etap této činnosti.
Kolektiv dorostenek nám dorost a svou
sportovní dráhu uzavřel způsobem, pro
naši ZO v oblasti práce s mladou generací

jedinečný. Děvčata se probojovala spolu
s dorostenkami z Vysoké u Hranic na
národní kolo požárního sportu, které se
konalo v Břeclavi. Po velmi dobrém
výkonu obsadily 2. místo v ČSR. Byl to
úspěch, kterému předcházela náročný
příprava.
Práce se dařila i našim mladým
požárníkům. Úspěšně zvládli předkolo
v celostátní hře Plamen pro Lipenskou
oblast, které se konalo u nás na Veselíčku.
Velmi dobře dopadl i branný závod, jeho
okresní kolo, který se konal v říjnu také u
nás. Obě tyto akce navíc patřily i
organizační schopnosti našich členů. Na
branném závodě bylo přítomno 650 dětí a
180 dospělých. Všichni měli hlad i žízeň a
všechny se nám podařilo občerstvi i
nasytit. Bylo opravdu mnoho starostí a
problémů, které jsme však úspěšně zvládli.
Jedním z problémů byla i situace vyvolaná
úspornými
opatřeními
ve
spotřebě
pohonných hmot. Kvůli tomu by MP malém
nejeli na branný závod na Potštát. Ve
výboru
však
na
žádost
vedoucí
mládežnického kolektivu bylo schváleno
najmout autobus ČSAD, kterým jsme
nakonec pomohli vyřešit tuto situaci i ZO
Osek n/B a Staměřice, svezením i jejich dětí.
Je pravdou, že práce s mládeží si vyžádá
mnoho času i financí. Jsme však
přesvědčeni, že jsou to rozumně uložené

investice, které se celé naší požární
ochranné zúročeně vrátí. Patří proto
především těm, kteří se této práci věnují
naše úcta a poděkování. Po celoroční práci
(rok pro mladé požárníky začíná v září a
končí v květnu z hlediska CS hry Plamen)
bylo 10 dětí a 2 vedoucí na stanovém
táboře u Napajedel na Pahrbku. ZO na
tento pobyt přispěla částkou 1000Kčs.
Úsek prevence byl také úspěšný. Bylo
uskutečněno
na
290
preventivních
prohlídek. Svůj význam měli i rozhlasové
relace vysílané k topnému období i ke žním.
Rovněž prováděná názorná agitace ve
všech vývěsních skříňkách. To vše
ovlivňovalo myšlení i jednání našich
spoluobčanů, kteří se po celý rok chovali
tak, že nepodali příčinu ke vzniku požáru.
Na dobře prováděné prevenci jsme vydělali
v represi – nemuseli jsme ani jednou
zasahovat
proti
zbytečnému
ohni.
Zasahovali jsme jednou a to proti
samovznícenému uhlí v DVÚ. Zodpovědně
bylo
přistupováno
i
k praktickému
výcviku. Cvičili muži, ženy, dorost a
mládež. Takovouto aktivitu ve sboru a to
na soutěži na Vysoké a na branném závodu
v Milenově. Muži se zúčastnili I. kola CSPD
a všech námětových cvičení v 11. okrsku.
S touto aktivní činností úzce souvisí i
péče o techniku. Díky obětavosti strojníků
především Hučína Stanislava a Pachla

Richarda se dalo vše bez potíží absolvovat.
Vždyť po odebrání technického průkazu od
auta Nyssa při technických prohlídkách
za zcela zrezavěný držák skříňky řízení a
dalších zkorodované části, bylo pár
vzrušených debat a vozidlo bylo za pomoci
JZD, konkrétně s. Javorčeka opět
použivatelné. Je nutné si přiznat, že bez
takovéhoto „pohotovostního“ vozidla si
těžko dovedeme představit tak rozsáhlou
činnost.
Vnitrosvazová činnost je v naší ZO
skutečně pestrá. Výbor má proto také
stále co řešit. Jeho 11 řádných a 4
mimořádné schůze jsou toho důkazem.
Členských schůzí bylo schváleno 5.
Vyžádalo si to především zabezpečení
okresních
akcí,
které
jsme
letos
organizovali.
Při zhodnocení celoroční práce nelze
zapomenout na velmi dobrou spolupráci
s MNV, který požární ochranu uznává a
také ji podporuje. Dobrá spolupráce je i s TJ
Sokol, ČSČK, Svazarm a SSM. Vážíme si
přízně a důvěry, kterou k nám mají vyšší
svazové orgány. Díky tomu všemu se mimo
svou prvořadou požárnickou činnost, to je
výcviky, můžeme věnovat i veřejné
prospěšné činnosti. Na jednotlivých
úsecích činnosti byly dosaženy tyto
výsledky. Pro potřeby MNV při akcích „Z“
(fasáda č.p. 7, opěrná zeď, cesta aj.) jsme se

zavázali
800
hodinami.
Skutečně
odpracovali 1 364 hod. Při údržbě techniky
bylo plánováno 320 hod. skutečně bylo
věnováno údržbě techniky tj. agregátům,
vozidlům 503hod. Na údržbu zbrojnic a
vodních zdrojů bylo pamatováno s 250
hod, ovšem potřebovali jsme 356 hod. Na
pomoc zemědělcům jsme si dali závazek
1200 hod. Díky především členům ZO, co
jsou již v důchodě, bylo odpracováno
1920hod. Úkol zněl také, nasbírat 50q
železného odpadu. Do sběrných surovin
jsme však dodali 105q. Krev darovali naši
členové 14x.
Přes všechny dosažené výsledky je
třeba poukázat i na věci méně lichotivé.
Cituji ze zprávy: Všichni členi jste vždy
včas informováni o tom, co se připravuje
nebo co se děje. Ono to chce, když se
dozvím, že je tady sraz MP, či taneční
zábava, nebo nějaká brigáda přijít se
podívat, je-li třeba tak pomoct. Vždyť
dobré výsledky v naší činnosti jsou
přínosem pro všechny členy. Proč by teda
měli dělat jedni a ti sami a druzí se jenom
vést? V minulých dnech se dávala do
pořádku požární zbrojnice a její okolí.
Ovšem dost členů projelo nebo prošlo
okolí ani by přiložilo ruku k dílu, nebo
projevilo alespoň zájem. Členové výboru
mají každý z titulu funkce, kterou
zastávají dost starostí. Je tedy povinností

každého člena být jim maximálně
nápomocni.
Často
je
ve
výboru
diskutována otázka členské základny.
Zájem je, aby stav členů byl stále vyšší.
Konec konců je to i úkol sjezdu. Našim
zájmem je však v prvé řadě zkvalitnění
členské základy. Čeká nás stále dost práce.
v roce 1984 budeme oslavovat již 70 let
trvání požární ochrany v obci. Kdybychom
chtěli při této příležitosti organizovat
současně sjezd rodáků, větší kulturní
podnik a vše, co s tím souvisí, bude třeba
ruky. A doma to za nás také žádný
neudělá.“
Tolik alespoň o životě požárníků
v naší obci, jejichž ZO čítá k 31/12/1982
celkem 104 členů, z toho 26 žen. V oddíle
mladých požárníků je registrováno 14 dětí.
V ostatních společenských organizací
probíhal život bez zvláštní aktivity. Svaz
zahrádkářů organizoval víc autobusových
zájezdů než ostatní. Iniciátorem v tomto
směru byla přítelkyně Marie Gogelová.
SRPŠ při ZŠ opět stálo v čele organizování
dětského dne, který mívá již tradičně
vysokou úroveň.
MŠ
SRPŠ při MŠ, to se zase aktivně
podílelo na oslavách 35. výročí vzniku
mateřské školy ve Veselíčku. O této akci si
dovoluji učiniti podrobnější zápis. Letos je
tomu již 35 let co bylo na tehdejší školský

systém a na tu dobu vůbec, přikročeno ke
zřízení MŠ. Nejdříve jenom s polodenním
provozem od r. 1947-1961. Za ta léta prošlo
MŠ 142 dětí. Od roku 1961-1973 při
celodenním provozu to bylo 132 dětí. Od
roku 1973 k dnešnímu dni se v MŠ při
celodenním provoze vystřídalo 166 dětí.
Sečteno za 35 let trvání MŠ prošlo touto
výchovou 443 dětí. Umístění MŠ bylo
v budově školy, v administrativní budově
zámku a po přestavbě školské budovy m.č.
Tupci v r. 1973 má své trvalé, krásně
vybarvené
pracoviště
zde.
Prvním
předsedou SRPŠ při MŠ byla pan Alois
Jurajda. Jinak se v různých funkcích
v rodičovském sdružení vystřídalo 314
rodičů.
Letošní čtvrtý červen byl v MŠ
slavnostní. Po ukončení provozu v 17 hod.
se sešli zaměstnanci MŠ, hosté, přátelé
z řad občanů v kinosále k přátelské besedě.
Besedu zahájil stávající předseda SRPŠ s.
Petráš Jindřich, který přivítal všechny
přítomné a předal slovo ředitelce MŠ s.
Poláškové Marii. Ta ve svém projevu
zahrnula historii, jednotlivé mezníky ve
výstavbě, budování mateřské školy. Její
projev a
vzpomínky byly doplněny
promítáním
filmů
z různých
akcí
pořádaných MŠ. Filmy před léty natočil a
dnes také promítal s. Brázda Josef z Buku.
Jeho děti do MŠ také chodily, když ještě

bývali na Vicinově u Miků, odkud p.
Brázdová pochází. Po tomto filmovém
představení vystoupily s pěknou zdravicí
děti z MŠ, ZDŠ a LŠU v Lipníku, kam mnoho
dětí z Veselíčka dojíždí k výuce na hudební
nástroje. Pak již se ujímali slova jednotliví
hosté. Někteří si zavzpomínali na léta
svého působení v MŠ na Veselíčku, ale
všichni projevovali radost nad tím, na jaké
úrovni se dnes MŠ nachází. Nešetřili slovy
uznání a chvály na adresu MNV i SRPŠ a
hlavě s. ředitelky Poláškové. Na pozvání
ředitele ZDŠ s. Rostislava Pospíšila se
všichni
odebrali
do
budovy
ZDŠ
k prohlídce, ale také pro vzpomínku, kde
totiž MŠ v obci začínala. Po prohlídce byli
účastníci přátelské besedy převezeni do
m.č. Tupec před budovu MŠ, kde je již
očekávala ředitelka MŠ a po přivítání
pozvala všechny do budovy k prohlídce.
Následovalo
kulturní
vystoupení
bývalých žáků MŠ, dnes již dospělých
občanů. Členky SSM v krojích zazpívaly
několik národních písní. Petráš Jindřich
mladší absolvent brněnské konzervatoře
zahrál na lesní roh. Při zpěvu národních
písní doprovázel Jitku Pokornou a Ivanu
Divilovou na housle p. učitel Antonín
Sedláček
z Prosenic. Zdravici a slova
uznání
pronesla
oši
s.
Jarmila
Michalíková, která předala s. Poláškové
čestné uznání ONV odboru školství

v Přerově. Za VO KSČ pozdravil a popřál
k 35. výročí s. Josef Lehnert. ZO MN NF
totéž s. Čuda Miroslav. Za JZD, s kterým
MŠ má již řadu let uzavřenou dohodu o
spolupráci pozdravil s. Ing. Pokorný
Ladislav, který k hřejivým slovům uznání
podílu MŠ na zaměstnanosti žen – matek
v JZD, přidal i krásnou kroniku „Pro
bohatost a krásu života.“ Za MLK
pozdravil a poděkoval za spolupráci s.
Hučín Antonín. Vzpomínku na dnešní
výročí předal kolektivu pracovníků MŠ
skleněnou plaketu. Projevy hostí uzavřel
před. MNV s. Spáčil Drahomír. Předal
ocenění R MNV s. Poláškové za 20 let
veřejně prospěšné činnosti v obci a za
budování MŠ. Soudružce Ivaně Panákové
rovněž ČU R MNV za 21 let práce v MŠ jako
školnice. Kolektiv kuchařek obdržel také
ČU R MNV za trvale kvalitní a chutnou
stravu. Darem nejkrásnější byl však obraz
věnovaný MNV. Je to dílo akademického
malíře Richarda Uherka „Stařenka
z Velké“ v hodnotě 4000Kčs, který bude
trvale připomínat dnešní významný den.
Na závěr bylo podáno malé občerstvení. Po
příchodu hudebníků se všichni odebrali
pod ořech ve školním dvoře, kde
v družném, přátelském posezení se pobavili
do pozdních nočních hodin. Krásné, teplé
počasí, vlahá červnová noc sama vybízela
ke chvilce zapomnění na denní starosti,

k posezení mezi přáteli a těch se „pod
ořechem“ sešlo 90. Byla to důstojná,
společensky velmi hodnotná oslava o
jejímž konání bylo referováno i v okresním
tisku – Nové přerovsko.
Významnou akcí, kterou pedagogický
sbor s dětmi v tomto roce zajišťoval byl
soutěžní tribunový pořad „Mír to slovo do
srdce si vepiš, když děti hrát si uvidíš“.
Dělo se tak ve spolupráci s OKS v Přerově.
V okresní soutěži se s tímto programem
umístila MŠ Veselíčko na 3. místě.
Vezmeme-li v úvahu městské a závodní MŠ
z celého okresu, které mají mnohem lepší
materiální zázemí, nové moderní budovy
včetně interiéru, je t pro naši MŠ velký
úspěch. Svědčí to také o poctivé s láskou
vykonávané práci učitelek.
Zámecký park
Při zpracování stati o dětském
výchovném ústavu, v jehož provoze
nenastalo podstatných změn si nemohu
odpustit, abych doslovně necitoval článek
„Umírající krása“, jež vyšel v časopise
Československý zahradník č. 10 v roce
1947. Autorem byl tehdy známý mistr
zahradnický a uznávaný odborník na
parky pan F. Chvartík z Bystřice p. H.
Vracel jsem se před několika dny
z dovolené od Plumlovské přehrady.
Zbýval mi ještě jeden den volny, věnoval

jsem je proto prohlídce parku ve Veselíčku,
který je vzdálen 4 km od železniční trati
Radvanice a leží na jižním svahu malého
zalesněného návrší. Parku vévodí na
nejsevernějším místě pod lesem barokní
zámek vystavený kolem roku 1768. Tehdy
ještě vedle staré tvrze, která se připomíná
již v r. 1548. O statcích Veselských známe
již záznamy ještě o 200 let dříve.
Park se stává z anglické části o
výměře 3,30 ha a z francouzského
terasovitého parku před zámkem jen 0,90
ha velkého. dále je zde zámecké
zahradnictví se skleníky a pařeníky, spolu
s domkem pro vrchního zahradníka,
kterým je v tuto dobu ještě p. Václav
Mauric. Panství Veseličské bylo v držení
starobylého rodu moravského, rytířů
Podstatských z Prusinovic od r. 1573.
V roce 1707 byl tento rod povýšen do
stavu hrabat a s dědictvím panství Telče
v roce 1762 získal přídomek z Lichtenstein.
Posledním
majitelem
byl
Leopold
Podstatský Lichtenstein a to od r. 1918 až
do našeho osvobození v r. 1945. Po válce
převzala zámek, park a vše k tomu patřící
národní zpráva. Lesy, stáje a ostatní
hospodářské budovy, tedy věci aktivní
převzal podnik „Státní lesy a statky“.
Starost o zámek a park zůstala pod
národní správou. Tím se stalo prostě to, že
o údržbu, pro park zvláště nutnou se

neměl kdo starat. Měl-li celý statek
okrouhle 1 milion Kčs ročního zisku, lehce
z nich uhradil 80 000Kčs nutnou údržbu
parku. Nyní však hrozí zkáza a zánik.
Národní správa při nejlepší vůli vzhledem
na omezené finanční prostředky nemá
možnost udržovat vše v dobrém stavu.
Takže již třetí rok se nic neopravuje a vše
chátrá a není nikoho, kdo by se této perly
zahradnického umění, ale i zámku ujal a
pečoval o ně.
Zámek dříve sloužil rodině majitele za
letní sídlo, kde o května do poloviny října
přebývala. Majitel sám, byl velkým
milovníkem přírody a všech jejich krás.
Park byl jeho chloubou.Část parku před
zámkem v šíři 60 m upraven ve
francouzském slohu, ve skupinách osázen
letničkami má tři terasy. Jedna je vysázena
keřovými růžemi Josepf Qny a ke zdím
přiléhají popínavé růže Blaze a Daveil
Dionays a to střídavě. Schodiště z jedné
strany vlastně terasy na druhou jsou
zdobeny z pískovce vytesanými 60 cm
vysokými poupaty tulipánů ve vkusné
stylizaci. Část parteru je vroubena
habrovými živými ploty 5m vysokými, které
jsou dosud každoročně vzorně stříhány.
Uprostřed jsou symetricky vysázeny
jehlance tisu 4 m vysoké v počtu 8 ks,
starých 40 let. Na nejspodnějším parteru je
v zátiší vysokých komolých stěn živého

ploty se zatravněným ochozem koupací
bazén kosodelníkového tvaru a obsahu 2
500 hl vody. Přes pěknou balustrádu je
z rámce živých plotů od bazénu krásný
výhled do širého kraje v povodí řeky
Bečvy.
Anglická část parku živým plotem od
parteru oddělená svažuje se k jihu a má
několik krásných solitérních exemplářů.
Je to v prvé řadě jilm horský, který se ve
dvoumetrové výši nad zemí rozvětvuje a
má zde 5,5 m v obvodu, výšky 30 m a stáří
250 let. Dále je to babyka, jejíž větve
rozloženy po zemi měří 30 m v průměru.
Dávají tak stromu tvar ohromného keře.
její stáří je také asi 200 let. Zajímavým
stromem je Gingo-biloba. Dále to je
rozvětvený kaštan jedlý. Krásně rozložitý
Quercuc
Pholbos
s listím
vavřínu
podobným. Dva a dva platany západní ve
stáří 100 let upoutají každého příchozího.
Nebo asi 80 let staré Lirodendron
tulupifera,
zajímavý
Rhus
cotinus,
Catalapa bignonioides, oliva česká,
skvostný exemplář Fagus pendula. Skupiny
krásných bříz a Chamalcyprius. Mohutné
lípy a několik importovaných buků
doplňuje prostor parku se zeleným
kobercem místy i květnatého pažitu. Za
zmínku stojí v zahradnické části při jedné
zdi budovy vysázené silné trsy smokvoně
Ficus carica, které dávají v srpnu uzráti

spoustě chutných fíků. Ovšem dobrou
přikrývkou jsou před zimou chráněny.
A teď slyšte vykřičník doby! Není
věčná škoda odtržení lesních statků od
parku a zámku i zahradnictví? Není zde ani
zásah památkové péče možný? Snažme se
zachránit co se ještě zachránit dá. Jezdím
sem každoročně od chvíle, co jsem ten
krásný koutek poprvé viděl. Činím zde
fotografie i barevné, abych alespoň
obrazně zachytil něco z té krásy, než se
vše v nivěc propadne. Kde jsou ty všechny
snahy a síly k záchraně jedinečných krás,
které jsou roztroušeny po naší osvobozené
vlasti. Což již nemáme tolik zájmu a síly,
abychom uchovali z toho krásna, které
potřebovalo
staletí,
přežilo
hrůzy
válečné, aby urostlo a poskytlo nám
možnost obdivu i poučení a ocenění? Uslyší
někdo toto volání po záchraně?
Toliko slova odborníka z doby před 35
let. Je skutečností, že přes veškerou snahu
MNV působit na okresní vlastivědný ústav
v Přerově, který je v současné době
správcem parku, se nedaří zlepšit botaniku
parku. Ba naopak mnoho stromů vyhynulo
a bylo odklizeno. Přes péči z řad
pracovníků muzea konkrétně s Ing.
Foukala vynakládané finanční prostředky
nestačí ani na základní nutné technické
zásahy. Jako je ošetření lučin od
vzrostlého plevele.

V současné době jsou však vedena
jednání o rozsáhlejší údržbě celého
objektu, včetně zámku, kde je zase
správcem odb. školství severomoravského
KNV v Ostravě. Výměna krytiny na zámku,
obnova kamenného opěrného zdiva kolem
parku, meliorační úpravy v parku, výsadba
nových dřevin a další. Snad v zápise za rok
příští budou moci uvést co všechno bylo
pro záchranu a obnovu pýchy naší obce
učiněno.
Zemědělství JZD
Letošní rok byl dosti tíživý i pro
zemědělce. Počasí se vyvíjelo dobře, ale pak
přišlo krupobití a bylo zle. Celková škoda
v JZD byla vyčíslena na 3,5 mil Kčs. Nejvíce
bylo postiženo ovoce, chmel, kukuřice a
cukrovka, kde se jedná asi o 20% výpadku
výroby. Žně proběhly v celku bez potíží.
V KZD pracovalo 14 kombajnů. Na
posklizňové lince také nebylo závad takže
práce šla plynule. Bylo docíleno v celku
dobrých výnosů. U pšenice se jako nejlepší
osvědčila odrůda Slavice a u ječmene to
vyhrál Zefír.
Průměrné výnosy u ozimné pšenice ze
740 ha a sklizeno 46,3 q.
Průměrné výnosy u jarní pšenice z 35
ha a sklizeno 53 q.
Průměrné výnosy u ozimního ječmene
z 57 ha a sklizeno 31,1 q.

Průměrné výnosy u jarního ječmene
z 480 ha a sklizeno 44,4 q.
Průměrné výnosy u ovsa z 80 ha a
sklizeno 32,5 q.
Sklizeň obilovin byla letos ze všech
oblastí výroby v družstvu nejúspěšnější.
Problémy
byly
v živočišné
výrobě
vyvolané nedostatkem krmiv, špatným
přístupem pracovníků ke své práci např.
připouštěním jalovic. U drůbeže nastal
výpadek 430 tisíc vajec. Jednou z příčin je
špatný stav, po technické stránce na
halách.
Velmi
časté
poruchy
na
ventilátorech
zapříčiňují
nepříznivé
klimatické podmínky. Mimo provozní
mnohdy objektivní problémy je v JZD
nedobrá
atmosféra,
především
na
střediscích mezi členy a vedoucími
funkcionáři. Na schůzi představenstva
dne 20. srpna upozorňoval na celkovou
situaci s. Petrovský. Při pořizování nových
strojů a zařízení byl zakoupen pro sady na
Veselíčku setřásač na višně. Takže po
kombajnu na sklizeň rybízu, další unikátní
stroj. Oba mají nahradit nedostatek lidí,
hlavně době sklizňové špičky.
V letošním roce bylo pokračováno ve
výměně zkušeností mezi družstevními
partnery. V září byly hosty v JZD zástupci
JRD z Giraltovců a pracovníci RSP
z Sobociska v PLR. Členové družstva

absolvovali několik tématických zájezdů a
pravidelně jezdí do divadla v Olomouci.
Společenský život je tedy v JZD dosti
pestrý. Byl by jistě ještě bohatší, kdyby
mělo družstvo solidní objekt. Osecká
sokolovna je ve velmi špatném stavu.
Pohyb obyvatel, obraz o tom, jak se
naše obec rozrůstá:

5/1
5/1
5/1

23/1

Narození:
Suchánek
Čudová

Jiří
Jitka

Lehnert Lukáš
Úmrtí
Zedková Marie

Kovaříková
Anežka 22/2
Dvořák Josef
1/3
Šnaider
Augustin 2/3

Stoklásková
Pavla 23/1
Šimeček David
13/6
Zemánek Aleš
24/12
Potáčková
Ludmila 28/4
Nesrstová
Růžena 29/7
Mareček
Miroslav 8/12

Přistěhovaní
Wirlischová Danuše (Přerov, Nábřeží
Míru 18) 4/2
Žák František (Hlučín, Příčná 3) 2/4

Chrástek Josef (Žilína 33, okr. Nový
Jičín) 4/5
Lehnert Stanislav (D.Újezd, Skoky 101)
23/8
Hanák Jindřich (Lazniky 65) 16/9
Velech Jan (Lazniky 36) 29/9
Ing. Grygar Teodor (Česká Lípa, Jižní
1839) 29/9
Šobáňovi Josef, Miloslava (Staměřice,
Skoky 9) 7/10
Lehnertová Hana (Dolní Újezd, Skoky
101) 25/11
Řehák Jiří (Soběchleby, Lhota 27) 25/11
Šimečkovi Jar., Stanislava, Alžběta
(Buk 23, okr. Přerov) 14/12
Lasovští Květoslav, Zuzana (Němčice
na Hané, 1. Máje) 27/12
Odstěhovaní
Kolářovi Zdenka, Antonín (Hranice,
Firlingerova 36) 22/2
Lehnert Stanislav (Skoky 101) 30/3
Pavlištík Jaroslav (Radslavice 4, okr.
Přerov) 29/9
Šmikmátorová Bohumila (Přerov,
Předmostí, Tyršova 404) 29/3
Petráš Jindřich (Brno 2, Slovákova 1)
2/4
Pechová Jitka (Velká Bytřice 313) 17/8
Švajcovi Lubomír, Zdenka (Olomouc,
Urxova 19) 26/8

Pavlíkovi Vlastimil, Jarmila (Lipník
n/B, Tyršova 808) 27/9
Žáková Hana (Kroměříž, B. Zelinky
3394) 22/10
Nesrsta Karel (polom 89, okr. Přerov)
28/11
Zábranský Jan (Osek n/B 343 okr.
Přerov) 11/10
Holý Richard (Třebíč, Nové Dvory,
Gagarinova) 4/11
Hnilová Františka (Osek n/B 155) 12/11
Jako zvláštnost je možno uvést
narození 3 dětí v jeden den, 5. ledna. Mezi
zemřelými je i jméno Růžena Nesrtová.
Zemřelá patřila mezi ženy, které se aktivně
podílely na přeměně života na vesnici
v období po 2. světové válce. Vykonávala
několik veřejných funkcí. Mimo jiné i
předsedkyni MNV. Dlouhá léta vedla org.
červeného kříže. Byla věrnou návštěvnicí
lidové knihovny, kde u příležitosti oslav
30. výročí vítězného února 1948 zapsala do
kroniky toto, cituji: Jsem jedna, snad
z nejstarších čtenářek vaší MLK. Je mi 79
roků a knihy si půjčuji od svých 15 let. Vím
dobře, že dřívější knihovníci to neměli
lehké. Nebylo místa pro knihovnu. Často
se půjčovalo po různu. Jednou ve třídě
školy, v soukromí a všelijak. Ve svém
životě jsem přečetla spoustu knih jak
zábavných, tak i poučných. Byla jsem vždy

spokojena, ale co dokázala dnešní
generace na úseku knihovnictví, to mě těší
velice. Mít vlastní budovu pro lidovou
knihovnu, to se mnohde čtenářům jenom
zdá. A v té „naší“ je útulno a knihovnice
jedná se čtenáři tak, že se jeden cítí jako
doma. Výběr knih je obrovský a můžu si kdy
vybrat podle chuti. Proto za Vaši
obětavou práci vřele děkuji a přeji si, abych
mohla ještě dlouho užívat Vašich služeb.
Nesrstová Růžena, březen 1978. (Zemřela ve
věku 83 let, po aktivně prožitém,
naplněném životě)
Dále je mezi zemřelými jméno Mareček
Miloslav. Tento mladý muž měl život před
sebou a jistě by jej prožil také aktivně. Byl
předsedou ZO Svazarmu a mezi svými
vrstevníky se těšil přirozené autoritě.
Zesnul po těžké chorobě ve věku 24 let.
Škoda, škoda jeho mladého života.
Sčítání lidu
V roce 1980 bylo provedeno sčítání
obyvatelstva. Až v letošním roce se v tisku
objevují dílčí výsledky. Pro zajímavost se
zmiňuji o rodinném stavu obyvatelstva.
Složení obyvatelstva podle rodinného
stavu je závislé na věkové struktuře
obyvatelstva, ale také je odrazem
sociálního klima v dané době. V dnešní
době se rodí 95% dětí v manželství.
Snižující se věk při sňatku vede ke
snižování podílu svobodných, rostoucí

rozvodovost zvyšuje podíl rozvedených. Je
přirozené, že s rostoucím věkem ubývá
podílu svobodných na celkovém počtu
osob v dané jednoleté věkové skupině: u
žen tvoří svobodné méně než polovinu již
od věku 20 let, v 32 letech zůstává
svobodných méně než 5 %. V dalším
věkovém stádiu je polovina ženatých v 25
letech, další pokles podílu svobodných je
mírnější než u žen, v 32 letech zůstává
svobodných přes 10% a až do věku 55 let
mají muži větší podíl svobodných než ženy.
ke dni sčítání připadlo na 100 svobodných
mužů 75 svobodných žen (brání v úvahu
osoby starší 15-ti let)
Největší relativní změnou v počtu
osob podle rodinného stavu je zvýšení
počtu rozvedených – proti roku 1970 o 70%
(za deset let takový vzestup). Přestože
velká část rozvedených vstupuje opět do
manželství,
je
trvale
rostoucí
rozvodovost příčinou mnoha potíží. mezi
osobami, které měly při sčítání uvedený
rodinný stav rozvedený/á mají početní
převahu ženy. Na 100 mužů 142 žen, což
svědčí o tom, že muži vstupují po rozvodu
do dalšího manželství častěji než ženy.
Nejvýznamnější rozdíly v početním
zastoupení pohlaví jsou u ovdovělých. Na
100 vdovců připadá 556 vdov. Příčinou této
skutečnosti
je
rozdílná
specifická

úmrtnost mužů. Střední věk, délka života
je u žen zhruba o 7 let delší, než u mužů.
Nejmladšími osobami v manželství
v den prováděného sčítání byl 1 muž ve
věku 17 let a 4 ženy ve věku 15 let. U
rozvedených byli nejmladší 2 muži ve věku
20 let a 2 ženy 18leté. Z celkového počtu
mužů nad 15 let je 23,6% svobodných, 69,5%
ženatých, 3,4% rozvedených a 3,3% vdovců.
U žen je 15,9% svobodných, 63,2 vdaných,
rozvedených je 4,4% a vdov 16,5%.
Informace jsou převzaty z okresních
novin Nové Přerovsko z článku Ing. V.
Poláška.
Letní akce s Moravankou
Ve stati o školství bylo hovořeno o
podílu SRPŠ na kulturním vyžití občanů
naší obce, ale i okolí. Je pravdou, že
v současné době nejnáročnější kulturní
pořady
jsou
organizovány
touto
organizací. V letošním roce to bylo 20/6,
kdy u příležitosti mezinárodního dětského
dne vystupovala v sokolské zahradě
populární hudba brněnská „Moravanka“.
Hudba sama o sobě stojí kolem 13 tisíc
korun,
plus
náklady
a
režie
s obstaráváním kolem občerstvení a
dalšími zábavnými kolektivy, kterými byli
svazarmovští modeláři cimbálová hudba,
kolotoče a jiné. Je to nákladné a riskantní,
vzhledem k počasí. Zatím tyto velké akce

vycházejí. Pro dokreslení představy jak
takováto akce vypadá, např. z hlediska
konzumentu. Bylo prodáno 11 hl piva, 2 hl
kyselky 1000 limonád. Dále 600 kg
uzených žeber, 25 kg býčích žláz, 30 kg
párek, 50 kg kabanosu a 2 metrické centy
makrel v paprice na dřevěném uhlí
opékaných ryb. Káva se také počítá na kila,
víno na stovky litrů, hořčice, oplatky,
čokoláda, bonbóny atd. Jsou to akce velmi
náročné, ale zatím jsou lidé ochotni se
obětovat
a
organizátorům
jsou
nápomocni. Našim občanům záleží na dobré
pověsti obce, a mají proto zájem, aby každá
akce dobře reprezentovala život u nás.

Rok 1983
Opět, avšak o rok starší usedám, abych
po pravdě vylíčil jakým rok 1983 skutečně
byl. Z pohledu na jeho vývoj politicko
společenský i vojensko-ekonomický byl to
rok složitý, plný napětí. vztahy mezi
západem a východem, jak jsme si již zvykli
zjednodušeně dělit svět, se opět zhoršil, až
vyhrotil. Boj o mocenskou nadvládu na
světě, je ze strany USA zabezpečován
především vojenským potenciálem. Jeho
modernizací a stále lepším strategicky
výhodnějším rozmístěním.
Nejožehavější otázkou dneška je
umístění raket MX s plochou dráhou letu,
Persigů a další nukleární výzbroje na
území Evropy, včetně našeho souseda NSR.
Proti této militaristické politice, hrozící
válkou se zvedá na celém světě ohromná
vlna mírového hnutí. Lidstvo si umí
představit, co by to znamenalo, nechat
vypuknout III., tentokrát nukleární válku.
Na 9. plenárním zasedání ÚV KSČ řekl s.
Bilak: „Evropa je nejcitlivější oblast světa.
Zde vzplanuly dvě světové války. V Evropě
je socialismus nejsilnější. Zde je hlavní
překážka,
která
brání
americkému
imperialismu diktovat světu své podmínky.
Nejreakčnější síly USA vycházejí z toho, že
pokud se jim nepodaří zničit SSSR i za cenu,

že celá Evropa, včetně jejich spojenců
shoří v plamenech, pak jim nic nebude stát
v cestě uskutečnit jejich plány o
světovládě. Každý nový válečný požár,
který by v Evropě vzplanul
by byl
jadernou katastrofou pro celé lidstvo.“
Naše země počtem obyvatel nijak
významná v tomto zápase o zachování
míru nestojí stranou. Proto v lednu
z Prahy – srdce Evropy se ozvala závažná
výzva ze zasedání poradního výboru
členských států Varšavské smlouvy, která
upozornila všechny země a národy na
rostoucí ohrožení míru a na nutnost
zastavit horečné zbrojení a přejít
k odzbrojování,
zejména
jadernému.
V deklaraci je vyjádřen jednoznačně
názor, že neexistují takové problémy, ať již
světové nebo regionální, které by nešlo
spravedlivě, mírovými prostředky vyřešit.
Praha – světové shromáždění
Červnem 1983 se zapsala Praha zlatým
písmem do boje národů proti válečnému
nebezpečí. Praha se stala hostitelkou
„Světového shromáždění za mír a život,
proti jaderné válce.“ Toto jednání, mající
ohromný ohlas na celém světě ukázalo
cestu, jak postupovat v boji za uchování
jistot a mírové perspektivy pro dnešní i
budoucí
generace.
Na
jednání
se
akreditovalo 411 zahraničních novinářů a

206 redakcí, z toho 18 televizních a
filmových štábů. Zaregistrováno bylo 3
625 účastníků ze 132 všech kontinentů a ze
119 mezinárodních organizací. Více než
40% účastníků shromáždění přijelo
z vyspělých kapitalistických zemí, téměř
40 % z rozvojových zemí a 20% ze
socialistických zemí.
O čem všem bylo diskutováno, co bylo
projednáváno, to vše je shrnuto do 11 bodů
– dialogů.
1. Nebezpečí jaderné války –
ohrožení života a cesty, jak ji
zabránit.
2. Evropská
bezpečnost
a
odzbrojení.
3. Výměna zkušeností a idejí
mírového hnutí za odzbrojení.
4. Závody ve zbrojení, jak je
zastavit a zvrátit.
5. Úloha OSN v otázkách míru a
odzbrojení.
6. Ekonomické aspekty závodů ve
zbrojení a odzbrojení
7. Rozvoj, závody ve zbrojení,
mezinárodní
hospodářská
spolupráce.
8. Sociální psychologické a etické
aspekty závodů ve zbrojení,
války a odzbrojení.
9. Úloha „hnutí“ nezúčastněných
za mír a život.

10. Válečné nebezpečí a problémy
Středního východu, Asie, Afriky
a Latinské Ameriky.
11. Výchova k míru a odvrácení
války.
Československý mírový výbor vydal
o celém jednání tohoto světového
shromáždění v září 1983 jako přílohu
časopisu „Mír“ Sborník dokumentů, ve
kterém je možné dozvědět se zajímavé a
poučné informace o současné situaci na
planetě.
Řídící práce MNV
V životě naší vesnice byl letošní rok,
rokem dalšího vzrůstu životní úrovně a
zlepšení
životního
prostředí.
MNV
cílevědomě organizoval a využíval
pracovní iniciativu občanů a díky tomu byl
plán akcí „Z“ splněn a o mnoho překročen.
Stěžejními akcemi letošního roku bylo
dodělání opěrné zdi kolem parku a
generální oprava kulturního domu. Aby
bylo možné pracovat na obou akcích
současně, byla 7/2 svolána na MNV porada
osvědčených pracovníků a organizátorů
brigád.
Výsledkem jednání bylo ustavení
pracovních
skupin
a
vedoucích
zodpovědných za řádné odvedení díla.
Prací na kulturním domě byli pověřeni

občané Lehnert Josef a dále Kropka Josef,
Benhauer Jaroslav st., Suchánek Josef ml.,
Frélich Antonín. Doděláním opěrné zdi
kolem parku přes Nové stavení až po dům č.
7 občané Hučín Antonín, dále Dohnal
Štěpán, Hajda Jiří, Benhauer Jar.ml.,
Hanzlík Jaroslav ml. Mimo tyto hlavní
akce bylo provedeno propojení vodovodu a
celkový rozvod v m.č. Tupci. Likvidovány
následky po požáru v prodejně Jednoty ve
Veselíčku. Provedena demolice „Palírny“
Upraven
byt
v budově
MNV
po
Dvořákových na společenskou místnost,
kde již v polovině roku proběhla velmi
pěkná akce, beseda s důchodci. Musely být
opraveny cesty – jelikož pro havarijní stav
nadjezdu v Lipníku nad Bečvou byla
směrována doprava od Olomouce na Lipník
a opačně přes naší obec. Vzhledem
k citelnému nedostatku vody v celém
okolí byla činěna preventivní opatření a
to vrtání 17m studny v parku a napojení
Bezednice na vodovodní řád. Zkrátka na
plenárním zasedání MNV dne 29/12/1983
bylo konstatováno, že během letošního
roku bylo vytvořeno dílo za 1 800 000Kčs.
Jak již bylo řečeno rozhodující akce byly
kulturní dům, kde bylo proinvestováno
339 748Kčs, opěrná zítka si vyžádala 346
725Kčs. Kulturní a bytový fond 169 204kčs,
vodovod pro m.č. Tupec 227 186Kčs a další.

Ze strany MNV byla v letošním roce
věnována mimořádní pozornost otázkám
služeb v obci. Bylo projednáno s orgány
ONV v Přerově zřídit na Veselíčku
drobnou
provozovnu,
která
by
poskytovala
postupně
co
nejširší
sortiment služeb. Zatím účelem budou také
od r. 1984 uvolněny limity na pracovníky
do této DP. Zatím MNV projednal v R MNV
zakoupení traktoru pro poskytování
dopravní povoznické služby. Zakoupení
výkopového
stroje
„Varinský“
pro
poskytování
výkopových
prací
při
výstavbě rodinných domků a při akci „Z“.
Další služby jako malířské a natěračské
práce, kominické práce, opravy obuvi,
dámské i pánské šití prádla, zednické a
stolařské práce budou postupně zahajovat
svou činnost od 1.1.1984.
Úspěšnost byla i koordinační činnost
komisí MNV mezi složkami NF. Díky tomu
byly uskutečněny velmi hodnotné a
zdařilé kulturní a společenské akce. Na
prvé místo je možno zařadit velký zábavný
večer 18/6, na kterém v Sokolské zahradě
účinkovali přední naši umělci z Pražského
Semaforu jako Šimek, Sobota a další.
Rovněž na úseku sportovního vyžití naší
mládeže se dařilo organizovat akce
okresního i krajského měřítka. Blíže
k jednotlivým kulturním společenským i
sportovním akcím se zmíním podrobněji při

popisování
činnosti
jednotlivých
společenských organizací, které byli té či
oné akce garanti a organizátoři.
Hovoříme-li o úspěšné řídící a
organizátorské práci R MNV a celého
poslaneckého aktivu, je nutno i v letošním
roce vyzvednout práci sboru pro občanské
záležitosti, jakožto aktivu MNV. Od
letošního
roku
má
pro
konání
slavnostních
akcí
vlastní
obřadní
místnost přímo v budově MNV. Doposud se
veškeré akce konaly v požární zbrojnici.
Mezi
velmi
zdařilé
akce
patřilo
slavnostnímu
předávání
občanských
průkazů 22 chlapcům ze zdejšího
výchovného ústavu. Beseda s důchodci, na
kterou byli občané, kteří pro svůj věk nebo
nemoc špatně chodí sváženi auty.
Vůbec první akce v nové obřadní
místnosti byla beseda jubilantů, tj. těch,
kteří se v letošním roce dožívají
70,75,80,85a více let. Tyto besedy se již
vžily a občané se na ně těší a jsou za jejich
uskutečňování vděční. Vždyť pro mnohé je
to jedinečná možnost sejít se se svými
vrstevníky a také představiteli obce.
V diskusi bývá řečeno mnoho vřelých slov,
životních vzpomínek, rad i slova díků. Sbor
pro občanské záležitosti organizoval
pravidelné
rozhlasové
relace
s vyhráváním pro jubilanty. Tyto relace
zajišťuje s. Polášek vždy v neděli.

Soudružka Šedová zase novomanželům
v den uzavírání sňatku. Při pohřbech
spoluobčanů se loučívá se zemřelým s.
Plesová, Ing. Hudec, s. Polášek a jedná-li se
o člena požární ochrany pak ještě s. Hučín
Antonín. Veškerou svou činností přispívá
sbor k vzájemné pospolitosti naší vesnice a
k dobré pohodě domova vůbec.
Dne 7/3 byl na kronikáře učiněn
okresním archivem, zda je možné
poskytnout údaje z oblasti výstavby a
společenského života v naší obci za léta od
osvobození naší vlasti RA v roce 1945. Na
tuto žádost bylo odepsáno následující:
„Díky vysoké a uvědomělé pracovní
aktivitě našich občanů bylo v akci „Z“
vybudováno
mnoho
celospolečensky
prospěšných, významných staveb a akcí.
Byla provedena parcelace velkostatku,
výstavba prodejny potravin, přestavba
požární zbrojnice, opraveny veřejné
budovy rok 1949. Vybudován vodojem na
zámeckém kopci v r. 1954. Postaven v m.č.
Tupci kulturní dům, jako jeden z prvních
na vesnici tehdejšího Hranického okresu
v letech 1956-1960. Vybudována vodovodní
sít po celé obci, hlavníky i přípojky 19571959. Z bývalé hospody zařízen obecní klub
a stálé kino r. 1954. Provedeny demolice
zchátralých domů, mezi nimi i Janáčkovo,
kde byl v roce 1964 odhalen pomník obětem
I. a II. světové války. V budově č. 7 bylo

zbudováno 8 bytů a klubovna – sekretariát
VO KSČ a ČSM v r. 1956. Pod vesnicí
zbudována
spojovací
cesta
(kolem
hřbitova, mimo obec), která po bezprašné
úpravě povrchu byla předána okresní
správě silnic v letech 1960-63. Stavebními
úpravami uvnitř budovy a přístavbou
v bývalé ZDŠ v m.č. Tupci byla zbudována
moderní dvoutřídní mateřská škola v roce
1973. Nástavbou požární zbrojnice ve
Veselíčku byla získána zasedací místnost
využívána SPOZ při MNV i ostatními
společenskými
organizacemi
ke
slavnostním akcím, rok 1974. V celé obci
byl obnoven a doplněn bezprašný –
asfaltový povrch cest, včetně cesty pod
Dolní bránou. Po etapách se budovala
celoobecní kanalizace. Ve Veselíčku 19661979 v m.č. Tupci v r. 1967. Postavena nová
prodejna potravin včetně výseku masa v r.
1975. Pro potřeby JZD byla postavena
8bytovka v r. 1972. Provedena demolice č.
72 a č. 15 pro zlepšení průjezdnosti a
bezpečnosti dopravy. z bývalé prodejny
úpravou
získána
sběrna
prádla.
Vybudován areál sportu a kulturní
činnosti v Sokolské zahradě doplněn v r.
1978 o sociální budovu. Od r. 1962 byl po
rekonstrukci stolárny p. Lipnera zaveden
samoobslužný
prodej
potravin
a
spotřebního
zboží.
Byla
provedena
rozsáhlá oprava obvodové kamenné zdi

kolem parku v r. 1965. Po celé obci jsou
provedeny
kolem
cesty
chodníky
z betonové dlažby nebo z asfaltovým
povrchem r. 1977-82. Na střelnici byl OVAK
okresní vodovody a kanalizace vybudován
v roce 1976 nový vodní zdroj, neboť Zbel již
nestačil. V Tupci na návsi a ve Veselíčku na
pastvisku
byly
v letech
1971-1978
vybudovány betonové protipožární vodní
nádrže. Generální oprava kapličky nad
vesnicí byla provedena v r. 1956 a památné
zvoničky, která byla vybavena el. pohonem
zvonku a je ovládána tlačítkem umístěným
ve fasádě požární zbrojnice byla provedena
v r. 1969. Budova školy dostala novou
fasádu v r. 1970. Budova č.p. 7 získala
novou fasádu v roce 1974 a pohostinství u
Branerů včetně kina v r. 1977. Budova
pošty včetně přilehlého dvora dostala
novou fasádu v r. 1982. Na požární
zbrojnici v m.č. Tupci byla provedena vnější
omítka v r. 1979. Zámek byl opraven – nová
fasáda v r. 1975 a od té doby jsou
prováděny v tomto objektu stále nějaké
rozsáhlejší opravy a úpravy. MLK získala
vlastní objekt úpravou hospodářských
budov ve dvoře ZDŠ v r. 1976. V roce 1978
byla
v zámeckém
parku
provedena
meliorace – odvodnění podmáčených
lokalit. Pozornost byla věnována i
místnímu rozhlasu, který byl z větší části
zkabelizován
a
vybaven
novými

reproduktory.
Rovněž
tak
veřejné
osvětlení vybaveno betonovými sloupy a
výbojkami místo zářivek. Byla zakoupena
nová rozhlasová ústředna na MNV. Pro
lepší akceschopnost zásahové jednotky
SPO byl pořízen Generální opravy střechy
se v r. 1982 dočkal zámek, když léta před
tím se vedly spory mezi památkáři a
uživatele a použití krytiny. Současně
s novou střechou byla opravena veškerá
oplechování. Věžičky, žlaby, okapy do mědi.
V roce 1951 bylo založeno JZD Tupec a
v roce
definitivně
JZD
Veselíčko.
K prvnímu sloučení došlo v r. 1963.
K druhému do již většího celku s Osekem
n/B došlo v r. 1973. Vlivem nárůstu výroby
a hospodaření ve velkém bylo nutné
vybudovat mnohé zařízení a postavit nové
objekty. Patří mezi ně sušárna chmele u
Skopalů mechanizační středisko na
Pastivsku, stáje ve Dvoře, u Pavlištíků a
další, moderní kravín a vepřín, býkárna.
Byly budovány – zakládány rozsáhlé sady.
zakoupeno výkonné zařízení na sušení
obilí. Na česání chmele byla postavena
mechanizovaná
česačka.
Pořízeny
kombajny na obilí, na sklizeň rybízu. Stroj
na setřásání ovoce. Zmodernizován celý
strojový park o nová auta, traktory
včetně speciálů. Úspěšné hospodaření
družstva začalo v osmdesátých letech být
propagován v tisku, rozhlase i televize.

Osobně
se
přijel
přesvědčit
o
dosahovaných
výsledcích
vedoucí
tajemník severomoravského kraje KV KSČ
s. Mamula, sovětští zemědělci z daleké
Michajlovky a další.
Mnohonásobně byla rozšířena těžba
kamene ve zdejším lomu, jehož správcem
jsou Státní silnice Ostrava. Výměnou stále
větších
drtičů,
zavedením
tzn.
komorových i clonových odstřelů,
vybavením lomu bagry a zavážecími vozy
Tatry, se na tolik zintenzívnila těžba, že
dnes jsou již obavy, aby nebyl devastován
celý Zámecký kopec a jsou ze strany MNV
v tomto duchu vedena jednání.
Kulturní život byl a je do dnes velmi
bohatý. hned po skončení II. světové války
byly pořádány v zámeckém parku okázalé
karnevaly, taneční veselice a hlavními
iniciátory byl TJ Sokol a OB. V roce 1953
vznikl národopisný soubor LUT při OB a
svým zvládnutím záhorského folklóru se
dostal mezi špičkové soubory LUT v ČSR.
Byl vyznamenán“Řádem za vynikající práci“
prezidentem Ant. Zápotockým. Vystupoval
za hranicemi ve Francii, NDR. Další velmi
dobré úrovně dosáhl soubor založený
z řecké mládeže žijící ve zdejším zámku.
V průběhu 35 let, které rekapitulujeme se
mimo vlastní, amatérskou tvorbu jako
byly divadla, estrády, soutěže se podíleli
na kulturním vyžití občanů známí,

populární
umělci.
Nejodvážnějšími
pořadateli, kteří nebáli riskovat byli OB,
TJ Sokol, ZO SPO a SRPŠ při ZDŠ. jejich
zásluhou se naší občané osobně poznali a
pobavili s R. Stolařem, B. Šebetovskou,
Václavem Tomsem, Láďou Kurtinem,
Milanem Chladilem, Y. Simonovou, K.
Kortézem, K. Hálou, Šimkem a Sobotou a
dalšími
umělci.
V roce
1982
zde
vystupovala
populární
brněnská
Moravanka včetně sólistů. Rok před tím
to byly ostravské Buřinky, pavlovská
Záhoranka a další. Byla uskutečněna celá
řada autobusových zájezdů jednotlivými
složkami NF a to nejen po naší republice,
ale i do zahraničí, což přispělo k rozšíření
celkového rozhledu našich občanů. Na
příklad OB byla týden v Jugoslávii
s bývalými členy souboru OB. Základní
organizace SPO uskutečnila třídenní
zájezdy do NDR, MLR, PLR a snad do všech
koutů naší vlasti. Celou řadu odborných
zájezdů na různé výstavy organizuje svaz
zahrádkářů.
Byly
organizovány
pravidelné zájezdy do divadel v Olomouci,
Gottwaldově, na revuální pořady do Brna,
Ostravy, ale i Prahy.Velký podíl na
bohatém kulturním životě naší obce má i
dechová hudba při OB pod vedením Josefa
Hlušího.
Nedílnou
součástí
kulturního,
společenského vyžití jsou i sportovní akce.

TJ Sokol úspěšně reprezentuje naší obec při
CS. Ještě na žádné dosavadní celostátní
spartakiádě nechyběli při finále na
Strahově cvičenci a cvičenky z naší obce.
TJ Sokol je také často pověřován OV ČSTV
organizováním
okresních
akcí
ve
volejbale, seminářů srazů turistů a jiných
soutěží. Rovněž ZO SPO si vede velmi dobře
zvláště na úseku práce s mládeží. Pro
dosahované
výsledky
v okresním,
krajském i celostátním měřítku jsou naší
požárníci pověřování konáním okresních
soutěží mladých požárníků, kde bývá účast
800 i více účastníků. Dále krajskými
soutěžemi MP i dorostu za účastí všech
okresů severomoravského kraje.
K bohatému společenskému životu
patří i konání výstav při volbách do NV.
Byly uskutečněny vskutku repre výstavy
ručních prací našich občanů – kutilů, kde
byly výrobky ze dřeva, plechu, textilu,
umělých hmot, snad ze všech druhů
surovin. Byla to výstava pod názvem
„Podíl našich občanů na budování naší
socialistické vlasti“, kde byli vystaveny
všechna ČU, medaile, řády a vyznamenání
udělená našim občanům za aktivní činnost
ve složkách NF a na pracovištích. Dále
výstava obrazů, výšivek a pleteného zboží,
výrobky našich žen. Vysokou úroveň mají
vždy i akce na 1. máje a hlavně lampiónový
průvod každoročně organizovaný 9.

května. Od r. 1963 je také každým rokem
v době Vánoc postaven a osvětlen veřejný
vánoční strom u pomníku padlých – u
školy. Není zapomíná ani na dodržování
lidových tradic. V době masopustu –
vodění medvěda, na velikonoční svátky –
klapotání a mrskut.
V závěru informace o výstavbě a
společenském životě v naší obci od roku
1945 do r. 1983 je možno říci, že to bylo
údobí velkých společenských přeměn, ve
kterém však naši občané se vždy správně
orientovali a zachovali odkaz svých
předků
„být
pracovití,
vzájemně
snášenliví“.
Knihovna
Na letošní rok připadá 90. výročí
vzniku místní lidové knihovny. Následující
stať je vybrána z kroniky knihovny, která
je vedena od r. 1976. Bylo to v roce 1983,
kdy dozrála myšlenka založit všemu
občanstvu prospěšný spolek, jež by se
staral
o
četbu
a
sebevzdělávání
spoluobčanů. Tak vznikl čtenářský spolek
PODHORAN, v jehož čele stál správce
školy pan Frydryšek. O rozvoji tohoto
spolku i jeho významu na úroveň lidového
knihovnictví v naší obci je podrobně
vypsáno v zápise této knihy z r. 1978.
V letošním roce opět nezůstala
knihovna nic dlužná své dobré pověsti.
Čile se podílela na kulturně společenském

životě občanů. Bylo uskutečněno 5
přednášek, 7 výstav knih a jeden
autobusový zájezd. Celkem 34x byly
měněny nástěnky, kterými bylo pohotově
připomínání
významná
výročí
celospolečenského významu. Knihovnu
v průběhu roku navštívilo 164 čtenářů,
kteří si vypůjčili přes 4500 knih a časopisů.
Potěšitelné je, že se zvýšil počet mladých
čtenářů.
Školství
V měsíci září byl tak jako každým
rokem zahájen nový školní rok, za
přítomnosti rodičů a zástupce MNV.
Zvláštností tohoto dne proti létům
minulým však spočívala v tom, že bylo
oznámeno, že tento školní rok je v naší
škole posledním. Od příštího roku bude
škola zrušena a všechny děti budou
dojíždět
do
školy
v Oseku
n/B.
Dokončením výstavby nové budovy MŠ
v Oseku se v budově ZŠ uvolnily prostory
odchodem dětí předškolního věku. Byly
provedeny drobné stavební úpravy. Došlo
k podstatnému zlepšení celého interiéru
budovy, vybavení učeben, takže škola
pojme i všechny děti z naší obce. Výuka
bude prováděna podle jednotlivých
ročníků samostatně v „čisté“ třídě.
Likvidace ZŠ

Uzavření školy v naší obci, která byla
budována obětavostí, pílí a dřinou našich
předků do dnešní podoby v r. 1906 není
veselou a jednoduchou záležitostí. Je však
zapotřebí
pochopit
a
přizpůsobit
současnému trendu ve školství a také
trochu předpovídat. Moderní výuka
s celou řadou technicky náročných
pomůcek, úzká specializace učeben a další
věci nelze zabezpečit na potřebné úrovni
v malém kolektivu žáků v jedno nebo
v dvoutřídní škole.
Veselská škola měla vždy dobrou
pověst. Byla ji vždy obcí věnována značná
péče. Působila na ní celá řada dobrých
učitelů, kteří vychovali mnoho pro
společnost významných osobností. Přejme,
aby i dnešní děti, toto vše nacházely od
příštího školního roku i v Oseku n/B.
Po různých jednáních, návrzích a
úvahách bude školní budova přece jen
ponechána pro potřeby obce. Po ukončení
školní docházky bude její zařízení předáno
do ZŠ v Oseku a do ZŠ při dětském
výchovném ústavu ve Veselském zámku.
S rekonstrukcí budovy bude započato po
dobudování kulturního domu v m.č. Tupci
v příštím roce. Je dohodnuta využít pro
sídlo MNV a pro zabezpečení služeb a
sociální péče o důchodce, osamělé a staré
spoluobčany.

MŠ
Život v MŠ se v letošním roce vyvíjel
normálně, bez nějakých zvláštností. Hned
z počátku roku bylo mezi zaměstnanci
vzpomenuto
několik
významných
společenských událostí. Je ke cti vedení
školy, že přes zabezpečování celé řady
významných
celostátních
výročí
neopomněli na své nejbližší. Gratulace
byla předána s. Josefu Zelinkovi,
vedoucímu oboru školství ONV v Přerově
k jeho
50tinám.
Řediteli
střední
pedagogické školy v Přerově s. Lubomíru
Burianovi k jeho 60tinám, který pro
učitelské povolání vychoval a připravil i
mnohé s. učitelky působící v naši MŠ. Mezi
jubilanty byl letos i topič MŠ s. Jan
Zábranský, který oslavil 70tiny. Své 50té
narozeniny
oslavila
14.
května
dlouholetá školnice s. Ivana Panáková.
Své 40tiny oslavila 18. května s. učitelka
Vlasta Čevelová a 12. prosince i s. učitelka
Jana
Hlobilová.
Ze svých
30tých
narozeních se o 3 dny později 15. prosince
těšila i s. učitelka Stanislava Čočková.
Nejmilejšími gratulanty byly samozřejmě
děti, ale radost udělalo i ocenění za
obětavou, svědomitou práci od MNV, SRPŠ
a od školské komise při ONV v Přerově.
V průběhu
roku
došlo
v MŠ
k personálním změnám. Na vlastní žádost
k 15. srpnu 1983 odešla na MŠ v Beňově s.

učitelka Vlasta Čevelová. Rozloučení s ní
se zúčastnil i předseda MNV s. Spáčil. Byla
to dobrá učitelka mezi rodiči i
spoluobčany oblíbená. Ze zdravotních
důvodů musel zanechat práce topiče děda,
jak mu všichni v MŠ říkali s. Jan Zábranský.
Jeho práci převzala paní Julie Gogelová,
která v MŠ již od 1/9/1982 pracuje jako
uklízečka. Pro úplnost jen uvádím, že od
září 1982 přešla z naší MŠ do sousedního
Oseka na navou MŠ učitelka Dagmara
Panáková, která měla v naší MŠ hlavní
podíl na velmi kvalitní a uznávané
hudební výchově dětí.
Po celý rok byla kapacita MŠ tj. 50
dětí plně využita. Rozložení dětí do tříd
bylo následující: v I. oddělení byli děti od
2,5 do 4 let věku a v II. oddělení děti od 4
let do 6 let. Velmi příznivé povětrnostní
podmínky pro letošní rok dětí plně využil.
Dostatek
sněhu
umožnil
využití
„sjezdovky“ k sáňkování i lyžování. Horké
letní dny umožnily zase dostatek koupání
i předplaveckou výchovu v bazénu na
školní zahradě.
V průběhu roku se kolektiv dětí
zapojil do tří výtvarných soutěží
konaných v rámci okresu Přerov. V prvé
z nich „Březen, měsíc požární ochrany“
získala Elena Kovaříková 1. místo za dílo
„Naši
požárníci“.
V branné
soutěži
„Neprojdou“ se umístil Milan Šobáň s prací

„Tank“ na 8. místě. Petra Ryšánková s prací
„Vojáci“ obsadila 13.místo. Pro veřejnost
bylo zorganizováno 27 akcí (pro složky NF,
MNV, různé hosty v MŠ, jubilanty apod.)
Docházku do MŠ letos ukončilo 12 dětí,
které přešly na ZŠ.
Zlepšení interiéru školy si v průběhu
roku vyžádalo úctyhodnou finanční
částku. Z prostředků MNV to bylo 4410čs
na zakoupení televizoru značky Andrea.
Nové závěsy, záclony, koberce do II.
oddělení 17 000Kčs. Ručníky 550Kčs.
Doplnění knihovny, maňásků a filmy stálo
1600Kčs. Z prostředků SRPŠ cvičební úbory
za 745Kčs. Materiálové středisko v Lipníku
n/B – zařízení odboru školství ONV
předalo MŠ pomůcky a materiál za 6
454Kčs. Dar JZD na nákup hraček činil
1000Kčs. K závěru roku byly MNV pořízeny
ještě 2ks zahradních houpaček za 2760Kčs.
Uvolněny byli i finanční prostředky na
vymalování tříd, úpravu chodníků,
doplnění květinové výzdoby i zeleně kolem
MŠ, na opravu zídky od Klánichového i
vybudování betonové tabule na školní
zahradě.
DVÚ
Mezi školská zařízení v obci paří i ZŠ
při DVÚ. Kronikáři se však doposud
nepodařilo
přimět
vedení
domova
k vypracování zprávy pro zapsání do

obecní kroniky. I když zákon nařizuje
vedení kronik u všech stupňů škol, v DVÚ
tomu tak není. Přesto v životě naší obce se
v průběhu
roku
chlapci
se
svými
vychovateli lépe řečeno vychovatelkami
několikrát angažovali. Byla to výpomoc
při různých budovatelských
obci.
Konkrétně
při
generální
opravě
samoobslužné
prodejny
Jednota.
Vystoupení s kulturním programem při
konání VČS složek NF. Úzký kontakt
navázal kolektiv dětí DVÚ se ZO SPO
utvořením dorosteneckého družstva a
postupným přijímáním za členy svazu
požární ochrany. Uzavřením dohody o
vzájemné spolupráci také DV LSD Jednota
ve Veselíčku. V okresních novinách –
Novém Přerovsku o jednom bodu dohody
bylo napsáno: „Vánoční svátky jsou
především svátky dětí. Vždyť vánoční
stromeček, pod ním dárky, to je chvíle, na
kterou se těšíme všichni. Tuto skutečnost
si uvědomili i členové DV LSD Jednota ve
Veselíčku. V tomto výchovném zařízení
trávilo svátky vánoční 20 chlapců, kteří
z různých důvody nemohli být puštěni ke
svým rodinám. A tak ke štědrovečerní
večeři zasedali tentokrát i se svými příteli
s nimiž přišli i hudebníci OB, kteří jim po
dobu večeře hráli vánoční koledy, po
večeři předali zástupci DV LSD dětem od
ostatních členů pozdravy a dárek – kopací

míč. Že to byl ten pravý dárek
prozrazovaly úsměvy radosti v očích
chlapců. Radost měli i přítomní výchovní
pracovníci, protože po prvně mohli
pozorovat, jak takový neformální projev
spolupráce byl dětmi přijat a navíc přispěl
k pravé vánoční náladě všech přítomných.
Činnost ČZS
V letošním roce si o něco podrobněji
povšimneme činnosti svazu zahrádkářů.
Tato společenská zájmová organizace byla
v naší obci založena v r. 1965. V poměrně
krátké době si získala pevné místo v řadě
aktivních složek NF v obci. Při letošní VČS
bylo konstatován, že členy ČZS – českého
zahrádkářského svazu se stalo již 85
občanů. Z toho jsou 2 z Ostravy a 9
z Přerova mající na Veselíčku zahrady a
chaty. V průběhu roku výbor ČZS objednal
pro své členy i ostatní spoluobčany ze
Sempry
v Olomouci
stromky.
Ze
zahrádkářské
služby v Přerově sadbu
raných
brambor.
Zahrádkáři
byli
v průběhu roku aktivní při zabezpečování
brigád na akce MNV. Na jaře to byl úklid
posypu po zimní údržbě silnic. Úprava
předzahrádek, chodníků. Vyspravena a
zalíčena
autobusová
čekárna
u
Kramplového. Uklizeno okolo vstupu na
hřbitov a dalších veřejných ploch. Hlavní
díl pracovní činnosti však byl proveden

v pronajaté rybízovně u prodejny Jednoty.
Úklid vyřezávaného keřoví prohnojování,
sečení trávy a orání kypření. Při vlastním
trhání rybízu bylo sklizeno 697 kg.
Znamenalo to čistý zisk do poklady svazu
3 245,60Kčs. Plechová hala na Pastvisku
byla opět pronajata n.p. Zelenina a výkup
pro ni prováděl Julius Nádvorník r.uč.v.v.
Pro vážné zdravotní potíže přítele
Nádvorníka byl výkup omezován. Ke konci
sezóny byl vykupován již jen rybíz.
Nedostatek vody se projevil i na úrovni
soutěži „O nejlepší rozkvetlou ulici“, která
nemohla být vyhodnocena, neboť byl
zákaz zalévání z obecního vodovodu.
Bohatá byla vzdělavatelská činnost členů.
Kromě přednášky s Ing. Rašky to byly tři
tematické
zájezdy.
V měsíci
červnu
Luhačovice, Bystřice pod Hostýnem.
V srpnu 26.-28. to byla návštěva míst bojů
SNP a to Bánský Bistrica, Zástocká dolina
a
Kováčovo.
V září
pak
výstava
v Králikách
a
Litovli.
Osvědčeným
organizátorem zájezdů u zahrádkářů je
přítelkyně Marie Gogelová. Přes poměrně
aktivní činnost se ve výboru projevovaly
různé nálady. Takže VČS, kde budou
provedeny kádrové změny nám napoví, jaká
bude asi činnost této společenské
organizace v roce příštím.
Myslivci

Členové
mysliveckého
sdružení
vstoupili do roku 1983 přátelským
posezením dne 29. ledna konaným v Buckém
pohostinství. Dobrou účast svých členů
z celého sdružení Kyjanka, kam patří
bývalé honitby Buk, Svrčov, Výkleky a
část
Dolního
Újezdu
s Veselíčkem,
zabezpečil svoz autobusu z JZD Moravská
brána se sídlem v Prosenicích. V březnu a
to 12. se sešli podruhé, tentokrát na VČS,
aby si zhodnotili dosavadní práci, zvolili
nový výbor pro 5leté funkční období a
samozřejmě také vytyčili cíle své činnosti.
Volby dopadly takto:
Předseda
Palla Václav
Místopředseda
Jurečka Rostislav
Myslivec.hospod.
Zemánek Josef
Jednatel
Zamazal Jaroslav
Finan.hospodář
Doupal Lubomír
Kynolog.ref. Hnilica Květoslav
Střelec.refe. Zdráhala Ladislav
Členové
výboru
Kobza
Jan,
Kojecký
Fran., Koryčan Jaromír
Revizní
komise
Popp Bohuslav, Skopal
Karel, Škoda Jan

Mimo své myslivecké starosti o zvěř,
úroveň honitby, si našli členové MS i na
pořádání kulturně společenských akcí. Byl
to střelecký den o pohár MS Kyanka. Pod
sokolskou zahradou na Veselíčku měl
nejlepší muž Pavel Stýskal. Hojná účast
střelců i mysliveckých přátel, dobré
občerstvení přineslo pořadatelům kromě
uspokojení, také zisk 1266Kčs.Další akcí
23.července byla myslivecká zábava opět
v sokolské zahradě na Veselíčku, kde
hrála hudba STS Přerov. O jejím průběhu
jistě napoví to, že hrubý obrat dosáhl 23
743. Čistý zisk do poklady MS činil 8
300Kčs.
V průběhu roku byly uspořádány hony
na drobnou zvěř 5x a naháňky na lišky 2x.
Odloveno v roce 1983 bylo:
1 laň
23
6 selat
1 telko
srnčat
162
22
6
bažantů
srnců
kňourů
59
4 srny
2
slepic
lančáci
5 zajíců
Práce DV LSD Veselíčko
Mezi další aktivní společenské
organizace NF v obci bezesporu patřil
letos i DV LSD Jednota – Veselíčko. Ve
funkci předsedy DV se vystřídali místo s.
Juliuse Nádvorníka, který ze zdravotních
důvodů požádal o uvolnění s. Jarmila

Mertová. Je to žena velmi aktivní d
dobrými organizačními vlastnostmi, což se
také projevilo na celkovém zlepšení práce
této
společenské
organizace.
Její
schopnosti prověřil velmi brzy sám soud.
V noci z 19. na 20. června došlo
v samoobsluze k požáru. Bylo nutné
vyřešit náhradní prodej, pustit se do
odstraňování následků po požáru, provést
nutné opravy. V této kritické době byla s.
Mertová MNV skutečně oporou při řešení
vzniklé situace a dokázala zmobilizovat
občany k vysoké pracovní aktivitě. Díky
tomu bylo prodejně ještě letošního roku
před
vánočními
svátky
znovu
zprovozněna.
Za zmínku stojí samotný požár. Od el.
kabelu vedoucího k nářezovému stroji
došlo ke zkratu a následnému požáru.
Shořelo několik umakartových dílů na
prodejním pultě, části krytů na potraviny,
které byly z plexi a pár el. kabelů
vedoucích k mrazících boxům. Vzhledem
k tomu, že hořely umělé hmoty, guma,
došlo k velké spotřebě vzdušného kyslíku,
silnému zakouření a následkem toho i
k samouhašení ohně. K odhalení celé
události z průběhu noci došlo až ráno,
když šla vedoucí s. Kovaříková s ostatními
spolupracovnicemi do zaměstnání. Po
odemknutí a otevření vchodu se zděsily,
jak to v prodejně vypadalo. Vše černé jako

v kovárně. Zdemolovaný prodejní pult.
Všude plno sazí, smradu. Máslo, čokoláda
rozpuštěné po regálech. I zboží v mrazících
boxech z poloviny rozpuštěno. Některé
konzervy zduté – vypouklé, pár lahví
popraskáno. Škoda na znehodnoceném
zboží byla vyčíslena na víc jak 50 000Kčs.
Po dobu oprav prodejny byl prováděn
náhradní prodej ve škole a od zahájení
školního roku ve skladě prodejny jako
pultový. Bylo to provizorium náročné na
prodávající personál, ale hlavně na
vedoucí. Dnes máme prodejnu jako novou,
v mnohem i vylepšenou. Stálo to však
spoustu práce. Všechny zdi i stropy
oškrabat, opravit a znovu zalamovat.
Okna, dveře, nábytek, regály, všechno
lakované očistit a provést novou podlahu
a další.
Ve zprávě za rok 1983 podávané s.
Kovaříkovou na VČS DV LSD bylo
uvedeno: plán maloobchodního obratu
činil 2 415 000Kčs. Splněn byl jen na 83% ve
výši 2 100 000Kčs, v důsledku omezeného
prodeje při likvidaci následků požáru.
V některých výkupních úkolech však bylo
i přes prostorové, manipulační a další
problémy zaznamenáno i přeplnění.
Například plán nákupu vajec ukládal
vykoupit 2 100 ks a bylo vykoupeno 2 108
ks. Medu bylo vykoupeno 1350,70 kg za
47 275Kčs. V průběhu roku na prodejně

byly provedeny 4 inventury – všechny bez
maníka. Členové DV LSD, kterých je ve
Veselíčku
243
členů
obdrželi
na
restitucích 4 860Kčs ve zboží.
Vzhledem k tomu, že s. Kovaříková
defacto již tuto opravenou prodejnu
předává své nástupkyni, jelikož již odchází
do důchodu uvedla ještě pár informací o
prodejně a obchodě vůbec. Ve veselíčku
vznikla družstevní forma prodeje již
v roce 1931 jako konzumní spolek
Budoucnosti v Prostějově v dokoupené
části domu manželů Marečkových. První
vedoucí byla paní Piškořová. Pak se po
různé
délce
působení
vystřídali
obchodníci pan Poledník, Gabrielovi,
Kuban Karel, Hnilica Květoslav, Baraňák
Josef, Calábkovi a Kovaříkovi. Pod vedením
jmenovaných vedoucích zde působila celá
řada prodavačů, tovaryšů i učňů. Z popudu
pana Josefa Kovaříka došlo k adaptaci
stolařské dílny p. Lipnera, kterou vznikla
moderní samoobslužná prodejna. Bylo to
v roce 1959 a Veselíčko se tak stalo 8
prodejnou - samoobsluhou v tehdejším
Olomouckém kraji. Byl to odvážný
pokrokový čin. V roce 1961 po odchodu
manžela
na
ústředí
LSD
Jednota
v Hranicích, převzala vedení této prodejny
paní Anna Kovaříková. Za 25 let
s kolektivem
prodavaček,
který
se
několikráte
pozměnil
realizovala

maloobchodní obrat za více jak 58 mil.
korun.
Druhý DV LSD Jednota, v jehož čele
také stojí žena s. Kolková Ludmila,
sdružuje občany z místní části Tupce a
z části občany z Veselíčka, bydlící na konci
v dědině (od kovárny mistra Navrátila
k MŠ). Tento kolektiv dohlíží na novou
prodejnu Jednoty, včetně výseku masa.
Velmi dobře si vede při organizování
kulturně společenských akcí. Jsou to
besedy s lékaři, přednášky různého žánru,
soutěže pro mládež, výstavky a další.
Aktivní je i ve veřejně prospěšné
brigádnické činnosti. Ze strany vedení
místních orgánů obce byla činěna opatření
ke sloučení obou DV. Ústředí LSD Jednota
v Hranicích však trvá na zachování obou
DV a tak máme v jedné obci dva dohlížecí
výbory – veselský a tupecký.
V měsíci říjnu se konala 21. v 18 hod
VŠC ZO ČČK. Významná byla mimo jiné i
tím, že na ní došlo k výměně předsedkyně.
Dosavadní před. Caletková Marie požádala
o uvolnění, vzhledem k zatížení z titulu
cvičitelky TJ Sokol a výkonem dalších
funkcí v MNV včetně členky Rady MNV.
Místo ní byla navrhnuta a zvolena sestra
Slaměníková Marie. Tato společenská
organizace má dobré jméno v rámci okresu
Přerov. Je držitelem vyznamenání OV. Ve

svých řadách má velmi dobrá, aktivní
kolektiv dobrovolných sester, což také na
VČS bylo zdůrazněno. Vlastní průběh této
schůze byl velmi pěkný. Začínala kulturní
vložkou dětí MŠ pod vedením s. učitelky
Dany Štenglové z Přerova. Následovala
vzpomínka na v ČČK a v obci vůbec
tragicky zesnulých manželů Heleny a
Václava Metelkových. Byla přečtena
zpráva o činnosti za uplynulých 10 měsíců
r. 1983 a schválený závazek na rok 1984.
V diskusi, který se změnila na besedu
s obvodním lékařem dr. Eduardem Rýčkem.
Přítomní se ptali na otázky spojené
s léčbou jejich vlastních nemocí, ale i
s problematickou životního prostředí a
poškozováním
zdraví
zaviněným
současným způsobem vedení života,
životosprávy,
ale
i
výroby,
jak
v zemědělství tak v průmyslu. V závěru
schůze
bylo
všem
podáno
malé
občerstvení.
Požárníci
Při hodnocení společensko prospěšné
činnosti
pro
spoluobčany,
patřili
požárníci v tomto roce opět mezi
nejaktivnější složky NF. Nejdříve to bylo
uspořádání taneční zábavy a estrády, ve
které vystoupili známí kabaretní umělci
pod vedením humoristy Vaši Tomse
z Hradce Králového. Tomuto podniku sice

počasí moc nepřálo a Požárníci s ním měli
plno starostí, ale vše dobře dopadlo.
V rozhodujících chvílích přestalo vždy
pršet, takže sobotní zábava i nedělní
estrádní odpoledne se sice s menší účastí
diváků než bylo plánováno přece jen
konaly. Daleko úspěšněji dopadla další,
velmi významná akce „krajské kolo
soutěže dorostenských kolektivů svazu
požární ochrany S.m.k.“ . Ve dnech 16.-18.
září se sjelo do naší vesnice třemi
autobusy 130 požárníků (po 13 z každého
okresu s.m. kraje) a další 20 členů štábu
včetně krajské komise mládeže. Ubytování
bylo následující. Dívky a ženy v sokolovně,
chlapci a muži ve škole, štáb, rozhodí a
komise mládeže KV SPO ve více účelové
budově TJ v sokolské zahradě. V pátek
večer byli již všichni aktéři na Veselíčku.
Ještě večer se sešel štáb a rozhodčí
k poradě, aby v sobotu ráno mohlo být bez
průtahů započat se soutěžemi. Po dobu
dvou dnů se soutěžilo v branném závodě,
ideovém
testu,
pořadové
přípravě,
požárnických disciplínách – štafetě 4x 100
m s překážkami a požárním útoku. Test se
odbýval v hangáru sokolské zahrady.
Branný závod byl směřován přes park ke
kapličce, kolem pomníku lesem nad
vodojem a přes Zelený stolek dolů. Za
Jurajdovým na silnici a po asfaltce zpět do
zahrady Požární disciplíny se konaly

v pěkném prostředí na Lukavci – U topolů.
Závodiště – louka byla „vydekována“
požární technikou, vojenskými stany (pro
případ špatného počasí), početným davem
diváků a samozřejmě modrými uniformami
závodníků rozhodčích i hostů z řad a
orgánů SPO. Byli zde přítomni zástupci ÚV,
KV, KIPO, OV, OIPO, MNV, NF, VO KSČ a
další. Celkové dění na Lukavci natáčela
Ostravská televize. V úterý 20. září pak
v krajovém vysílání byl odvysílán krátký
šot z této akce, což jistě významně přispělo
k propagaci
dobré
práce
místních
požárníků a Veselíčka vůbec.
Po celou sobotu bylo ideální počasí a
také všechny disciplíny proběhly bez
jakýchkoliv závad. Večer od 20 hod byla
v sokolské zahradě uspořádána diskotéka,
kterou provedl pan Mádr z Prosenic mající
licenci diskžokeje. S průběhem večera –
úrovní zábavy byli všichni velice
spokojeni. V neděli ráno byli chlapci a
děvčata i se svými vedoucími svezeni
autobusy do Staměřic na řepné pole JZD,
kde do 11hod vytrhali a snesli na hromady
krmnou řepu z 2,5 ha. Po obědě
následovalo vyhlášení vítězů. Věcné ceny,
medaile a diplomy předávali za KV SPO
jeho předseda s. Bronislav Havlásek a za
KIPO mjr. Pánek. Za OV SPO v Přerově
blahopřál okresní velitel s. Doležal
Zdenek. Nejlepší družstvo chlapců a dívek

z rukou předsedy MNV s. Spáčila obdrželo
hezké skleněné poháry, věnované R MNV.
V závěrečném slově poděkoval s. Jiří Čech
člen předsednictva a vedoucí komise
mládeže KV SPO s.m. kraje za velmi dobrou
organizaci a zajištění celkového pobytu
závodníkům i funkcionářům. Zvláště
vysoce vyzvedl úroveň stravy a lékařskou
péči perfektně zabezpečenou. Stravu
připravovaly
ss.
Hučínová
Pavla,
Suchánková Marie a Spáčilová Marie –
v kuchyni MŠ, kterou dle potřeby převážel
s. Pachel Richard v Sawienu. Lékařské
ošetření bylo poskytnuto v jednom případě
na očním oddělení v nemocnici v Přerově.
Jednalo se o cizí předmět, s kterýmžto
zraněním závodník k nám přijel z domova,
ale zde se mu to zhoršilo. V druhém
případě na chirurgickém oddělení rovněž
v Přerovské nemocnici – vazivo v koleně.
Ve třetím případě, výron v kotníku ošetřil
na místě Dr. Eduard Rýček.
Ve 13hod. po předání ubytoven, úklidu
zahrady a vzájemném stisku rukou nasedli
účastníci podle okresu do tří autobusů a
rozjeli se k domovům.
1. autobus Šumperk, Bruntál, Olomouc
2. autobus Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Vsetín
3. autobus Karviná, Ostrava, Opava
4. Okres Přerov vlastními požárními
vozily

Okresní sraz MP
Neutekl ani měsíc a opět se na
Veselíčko sjelo přes 600 požárníků
tentokrát jen z Přerovského okresu.
Místní ZO SPO byla totiž tentokráte
pověřena OV SPO, aby zabezpečila okresní
branný závod MP (mladých požárníků)
jako zahajující akci nového ročníku
celostátní hry Plamen. Tentokráte to byla
jen jednodenní akce, trvající od 7hod do 16
hod. Bylo nutné zabezpečit ubytování
z pátku na sobotu pro členy komise
mládeže při OV SPO. Připravit trať závodu
včetně překážek a nářadí u jednotlivých
disciplín. Parkování pro zhruba 60 vozidel.
Parkovalo se za sebou od Pacáčkového,
přes Nové stavení, k pomníku. Po dobu
závodu byla tato část silnice pro veřejnou
dopravu uzavřena. Ta byla směřována pod
Dolní bránu. Dále bylo nutné připravit pro
750 osob jídlo a občerstvení. To si
vyžádalo 50 kg pečeného bůčku, 30 kg
kabanosu a 110 kg uzených žeber. K tomu
60 ks bochníků chleba, 500 rohlíků.
Samozřejmě čaj, limonády, sladkosti, kávu
a vše ostatní i pro dospělé účastníky, jako
vedoucí, řidiče, rozhodčí, hosty, místní
diváky a organizátory. Trať závodu
tentokráte vedla přes park na hřiště u
kaple, přes les na Novou cestu a po ní zpět

k Pacáčkovému a do Sokolské zahrady, kde
byl start i cíl.
Dobrá práce požárníků je uznávána
MNV okresními i krajskými orgány SPO.
Díky této snaživé a obětavé činnosti bylo
v roce 1981 místnímu PS přiděleno speciální
požární vozidlo CAS 25 RTH. V letošním
roce při návštěvě náčelníka KIPO
v Ostravě na VČS ZO SPO byl dán s. ppl.
Dušanem Blažkem příslib k přidělení
moderního DV Sawien. V daném případě se
jednalo o mimo bilanční příděl z fondu
KIPO. Slib byl dodržen a dne 22/8 si jeli
zástupci ZO a MNV pro nové krásné
vozidlo přímo do výrobního závodu
v Jaroměři. Delegace byla ve složení
velitel PS Bém Zdeněk. Vlastním vozidlem
vezl ostatní a to Pachela Richarda, který
Sawiena přebíral a řídil domů. Suchánka
Josefa předsedu ZO a Hučína Antonína
člena R MNV a zástupce KV SPO majícího
dispoziční právo k převzetí vozidla. Po
dovežení domů bylo zajištěno, že bude
nutné upravit garáž – Tupeckou zbrojnici.
Během týdne byly stavební úpravy
provedeny. Prodlouženy vrata, zvednutý
strop, vybourána příčná zeď v zadu
zbrojnice, el. instalace a oprava omítek.
Vše bylo včas zvládnuto díky vysoké
pracovní iniciativě požárníků a nové
vozidlo dostalo solidní, řekl bych

odpovídající
garáž.
K dnešními
dni
disponují požárníci dvěma požárními
speciály CAS 25 RTH a DV Sawien 31A.
Dvěmi stříkačkami PPS 8 a jednou PPS 12.
Vezmeme-li v úvahu, že požárníci se
připravují na 70. výročí svého založení,
které připadne na příští rok a kteroukoli
oslavu by rádi spojili se sjezdem rodáků
naší obce, nutno přiznat, že se jim práce
daří. V zápise příštího roku budu také
požárníkům věnovat více prostoru a
vzpomenu i ostatní úseky jejich pestré a
bohaté činnosti.
Činnost TJ Sokol
Velmi dobře si letos vedla i TJ Sokol.
Po stálých změnách v obsazování funkcí se
konečně podařilo stabilizovat výbor,
který je nyní v tomto složení:
předseda
Frélich
Antonín
13/2/1942
místopředseda
Spáčil
Drahomír
27/3/1938
náčelník
Hlobil Karel 22/8/1939
náčelnice
Caletková
Marie
29/4/1948
pol.vých.referent
Čoček Miroslav 5/8/1960
jednatel
Patrmanová
Dana
9/4/1960

hospodář
9/10/1959
pokladník
31/8/1946
zdravotník
22/6/1958
členové
Dohnal 17/6/65

Zemánek
Skopalová
Šobáňová

Stanislav
Boh.
Mililuše

výboru
Čuda Svat. 2/3/57, Luboš

Po VČS se nový výbor pustil s chutí do
práce. Proto již 4/3/1983 mohla být
uskutečněna tělovýchovná akademie, při
které v sokolovně vystoupilo 10 mladších
žaček a 15 mladších žáků, 10 starších žaček
a 7 starších žáků a 3 ženy. Na závěr
akademie bylo sehráno volejbalové utkání
a to smíšených družstev.
Byla to hezká ukázka života
v tělocvičně, kterou přišlo shlédnout 35
občanů. Akademie se také stala odrazovým
můstkem pro kvalifikační trend ve
cvičitelském sboru. Kursy a semináře
probíhali ve dnech 13. března, 19.-20.
března, 23.-24. dubna a 18. října.
organizátorem byla komise ZRTV při OV
ČSTV v Přerově. V dubnu 17. byla
uskutečněna v rámci akce 100 jarních
kilometrů vycházka do okolí, které se
zúčastnilo 62 dětí a dospělých pod
vedením náčelnice Marie Caletkové.
V průběhu roku bylo v TJ získáno 67

odznaků zdatnosti, z toho 7. stříbrných.
Lehkoatletické soutěže v Lipníku nad
Bečvou se zúčastnilo 19 závodníků a do
krajského přeboru se jich probojovalo 6.
byli to: Magda Hučínová st. žákyně,
Martin Fridrišek st. žák, Hana Hučínová
za ženy, Zdena Benhauerová za ženy, Jana
Hučínová ml. dorost, Karla Hlobilová st.
dorost. Soutěž se konala v Novém Jičíně a
okr. Přerov skončil 2.
V závěru roku obhájila TJ titul vzorná
a k tomu i vzorný oddíl ZRTV. K tomuto
úspěchu se dostalo cvičitelům i členům
blahopřání od zástupců OV ČSTV, MNV a
NF. Na kulturně společenském vyžití se TJ
rovněž významně podílela. 25. června
diskotékou – 300 osob, 27. srpna taneční
zábavou 800 osob, 2. října zájezd do SSR –
45 osob. Na krytý plavecký bazén do
Přerova jel autobus 9x. Mimo tyto vlastní
akce byli členové TJ nápomocni při
zabezpečování
větších
podniků
organizovaných jinými složkami v obci.
Palírna
Základní organizace Svazarmu se
rovněž v letošním roce zapojila do
budovatelského dění v obci. Hlavní díl
práce odvedl její členové při demolici
Palírny. Vzhledem k rozsáhlosti objektu a
charakteru stavby byla její rozebrání a
planýrování terénu skutečně náročné.

Převážná část použitelného stavebního
materiálu byla převážena na Klč, kde se
použije při stavbě zařízení svazarmovské
střelnice. Svazarmovci dále aktivně
pomáhali při stavbě kulturního domu a
vždy byli-li předsedou MNV požádáni při
nárazových akcích, vypomohli. Do určité
míry ovlivnila jejich pospolitost a
podpořila ducha kamarádství náhlá smrt
jejich předsedy Mirka Marečka ve věku 24
let. Po něm převzal funkci předsedy Šeda
Vladimír. Podařilo se mu kolem sebe
udržet kolektiv chlapců odhalených
pokračovat v díle započatém pod vedením
Mirka Marečka - vybudovat solidní
svazarmovskou střelnici.
Soc. Svaz mládeže
Komu se letos opět nepodařilo
stabilizovat aktiv funkcionářů byla ZO
SSM. Mnozí chlapci, ale i dívky jak ukončí
studium nebo učební obor, případně se
ožení, vdají, zanechají činnosti v SSM. Tak
tomu bylo i letos. Dosavadní předsedkyně
Hana Hučínová po ukončení studia na SEŠ
nastoupila zaměstnání a funkci předala
svému nástupci Jiřímu Klimentovi. Je to
chlapec snaživý s určitými organizačními
zkušenostmi s prací v oddíle MP. Toto
řešení ovšem také nemá dlouhé trvání. Za
rok jde Jirka na vojnu a svazáci budou opět
stát před volbou nového předsedy. Celkem

jsou mladí lidé v naší vesnici dost
angažovaní
v jiných
společenských
organizacích a hlavně aktivně se zapojují
do brigád na činnostech veřejně
prospěšných. Letos tomu tak bylo při GO
obchodu, kulturního domu, úklidu
veřejných prostranství i při organizování
kulturně společenských akcí.
VO KSČ
Na závěr stati o činnosti podílu
složek NF na společensko kulturním,
budovatelském průběhu roku nutno
podtrhnout organizátorskou a řídící práci
VO KSČ, v čele, které i letos stal předseda
s. Josef Lehnert, který se dne 26. září ve
zdraví a pilné práci dožil 50 let. Soudruh
Lehnert patří v současné době za
nejvytíženějšího občana a funkcionáře
obce. Kromě funkce předsedy VO KSČ je
poslancem MNV, členem R MNV a
předsedou komise ochrany veřejného
pořádku. Je velitelem jednotky PS VB.
Členem výboru SPO ve funkci preventisty.
Hlavně však je u každé větší akce „Z“, které
řídí s přehledem odborníka na slovo
vzatého. Má hlavní podíl na realizaci celé
řady veřejně prospěšných akcí na
Veselíčku do dnešních dnů budovaných.
Příkladným pracovníkem i funkcionářem
je i na svém pracovišti u provozní skupiny
I. závodu Stavomontáže v Olomouci, jako

mistr oboru klempíř. Od roku 1968 je
vedoucím kolektivu BSP soutěžícího o
stříbrný odznak „Nejlepší pracovník
Pozemních staveb Olomouc“.
Počasí a zemědělství
Mimořádně mírná zima zahájila život
letošního roku. Noviny Mladá fronta
přinesla článek o rozkvetlých jabloních
v Piešťanech. Ale i u nás v únoru kvetou
jívy, roste tráva, kvete zlatý déšť. jak se
však ukázalo v průběhu roku nebyl jeho
klimatický vývoj jednoduchý a dost
poznamenal práci i výsledky zemědělců.
Družstevníci do letošního roku
vstoupili
s předsevzetím
dosáhnout
v rostlinné výrobě u obilovin průměrně ha
výnos 50 q s celkovou výrobou 6 500 tun.
U luštěnin 21 q/ha, brambor 185 q/ha,
cukrovky 380 q/ha a krmné řepy 450 q/ha,
Celková produkce rostlinné výroby byla
plánována 29 696 tisíc Kčs.
Přes složité klimatické podmínky
(značná sucha) bylo dosaženo u obilovin
průměrného výnosu 56 q/ha (u cukrovky) a
vyrobeno celkem 7 059 tun. U brambor 155
q/ha, u cukrovky 380 q/ha. Obdobné to
bylo i u ostatních kultur. Přesto bylo u
rostlinné výroby dosaženo produkce 29
977 000Kčs.
V živočišné
výrobě
byl
plán
následující: Výroba mléka 2 950 000 l, vejce

13 500 000 ks, masa 546,8 tun. hrubá
produkce ŽV celkem 37 046 000Kčsm tržby
35 304 000Kčs. Dosaženo bylo u mléka
3 142 000 l, vajec bylo sneseno 14 484 000
ks, masa vepřového bylo vyrobeno 152 070
kg, u skotu to činilo 462 639 kg. Produkce
v ŽV byla docílena 37 600 000Kčs.
Celkový finanční plán na rok 1983 byl
tento:
rostlinná výroba 29 696 000,–
živočišná výroba 37 600 400,–
přidružená výroba 1 370 000,–
aktivace investic 7 960 000,–
nákup zvířat
1 596 000,–
práce a služby
3 137 000,–
přírůstková prémie 1 609 000,–
spotřeba materiálu23 270 000,–
pojištění
2 600 000,–
zisk a dotace
6 504 000,–
dotace FKSP
700 000,–
Celkových výkonů bylo dosaženo za
72 255 000Kčs. Na těchto výsledcích se
podílelo 845 členů JZD, kterým však ve
špičkových pracích vypomáhali brigádníci.
Jaké je sociální složení družstevníků. Z 845
členů je 321 mužů a 524 žen.
Do 30let věku
40 let – 50 let
je 133 členů.
je 93 členů.
30 let – 40 let
50 let – 60 let
je 148 členů.
je 134 členů.

60 let – 70 let
nad 80 let
je 114 členů.
věku je 50 členů.
70 let – 80 let
je 164 členů.
V důchodovém věku je 445 členů,
z toho 331 žena a114 mužů.
Jak již bylo naznačeno, vývoj počasí
byl letos skutečně zvláštní. Mírná zima,
mimořádně slunné léto s minimálními
srážkami. Každý mohl do hojnosti užiti
sluníčka, takže těžko bylo rozeznat, kdo
strávil dovolenou u moře, nebo doma na
zahrádce či rybníka, tak byli lidé hezky
opáleni. Na druhé straně v důsledku
dlouhotrvajících
veder
se
začal
projevovat citelný nedostatek vody.
V některých okolních obcích byl dokonce
zaveden přídělový systém. Voda byla
navážena cisternami. Došlo i k uzavírání
pohostinství
z hygienických
důvodů.
Největší problém však byl se zásobováním
vody pro dobytek v JZD. Tento řekl bych
vážný až varovný stav přiměl i naše
představitele obce, aby byl posílen zdroj
vody pro vodovodní řád obce o další
dosud nevyužité zdroje. Z iniciativy
samotného předsedy MNV soudruha
Spáčila bylo dohodnuto s vedením OVAKu
(okresní vodovody a kanalizace), aby byly
napojeny na vodovodní řád další zdroje a
to studna zvaná Bezednice u Spáčilového
v ulici a nově vzniklý velmi vydatný

pramen
v zámeckém
parku
naproti
Klvaňového, který vznikl po geologickém
průzkumné vrtu na složení hornin,
prováděné s cílem zjistit množství a jakost
kamene pro případné rozšíření těžby
zdejším kamenolomem. Po několika
jednáních bylo dosaženo dohody a tak 3.
srpna bylo pomocí členů a techniky
požárního sboru provedeno vyčerpání a
vyčištění dna Bezednice. Byl odebrán
vzorek vody a po porovnání se vzorkem
vzatým z vrtu v patku, bylo zjištěno, že se
jedná o naprosto stejné složení, stejné
chuti a kvality. Bezednice byla vyčerpána
PS8 (výkon 800 l/min) po dobu 75 min.
Podle informací starších občanů (Karla
Zapletala, Evžena Navrátila a dalších, se
jedná o tak vydatný zdroj – pramen, že
když byla studna ještě za hraběte
Podstatského hloubena, musel být na
zřídlo položen velký kámen, aby byl proud
rychle přibývající vody ztlumen a mohly
být nutné práce dokončeny. Po vyčerpání
bylo zjištěno, že na dně jsou ze dvou třetin
položeny široké fošny, a na nich vrstva asi
20 cm drceného kamene asi jako filtr.
Zbývající 1/3 je nechána volná hlína, v této
části je také vyvěrající pramen. Po
vyčerpání, omytí stěn, vyčištění dna od
náletových dřevin, listí a podobně byl
sledován, měřen příkon vody. Byla
naměřena její vydatnost 0,90 l /sec. Proto

bylo přikročeno k průrazu jižní stěny
studny. Zavedeno polyetylenové potrubí a
voda svedena do již dříve připravené
čerpací stanice pod Střelnicí, na pozemku
p. Dvořáka Ferdinanda. Nenáročným,
myšleno po technické stránce, způsobem
samospádu, se tak značně posílil dosavadní
vodní zdroj závislý doposud hlavně na
prameniště u Zbela. Za zmínku snad stojí, že
k průrazu otvoru stěny study bylo použito
pneumatické
vrtačky
z kamenolomu
používané při vrtání děr do skály pro
ukládání střeliva při těžbě odstřelem.
Tato byla autojeřábem stojícím na vrchní
asfaltové cestě spuštěna pod studnu,
neboť pro strmost terénu nebylo možné se
s touto technikou dostat. Kolem studny
byl udělán pořádek. Vysekáno křoví,
malení, naházené střepy, nashromážděné
zde za 35 let. Nástavba na studni byla
rovněž
vyspravena.
Nová
střecha,
opraveny omítky, vybílení stěn, nové
okapy, dveře a okno. Při této akci bylo
demontováno dnes již historické parní
čerpadlo a přes Dr. Miroslava Mužíka
nabídnuto h.p. Sigma Olomouc u využití
pro propagaci, případně muzejní účely. Celá
tato akce byla velmi potřebná, jak se
v závěru léta a v podzimních dnech na
vodu velmi chudých ukázalo. Přestože
Veselíčko mělo stále dostatek vody i když
v okolí byl její citelný nedostatek,

dokázali tak místní funkcionáři i občané,
že si dovedou vážit práce našich předků a
po provedené opravě mohou sloužit dnešní
i příští generaci.
Silvestrovský pochod
Závěr roku byl po společenské stránce
poznamenán
generální
opravou
kulturního domu, kvůli které nemohla být
konána silvestrovská zábava ani žádný
ples. Padl nápad sejít se o půlnoci na
přelomu roku u pomníku padlých, tam si
vzájemně popřát a pobavit. Nápad se ujal a
o půlnoci na Nový rose se u pomníku sešlo
přes 50 občanů, kteří si vzájemně popřáli
všeho nejlepšího do nastávajícího nového
roku. Paní učitelka Boženka Šedová
pronesla slavnostní přípitek a na povel
požárníka Antonína Hučína ve staré přilbě
s reflektorem v ruce se všichni vydali na
pochod silvestrovskou nocí. Za zpěvu a
vyprávění veselých příhod společně došli
až ke sv. Antonínovi u Topolů, kde se
postálo, pozpívalo a šlo se zpět do svých
domovů. Na tomto příkladě je ukázáno, že
naší lidé mají smysl pro recesi a umí se
pobavit.
Pohyb obyvatel v roce 1983:
Narození

29/1

Hanák Michal

Kalusová
Hana 17/2
Kuchryk Jakub
18/5

4/4

Úmrtí
Chrástek Josef

Spáčilová
Anežka 18/4
Panák Karel
16/5
Vágner
František 4/6
Čudová
Anežka 24/6
Zapletalová
Josef 7/7
Metelka
Václav 17/8
Metelková
Helena 17/8
Čočková
Růžena 18/8

Sigmund
Martin 26/5
Pokorná Lucie
31/8
Šobáň Marek
9/12
Drábek
Bohumil 19/8
Chrástková
Eva 6/9
Podepřel
Zdenek 9/10
Vágnerová
Marie 22/10
Hasoňová
Marie 4/11
Panáková
Marie 12/11
Drábková
Marie 8/12
Hučínová Julie
19/12

Přistěhovaní
Trnovi Iveta, Jaromír (Staměřice)
Kelarovi Josef, Miroslava (Krnov)

Velechovi Anna, Kateřina, Zuzana
(Lazniky)
Ševčíková Marie (Lazničky)
Haluska Alois (Skoky)
Markovi Ladislav, Zdenka, Ivana,
Tomáš (Lipník n/B)
Špatinovi Antonín, Zdenka (Prosenice)
Odstěhovaní
Zelinko
Stanislav
(Havířov
–
Bludovice, Ant. Zápotockého)
Řehákovi Jiří, Marie (Přerov, Lověšice
144)
Kratochvílová Jarmila (Buk 40)
Benhauerovi
Vlastimil,
Alena
(Staměřice 70)
Répal Jiří (Osek nad Bečvou 339)
Trnovi Jaromír, Iveta (Staměřice 32)
Jemelkovi Jiřina, Luděk (Lipník n/B
1260)
Valentová Jana (Skoky 30)
Sklenářová Dana (Přerov, Lidových
milicí 16)
Ohera Jaroslav (Přerov, Bartošova 8)

16/4

Sňatky
Pokorný Ladislav + Zedková Lenka

Mikšík Zdenek + Králíková Alena 25/3
Kravec Radovan + Koryčanová
Ludmila 11/6

16/7
3/9

Benhauer Vlastimil + Drábková Alena
Klíma Ladislav + Divilová Ivana 24/9
Valenta Miroslav + Petrášová Jana

Sklenář Lubomír + Wirlischová Dana
26/11
V tomto roce byl zaznamenán zvýšený
počet zemřelých. Mezi 17 zemřelými jsou i
manželé Václav a Helena Metelkovi, kteří
tragicky zahynuli při autonehodě. Při
jízdě do práce v .p. Meopta v Přerově za
obcí Kozlovicemi u autogaráží před
vjezdem do Přerova, jim vjel v levotočivé
zatáčce do protisměru osobní vůz, jehož
řidič pro rychlou jízdu nezvládl řízení,
sám však havárii – čelní střet přežil.
Jako přílohu k letošnímu zápisu
zveřejňuji dopis od Dr. Arnošta Kubeši
z Valašského Meziříčí. Doktor Kubeša mne
osobně navštívil a zajímal se o historii
obce a zvlášť podrobně o zámek a jeho
bývalé majitele. Dohodli jsme se spolu
provedení besedy v MLK pod názvem
Valašští zbojníci na Veselíčku. Tato se
uskutečnila a pak již následoval dopis
z něhož vyjímám:
… zbojníci na Valašsku, to byla vlastně
svépomoc utlačovaného lidu proti pánům.
Započalo povstání poddaných a valachů již

za 30leté války. Povstání po Bitvě na Bílé
hoře v roce 1621 zorganizoval hejtman ze
Žerotína, který doufal, že za pomoci
nekatolické šlechty na Moravě, Uhrů,
Dánů, Švédů by mohl získat nad císařem
vítězství. Komenský, který povstání
sledoval, nazval povstalce valachy a kraj
Valašsko a to podle pastýřů slovenských,
kteří svá stáda koz, ovcí na Moravě
pásávali již od poloviny 16. století. těchto
pastýřů – valachů byla jen hrstka.
Komenský však všechny povstalce nazýval
valachy, snad proto, aby je odlišil od
jiných bouřících se sedláků na Moravě a
v Čechách.
Velké výpravy táhly často od Vsetína,
Meziříčí, Rožnova na biskupské statky
Kelč, Hranice, Lipník a Hukvaldy. Jako
kořist odváděli povstalci stáda dobytka,
fůry obilí, oblečení do svých hor a kotárů.
Když se některý rok výpravy nekonaly, šli
mnozí chlapci, kteří se zúčastňovali
společných výprav a byli obeznámeni
z krajem sami na zboj. Tak byl na zboj
jednou zlákán i Ondra Ondrušků
z Leskovca – syn fojtův. jako 12letý byl
velmi vyspělý, urostlý a byl brzy ostatními
zbojníky znám svými kousky, odvahou a
také se stal jejich hejtmanem. nejprve velel
11-ti členné družině na Kelském Javorníku,
odkud posílal odpovědné listy purkrabímu
na zámek v Kelči, aby mu poslal chleba,

berany, víno a tak podobně, co ke
zbojnickému životu potřeboval, jinak že
zapálí panské dvory. Purkrabí se bál a
žádané posílal. Pak šli zbojníci dále a
začali zbojničit i na obchodní cestě mezi
Olomouci a Opavou vedoucí na Krakow.
Brali bohatým kupcům, kteří vozili látky,
brokát, sukno, vzácné koření a jiné zboží.
Naloupené zboží jim do hor pomáhali
převážet hanáčtí sedláci, kde těm bohatší
z nich zbojníci lacino prodávali, chudším
dávali zadarmo – za odvoz sukno, které
měřívali „od buka k buku“. Koření zase
např. pepř měřili na „klobouky“.
Ve svých výpravách se dostali až na
zámek pána Karla Kryštofa na Veselíčku.
Zde bývali bohatě pohoštění a poskytnuto
jim přístřeší. hejtman Ondruška za
poskytnutí jídlo nezůstal nikdy dlužen. Tu
dal paní zlatý pohár, jindy stříbrný příbor,
prsten nebo jiné vzácné věci. Pánové zase
vzácnou pistoli vykládanou zlatem,
slonovinou apod. Na zámku při jejich
návštěvách bývalo vždy veselo. Tancovalo
se, pilo, hodovalo, zpívalo. Zbojníci se měli
dobře nejen na zámku, ale po celém
Veselském panství. Zámecký pán, ten totiž
vydal nařízení, aby jim bylo vždy dáno,
čeho požadují a nebylo jim činěno potíží
v ničem. To ovšem bylo na tu dobu nebo
neobvyklého, jedinečného, aby šlechtic se
takto choval. On však byl známý lidumil,

který sledoval poddanému lidu roboty i
platby, zatím co jinde na panstvích
většinou cizí šlechta, lid utlačovala
robotami a často doháněla až k zoufalství.
Zbojníci Odnrušky a jeho až 50ti
členné družiny se odbývalo 80 let před
Ondrášem
Slezským
a
Jánošíkem
Slovenským. Odruška nerušeně zbojničil 7
roků a vždy, když dával p. Podstatské
dary, nabádal ji, aby na něj pamatovala,
kdyby byl polapen a za něj se přimluvila a
vymohla mu propuštění. Jeho obavy, že
bude jednou chycen se skutečně potvrdily
a Ondra Ondrušků se ocitl na Olomoucké
radnici, kde mu v mučírně kat připaloval
boky i šlapy. V Olomouci byli němečtí
konšelé, kteří neměli soucitu. V tu dobu si
totiž vrchnost se zbojníky nevěděla rady.
Dochází podle vzoru z Uher k zřizování
„portášů“. Na Valašsku se tak stalo v roce
1638. Z počátku nebyly s nimi zkušenosti
nejlepší. Mnozí portáši měli mezi zbojníky
příbuzné, známé a postupovali proti ním
opatrně, měkce. Páni jim proto často
hrozívali tresty, nebudou-li zbojníky
chytat, a tak ze strachu skutečně začali
zbojníky pronásledovat. Odráží se tento
vztah i v písních, jež lid tenkrát zpíval:
Juro můj Juro, portášů se varuj,
jak na ně natrefíš, obušku nešanuj!

Odruškova družina byla přepadena
portáši, když se brodila přes řeku Bečvu u
Rybář mezi Hranicemi a Lipníkem n/B.
Ondruška ještě se dvěma kamarády byl
polapen a dovezen do krajského města.
Paní Podstatská skutečně za ním do vězení
poslala svého úředníka a ujistila jej, že se
za něho přimluví. Tentokrát však
nepomohla ani šlechtická přímluva. Císař
v tomto čase vydával již patenty proti
zbojníků, ve kterých mimo jiné hrozil i
šlechtě, bude-li se s nimi stýkat neboje
dokonce podporovat. S Ondruškou byli ve
styku zámečtí páni z Veselíčka, mnozí
faráři, fojti, mlynáři a další. Není známo,
jestli to Veselská šlechta nějak odnesla.
Ondruškovy výpovědi jsou zapsány v knize
královského města Olomouce tehdy
hlavního města na Moravě. Odruška byl
po mučení souzen a odsouzen k trestu
smrti. Ani ne dvacetiletý Ondra byl
popraven na Šibeničním vrchu v Olomouci.
Kat s něj ještě za živa trhal maso a pak jej
vpleteného do kola, ještě pod šibenici na
výstrahu vystavil.
Veselským pánům v tu dobu patřilo i
panství u Vsetína. To byl jeden z důvodů.
To byl jeden z důvodů, proč jeho statky od
zbojníků byly šetřívány, což zase budilo
závist u ostatní šlechty i Vsetínské
vrchnosti. Jistě by stálo za to nahlédnout
do soukromé – rodinné kroniky rodu

Podstatských, která je uložena v archivu
na Podštátě a dozvědět se ještě více o
působení valašských zbojníků u vás, ve
Veselíčku.
Vážení, moc vám děkuji za pěkné přijetí
ve vaší obci, za umožnění přednášky a přeji
všem občanům Veselíčka pevné zdraví, a ať
se vám vše daří.
Valašské
Meziříčí
10/6/1983
Dr. Kubeša Arnošt

Rok 1984
Jak již bývá zvykem, nejdříve letmý
pohled, jakým vlastně ten letošní rok byl
z mezinárodně-politického
hlediska.
Samotný vstup do něj byl v Evropě,
poznamenán přetrvávajícími obavami za
zachování míru. Vztahy mezi východem a
západem dány defacto činností vojenských
seskupení Varšavskou smlouvou a NATO,
jsou stále vyhroceny.
Ani 49 měsíců trvajících bojů mezi
Iránem a Irákem nepřineslo řešení
nebezpečné situace v Perském zálivu.
Mrtví na obou stranách se již dnes počítají
na statisíce. Řada měst a vesnic jsou
v troskách. Hněv a pobouření na celém
světě vyvolávají represálie vedené proti
černým obyvatelům jihoafrickými úřady.
V Africe nebyl doposud vyřešen problém
apartheidu. V samotné Africe je rovněž
velmi neklidná situace, zvláště na jejím
jihu, kde stále častěji a také ostřeji
vznikají konflikty mezi vládnoucími kruhy
a obyvatelstvem dovolávajícím se změny
pořádku.
Přes všechny tyto a další negativní
jevy v současném světě, máme za sebou
mírový rok, ve kterém naše země
zaznamenala opět velmi dobré výsledky ve
všech
oblastech
lidské
činnosti.

K významným oslavám letošního roku
patřila především 40 výročí SNP a zahájení
postupného osvobození naší vlasti od
německého fašismu významnou KarpatskoDukelskou operací.
Velmi významný byl letošní rok pro
naší obec. Nebývala pracovní aktivita byla
patrná na každém kroku. Celá vesnice se
tak připravovala na v historii obce vůbec
první, sjezd rodáků konaný u příležitosti
oslav 70let trvání požární ochrany na
Veselíčku.
Vlastní
oslava
byla
naplánována na dny 24.-26. srpna.
Podmiňujícím faktorem pro konání oslav
však bylo dokončení generální opravy
kulturního domu. Dnes již víme, že tento
velice náročný úkol byl splněn. Vždyť
s bouracími pracemi bylo započato v únoru
r. 1983 a za 18 měsíců usilovné a namáhavé
práce
dochází
k jeho
slavnostnímu
otevření. Přestřižení pásky po úvodním
slově a přivítání hostí a všech přítomných
předsedou MNV, provedli soudruzi
Květoslav Sedlák tajemník VO KSČ, Mizera
Hynek místopředseda ONV a Spáčil
Drahomír předseda MNV. Následovala
prohlídka vyzdobeného kulturního domu,
při níž padlo mnoho slov chvály i uznání
na adresu budovatelů.
Slavnostní plenární zasedání bylo
zahájeno dětmi z MŠ a ZŠ velmi působivým

kulturním
pořadem.
Po
přivítání
přítomných rodáků, hostí a občanů
přednesl projev s. Spáčil Drahomír před.
MNV, který zhodnotil 35 let budování
socialistické vesnice a nastínil také plány
do budoucna. Člen R MNV s. Hučín
Antonín pak zhodnotil aktivitu občanů při
výstavbě KD. Bylo konstatováno, že akce
si vyžádala 27 786 hodin práce. Z toho bylo
přes 5000 hodin odpracováno zdarma. Na
návrh R MNV proto obdrželi ČU všichni ti,
kteří odpracovali více jak 500 hod.
Více jak 500 hod opracovali tito
občané:
Válek Jiří
Dohnal
Šobáň
Petráš Jiří
Josef
Josef
Tomášek
Hajda Jiří
Skopal Vít
Antonín st.
Čuda Emil
Lehnert
Jiří
Více jak 1000 hod opracovali tito
občané:
Suchánek
Benhauer
Josef ml.
Jaroslav st.
Benhauer
Frélich
Jaroslav ml.
Antonín
Více jak 2000 hod odpracovali tito
občané:
Suchánek
Lehnert Josef
Josef st.
Kropka Josef

Zhodnocen byl i podíl s. Spáčila
Drahomíra,
který
obdržel
z rukou
tajemníka OV NF v Přerově s. Kovaříka
Miroslavu plaketu.
Sjezd rodáků
Pro zabezpečení vlastních oslav po
celé tři dny byl utvořen organizační
výbor ve složení:
Hučín Antonín
Frélich
Spáčil
Antonín
Drahomír
Čočková
Bém Zdenek
Stanislav
Navrátil
Suchánek
Milan
Josef st.
Suchánek Jiří
Tento organizační výbor musel
zajistit celou řadu úkolů a také
koordinovat práci a podíl složek NF v obci.
Na svém jednání 1. března byl stanoven
definitivní program oslav a uloženy
konkrétní úkoly:
1. Zajištění estrádních a hudebních
těles s. Spáčil, s. Čočková
2. Zjištění adres a rozeslání pozvánek
rodákům s. Velešík Ant., Kelarová
Miroslava,
Kolková
Ludmila,
Caletková Marie

3. Ubytování a servírování stravy
v budově ZŠ s. Bém Zdenek a Pospíšil
Rostislav
4. Zhotovení upomínkových sklenic s.
Polášek Dobroslav
5. Natisknutí pozvánek a plakátů,
propagaci v tisku a informátorem
hostů byl pověřen Hučín Antonín
6. Dohledem nad stavebními úpravami,
úklidem a výzdobou obce byla
pověřena stavební komise MNV
7. Prodej občerstvení v KD i stánkový
prodej
v sokolské
zahradě
provedou, nebo zajistí ZO SPO a TJ
Sokol.
Tento základní kádr organizátorů do
celé této akce zainteresoval ještě další
občany. Na průběhu a zabezpečení oslav se
podílelo různým způsobem 105 občanů.
Vlastní program byl následující.
V pátek 24/8 v 16 hod. slavnostního
otevření KD v 17 hod. slavnostní plenární
zasedání MNV ve 20 hod zábavný večer pod
názvem Kozlovka se hodí ke všemu.
v sobotu 25/8 v 10 hod. pietní akt u
pomníku padlých. Do 13 hod prohlídka
obce a okolí podle zájmu. Od 15 hod.
sportovní odpoledne na hřišti (fotbal
v kontinentech – muži, ženy). V 18hod.
vystoupení Jitky Zelenkové se skupinou J.
Štaidla v pořadu „V tuto chvíli“.Od 20 hod

taneční veselice s dechovou hudbou ze
Zašové a pro mládež
se Synkopou
z Přerova. V neděli 26/8v 9hod budíček,
který provedla požárnický hudba z Hulína,
v 10 hod slavnostní schůze ZO SPO 70.
výročí založení požárního sboru ve
Veselíčku, po schůzi společný oběd v KD.
Od 14:30 hod řazení průvodu před KD a
odchod do sokolské zahrady. V 16 hod.
námětové cvičení za účasti všech sborů 11.
okrsku a za pomoci přizvaných požárních
útvarů. Po ukončení cvičení výstava
požární techniky. Od 17 hod volná zábava
při požárnické hudbě v dobových krojích
„Hulíňanky“ – přátelské posezení. O těchto
třídenních oslavách bylo publikováno
v Novém Přerovsku i Požární ochraně.
Rovněž byl natočen 16 m/m barevný film
v délce xxx m s komentářem. Film,
fotografie, články z tisku, pozvánka, jsou
součástí dokumentace k této stati zápisu.
Dopisy od nezúčastněných
pozvaných
rodáků (včetně místopředsedy vlády ČSSR
Svatopluka Potáče) i odezva na průběh
oslav, poděkování a další materiály jsou
uloženy v samostatném šanonu na MNV.
Vyhodnocení oslav se konalo 12. září
v 18.30hod v KD, kde všem, kteří se
zasloužili o úspěšné zvládnutí této
mimořádně
náročné
akce
dostalo
poděkování. Zde bylo také konstatováno,
že na oslavy bylo pozváno občanů rodáků.

Celkem se oslav a kulturních pořadů
zúčastnilo … účastníků a bylo dosaženo
hrubého obratu 96 000Kčs (čistý zisk byl
věnován na vybavení KD)
Vznik drobné provozovny MNV
Od 1.ledna byla při MNV uvedena do
provozu DP – drobná provozovna MNV.
Cílem zřízení DP je poskytovat občanům
operativní pomoc v různých druzích
činnosti. Hned v počátku se podařilo
podchytit a uzavřít smlouvy s různými
řemeslníky, kteří budou pod DP MNV
poskytovat tyto služby:
Zednické práce, malířské a natěračské
práce,
elektroinstalační,
sklenářské
práce, opravy a zakázkové krejčovské
práce, dopravu traktorem a výkopové
práce – Warinským. Dále, pro naprostou
neschopnost
organizace,
která
má
zabezpečovat
kominické
práce
bylo
jednáno se čtyřmi pracovníky
OPS
(okresní podnik služeb), aby ve volném čase
po své pracovní době prováděli tyto služby
pro naše občany přes DP MNV. V měsíci
květnu také tuto činnost zahájili a na
Veselíčku byly zase po dlouhé době
vymetány komíny. Po úpravě školní
budovy dojde k rozšíření služeb a
obuvnické, stolařské a další činnosti.
Vedoucím drobné provozovny je pan
Lasovský Slavomír. Podmínkou povolení

zřídit DP bylo zabezpečit 10 % podíl
z celkových tržeb za tržby od obyvatel. Za
první čtvrtletí, kdy se práce rozjížděly a
potřeba řešit organizační, provozní a další
problémy bylo dosaženo tržeb celkem 33
153Kčs, z toho tržby od obyvatel činily jen
9,7%. V pololetí to bylo již 19,6% a za celý
rok 1984 činili tržby celkem … a podíl tržeb
obyvatel byl již … %.
Budovatelská činnost – zvelebovací
akce
Při zpracování hlášení na ONV, která
měla posloužit pro zpracování rozvoje a
hodnocení komplexního vývoje okresu
Přerov i jeho jednotlivých měst a
střediskových obcí, byla uvedena mimo
jiné i struktura pracovních sil. Pro
zajímavost uvádím jak je na tom v současné
době naše obec. V produktivním věku máme
374 osob z toho 162 žen. V průmyslu pracuje
180 osob z toho 50 žen. V zemědělství 80
osob, z toho 38 žen. V kamenolomu v místě
12 osob, z toho 4 ženy. V DVÚ v místě 20
osob, z toho 15 žen a v jiných organizacích
(les, ochod, spoje atd.) pracuje 82 osob
z toho 55 žen. Za prací dojíždí do naší obce
55 osob z toho 15 žen. naopak z naší obce
vyjíždí za prací 225 osob z toho 90 žen.
v obci žije 216 důchodců, z nichž velká část
vypomáhá v JZD zapojují se do prací pod
MNV i v době cukrovarnické kampaně.

Z žen
produktivního
věku
je
16
v domácnosti.
V průběhu
roku
došlo
také
k průběžnému hodnocení plnění volebního
programu NF na léta 1981-1985 především
na úseku „Z“ zvelebení. Ve zprávě pro ONV
se uvádí, že díky iniciativě, ochotě a
pochopení občanů, dobré organizátorské
činnosti R MNV, MV NF, VO KSČ a
uvědomělému
chápání
potřeb
obce
složkami NF, se podařilo dosáhnout
v historii obce doposud nejvyššího plnění.
Bytová výstavba: na údržbu
bytového fondu NV je na léta 1981-1895
plánováno finančních nákladů 300
000Kčs. Vytvořená hodnota díla činí 315
000Kčs.
Veřejné osvětlení: - na údržbu a
opravy veřejného osvětlení je plánovaná
částka 200 000Kčs. Do 1/4/84 je vytvořená
hodnota díla za 140 000Kčs.
Kultura: - v plánu je počítáno
s částkou 110 000Kčs. Doposud je
vytvořená hodnota díla 500 000Kčs. Ve
výstavbě KD se dále pokračuje a k 31/7/84
kdy by měla být na KD práce ukončena
bude množství vynaložených finančních
prostředků činit 700 000Kčs, při čemž
hodnota díla bude vyšší 1 000 000Kčs.
Chodníky: - na jejich výstavbu bylo
počítáno s částkou 101 000Kčs. K dnešnímu

dni je vytvořená hodnota díla rovných
sto tisíc korun. Do konce volebního
období
je
v investiční
části
akci
Z uvažováno
s dokončením
spojovací
kanalizace Veselíčko Osek n/B. v hodnotě
díla 1 650 000Kčs.
Mimo volebního programu bylo dále
provedeno:
Oprava
místních
komunikací
–
asfaltování cest za Humnama, Chňorka,
Náhon v m.č. Tupci, před KD, Pastvisko a
další nákladem 370 000Kčs a vytvořena
hodnota díla 481 000Kčs. V m.č. Tupci byl
vybudován vodovod nákladem 227 000Kčs
a vytvořena díla za 320 000Kčs. Byla
opravena kamenná zítka kolem zámeckého
parku v úseku od brány před Krkoškovým
po budovu č. 7 k Lapači. Investiční část
činila náklad 598 492Kčs a vytvořená
hodnota díla 936 000Kčs. Neinvestiční
část činila náklad 346 725Kčs a dosažená
hodnota díla 414 komplexní inženýrská
síť. Z důvodu odstranění dopravní závady
byla provedena demolice Palírny (bývalé
hospody a býkárny) nákladem 56 766 Kč a
docílená hodnota díla 73 796Kčs.
Je prokázáno, že bez vysoké pracovní
iniciativy,
která
byla
motivována
přípravami na sjezd rodáků a snahou
ukázat svým bývalým spoluobčanům,
přátelům a známým svou obc v co nejlepším

světle, by nemohlo být těchto výsledků
dosaženo. Do konce volebního období bude
pokračováno na akci kanalizace, výstavbě
garáží na uvolněném prostoru bývalé
Palírna, přestavbě budovy základní školy.
Snahou NV je prosadit pojetí do plánu
výstavby nového pohostinství včetně
prodejny potravin a v neposlední řadě,
zavedení plynu pro obec, plynofikaci obce.
V průběhu roku v jeho závěru se podařilo
ještě provést vybetonování základů pod 4
garáže MNV, uklidit (demolici různých
přístavků) dvůr MNV a vyasfaltovat jej.
Dokončit kanalizaci kolem Šobáňového a
upravit
veřejné
prostranství
před
Bednářovým. Fasádu na požární zbrojnici
v m.č. Tupec. Opravit okapy a krytinu na
márnicích na hřbitově. Vymítit náletové
dřeviny a provést celkový úklid břehů u
lesa od Navrátilového až po sv. Felixe.
Opravena byla celá řada fasád na
rodinných domcích a celá řada drobných
úprav, majících značný podíl na celkově
dobrém vhledu obce.
Osvětová beseda
Na letošní rok si výbor OB neplánoval
mnoho akcí. Do kulturního života přispěl
jen několika rozhlasovými relacemi a
akcemi své dechové hudby. Není také divu,
vždyť při výstavbě KD, která musela být do
30/7/1984 dokončena bylo práce až nad

hlavu. V měsíci červenci výbor OB musel
řešit nepříjemnou záležitost a to činnosti
hudby. Poněkolika připomínkách z řad
občanů i samotných hudebníků na
celkovou situaci v kapele, byl odolán
z funkce kapelníka pan Maliňák Jan. Byla
provedena inventura hudebních nástrojů,
notového materiálu, el. zařízení a
ostatního
majetku.k
volbě
nového
kapelníka
a
zavedení
pravidelných
zkoušek došlo na schůzi dne 15. července.
Po projednání ve výboru OB, kulturní
komisi MNV bylo dohodnuto, aby soubor
vedl opět s. Josef Hluší. V KD bylo hudebně
přidělena místnost pro uložení veškerého
inventáře a dohodnut režim zkoušek. Na
své další schůzi 26/9 byla projednána
otázka složení aktivu – rady OB a
doporučeno její rozšíření. K tomuto dni
jsou v řadě OB tito občané:
Kropka Josef Šedová Božena vedoucí,
člen
Tomášková Dana
Pokorný
– pokladní
Ladislav ml. – člen
Skopalová
Suchánek Josef
Ludmila – člen
ml – člen
Snahou tohoto kolektivu bylo také
umožnit občanům shlédnout renovovanou
naši „první scénu – Národní divadlo“. Na
žádost o 45 vstupenek (autobusový zájezd)
došla odpověď, že předpokládaný termín
vyhovění připadá v úvahu v r. 1966. Jinak

není možno a žádost je evidována na
ředitelství ND pod č.j. 666/26 184. Tato
skutečnost ukazuje jak velký zájem mezi
našim lidem existuje o shlédnutí „zlaté
kapličky“.
V závěru roku byl vypracován plán
nájemného v novém KD. Jsou zde uvedeny i
částky za nájem jednotlivých prostor za
jednu hodinu provozu.

sál

m2
před 18 hod/ za další hod
po 18 hod/za další hod

173
173,–
225,– 52,–
spodní přísálí
137
137,–
178,– 41,–
vrchní přísálí
137
137,–
178,– 41,–
jeviště
37
37,–
48,– 11,–
výčep
23
23,–
29,– 7,–
šatna
18
18,–
23,– 5,–
kavárna
48
48,–
62,– 14,–
kuchyně
23
23,–
29,– 7,–
klubovna 27
27,–
35,– 8,–

35,–

27,–
27,–
7,–
5,–
4,–
10,–
5,–
5,–

peklo
35
35,– 7,–
46,– 11,–
šatna za jev.
39
39,– 8,–
51,– 12,–
Myslivci
Členové
mysliveckého
sdružení
Kyjanka již tradičně zahájili letošní rok
přátelským posezením. Tentokrát to bylo
v pohostinství v Radvanicích. K dobré
pohodě přispěla hudba Lučina – z Loučky u
Lipníka n/B. Z řad našich občanů, členů MS
jsou v tomto sdružení registrováni s.
Zemánek Josef, který zastává funkci
mysliveckého
hospodáře,
Koryčan
Jaromír, Čuda Ladislav, Dohnal Štěpán.
V závěru měsíce ledna provedli
myslivci odchyt zajíců. V sítích uvízlo a do
interlovu putovalo 16 ušáků. Pro osvěžení
krve zvěře zaječí, obdrželo MS od OV MS
v Přerově 26 ks zaječek, které byly
vypuštěny
do
honitby
za
účelem
pozvednutí stavu této kdysi tak rozšířené
zvěře. Jaké byly jarní kmenové stavy zvěře
vůbec v honitbě Kyjanka : Jelení 10 ks, srnčí
125 ks, zajíc 250 ks, bažant 200 ks a 40 ks
koroptev.
Výbor během roku řešil také kádrové
změny. Po rezignaci předsedy sdružení s.
Václava Pally – rodinné důvody, přebírá
tuto funkci Jurečka Rostislav. Sdružení

v tomto roce vlastní 8 psů – ohařů. Tito
pomocníci myslivců významně přispěli
k docíleným výsledkům v lovu za rok 1984.
Celkem bylo odloveno:1 ks jelen, 40 ks
srnčí, 46 zajíců, 49 bažantů, 1 ks kachna, 32
ks holubů, 2 ks králíků, 21 lišek.
Část katastru obce Veselíčko patří do
honitby MS Podolši se sídlem v Oseku. zde
jsou z řad našich občanů členů MS
registrovány s. Hlobil Karel, Pokorný
Ladislav st. Pokorný Ladislav ml.
Zahrádkáři
Letošní rok byl pro svaz zahrádkářů
rokem významným. byla to jedna ze
společenských organizací, na které
záleželo jak bude naše obec vypadat
hlavně po stránce vzhledu. Dále také
proto, že zahrádkáři do letošního roku
vstoupili s novým vedením. Do výboru byli
zvoleni s. Slaměník Zdenek jako předseda,
Gogelová Marie jednatelka, Velešík
Antonín místopředseda, Srubková Zdena
pokladník. jako členové výboru Skopal
Vít, Pechová Jarmila, Nádvorník Jaroslav,
Hajda
František,
Dohnal
Jaroslav,
Špatinová Zdenka, Pospíšil Rostislav,
Uherková Marie a Mucha Antonín. Do
revizní komise Bouchal Jaromír, Střelec
Rostislav a Klánich Adolf.
Dá
se
říci,
že
nové
vedení
vyprovokovalo mezi členy zvýšenou

aktivitu. V průběhu roku odpracovali
členové svazu 2 834 brigádnických hodin.
Byly to především úpravy předzahrádek,
veřejných
ploch
a
zeleně,
práce
v rybízovně, pomoc v JZD, úprava hřbitova
a stavebně provozní úpravy výkupny
ovoce. Vyšší iniciativu prokázali členové
výboru i v péči o vlastní členy
zabezpečením většího množství sadby
raných brambor. Zajištěním stromů, keřů
rybízu a beztrnných ostružin. Vylepšení
provozních
podmínek
ve
výkupně,
zavedením el. proudu, vybudováním rampy
a změnou personálu a vlastní organizací
práce, se zlepšil i vlastní efekt výkupny.
Vedoucím je s. Navrátil Ladislav, kterému
vydatně pomáhá přítel Mucha Antonín –
oba již důchodci. V průběhu sezóny
vykoupil 55,2 q angreštu, 39,3 q třešní, 16,38
q višní, 17,13 rybízu černého, 697,82 rybízu
červeného, 8,94 ringlot,257,97 q hrušek,
240,36 q jablek a 9300 ks kedluben – gigant.
Nákup započal 17 června a skončil 10.
listopadu. Vykoupeno bylo ovoce za 1 002
384Kčs. Pamatováno bylo i na společenské
a kulturní vyžití členů. Během 4 zájezdů
navštívili zahrádkáři výstavu květin
v Borotíně. V červnu hrob dcery B.
Smetany – Gabriely v nedalekém Týně n/B
a hrad Helfštýn, sv. Hostýn a město
Bystřici pod Hostýnem. V srpnu výstavu
mečíků v Sušicích a ve Věžkách. Zámek

s květnou zahradou v Kroměříži. V září
výstavu květin v Králikách, Javoříčko.
Podařilo se také zaktivizovat občany do
soutěže „o rozkvetlou ulici“, kde v rámci
okresu obsadilo Veselíčko čestné místo.
V rámci společenských organizaci byli
požárníci vyhodnoceni dokonce na 1. místě
a finančně oceněni.
TJ Sokol
TJ Sokol konala v měsíci únoru svou
VČS. K tomuto dni byl registrováno 185
členů. jedná se o druhou nejmasovější
společenskou organizaci v obci. v řadách
dospělých členů to je 99 občanů, 6
dorostenců, 25 starších žáků, 20 mladších
žáků, 23 starších žaček a 12 mladších žaček.
na sportovní akademii 26. února
vystoupilo 31 cvičenců. Byla to více méně
náborová
akce
v předspartakiádním
období. Výboru a hlavně cvičitelskému
sboru se podařilo zaktivizovat členy i
občany do té mír, že do nácviku
jednotlivých skladeb CS se zapojilo 112
cvičenců. Nácvik vedli tito cvičitelé:
20 nejmladších žáků nacvičovala
Stanisl. Čočková-učitelka MŠ,
16 dětí s rodiči nacvičovala Jana
Halusková
18 starších žákyň nacvičovala Marie
Caletková

16
mladších
žáků
nacvičovali
Dokoupil Miroslav, Šeda Vlad.
6 žen – dorostenek nacvičovala Věra
Grygarová
18 žen si vzaly na starost Marie
Drábková a Jana Hlobilová
18 mužů cvičil náčelník ZRTV Karel
Hlobil
Celoroční snažení cvičenců i cvičitelů
bylo završeno 9/12/1984 akademií při
výroční
členské
schůzi
TJ
Sokol
v kulturním domě. Ve zprávách předsedy s.
Antonína Frelicha i náčelníka ZRTV s.
Karla Hlobila byl kladen důraz na co
nejúspěšnější zvládnutí skladeb CS 85 a
hlavně 1. okrskové spartakiády, která se
bude konat na Veselíčku 11. května 1985.
Bude to poprvé v historii již šesti CS, kdy
naše TJ dostává důvěru k zorganizování
této významné akce. Její zdárné zvládnutí
bude jistě pro TJ i naši obec otázkou cti a
prestiže. K tomuto cíli musí směřovat
veškerá činnost cvičitelského sboru i
vedení TJ. Vypracované POZ bude
pravidelně kontrolováno i VO KSČ a R
MNV. Všechny akce spojené s CS 85, jejichž
garantem bude TJ Sokol, budou hlavní
náplní
sportovního
a
kulturně
společenského dění v obci v příštím
významném roce, kdy si budeme připomínat
40. výročí osvobození naší vlasti od

fašistického jha a ukončení II. světové
války.
Požárnická „sedmdesátka“
Členové svazu požární ochrany svými
oslavami 70letými trvání své organizace,
dali podnět ke svolání sjezdu rodáků a
sami přiložili ruku k dílu. Dá se říci, že na
nic nebylo zapomenuto a celý průběh oslav
měl velmi dobrý, skutečně důstojný
průběh. Při slavnostní členské schůzi
konané 26. srpna v KD celá řada členů
svazová vyznamenání, čestná uznání i
věcné dary. O jejich aktivitě např. stavbě
KD, nejlépe hovoří ta skutečnost, že mezi
16 občany, kteří odpracovali více jak 500
hodin bylo 7 požárníků. tři z nich dokonce
nejvíce ze všech, více jak 2000 hod.
Na této členské schůzi přivítali
vzácné hosty. Pracovnice FV SPO s.
Papírníkovu Martu. Člena FV MUDr.
Mikulíka Miloslava. Předsedu KV SPO s.
Havláska Bronislava. Náčelníka KIPO
pplk. Blažkeho Dušana. Předsedu OV SPO s.
Lívu Jaroslava. Náčelníka OIPO s. mjr.
Dostála Ivana. Velitele OVPÚ s. kpt.
Házeho Rudolfa. Velitele OV SPO s.
Doležala Zdenka a další čelní funkcionáře
požární ochrany v rámci kraje, okresu i
okrsku.
Soudružku
Havranovou,
Hlavinkovou, Kolčavovou, Kobzu, Švébiče,
Vaňka a další. Přítomni byli zástupci všech

ZO z 11 okrsku Veselíčko. Velitelé a
zástupci ZPS Meopta a Strojírny v Přerově.
Přítomen byl vedoucí tajemník OV NF s.
Kovařík, Miroslav. Ředitel OZS Ing. Patek
Josef. Vedoucí funkcionáři VO KSČ, MNV a
všech složek NF v obci. Milá byla
přítomnost většiny rodáků, kteří také
vystoupili v diskusi. Během diskuse bylo
předneseno 15 pozdravných projevů a
přečteny pozdravné telegramy. Jeden
z nich byl od předsedy FV SPO doktora plk.
Řepického.
Slavnostní schůzi zahájili famfáry
krojované hasičské hudby z Hulína.
Následovala kulturní vložka dětí a
dospělých žen, které se „pře noc“ naučili
starodávnou
píseň
našich
předků,
opěvující domov, rodnou ves Veselíčko.
K tomu jim překrásně zahrál p. učitel
Antonín Sedláček z Prosenic a uč. LŠ umění
Marie Mrvová. Dojemnost prozrazující
slzy na tvářích mnohých v sále srdečná,
vskutku bratrská atmosféra zůstanou
nejsilnějšími zážitky
pro všechny
přítomné účastníky oslav. Zpráva o
činnosti požárníků za celých 70 let byla
pestrá a bohatá. Bylo vzpomenuto všech
zakládajících členů, jejich pokračovatelů,
těch kteří po jednotlivá údobí stáli v čele
sboru. Čeho bylo dosaženo v rozvoji
členstva, při vybudování technikou, při
pomoci budování obce i obohacování

společenského života. V závěru správy
bylo řečeno… my živí pokračujeme v jejich
díle poctivě a nezištně. Veďme a řiďme se
jejich ideami. Našim společným cílem buď
v udržení Míru. Aby další generace
vzpomínaly na nás s úctou a láskou, tak
jak to činíme dnes my, při vzpomínce svých
předků.
Slova
díků
patří
všem
spoluobčanům, kteří jsou nám nápomocni
při naplňování tohoto cíle. Všem
kamarádům
z našeho
okrsku,
všem
přátelům, kteří spolupracujete s naší ZO ať
jste odkudkoliv. Poděkování patří i
rodinám našich členů, kteří po splnění
svých povinností – požárníka, opouští své
domovy. Zprávu končím provoláním:
Kupředu v naší krásné vlasti Čechů a
Slováků, kupředu za lepší, bohatší a
šťastnější život nás všech. Kupředu za Mír
na celém světě.
Po ukončení slavnostní schůze byl
podáván společný oběd, kterého se
zúčastnilo přes 250 osob. Po něm se před
KD seřadil mohutný průvod včetně
historické i současné moderní požární
techniky. V jeho čele je veselá koňská
stříkačka s mistrem Evženem Navrátilem
na kozlíku. Následovala historická
stříkačka - auto Tatra obsazena hasičskou
hudbou z Hulína. Uniformování požárníci,
moderní požární technika a velké
množství veřejnosti. Cestou do sokolské

zahrady se přidávali další a další. Po
mnoha letech zněly obcí staré pochodové
písně, které si s požárníky rádi zazpívali i
ostatní. Při míjení pomníku padlých u
školy zazněl povel „pozor, vpravo hleď“ a
požárníci za pochodu vzdávali čest těm,
kteří se nedožili dnešních dnů. Na tento
povel se také rozsvítily, na všech
vozidlech světla modré majáky, rozezněly
sirény, ztichla hudba. Byl to silný velmi
působivý okamžik.
V sokolské
zahradě
předvedli
požárníci hašení ohně pomocí pěny.
Záchrana osob pomocí automobilové
plošiny i 32m vysokého žebře. Bylo
umožněno i předsedovi MNV s. Spáčilovi
shlédnout z výšky 25 m vysunutého koše
plošiny svou obec. Tato ukázka požární
techniky zaujala všechny účastníky oslav,
kteří přišli z celého okolí. K tanci i
poslechu vyhrávala Hulínská hudba, při
které si zatancovali mladí i staří. Zpívalo
se, tancovalo, vzpomínalo až do večerních
hodin. Unaveni, ale spokojeni byli všichni,
kteří se po celé tři dny staraly, aby
nikomu nic nechybělo a bylo co jíst i pít.
Mezi pestré, chutné občerstvení patřil i
vkusně
upravený
vepřový
ocásek,
předávány řeznickým mistrem Miroslavem
Marečkem za asistence spolupracovníků
z kuchyně a s. mjr. Dostála před MNV.
Dobrá nálada a hezké počasí vydrželi až do

konce oslav, ukončené sborovým zpěvem
písně Moravo, Moravo, Moravěnko milá
v doprovodu Hulíňáků.
V měsíci říjnu dne 13. zabezpečovali
požárníci okresní sraz mladých požárníků,
kterých za doprovodu 150 dospělých
(vedoucích, řidičů, rozhodčích a dalších)
se do naší obce sjelo 650. Rovněž této akci
dokázali požárníci, že mají ve svých řadách
schopné organizátory a obětavé členy.
Přítomnými
funkcionáři
vyšších
svazových orgánů byl tento sraz
hodnocen velmi kladně.
V prosinci dne 2. při výroční členské
schůzi poděkoval před MNV s. Spáčil
požárníkům za zvládnutí všech úkolů
roku 1984 a za vzornou reprezentaci obce.
Této dobré práce a hezkého prostředí KD
si povšimli i vedoucí funkcionáři OV SPO a
požádali ZO SPO o umožnění konat na
Veselíčku závěrečné plenární zasedání OV
za přítomnosti vedoucích pracovníků
Slovenského svazu požární ochrany
z Bazdějova. Zasedání se uskutečnilo v KD
15/12/1984. Požárníkem z povolání se stává
člen ZO SPO s. Richard Pachel dosavadní
strojník
sboru. Nastupuje do ZPS ČKD Přerov.
Školství

Práce
pedagogického
sboru,
hospodářských a provozních pracovníků
MŠ byla letos zaměřena na vylepšení
prostředí jak samotné školy tak kolem ní.
Byly upraveny zelené plochy, doplněna
květinová výstavba a další. Velmi pěkným
pásmem
nacvičeným
s.
učitelkami
pozdravily děti v KD účastníky oslav
70let trvání požární ochrany a sjezdu
rodáků. Návštěva a prohlídka zařízení MŠ
byla jedním z bodu programu oslav. Všem
se v naší „školičce“ líbilo.
Letošním rokem počínaje definitivně
končí v této knize zmínky o životě
základní školy. Červnem 1984 dochází
k jejímu uzavření. Inventář je předán do
ZDŠ v Oseku n/B, kam počínaje zářím
započaly chodit i naše děti. Bylo
přistoupeno k zahájení stavebních úprav
budovy, k její rekonstrukci pro jiné účely.
Rozhodujícím faktem pro zachování
budovy pro potřeby obce, bylo přesvědčení
orgánů ONV a hlavně KNV, které měly
v úmyslu budovy využít pro své zájmy,
rozšíření DVÚ.
O dětském výchovném zařízení,
domově, jakožto škole, se nepíše letos
dobře. Událost vzniklá v tomto zařízení
dne 17. ledna pořádně rozbouřila hladinu
veřejného mínění v obci. Dost výrazně
zasáhla do poklidného života naší vesnice
a dá se říci, že vyprovokovala celou řadu

orgánů a institucí v okrese, kraji i v Praze
a nebývalý zájem o poměry v tomto
zařízení. Co se stalo: Ve večerních –
nočních
hodinách
napadl
jeden
z chovanců nic netušící noční službu
konající vychovatelku p. Nádvorníkovou a
způsobil ji nožem 16 bodnými ranami velmi
vážné zranění. Rozřezáním úst ji zabránil
případnému volání o pomoc. Přivolaný
lékař Dr. Rýček po prvním ohledání
konstatoval
smrt.
Po
naléhání
přítomných občanů PSVB s. Kropky Josefa
a dalších, však zraněnou bez známek
života převezl do nemocnice v Přerov.
Cestou informoval pomocí vysílačky
personál na chirurgickém oddělení, kde
bylo po příjezdu okamžitě operována a
také se ji doslova zázrakem podařilo
zachránit. Násilník jen lehce oblečen, bosý
uprchl po lešení a po 12 hodinách byl
příslušníky VB a pomocí služebního psa
vypátrán a zajištěn v chatě za Dolním
Újezdem. Spolu se svým kumpánem,
kterýmu při přepadu byl nápomocen a měl
v úmyslu uprchnout s ním, což se mu však
při vzniklé panice mezi dětmi nepodařilo,
byl odvezen do věznice v Olomouci. Tento
případ měl širokou dohru a byla
provedena opatření, jež podstatně změnila
režim v tomto domově. Život matky tří
dětí, skutečně visící jen na vlásku byl
ducha přítomností a rozhodností našich

občanů Kropky Josefa, Lehnerta Josefa a
lékařů přerovské nemocnice zachráněn.
Samoobsluha a pohostinství
V průběhu roku došlo k podstatným
změnám na úseku obchodu. Po ukončení
generální
opravy
prodejny
155
samoobsluhy, bylo letos pokračováno
v úpravách jejího okolí. Po jedání s panem
Kubanem Josefem i jeho rodinou došlo
k dohodě a mohla být rozšířena příjezdová
cesta. To však chtělo skácet rozložitý
ořech u kříže, celou řadu trnek, několik
rybízů, zbourat stávající plot. Zbourat
část zděného dřevníku a postavit včetně
základů znova. Položit krajníky a postavit
nový plot do zahrady. Byla to akce velmi
potřebná, užitečná, která se mohla provést
jen díky pochopení Kubanové rodiny.
V samotné prodejně došlo ke změně
personálu. Do důchodu odešla dlouholetá
vedoucí p. Kovaříkova Anna. Její funkci
převzala dosavadní prodavačka p. Čudová
Jarmila. Na místo prodavačky nastoupila p.
Hromádková, manželka Kuchařek z DVÚ.
Trojici doplňuje p. Panáková z Dolního
Újezda.
Rovněž v pohostinství došlo ke
změněn
personálu.
Po
neshodách
s představiteli obce a vedením LSD Jednota
odchází p. Halíř Pavel s manželkou. Na
jejich místa nastupují pan Kubka Antonín

z Přerova a p. Šidloch Ladislav z Kozlovic.
Úroveň pohostinství se hlavně díky
vedoucímu p. Kubkovi podstatně zvedla. Je
otevřeno denně a pro velký provoz a roční
dobu července – září je v obci spousta
brigádníků
pro
JZD
(ubytovaných
v sokolovně i ve škole), nebylo možné
pohostinství uzavřít. Proto také až v říjnu
byl proveden sanitární den a s pomocí
brigády členek SSM a DV LSD Jednota, je
pohostinství dáno do náležitého pořádku.
Umytá okna, veškerý nábytek, oprané
záclony a všude udělán vzorný pořádek.
Po těchto opatřeních a díky snaze
personálu se podstatně zvýšila úroveň
pohostinství, což se projevilo i na zvýšení
tržeb, které činili 60.000 – 70 000Kčs za
měsíc.
Zbouráním Palírny a odprodejem
Lapače JZD, které z něj bude dělat
ubytovací zařízení, zůstává z bývalých
hospod v obci jen pohostinství u Braunerů
– ve správě Jednoty se sídlem v Hranicích.
Svou kapacitou však již nestačí.
Výkupna ovoce
Také ve výkupně ovoce na Pastvisku
došlo k úpravám a výraznému zlepšení.
Byla vybudována zastřešená rampa pro
usnadnění
náklady
ovoce.
Pořízen
elektrický dopravník a změnu doznalo i
okolí sběrny. Vedoucím je p. Navrátil

Ladislav, kterému jako manipulant
vypomáhá člen výboru zahrádkářů p.
Mucha Antonín. Při nárazové nakládce
objemných kamionů vypomáhají i další
občané, aby se doba náklady co nejvíce
urychlila. Ovoce se od nás vozí i
k zahraničním zákazníkům např. do NSR.
Převážný jeho část se však vozí do skladu
v Lipníku n/B nebo přímo do Selika
v Přerově a na další místa.
Počasí
Vývoj i průběh počasí byl po celý rok
dosti pestrý. V březnu již po zimě ani
památky. Občané ochotně a iniciativně
provedli úklid cest po zimním posypu. Na
náklad obce – MNV byl ten odvážen na
obecní skládku na Roubanina Naše obec
jako jedna z prvních v okrese byla
uklizena. V květnu se dostavil vydatný
déšť a průtrž mračen, na kterou doplatili
nejvíce Srubkovi a Gogelovi nad požární
zbrojnicí. Cesta na Roubanina se totiž
změnila v úplné řečiště a zaplavila jim
dvory i obytné prostory. Následkem
těchto událostí bylo přikročeno k úpravě
cesty na Roubanina. Počasí zle řádilo
v celém kraji. Na některým místech okresu
Přerov napáchalo značné škody jak
dokazují články i fotografie z Nového
Přerovska
v příloze
tohoto
zápisu.
V červenci klesla teplota až na + 8°C.

V měsíci srpnu, zvláště v jeho závěru
v době konání oslav v obci, se však počasí
umoudřilo a bylo velice pěkné, teplo. Celý
podzim pak již vydrželo pěkné počasí. Na
své si přišli zvláště houbaři. V Novém
Přerovsku byl zveřejněn snímek úspěšného
houbaře z Přerova, který v lese nad
Veselíčkem našel i unikátní kousek.
V listopadu se počasí náhle změnilo. Od
12/11 nastaly mrazy a od 16/11 již muselo
být započato s posypem vozovek. Do konce
roku již zima nepovolila. Tato náhlá
změna, sníh a mrazy zkomplikovaly život
zemědělcům. Na pomoc jim museli
nastoupit i občané. Při jedné z brigád na
sklizni krmné řepy u kravína zastihli
brigádníky, kterými byli ten den členové
SPO, SSM a TJ Sokol, pracovníci ČTK
Ostrava a natočili si s nimi pár záběrů,
které pak včetně komentáře v němž
nechyběla slova uznání, byli vysílán
v krajovém
vysílání
Československé
televizi. Závěr roku, Vánoce měly
nebývalou sněhovou nadílku. V noci 25. na
26. 12. napadlo přes 20 cm sněhu.
Silvestr
Vzhledem
k značnému
vyčerpání
organizátor společenských akcí v obi,
zmíněnými akcemi a vlastnímu oslavami
v průběhu roku, se nenašla žádná
společenský organizace, která by si

dovolila
uspořádat
silvestrovskou
zábavu. Proto se letos uskutečnil již
podruhé „silvestrovský pochod“ od
pomníku padlých k topolů. Zúčastnilo se
jej přes 70 občanů, kteří za zpěvu a veselí,
cestou k soše sv. Antonína přivítali Nový
rok. Je pravdou, že pro nekonání
Silvestrovské zábavy byla důvodem také
snaha, aby společenský život v překrásném
prostředí KD začal slavnostně. Proto se
šetřily síly i prostředky na první
zahajovací ples, kterým byla pověřena TJ
Sokol, jež v roce 1985, do kterého tímto
vstoupila je nositelem významných
společenských
akcí
organizovaných
v rámci celostátní spartakiády 1985.
Pohyb obyvatel
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Narození
Kropková Jana

Klímová
Tereza 27/10

Patrman
Milan 26/7
Frgal Tomáš
6/8

Úmrtí
Panáková Marie 20/1
Kramplová Marcela 10/4
Frimplová Františka 14/4
Tomašíková Irma 22/4
Panák Josef 3/9
Frélichová Filoména 5/10
Panáková Marie 5/10

Chodilová Marie 25/11
Sňatky
Dohnalová Štěpánka + Jan Málek
(Přerov)
Mužík Jiří + Bagarová Jana (Osek n/B)
Hučínová Hana + Jemelka Pavel
(Lipník n/B)
Suchánková Jana + Frgal Miroslav
(Lipník n/B)
Zábranská Emilie + Schotli Jaromír
(Osek n/B)
Hučín Petr + Frélichová Jitka (Lipník
n/B)
Zemánek Josef + Perutková Lenka
(Lipník n/B)
Pospíšilová Ludmila + Bouchal Zdenek
(Olomouc)
Drábková Bohuslava + Štěpán Pavel
(Lipník n/B)
Rohová Jiřina + Staněk Antonín
(Lipník n/B)
Hilovský Ladislav + Ježková Eva (Osek
n/B)
Haničák Josef + Sedláková Soňa
(Lipník n/B)
Metelková Ivana + Lehnert Jiří (Lipník
n/B)
Rohová Olga + Čechák Vladimír
(Lipník n/B)
Sehnálková Ivana + Sehnálek Jaroslav
(Přerov – opakovaný)

Přistěhovaní:
Frgál
Miroslav
(Lipník
n/B,
Bohuslávky 36)
Čečilová Eva s dětmi (Přerov, tř. 9.
května 2425)
Schotli Jaromír (Lipník n/B, Týn ul.
Lipnická 243)
Panáková Marie (Lazniky 20)
Trubek Karol s rodinou (Libavá,
Slavkova 1219)
Hilovská Eva (Čelechovice 19, Kokory)
Hrnčíř Karel (Olomouc, Hodolany,
Geislerova 36)
Haničáková Soňa (Dolní Újezd, Skoky
16)
Fojtík František s rodinou (Libavá,
Kozlov 1010)
Odstěhovaní:
Lasovský Květoslav, Zuzana (Kojetín,
Dudíkova 1247)
Jemelková
Hana
(Radslavice,
Oldřichov 2)
Mužík Jiří (Prosenice 92)
Dvořák Rostislav (Pavlovice 95 –
domov důchodců)
Bouchalová Ludmila (Přerov, Újezdec
238)
Staňková Jiřina (Dolní Újezd 142)
Zamazalová Ludmila (Pavlovice 95)

569)

Šimeček Jaroslav s rodinou (Neředín

Zemánek Josef (Lipník nad Bečvou)
Panák Josef (Lazniky)
Pechová Marie (Vsetín, Lešná 38)
Štěpánová Bohuslava (Dolní Újezd 2)
Čudová Žofie (Hodonín, ul. S.K.
Neumana 2887)
Málková Štěpánka (Přerov, Strhanec
3)
Rozvody
František A Alena Klimentovi
Stanislav a Hana Lehnertovi
Letošní rok byl svým způsobem
vyjímečný. Jen čtyři děti se narodily a 15
uzavřených manželství se rovněž vymyká
průměru. Z 8 zemřelých byl 7 žen. Mezi
zemřelými je i jméno Tomašíkova Irna. Tato
žena přišla do naší vesnice ze Slovenska a
žila u Jakuba Tomašíka – hrobníka,který se
s ní později nechal oddat. Mezi lidmi měla
přezdívku „partyzánka“, jelikož dosti
kouřila. Ona však skutečně bojovala za II.
světové války v partizánském oddíle Jana
Žižky působícího na území Slovenska. Byla
to svérázná žena, uznávaná jako úspěšná
houbařka, která se vyznala v lese.
JZD

Rok 1984 byl pro zemědělce úspěšný.
Např. plánované úkoly v rostlinné výrobě
byly překročeny. Na úkol 29 720 000Kčs
bylo dosaženo 32 635 000Kčs. U obilovin
byl výnos 7 478,2 tun, pšenice OZ dala 59q
po hektaru. Pšenice jarní 47,8 q/ha, ječmen
OZ 56,5 q/ha, ječmen jarní 57,2 q/ha, oves
42,7 q/ha. Dobrých výnosů dosahovali
družstevníci i u dalších plodin. Luštěniny
byly na dvou honech v Týně a Veselíčku.
Plánovaná výroba 1920 q byla překročena
na 2214 q to je 115%. U máku byl plán 400 q
a sklizeno 574 q tj. 143%. U brambor byl
úkol 2070 q a vyrobeno bylo 4062 q tj.
plnění na 196,2%. U cukrovky bylo
plánováno 13 700 t a sklidilo se 14 257 t při
cukernatosti 14,95. Její realizační cena byla
340 Kčs/q. Za plnění harmonogramu byl
plán sklidit celkem 42 605 t a sklizeno bylo
celkem 47 827 t.
Naše obec se ve výrobě ekonomického
celku podílí převážně pěstováním ovoce.
V letošním roce bylo dosaženo v historii
JZD nejvyšší sklizně. Plán byl 10 850 q a
sklizeno o 411 q více. Toto se příznivě
projevilo i na tržbách, kdy na plán 4496
000Kčs bylo utrženo 5 091 000Kčs.
Jednotlivé plodiny se na dosažených
výsledcích podílely následovně:
Plán
Skutečnost
Hrušky
350 q
220 q
Broskve
100 q
265 q

Višně + třešně 500 q
605 q
Rybíz celkem 4 000 q
4 333 q
Jablka
5 700 q
5 700 q
Jahody
200 q
288 q
Celkem tedy bylo sklizeno
11 411
q ovoce.
Dobrých výsledků bylo dosaženo o
v živočišné výrobě. Plán výroby mléka byl
splněn na 110%. Docílena užitkovost činila
na 1 dojnici a den 983 l, roční užitkovost
pak 3 599 l na 1 dojnici. Nejlepší užitkovost
dosáhlo středisko Osek 11,2 l na den/ks.
Středisko Veselíčko 10,8 l na den / ks.
V prvotelkové stáji K-174 bylo docíleno
12,1 l na den a 4 455 l na 1 dojnici ročně.
Velmi nízkou užitkovost dosahovali
v Trnávce, bylo proto rozhodnuto chov
dojnic zde zrušit a po úpravě stání, koryt a
vody ustájit zde jalovice. Rovněž tak bylo
rozhodnutu zrušit nízko-kapacitní stáje
v Dolním Újezdě u Nováku, Kubáčů a
Čočků.
Výroba hovězího masa byla splněna na
105%. U masa vepřového bylo dokonce
přeplnění na 144%. U tohoto byla dosaženo
denního přírůstku 0,639 kg. Plánovaná
výroba
vajec
byla
překročena
o
793 000Kčs.
Stavební skupina provedla během roku
na Veselíčku tyto akce. V II. kravíně
opravu mléčnice, přístavbu sociálního

zařízení, vyasfaltování silážních jam,
adaptaci vepřína v Tupci pro odchov
jalovic, drobnou údržbu objektů a podílela
se i na stavebních úpravách v DVÚ i MNV.
Ekonomický celek dosáhl v plnění
úkolů zemědělské produkce velmi dobrých
výsledků. Bylo dosaženo HZP za 73 335
000Kčs, což je o 5 243 000Kčs více než
stanovil plín. Byl vytvořen zisk 9 767
000Kčs. Na těchto dobrých výsledcích,
kromě
příznivých
klimatických
podmínkách, je znát zlepšenou organizační
a řídící práci. Byl vypracován a přijat nový
vlastní organizační pracovní řád JZD.
Podle něho došlo k upřesnění náplně práce
i zodpovědnosti u vedoucích funkcionářů
a
také
k reorganizaci
jednotlivých
hospodářských středisek. Byla vytvořena
3 základní hospodářská střediska RV,
z nichž 2 jsou zaměřena na polní výrobu a
jedno ovocnářské a na pěstování speciální
plodin mimo chmele. Provozně jsou tato
střediska
zabezpečována
dvěma
mechanizačními skupinami a vlastní
opravárenskou
činností.
K zajištění
veškeré údržby a provádění diagnostiky
bylo zřízeno „údržbářsko-ošetřovatelské
středisko“ a dále byla vyčleněna
samostatná skupina pod názvem „středisko
zpracovatelských linek a nákladní
autodopravy“. v Rámci těchto změn byli
převedeni také údržbáři a traktoristé

z Veselíčka do střediska Dolní Újezd.
Předsedou družstva je Ing. Ovad Rostislav.
Spolu s ním je ve vedení dalších osm
inženýrů, tedy i po stránce nároků na
kvalifikaci, došlo ke zvýšení poštu
vysokoškolsky
vzdělaných,
hospodářských a řídících kádrů.

Zápis
byl
revidován
okresní
metodičkou
pro
kronikáře
dr.
Bartošíkovou.

Rok 1985
Celostátní události
V letošním roce jsme si připomněli
události před 40. léty. Ukončení druhé
světové války, porážku fašismu. Evropa a
s ní celý svět si uvědomili, že již 40 let
žijeme v míru. Na našem kontinentě se
v průběhu roku pro udržení „Míru“ i pro
léta příští, organizovala celá řada
významných
událostí,
mezi
nimiž
dominantní místo bezesporu zaujímá
schůzka nejvyšších představitelů SSSR a
USA v Ženevě. Jednání mezi Michailem
Gorbačovem a Roanaldem reeganem
ukázalo, jak je důležitá vzájemná
informovanost
mezi těmi, kteří mají
rozhodující vliv na osud celého lidstva.
Vzhledem k množství bojového – ničivého
arzenálu. Vzhledem k množství bojového –
ničivého arzenálu možno říci mezi těmi,
kteří rozhodují o existenci celé naší
planety. Doufejme, že duch Ženevy příznivě
ovlivní budoucí, věřme že mírové, soužití
na celém světě. Na rozdíl od relativně
klidného průběhu roku 1985v Evropě, to na
ostatních světadílech nebylo vůbec
jednoduché.

v nesmyslné válce s Irákem a Iránem.
Následkem národnostních sporů umírají
lidé v ostrovním státě Srí Lanka. Neustálé
útoky proti své zemi musel odrážet
Afganistan. Přes 40 000 lidí zahynulo při
řádění cyklonu v Bangladéši, což bylo
zaznamenáno jako největší přírodní
katastrofa roku. Na Africkém kontinentě
vzrušoval celý svět zvyšující se rasistický
útlak v JAR a stupňující se hladomor
v pásmu Sahelu. Rovněž Amerika byla
zaskočena dvěma velkými přírodními
katastrofami, a to zemětřesením v Mexiku
a ničivým výbuchem sopky v Kolumbii. Přes
tisíce mrtvých a ohromné materiální
škody lze hodnotit jako klad ohromnou
mezinárodní solidaritu. Mezi ty země,
které okamžitě nabídly pomoc patřila i
naše země. Na tomto kontinentě
pokračovaly
ozbrojené
střetnutí
v Nicaragui,
Salvadoru
a
dalších
neklidných,
středoamerických
zemí.
V Brazílii a v Urugwai se místo vojáků
prosadili
civilové.
Jen
neustálý
stupňováním
teroru
se
podařilo
Pinochetovi zvládnout stále větší hněv
lidu v Chile. Austrálie s Oceánií se do
průběhu letošního roku zapojily mimo jiné
skandálem, kolem potopení lodi patřící
mezinárodní ekologické org. Greenpeace.
Tato aféra na Novém Zélandě otřásla
francouzskou vládou mající v tom prsty.

Jaký tedy skutečně byl? Byl či nebyl
mezníkem a předělem v mezinárodních
vztazích 15 let před koncem tisíciletí?
V každém
případě
to
nebyl
rok
s okurkovou sezónou a historikové budou
mít hodně práce určit jeho správné místo
mezi předcházejícími roky a mezi těmi co
přijdou.
Život naší obce
V životě naší obce se letošní rok
zapsal řekl bych „zlatým písmem“. Po
letech usilovné práce na zvelebování obce,
po úspěšném splnění úkolů celého
volebního období, po zvládnutí celé řady
významných kulturních, společenských
akcích např. sjezdu rodáků, dočkala se
naše obec uznání stranických a státních
orgánů okresu a kraje. Bylo to udělení
Čestného uznání MNV ve Veselíčku za 1.
místo v soutěži „Kvetoucí město a obec“ za
rok 1985. tato soutěž je vyhlašována R
MNV a OV NF v Přerově a je také finančně
dotována. V měsíci dubnu převzali zástupci
obce ss. Spáčil Drahomír, Čuda Miroslav a
Lehnert Josef za KNV v Ostravě „Čestné
uznání II. stupně“ za dosažení nejlepší
výsledky v soutěži NV v s.m. kraji za rok
1984. Tato soutěž je rovněž finančně
dotována a k tomuto čestnému uznání
obdržela naše obec 50 000Kčs, které MNV
použije na posíleních těch akcí, kde není

dostatek peněz. Část byla použita na
občerstvení při slavnostním plenárním
zasedání MNV. Na tomto plenárním
zasedání vystoupil předseda MNV, který
všem, kdo se podíleli, podílejí na plnění
úkolů NV i složek NF v obci upřímně
poděkoval. Že obdržená ocenění si naši
občané zaslouží, doložil přehledem o
budování obce od založení JZD a sloučení
obcí
Tupcem
s Veselíčkem,
včetně
hodnocení končícího volebního období.
Z jeho obsáhlé zprávy vyjímám: …. v období
socializace vesnice byly v naší obci ještě
dva NV – Tupec, Veselíčko. Tyto pod
vedením ZO KSČ usilovně pracovaly na
splnění usnesení IV. sjezdu, strany, který
určil
směry
dalšího
vývoje
celé
společnosti, hlavně však socializace
zemědělství. Výsledkem bylo založení JZD
v Tupci v r. 1951, které se stalo jedním
z prvních v tehdejším Hranickém okrese.
Prvním předsedou se stala žena s. Božena
Pavlištíková. V čele obce byli dále
předseda MNV s. Josef vybíral a předseda
ZO KSČ s. Josef Čuda. Založené družstvo
obhospodařovalo se 37 členy 53 ha
zemědělské půdy. Na Veselíčku se datuje
vznik JZD od roku 1956. Prvním předsedou
se stal Ladislav Pokorný. V čele obce byli
předseda MNV Bedřich Hanzlík a předseda
KSČ s. Květoslav Zedek. Založené družstvo
obhospodařovalo s 28 členy 102 ha

zemědělské půdy. Během let 1957-58 se stali
členy již všichni zemědělci v obci a
družstvo se rozrostlo na 132 členů, kteří
obhospodařovali již 365 ha půdy. Do vedení
tohoto celku byl zvolen v roce 1958 Karel
Hlobil,
který
vystřídal
„úřadující“
předsedkyni družstva Jiřinu Zapletalovou.
V roce 1962 došlo ke sloučení JZD Tupec a
JZD Veselíčko. Do vedení sloučeného
„ekonomického celku“ byl zvolen s.
Miroslav
Ryšánek.
Družstvo
obhospodařovalo se 197 členy 500 ha půdy.
Na základě okresní koncepce specializace a
koncentrace zemědělské výroby, došlo ve
sloučeném JZD k zakládání intenzivních
sadů. Jedny z prvních sadů vznikly u
kravína na Veselíčku a mezi Tupce a
Dolním Újezdem. Sady byly postupně
rozšiřovány a dnes obhospodařuje JZD 203
ha těchto intenzivních sadů. Při
vzpomínce na tato léta, nutno zdůraznit
práci
stranických
funkcionářů
i
funkcionářů MNV, kteří stáli v čele obou
orgánů
a
dokázali
ve
složitých
podmínkách cílevědomě, citlivě a účelně
prosazovat politiku strany. byli to v roce
1962 předseda MNV s. Polášek Dobroslav a
Plesník Ladislav a v ZO KSČ soudruzi
Zapletal Stanislav a Dohnal Josef. Neměli
to soudruzi lehké, neboť sloučené
družstvo v této době potřebovalo velké
pomoci po morálně-politické i pracovní

stránce. Naši dnešní mladí lidé si ani
nedokážou představit, kolik volného času
museli pro pracující v průmyslových
závodech. Co to bylo brigád. Toto sloučení
však nebylo konečnou fází vývoje
zemědělské prvovýroby stále dokonalejší
techniky, užší koncentrace a specializace,
došlo v roce 1973 k dalšímu slučování,
k vytvoření ekonomického celku, do
kterého byly zahrnuty: Osek n/B,
Veselíčko,
Dolní
Újezd,
Staměřice,
Trnávka, Nové Dvory, Týn n/B. Tento nový
ekonomický celek má 2 987 ha zemědělské
půdy. Z toho je 2 399 ha půdy orné, 42 ha
chmelnice, 203 ha intenzivních sadů. Toto
JZD nese název „JZD padesátého výročí
založení KSČ se sídlem v Oseku n/B“. Má
celkem 846 členů, z toho trvale činných
487 pracovníků.
Soudruzi a soudružky, děkuji dnes
touto cestou všem funkcionářům MNV i
stranických organizací, kteří svou
obětavou prací, spolu s funkcionáři ve
vedení JZD a všech poctivých pracovitých
lidí naší obce, vytvářeli u nás dobré
podmínky pro práci MNV, který pak již
v pozdější
době
nemusel
rozvoji
zemědělství věnovat tolik úsilí a mohl
svou řídící činnost směřovat jinam, na
zvelebování obce, vytváření stále lepšího
pracovního i životního prostředí. Dnešní
JZD je již schopno zabezpečovat úkoly

samostatně, jak po stránce výrobní, tak i
po stránce politicko-organizační, sociální
politiky, zkrátka po všech stránkách.
Dnešní vztahy mezi MNV a JZD jsou zcela
jiné rovnoprávně partnerské. Vzájemná
spolupráce v dnešní době je velmi nutná,
nejen
při
zabezpečování
volebního
programu, ale i při zabezpečování sociální,
kulturní politiky v obci. Jiné cesty není.
Vždyť z celkového počtu důchodců žijících
v obci je většina členů JZD. V počtu
aktivních
pracovníků
družstva
je
zahrnuto i 80 našich občanů.
Činnost MNV
Dále několik údajů o činnosti MNV a
plnění úkolů na základě volebních
programů. od sloučení MNV (TupecVeselíčko) má MNV vždy 35 poslanců, 6
komisí a 2 pracovníci komise Rady MNV.
Hlavní úsilí NV bylo u nás vždy
orientováno na politickovýchovnou práci
s lidmi, zlepšování kulturního vyžití pro
naše občany a zvelebování celé naší obce
v rámci plánu akce „Z“ ve spolupráci se
všemi složkami národní fronty v čele
s vesnickou organizací KSČ. Od roku 1964
bylo v jednotlivých volebních obdobích
proinvestováno
nemálo
finančních
prostředků. V létech 1964-1968 jsme
vycházeli z nejnutnějších potřeb obce,
které si vyžádaly jeden milion korun.

V letech 1968-1972 činili finanční náklady
již 1 300 000 korun. V letech 1972-1976 bylo
proinvestováno 2 200 000 korun. Ve
volebním období 1976-1980 činila tato
částka již 3 700 000 korun. V uplynulém
volebním
období
1980-1984
bylo
proinvestováno 4 200 000 korun a
hodnota vytvořeného díla dosáhla částky
6 mil. korun. Tato čísla jen konstatují
kolik
prostředků
naše
společnosti
vynaložila na plnění volebních programů
pro naši obec. Díky vysoké pracovní
morálce a úsilí našich občanů byly tyto
finanční
prostředky
zúročeny
v prospěšných, účelných akcích, jež byly za
tyto provedeny.
Velká pozornost byla věnována
údržbě bytového fondu. MNV spravuje 8
bytových jednotek. na všech byly
provedeny fasády, vybudovány septiky a
moderní sociální zařízení. Upraveny a
odkládací plochy, dvorky a veřejná
prostranství kolem. Celý bytový fond obce
je stále postupně modernizován. Také JZD
vybudovalo 8 bytovou jednotku pro
vylepšení bytové situace svých členů.
Podporována je individuální bytová
výstavba. Byla připravena komplexní
inženýrská síť tj. přívody elektriky, vody a
odpadního vedení. Je zpracován seznam
pozemků pro výstavbu rodinných domků,
který nahrazuje doposud zdlouhavé

územní řízení každého stavebníka, čímž je
maximálně ulehčeno vyřízení stavebního
povolení. Na seznamu pozemků jsou
parcely ležící pod zámkem – Lipnerova
zahrada, pod Vágnerovým a část
Dohnalovy zahrady – pod zámkem. Na
těchto pozemích by v budoucnu mělo stát
50 nových bytových jednotek. Pozornost
byla věnována i využití těch pozemků, kde
není možné využití půdy pro stávající
způsob hospodaření a na těchto bylo
vybudováno 67 zahradních domků či
rekreačních chat.
Značného
zlepšení
se
našemu
životnímu prostředí dostalo vybudováním
celoobecní kanalizace odpadních vod.
Zmizely otevřené příkopy „škarpy“ a mohly
být budovány chodníky, rozšířeny cesty.
V současné době je budovány spojovací
kanalizace mezi Veselíčkem a Osekem n/B,
kde je budována čistící stanice, takže
stavebníkům odpadne zase jedna starost –
budování septiků. Nemálo prostředků, ale
také starostí si vyžádala úprava místních
komunikací. Jako jedna z mála našeho
okresu máme na všech cestách bezprašný
povrch. Kde to dovoloval terén, zástavba,
tam byly zbudovány chodníky. Celková
dopravní
situace
byla
zlepšená
odstraněním dopravních závad. Byly
zbourány objekty Palírny, bývalý obchod u
Suchánků v kopci pod školou. Rodinné

domky Kopečkův a Janáčkův. Po zbourání
Salajky došlo i zde pod vesnicí ke
zbudování nového mostu a narovnání
silnice. Pro zlepšení spojení občanů s městy
Přerovem a Lipníkem bylo zabezpečeno
denně 18 spojů autobusem. Využito bylo
také uzávěrky silnice z Olomouce na
Lipník n/B, vzhledem k opravě nadjezdu,
kdy byla tato doprava směrována přes naší
obec a Osek n/B a na vzniklé objížďce byly
zřízeny zastávky autobusů na lince
Olomouc – Hranice a zpět. Ke zlepšení
veřejné osobní dopravy slouží i 5
autobusových
čekáren
chránících
cestující před nehodou.
V celé obci bylo přebudováno veřejné
osvětlení na moderní výbojkový systém.
Předělán byl i veřejný rozhlas, který je
využíván mimo operativního informování
našich občanů i k rozhlasovým relacím
vysílaným u příležitosti významných
životních jubileí našich občanů, při
svatbách i pohřbech.
Abychom mohli každoročně uctít
památku 17 spoluobčanů a miliony dalších
lidí, kteří položili své životy ve druhé
světové válce za lepší současnost nás
všech, vybudovali jsme pomník a upravili
bývalou Janáčkovu zahradu na pietní sad,
kde se každým rokem ve slavných
májových dnech schází celá obec.
Lampiónové průvody vycházející z m.č.

Tupec od KD končící vždy zde u pomníku
padlých, jsou počtem zúčastněných
občanů, mládeže i svou pestrostí ojedinělé
v celém okolí. Svou tradici má i ohňostroj,
zabezpečovaný každoročně příslušníky
PSVB – pomocná stráž veřejné bezpečnosti.
V padesátých letech byl v naší obci
vybudován vodojem, postupně pak po celé
obci vodovodní řád. Postupem let
v souvislosti se stále vyšší spotřebou vody
v JZD a s tím, že m.č. Tupci byl jen spádový
vodovod a vrchní část obce bývala často
bez vody, musely být vyhledávány a
napojeny nové zdroje. Došlo i k rozšíření
stávající vodovodní sítě. Nový vodní zdroj
byl
vybudován
pod
Střelnicí
za
Povolnovým. Pro mimořádná sucha
posledních let, která značně snížila
hladinu spodních vod, provedli jsme další
opatření abychom zajistili trvalý dodatek
vody. Byla vyčištěna, vyčerpána, opravena
studna zvaná Bezednice – po levé straně
silnice směrem ke skale. Tato studna byla
propojena potrubím s čerpací stanicí za
Povlnovým, přes kterou zásobuje vodojem
na Zámeckém kopci. Díky tomu mohlo dojít
k propojení vodovodní sítě mezi Tupcem a
Veselíčkem, posílení vodovodního systému
v m.č. Tupci.
Nemálo prostředků si vyžádala
otázka zásobování obce potravinami i
jiným zbožím. Byl postaven nový, moderní

obchod prodeje potravin a samostatná
prodejna masa. Tím byl vyřešen problém
zásobování m.č. Tupec potravinami a celé
obce s masem, neboť stávající prodejna
masa již n úroveň dnešní doby nestačila.
Prodejna potravin ve Veselíčku – na
Lipnerovém, byla v r. 1962 upravena na
samoobsluhu, čímž se urychlila doba
nákupu. V roce 1983 po zahoření v této
prodejně, byla provedena její GO a zároveň
upravena
příjezdová
komunikace,
rozšířena o část Kubanovy zahrádky.
Upraveno bylo i prostředí před prodejnou,
kde byl postaven sklad pro kontejnery.
V obou prodejnách Jednoty LSD, které
v obci
máme,
dochází
ke
stálému
rozšiřování sortimentu zboží, především u
výrobku průmyslových a tak nemusí
občané pro každou maličkost zajíždět do
města.
Činnost složek NF v obci
Mezi
nejaktivnější
společenské
organizace v rámci národní fronty v obci
patří ZO SPO. Již přes 70. let obohacuje
kulturně společenské dění v obci a
významně se podílí na jejím budování. Za
významné, aktivní pomoci jejich členů bylo
zbudováno v naší obci mnoho všeobecně
prospěšných
akcí.
Jsou
pro
MNV
spolehlivým partnerem při zajišťování
prevence, v péči o budovy sloužící požární

ochraně včetně techniky. Tuto mají
požárníci na velmi dobré úrovni.
K dispozici mají CAS 706-RTHP – dopravní
vozidlo s požární stříkačkou o výkonu
1200 l/min. Velmi dobře vybavené požární
zbrojnice včetně klubovny, umožňuje vést i
bohatý vnitrosvazový život. Toto jejich
zařízení je velmi často používáno i jinými
společenskými organizacemi i samotným
MNV ke konání schůzí i dalších
slavnostních akcí.
V pořadí druhém nejlepší organizace
v obci je TJ Sokol, která pečuje o rozvoj
tělovýchovy na velmi dobré úrovni.
V poválečných letech byla v obci
jen
sokolovna, která neodpovídala požadavků
na provozování a hlavně dalšímu rozvoji
tělovýchovy v obci. Byla proto provedena
přestavba stávajícího objektu. Přístavbou
bylo získáno sociální zařízení, kotelna pro
ústřední vytápění včetně skladu paliva.
Prostorné šatny, položeny parkety v sále
a zakoupeno nové, moderní cvičební
nářadí. Pro provozování tělovýchovy,
míčových her v přírodě, byl postupně
budován
sportovně-kulturní
areál
sokolská zahrada. Pro tyto účely zde byly
postaveny
šatny,
sociální
zařízení,
asfaltové hřiště na odbíjenou, házenou,
tenis a minifotbal. V zimě je tato plocha
proměňována
na
kluziště.
Před
dobudováním je i přilehlé fotbalové hřiště

s travnatým
povrchem,
kde
budou
podmínky pro atletické disciplíny. Obě
tato zařízení svým vybavením, svou
úrovní, dávají naši mládeži i dospělým
vyžívat se po sportovní stránce na vysoké
úrovni. Samostatná TJ Sokol svou obec pak
velmi dobře reprezentuje především
v rámci konání CS, na kterých jsou členové
TJ početně vždy dobře zastoupeni, včetně
vystoupení na Strahově.
V areálu sokolské zahrady jsou
vybudována zařízení nutná pro konání
náročných kulturních akcí. K těmto
účelům slouží tvarem velmi moderní kryté
podium, terasový taneční parket, kryté
posezení pro diváky s kapacitou 250 míst.
Celkem je stálých míst k dispozici 700, ale
je možné toto rozšířit na 2500 míst.
Prodejní stánky, chladírna, udírna a další.
Toto
vybavení
umožňuje
konat
každoročně mimo běžné taneční zábavy i
větší akce. Např. v r. 1980 zde vystupovala
populární zpěvačka Yveta Simovoná,
Milan Chladil, Karel Hála, Jiří Cortéz a
další pražští umělci. V roce 1981 známé
Buřinky
a
skupina
Ivo
Pešáka.
V následujícím roce 1982 velmi populární
soubor Moravanka pod vedením Jana
Slabáka. V roce 1983 další hudební skupina
Petra Nováka a zpěváci Pavel Bobek,
Valérie Čižmarová. V roce 1984 zde
vyhrávala Velkopopovická Kozlovka,

Valašská
Rožnovjanka,
přerovské
Synkopy. Se svou skupinou zde vystoupila
také Jitka Zelenková. V roce letošním 1985
to byla zase skupina Zdenka Merty
s Petrou Černockou a přerovské Spektrum.
Hlavní poslání v tomto roce však areál
plnil při-poprvé v historii, okrskové CS 85.
V loňském roce otevřený KD nám možní,
abychom i v zimním období mohli pořádat
kulturní akce na vysoké společenské
úrovni.
Knihovna
Když je řeč o kultuře, nutno
zdůraznit, že občanům dále pro jejich
samo-vzdělávání i zábavu či poučení slouží
místní lidová knihovna, umístěná od r.
1976 v samostatném, pro tento účel
zařízeném objektu z bývalé hospodářské
budovy na dvoře školy.
Kino
Rovněž upravené, moderně zařízené
kino, včetně výkonné projekční techniky,
kterou jsou 2 ks Meoptonů 35m/m
s xenonovou
lampou
je
hojně
navštěvováno i mládeží z celého okolí.
nejsou zvláštností 60-80 diváků vysoké
návštěvy.
V neposlední
řadě
k dobrému
kulturnímu vyžití obec přispívá i dechový

soubor OB vedený Josefem Hluším. Obec
naší tato kapela reprezentuje každoročně
v Lipenském prvomájovém průvodu, při
oslavách dnů vítězství, při tanečních
zábavách i při posledním rozloučení se
zemřelými občany.
Školství
Opomíjeno není a nebylo ani školství,
kterému ze strany funkcionářů MNV byla
věnována značná pozornost. Adaptaci
budovy ZŠ v m.č. Tupci vznikla moderní
dvoutřídní MŠ s kapacitou 50 dětí.
Vybavena moderním zařízením, prostorná
zahrada s různým sportovním zařízením,
včetně skládacího bazénu pro koupání
dětí, dává možnost pedagogickému sboru
plně rozvíjet moderní formy výuky i
výchovy nejmladších občanů naší vesnice.
Soudružky učitelky pod vedením ředitelky
Marie Poláškové těchto možností také
v plné míře využívají. Svými výsledky
v práci s dětmi jsou nadřízenými orgány
dávány často za vzor ostatním. V budově
ZŠ bylo předěláno sociální zařízení za
modernější. Topení bylo předěláno na
ústřední. Provedena nová fasáda, mnoha
vnitřních úprav, včetně pořízení nového
nábytku, učebních pomůcek technického
charakteru jako magnetofon, gramorádio,
televizní
přijímač,
promítací
16m/m
projektor, diaprojektor a další. Pro lepší

vyžití času dětí i učitele bylo přistoupeno
k integraci mezi Oseckou a naší školou.
V rámci
propracované
kooperace
jednotlivých ročníků bylo dosaženo výuky
v „čistých“, úplných, samostatných
ročnících. V současné době po delimitaci
naší školy do ZŠ v Oseku nad Bečvou bude
budova ZŠ postupně přebudována pro
potřeby MNV a pro zařízení sociální péče
(pro důchodce) včetně bytů. Snahou je do
této budovy přemístit i poštovní úřad a
všechny práce zvládnout do konce
příštího roku.
Sociální politika
Na úseku sociální politiky je značná
pozornost věnována starým občanům. Na
úseku finančního přispívání důchodcům
tzv. jednorázovou podporu. jsme v roce
1972 rozdělovali 5 000Kčs za rok.
V loňském roce to bylo již 60 000Kčs. Byla
zřízena a moderně vybavena jídelna
důchodců. Těm občanům, kteří ze
zdravotních důvodů nemohou na obědy
docházet, je zajištěna donáška obědů do
bytu.
Nezapomínáme
ani
na
ty
spoluobčany,
kteří
jsou
umístěni
v domovech důchodců a čas od času je
navštěvují členky našeho sboru pro
občanské záležitosti. Při zmínce o
budovatelských jsme se nezmínil o jedné
velmi náročné a důležité akci. Jedná se o

vybudování nové opěrné – obvodové zdi
kolem zámeckého parku. Je to jedno z děl,
které dokumentuje pracovitost našich
občanů i jejich zájem, aby naše obec byla
pěkná, abychom na své životní prostředí
mohli být hrdí.
Jestli že byl proveden výčet toho, co
všechno bylo v uplynulých volebních
obdobích na Veselíčku vykonáno, nezbývá,
než uvést také záměry MNV, VO KSČ, celé
NF na léta příští. Naší pozornost v příštím
volebním období chceme orientovat na
další rozvoj i kvalitu služeb pro
obyvatelstvo. V současné době naše DP –
drobná provozovna – MNV zajišťuje služby
na úseku dopravy, výkopové práce,
malířské a natěračské práce, kominické
služby, šití pánských i dámských oděvů,
obuvnictví, zasklívací služby, kadeřnictví,
holičství, sběr textilu pro prádelnu a
chemickou čistírnu, který chceme rozšířit
i o sběr elektrospotřebičů, případně
dalšího bytového či osobního, život
zpříjemňujícího zařízení.
Na úseku sociální politiky hodláme
zřídit „buňku“ sociální péče se čtyřmi
pokoji včetně příslušenství pro ty
důchodce, kteří nebudou mít ze svých
příbuzných nikoho, kdo by jim posloužil a
aby nemuseli na sklonku života opustit
svou rodnou obec a jít někam do domova.
V tomto zařízení zajistit celodenní

stravování, hygienickou očistu na úrovni
lázní a klubové prostory.
Na
úseku
obchodu
uvažujeme
v nastávajícím novém volebním období
s výstavbou nového pohostinství u
Braunerů,
mimochodem
posledním
obchodním
zařízení
připomínajícím
soukromý obchod v naší obci, svou
kapacitou jsou již zcela nevyhovující. Je
uvažováno i s výstavbou nové prodejní
jednotky potravin a průmyslového zboží
na místo stávající samoobslužné prodejny
na „Lipnerovém“, kde jsou již nevyhovující
prostory a svým umístěním – položením
tato prodejna je obtížně zásobována,
zvláště v zimě, kdy vozidla dovážející zboží
mívají potíže.
Co nám na Veselíčku chybí, je místo
pro důstojné rozloučení ze zemřelými
spoluobčany, kteří nejsou pochovaní do
země. Budeme usilovat o vybudování třeba
i skromné obřadní síně na místním
hřbitově. Skrytým, ale velkým přáním je
vybudovat v naší obci nějaké koupaliště.
Závěrem
bych
rád
vyslovil
přesvědčení, že vzájemná spolupráce MNV
– JZD – Kamenolomem bude i na dále na
takové úrovni, která zaručí další rozkvět
naší obce, stále lepší podmínky pro
radostný, šťastný život všech našich
občanů.

Průběh letošního roku slova předsedy
MNV jen podtrhl. Vždyť perfektně
zvládnutá adaptace kina, kde byla
provedena výměna promítacích přístrojů,
elektroinstalace, upravena promítací
kabina, promítací plátno, topení a další, to
vše během 36 dnů v úvodu roku, byla
slibným začátkem budovatelského úsilí.
Tato akce si vyžádala nákladu 200 000Kčs
a
mohla
být
realizována
díky
mimořádnému pochopení ONV odboru
kultury v Přerově. Následovala stavební
úprava skladovacích prostorů u prodejny
Jednoty ve Veselíčku. Přístavba pro
kontejnery, popelnice, uhlí, včetně úpravy
rozšíření cesty. Velmi aktivně tuto akci
zabezpečovala předsedkyně LSD – DV
Veselíčko s. Jarmila Mertová. Při této akci
byl skácen vzrostlý ořech v zahradě pana
Kubana Josefa, jež rostl u dřevěného kříže,
který se podařilo zachovat na původním
místě. Intenzivně se pracovalo na
stavebních úpravách budovy školy. Byly
již vyměněna okna, postaveny příčné zdi
pro budoucí byty důchodců. Tato
rekonstrukce budovy, dnes již vlastně
bývalé školy, by měla být dokončena
během příštího roku. K závěru roku bylo
započato s velmi náročnou stavební akcí a
to
s kanalizačním
propojením
mezi
Veselíčkem a Osekem n/B. První úsek byl
budován od Tří mostů podél Lubeně

směrem bývalé Salajce. Vedením akce byl
pověřen Miroslav Čuda ročník 1925. Jeho
stálými pomocníky pak rovněž důchodci
František Kovařík, Jaromír Zatloukal,
František Fojtík.
Letošní 40. výročí osvobození naší
vlasti RA od hitlerovské nadvlády se celá
obec připomněla a památku všech, kteří
krutosti druhé světové války nepřežili
společně uctila 8. května. V lampiónovém
průvodu se sešlo 513 občanů. Vlastní
oslavy
byly
zahájeny
slavnostním
plenárním zasedáním MNV spojeného
s veřejnou schůzí VO KSČ a MV NF, které
se konalo v slavnostně vyzdobeném
kulturním domě. Za přítomnosti celé řady
hostů, z nichž jmenuji alespoň ředitele
Okresní zemědělské správy a člena OV KSČ
v Přerově Ing. Josef Pátka, který
zhodnotil pracovní výsledky naší obce
v roce 1984 a před mnohým našim
spoluobčanům ČU a poděkování za jejich
iniciativu při zvelebování naší obce.
Rovněž zástupce ONV v Přerově s. Zedek
Zahálka vysoce ocenil organizátorskou a
řídící práci MNV v čele s jeho předsedou s.
Drahomírem
Spáčilem.
Po
tomto
slavnostním zasedání se seřadil před KD
lampiónový průvod, ve kterém vyhrávala
hudba OB pod vedením Josefa Hlušího.
Slavnostní projev u pomníku padlých

provedl člen OV SPB v Přerově, přímý
účastník odboje s. Antonín Hradílek
z Přerova. Následovalo odpálení asi 90
raket – ohňostroj, který je každoročně
vítán zvláště chlapci, pro které je získání
padáčku ze světlic prestižní záležitosti.
Úplný a zcela mimořádný závěr
letošních oslav dne vítězství patřil
prohlídce nově upraveného moderně
vybaveného kina u Braunerů. Byla to opět
jedna z akcí, o které se hodně hovořilo,
v kladném slova-smyslu, kterou si naše
obec opět uveřejnila dobrou pověst a
ukázala, že ČU jsme obdrželi si zasloužíme.
Mezi významné společenské-politické
akce v letošním roce možno zařadit i
návštěvu delegace našich místních orgánů
KSČ, NF a MNV ve složení Josef Lehnert,
Miroslav Čuda a Drahomír Spáčil v Praze
u místopředsedy vlády ČSSR s. Svatopluka
Potáče, který se dožil 60 let. Naši zástupci
mu předali za nás za všechny srdečné
blahopřání, mnoho osobních pozdravů do
svých vrstevníků a kamarádů z mládí.
Předali mu jako dar za rodnou obec obraz
od akademického malíře Richarda Uherka
a další drobnosti připomínajícímu rodný
kraj. Soudruh Potáč se během besedy, která
byla velmi srdečná, živě zajímal o vše, co se
u nás děje. Slíbil, jak jen trochu bude moci,
že přijede osobně domů se podívat a na
vlastní oči se přesvědčit, jak se obě obce

Tupec i Veselíčko za posledních x let, co
jsou sloučeny, změnily.
Činnost TJ Sokol
Významný díl na úseku společenského
dění v obci odvedla TJ Sokol. Po úspěšné
zvládnutí akademie 9. prosince 1984, na
které se defakto poprvé představili
cvičenci s jednotlivými skladbami CS 1985
padlo na OV ČSTV v Přerově rozhodnutí
konat 11.5. ve Veselíčku okrskovou
spartakiádu. Bylo to pro TJ, ale i pro celou
obec uznání a zároveň čestný úkol, konat
tuto významnou sportovní akci u nás. Aby
bylo vše zvládnuto na patřičné úrovni, jak
bývá v naší obci při všech společenských
akcích zvykem, byl utvořen spartakiádní
štáb, jehož členy byly zástupkyně a
zástupci významných složek NF v obci a
představitelé
TJ
Sokol.
Složení
spartakiádního štábu, pro zabezpečení po
prvé v historii u nás konané okrskové
spartakiády, jako přípravy na CS 1985:
předseda Drahomír Spáčil, předseda
MNV, člen TJ
zástupce před.
Antonín Frélich,
předseda TJ Sokol
tajemník Karel Hlobil, náčelník v TJ
členové
Josef Lehnert, předseda
VO KSČ
Marie Calteková, za ČČK,
Bohumila Skopalová za TJ,

LSD Jednota

Ladislav Caletka za DV

Josef Suchánek za ZO SPO
Jaroslav Střelec ZO SSM
Zdeněk Tichý za OV ČSTV
instruktor Dobroslav Šeda a Vladimír
Šeda
Každý člen štábu dostal konkrétní
úkol, za který zodpovídal. Díky této
osobní odpovědnosti měla okrsková
spartakiáda úspěch.
Celé
jaro
bylo
věnováno
zkvalitňování
nácviku
skladeb,
co
nejlepšímu zvládnutí každého cviku. To se
také cvičencům, ale i cvičitelům vyplatilo
při
prověřovacích
cvičeních,
která
probíhala před zraky a za přísné kontroly
zástupců
okresního
i
krajského
spartakiádního štábu. Předvedené skladby
byly hodnoceny jako velmi dobře
zvládnuté. Vlastní okrsková spartakiáda
jen podtrhla. V okrese p5erov se konaly
okrskové spartakiády jen v 11 místech a to:
v Hranicích,
Lipníku
n/B,
Kojetíně,
Přerově-Předmostí, Kokorách, Troubkách,
Čekyni, Brodku, Tovačově, Bochoři a u nás
na Veselíčku.

spolu s místními občany, mládeží a hosty
z okolí. Po příchodu do Sokolské zahrady
se cvičenci seřadili na asfaltovém hřišti.
Byla vztyčena státní vlajka za zvuku
spartakiádní znělky a státní hymny.
Následoval projev s. Jany Hlobilové, která
přivítala ve Veselíčku všechny cvičence a
popřála jim, aby byli u nás spokojeni a
cvičení se jim vydařilo. Po té se ujal slova
předseda MNV a spartakiádního štábu,
který ve svém projevu poukázal na
bohatou
historii
veřejných
tělovýchovných vystoupení v naší obci.
Zdůraznil také, že pocty a důvěry, kterou
okresní spartakiádní štáb při OV ČSTV
v Přerově naší TJ Sokol dal tím, že
okrsková spartakiáda se koná u nás, si
velice vážíme. Bylo z naší strany vykonáno
maximum, aby její průběh byl důstojnou
ukázkou organizátorských schopností,
pracovitosti,
našich
spoluobčanů,
funkcionářského aktivu, při MV NF v obci.
Vlastní vystoupení pak probíhala
v tomto pořadí a za účasti cvičenců
z následujících tělovýchovných jednot:
1. nejmladší žactvo – MŠ Veselíčko, ZŠ
Osek /B
2. rodiče s dětmi – TJ Lipník n/B, TJ
Veselíčko, ZŠ Lipník n/B
3. starší žáci – ZŠ Lipník n/B
4. dorostenky – SPgŠ Přerov

5. mladší žáci – TJ Bochoř, Vlkoš,
Veselíčko, PS Přerov
6. starší žákyně – TJ Lipník n/B,
Veselíčko, ZŠ Osek n/B
7. dorostenci – Gymnázium Přerov
8. dorostenky – ženy – TJ Lipník n/B,
Veselíčko
9. muži – TJ Jezernice, Loučka,
Veselíčko
10. ženy – TJ Prosenice, Lazniky, Buk a
Veselíčko
Po předvedení všech skladeb, které se
velmi
líbily
a
byly
přítomnými
odměňovány
bouřlivý
potleskem
následovalo přátelské posezení
při
poslechu dechovky OB Veselíčko. Velice
pestré, bohaté občerstvení zajišťovali
členové TJ, DV LSD Jednota, ZO SPO. SSM,
ČČK, OB, PSVB a Svazarm. Výborná nálada
a slova uznání a chvály z úst přítomných
zástupců různých TJ a také funkcionářů
okresního spartakiádního štábu těšila a
byla také odměnou za vynaložené úsilí
v přípravě i při vlastním průběhu okrskové
spartakiády.
Za perfektní zvládnutí skladeb své
jistě sehrál i celkový dojem z okrskové
spartakiády,
byly
delegace
naše
dorostenky Jana Hučínová, Ladislava
Caletková, Dana Hučínová. Z žen to byly
Marie Polášková, Hana Černochová, Marie

Suchánková,
Josefa
Lasovská,
Jana
Hlobilová a Jana Bouchalová z Dolního
Újezdu odkud ženy a muži nacvičovali
skladby spolu s TJ Veselíčko. Pří výběru se
dostalo i na naše muže a 10 jich také odjelo
do Trutnova reprezentovat okr. Přerov i
naši TJ. Byli to Ladislav Caletka,
Svatopluk Čuda, Jarek Pospíšil, Jarek
Střelec, Jindra Mrva, Zdenek Pail,
Miroslav Černoch, Martin Petráš, Petr
Hučín, Karel Janda z Dolního Újezdu.
Ve dnech
konání CS 85 na
Strahovském stadionu v Praze, nebylo
snad jediného občana, aby se alespoň
prostřednictvím televizních obrazovek
nedíval, aby nesledoval jednotlivé skladby
a také očima nehledal „ty naše“ Veselské
zástupce v řadách desetitisíců cvičenců. O
svých dojmech, prožitcích se s námi, co
jsme se do Prahy nedostaly, podělili Ti, co
tam byli, při slavnostním shromáždění,
které se konalo v KD 20/9/1985, na němž
byla zhodnocena příprava, nácvik, průběh
okrskové spartakiády i účast našich
cvičenců v Trutnově a Praze. Etapu příprav
celé CS 85 zhodnotil na tomto
shromáždění s. Karel Hlobil, který
poděkoval cvičitelům za trpělivost a
kvalitní nácvik. Zástupcům složek NF
poděkoval za účinnou pomoc při
zabezpečování okrskové spartakiády, bez
které by TJ sama tak náročnou akci nebyla

zvládla. Rovněž s. Drahomír Spáčil
předseda MNV a SŠ poděkoval cvičitelům
za vynaložené úsilí a cvičencům za kázeň a
zodpovědný přístup ke kolektivu. Všem pak
za dobrou reprezentaci své obce při všech
veřejných vystoupeních, které v rámci CS
85 absolvovali. Následovalo promítání
diáčků z okrskové spartakiády, prohlížení
fotografií z jednotlivých akcí, vzpomínání,
hodnocení. Bylo také předáno několik ČU
těm, kteří již dlouhodobě v TJ aktivně
působí. Přečtením telegramů, který byl
vysílán i v ČS Rozhlase v den vystupování
mužů na Strahově byla udělána tečka za
velmi bohatou tělovýchovnou činností
naší TJ v roce 1984-85.
Všem 12 borcům z naší vesnice,
přejem rovné řady, úsměv na líce.
S televizí dneska Strahov sledujem,
a jsme na Vás pyšní, je to krásný den!
kamarádi, bývalí
cvičenci z Veselíčka
Kardinálové s Mertou a Černockou
v Sokolské zahradě
Na závěr velmi bohaté, tělovýchovné
sezóny, připravili sokoli pro celou
veřejnost ještě velmi hodnotný kulturní
program, opět v Sokolské zahradě. bylo to
vystoupení populární, hudební skupiny –
Kardinálové se sólisty Petrou Černockou

a Zdeňkem Mertou, který své dětství
prožíval na Veselíčku. Byla to hodnotná,
zdařilá kulturní akce. Hojně navštívená a
opět jedna z těch, které nám pomáhají
získávat
v širokém
okolí
zdravou
popularitu a reklamu. V kronice TJ Sokol
je proveden zápis ze dne 31. srpna 1985:
Děkujeme za skvělé přijetí. Shodou
okolností je toto dnešní vystoupení u Vás
ve Veselíčku pro tento soubor poslední
v jeho existenci. O to bylo příjemnější, že
jsme se my i mezi sebou mohli rozloučit za
asistence a mezi tak příjemnými lidmi
s jakými jsme se ve Veselíčku setkali. Díky
Vám! Veselíčko 31/8/1985 a následuje 11
podpisů členů skupiny.
Činnost ZO SPO
Činnost ZO SPO byla v letošním roce
opět velmi dobrý. Již to, že se naší požárníci
umístili v soutěži o nejlepší ZO SPO
v okrese Přerov ze 139 ZO na 3 místě, za což
získali i finanční odměnu, mluví samo za
sebe. Požárníkům se daří držet aktivitu
svých členů na vysoké úrovni. Po
úspěšných oslavách v loňském roce, po
aktivní pomoci TJ Sokol při zabezpečování
úkolů spojených se zajišťováním CS 85,
zorganizovali 4. ročník „Okresního
branného závodu mladých požárníků“,
který se již po 4. za sebou zahajuje vždy
nový ročník celostátní hry „Plamen“. Po

zadu nezůstali ani při plnění svého
socialistického závazku, který na počest
40. výročí osvobození naší vlasti přijali.
Rovněž tak při přispění ke kulturně
společenskému vyžití svých členů a všech
spoluobčanů. V prvé řadě to byl první
společenský ples v novém KD. Pro 350
spokojených hostů k tanci i poslechu hráli
„Hulíňáci“ pod vedením Václava Nováka.
Druhou akcí bylo „Vodění medvěda“ dnes
snad jedinou akcí připomínající tradice
našich předků. Ve spolupráci s OB a TJ
Sokol se podíleli na oslavě MDŽ, která se
konala pro celou obec v KD. Bylo to
kabaretní pásmo „S úsměvem jde všechno
líp“, ve kterém přítel našich požárníků,
komik Váša Toms z Hradce Králové
s kolektivem, připravil pro ženy skutečně
úsměvné odpoledne. Pro kolektivy BSP při
okresní a krajské inspekci požární ochrany
v Přerově a Ostravě připravili v požární
zbrojnici rovněž hezké přátelské posezení.
Byla to významná propagační akce, nebo´t
byli
přítomni
nejvyšší
požárničtí
funkcionáři okresu a kraje, včetně svých
manželek. Do třetice to byla rovněž akce
pro ženy a sice filmové představení
„Nevěra po slovensky“. V měsíci květnu
kromě
hojné
účasti
v prvomájovém
průvodě v Lipníku n/B a v lampiónovém
průvodu při oslavách dne vítězství a to
pietní manifestaci na Zákřově, která se

koná z popudu požárníků 11. okrsku
Veselíčko, každých pět let.
Velmi významnou akcí byl 4denní
tématický zájezd do NDR s pobytem u
Baltického moře. Byl to v pořadí již čtvrtý
zahraniční zájezd, který naší požárníci
uskutečnili. K tomuto zájezdu, při kterém
naší
„suchozemští“
spoluobčané
–
požárníci se obdivovali krásám moře
několik podrobností. Tento tématický
zájezd umožnil účastníkům, aby si na místě,
na vlastní oči, připomenuli události před
40. léty, kdy hitlerovští hrdlořezi
prohráli jednu z posledních bitev druhé
světové války. Byl to boj o Seelowské
výšiny „zámek k Berlínu“ jak fašisté často
tento strategický bod nazývali. Během tří
dnů v době od 16. – 19. 4., kdy trval
mohutný úder Rudé Armády a byl
proveden průlom v obranném systému
Němců, zde padlo přes 10 000 vojáků RA.
Tento počet by byl určitě ještě vyšší, nebýt
válečnické lsti ze strany sovětského
velení. Tato lest spočívala v tom, že proti
tradici, kdy dělostřelecká příprava
začínala vždy ráno, aby mohla být
prováděna koordinace tanků a pěchoty,
začala ze strany RA tentokrát v noci, díky
použití 140 ks světlometů (zhruba 1 na 200
m fronty), které podpořeny tisícemi
světelných raket, znenadání osvětlily
bojiště, oslepily nepřítele, ze tmy

„vyhmátly“ cíle pro děla i tanky RA,
vznesly zmatek a paniku do řad německé
obrany. jen během prvého dne vystřelila
vojska I. běloruského frontu ze svých děl 1
236 000x. Na nepřítele vrhla 2 450 vagónu
nábojů, téměř 98 000 t oceli a to jen na
svém bojovém úseku. Ještě dnes po 40
letech od války si tato bitva, tato část
NDR vybírá své oběti. Při jarním i podzimní
orbě, přes veškerou opatrnost zemědělců
se objevují nebezpeční svědci oněch
hrozných dnů, kusy zrezivělého železe,
které zabíjí. Jsou to nevybuchlé granáty,
miny a další munice. Položením kytičky
květu u Seelowského památníku, severně
od Frankfurtu nad Odrou uctili naši
požárníci památku statečných vojáků RA,
které vděčíme i my, za dnešní šťastný,
mírový život.
V měsíci srpnu zorganizovali požárníci
již tradiční taneční zábavu, která se
mimořádně vydařila. Hrálo „Pirilo“ hudba,
která přitahuje mládež, navíc vyšlo i
počasí. Snad sv. Florián držel nad
Veselíčkem svůj „hrotek“ opačně, nebo´t
všude okolečně pršelo a zábavy byly
zrušeny, jen u nás nekáplo a v Sokolské
zahradě se sešlo přes 9 000 návštěvníků.
Na dobrém organizačním zvládnutí této
zábavy po stránce přátelství, ale i po
stránce
poskytnutí
dostatečného

množství
a pestrosti občerstvení se
podílelo 35 členů ZO SPO.
Pro své mladé členy, mladé požárníky,
zajistili letní tábor na Pahrbku a
Napajedel. Je to jedno z nejhezčích mít po
letní rekreaci v nejbližším okolí. V měsíci
říjnu byla uskutečněna v KD hodová
taneční zábava, na které se sešlo 350
hostů. Nemálo času si vyžádala i akce
„okresní branný závod MP“, o kterém je řeč
již na jiném místě tohoto zápisu. Dne 23.
listopadu se konala okresní konference
svazu požární ochrany okr. Přerov, který
ve 139 ZO má registrováno na 6 a půl tisíce
členů. Tuto OK řídil člen místní ZO SPO,
místopředseda OV SPO Antonín Hučín. I to
je důkaz, že naší požárníci si vedou dobře.
Myslivecké sdružení – mladí ochránci
přírody
V letošním roce se opět dařilo další
ze společenských organizací – myslivcům.
Kromě splnění všech úkolů vytyčených
plánem práce a socialistickým závazkem
pro rok 1985 se jim podařilo založiti
kroužek „Mladých ochránců přírody“ nebo
mladých přátel myslivosti, jak mnozí
občané, těmto chlapcům říkají. Jak
k tomuto došlo. Řekl bych, že za vše může
muflon. V měsíci lednu se do lesa na
vesnici zatoulal muflon, který neunikl
pozornosti kluků. Ti začali brouzdat po

lese, rozhazovat různé krmení, jen aby
muflona uviděli. Tato „aktivita“ chlapců
neunikla ani pozornosti Josefu Zemánkovi
– hospodáři MS Kyjanka, který si na kluky
počíhal. Když viděl jejich opravdový zájem
o zvěř poučil je, jak se chovat, aby zvěř
neplašili, neodpuzovali. Probudil v nich
tak hlubší zájem o myslivost o vztah
k přírodě vůbec. Po dohodě s jejich rodiči
došlo k oficiálnímu založení tohoto
kroužku jehož členy se stali: Aleš Bém,
Drahomír Spáčil a Lubomír Kovařík.
Na první schůzce byl přijatý plán a
náplň práce kroužku na základě kterých
budou
vědomosti
chlapců
dále
prohlubovány a pěstován správný vztah
k přírodě.
1. Politicko výchovná činnost
2. pozorování přírody
3. Praktická činnost – krmení, opravy
krmelců, sběr žaludů atd.
4. Besedy s odborníky – lesníky apod.
5. Vycházky do okolí
6. Účast v soutěži „O zlatou srnčí
trofej“ pořádanou OV ČSM
7. Branné hry
8. Kondiční střelba – vzduchovka
9. Myslivecké tradice, mluva
10. Táboření u Hubertky
Činnost
sledována se

tohoto
kroužku
je
zájmem celým vedením

sdružení při výroční členské schůzi bylo
konstatováno, že práce kroužku je na
dobré úrovni a dělá sdružení čest.
Sdružení Kyjanka má dnes členskou
základu 7 mladých ochránců přírody 2
adepty a 56 členů.
Z bohaté
kulturní a osvětové
činnosti této organizace vyjímám alespoň
jednu akci a to rozhlasovou relaci, která
byla několikrát vysílána ve všech obcích
v rajonu sdružení:
Myslivecké
sdružení
Kyjanka
upozorňuje občany, že v katastru obce
Dolní Újezd došlo k ubití lišky, u které
byla SVU Olomouc zajištěna nebezpečná
nákaza vztekliny. ohniskem nákazy byla
vyhlášena osada Skala v katastrálním
území D. Újezdu. Vzhledem k možnosti
rozšíření této nebezpečné nákazy, je
zakázán volný pohyb psů, koček a dalších
zvířat. jakékoliv onemocnění těchto
zvířat je nutno hlásit na VS v Hranicích
č.t. – 2328. MS dává tímto dále na vědomí,
že bude prováděn odstřel toulajících se
psů a koček mimo obydlí majitele a to bez
ohledu na vzdálenost od obydlí, za
přísného dodržení bezpečnosti střelby.
Toto veterinárně ochranné opatření platí
do 25./4/1986, pokud nedojde k dalšímu
ústřednímu
zjištění
–
vzteklinou
onemocněné zvíře.

Činnost OB v novém Kulturním domě.
Osvětová beseda v letošním roce
vstoupila
do
společenského
života
úspěšnou akcí, maškarním plesem a to 25.
ledna. Zdařilá taneční zábava inspirovala
vedení OB k využití pěkného prostředí KD
k dalším
kulturní
akcí
tentokráte
k divadelnímu představení. Byl pozván
ochotnický divadelní soubor z Drahotuš,
který se představil 29. března divadelní
hrou Lakomec. Dne 14. dubna pak další
ochotnický soubor z ČSD Brodek u
Přerova divadelní hrou Únos Sabinek.
Ještě téhož měsíce zorganizovala OB další
akci, tentokrát pro mládež. Bylo to 26.
dubna taneční zábava na které hrála
hudební skupina Spektrum.
Vezmeme-li v úvahu další akce jako
přednášku o předmanželské výchově a
ochraně životního prostředí, besedu
s bývalými reprezentanty ČSSR v hokeji,
kopané, dnes již nehrajícími Jožkou
Mikolášem a dalšími, dále besedu nad
diapozitivy ze SSSR, kurz šití a studené
kuchyně, rozhlasové relace a další akce,
pak je zřejmé, že OB v naší obci plní své
společenské poslání dobře. Podílela se i na
organizování dalších akcí pořádaných
ostatními institucemi a organizacemi NF,
ve snaze o co největší využití KD.
Zcela novou koncepcí přišla OB při
pořádání Silvestrovské zábavy v závěru

roku 1985. Byla to skutečně významná
tečka za bohatou, kulturně společenskou
činností v průběhu celého roku. Na tuto
taneční zábavu byl vyhlášen předprodej
vstupenek s místenkami ve výši 80Kčs a to
v počtu místu u stolu. V této ceně bylo
zahrnuto i občerstvení skládající se z 1 l
vína, vepřového řízku s bramborovým
salátem a balíčku slaného pečiva. Každý
účastník zábavy si mohl dále zakoupit
domácí vepřovou zabíjačku a další bohaté
občerstvení co do sortimentu nápojů a
dalšího. Po kulturně společenské stránce
pařilo
slovo
divadelnímu
souboru
Dostavník ze SZK ČSD v Přerově
s kabaretním pořadem. K tanci i poslechu
hrála mladá hudební skupina “Osečanka“
registrovaná při JZD v Oseku n/B. Jedná se
o mladé hudebníky odchovance Pavlovické
Záhoranky.
Všech 280 hostí mezi nimiž byli také
zájemci o dobrou společenskou zábavu
z Lipníka, Oseka, Přerova a ostatních
sousedních akcí, bylo velmi spokojeno.
Zábava trvala do 04:30 hod, kdy projíždí
linkový spoj ČSAD ve směru na Přerov.
Spokojeni byli i pořadatelé, neboť
hodnotná společenská úroveň zábavy
měla dobrý i finanční dopad. Hrubý příjem
činil bez mála korun 30 000Kčs. Čistý zisk
do poklady OB byl 8 500Kčs, což je na akci

pořádanou „ve vnitř“ – mimo sokolskou
zahradu úspěch.
Zahrádkáři – 20 let jejich trvání
Letošní, významné výročí si zvýšenou
aktivitou připomněli i členové českého
zahrádkářského svazu. tato svým trváním,
letos oslavila 20 let své existence,
nejmladší společenská organizace v obci si
pomalu, ale jistě získává své pevné
postavení mezi složkami NF mající
rozhodující vliv na společenském životě v
obci.
Bylo to 16. března 1965, kdy se sešlo
43 občanů, na ustavující schůzi. Do čela
nové spol. zájmové organizace byl zvolen
přítel Vladimrí Čoček. Za členy se hlásili
většinou starší občané. Je zajímavé, že za 20
let zemřelo 20 členů, tři vystoupili pro
neshody. K dnešnímu dni je stav členské
základny 89 členů.

funkce předsedy zvolen přítel Antonín
Mucha. Za jeho působnosti byla opravena
střecha, částečně i vnitřek stodoly u
Otáhalů, kde byl prováděn výkup ovoce.
V tu dobu se zahrádkáři i do konání
tanečních
zábav
a
zorganizovali
vinobraní. V roce 1974 byl zvolen
předsedou
přítel
Lubomír
Rychtář
z Přerova, který má na Veselíčku pod
Střelnicí zahradu a chatu. Iniciativa členů
se za jeho působnosti zaměřovala na
vybudování nové výkupny ovoce, jelikož
stávající
sběrna
u
Otáhalů
již
nevyhovovala. Za přispění MNV byla
odkoupena v r. 1977 ocelová hala
z plynárny v Lipníku n/B. Její demontáž
v plynárně provedli svazu přítel Karel
Panák a Zdenek Trna, který při této práci
utrpěl vážný úraz. Dále významně
pomáhali Stanislav Kropka, Jiří Gogela,
Josef Slaměník a jeho syn Zdeněk Slaměník.
Na
pastvisku
bylo
panem
Janem
Ondruchem vytipováno místo a kůlna na
něm opět smontována. Nejvíce se na
montáži podíleli bratři Vít a Jaromír
Skopalovi. V roce 1978 zanechává funkce
předsedy přítel Rychtář, pro pracovní
zaneprázdnění a na jeho místo je zvolen
přítel Karel Panák. Organizace je bez
finančních prostředků a tak opět MNV
vychází vstříc tím, že zahrádkářům
předává do bezplatného užívání na dobu

neurčitou: rybízovnu u nové prodejny
Jednoty a tato se stává hlavním zdrojem
finančního příjmu. Do roku 1981 jsou již
vypláceny veškeré práce zdarma. od roku
1981 jsou již vypláceny odměny za trhání
rybízu na úrovni mzdy v JZD.
Po vážném onemocnění zanechává
přítel Panák předsednictví a na jeho
funkci je zvolen přítel Antonín Velešík.
Iniciativy se ujímá dále přítelkyně Marie
Gogelová a zahrádkáři se zaměřují na
tématické zájezdy prakticky po celé ČSR.
Pokračuje se na dostavbě sběrny ovoce,
organizuje se nákup sadby ranných
brambor, výpěstků zahradnických školek a
dalších. Svaz se zapojuje a organizuje mezi
občany soutěž o rozkvetlou ulici. V roce
1984odchází přítel Velešík do důchodu a
vzdává se funkce předsedy. Na jeho místo
je zvolen přítel Zdenek Slaměník.
Jakým směrem se bude činnost ČZS ve
Veselíčku ubírat pod vedením přítele
Slaměníka, ukáží léta příští. za letošní rok
bylo na rybízovně sklizeno 738 kg rybízu.
Tržba činila 4 280Kčs, po zaplacení výloh
(trhání, odvoz aj.) činil čistý zisk 2 704Kčs.
Výbor během letošního roku se sešel 9x a
výroční členská schůze se konala
v požární zbrojnici.
Počasí

Vývoj počasí v letošním roce nadělal
dosti
starostí
vodohospodářům
i
zemědělcům. Od 6. ledna udeřily kruté
mrazy,
následkem
kterých
došlo
k několika poruchám na vodovodním řádě.
Opakovaly se ještě v průběhu února.
Jednalo se většinou o utržené jehly u
ventilů. Potíže s vodou trápily zemědělce i
v průběhu žní. Tentokrát to byl zase déšť,
který od 6. srpna pro svou vydatnost a
dobu trvání zkomplikoval žně. Přesto
rozbor hospodaření JZD za rok 1985, který
byl vydán 4. února 1986 a obsahuje 49
stran, formátu A4 je příznivý.
Zemědělství
Ukončením hospodářského roku 1985
byly zhodnoceny cíle a úkoly stanovené
na celou sedmou pětiletku. Z globálního
hlediska lze konstatovat, že to byl třetí
nejúspěšnější rok v celé pětiletce. proti
roku 1984 se výrazně zlepšily výsledky RV,
ŽV což dokladuje po třetí obhájení pohár
Olmy udělován za nejvyšší nárost a
užitkovost dojnic v JZD, okresu Přerov.
Dobré výsledky byly dosaženy i na úseku
investiční výstavby. K akci „Kuchyně“ se
zmiňuji na jiném místě podrobněji. Co se
však nepodařilo splnit, byli naplánované
ukazatele ve výrobě ovoce, olejnin,
luštěnin a brambor.

hrubá zemědělská produkce byla
splněna na 99,83% což představuje 68 643
000Kčs. Plného tedy 100% naplnění
plánované
hrubé
produkce
nebylo
dosaženo pro výpadek v RV ve výši
2 310 000Kčs.Tržby ze ŹV byly překročeny
státní pojišťovny za škody na plodinách
v RV ve výši 2 921 000Kčs byl objem výkonu
zemědělské výroby za družstvo byl splněn,
ba překročen o 2 638 000Kčs.
Dynamičtější byl vývoj nákladů než
výkon. Nakoupeno bylo různého materiálu
za 968 000Kčs více než stanovil plán.
Značně byla překročena i spotřeba energií.
Zde to dělalo částku 841 000Kčs, což činí
proti plánu něco přes 8% a proti roku
minulému o 2%. Celkový zisk činil 6 971
000Kčs. Je to o 929 000 méně, než stanovil
pro letošní rok plán. Ve zpravodaji se
můžeme také dočíst, že pochvalu si
zaslouží kolektiv dojiče z kravína na
Veselíčku, za docílení roční dojivosti ve
výši 4 000 l mléka na kus. Dále i
ošetřovatelky býků za docílený denní
přírůstek 0,86 kg.
K 31/12/1985 byla provedena kontrola
a upřesnění stavu fondu půdy s nimiž JZD
zahajuje 8. pětiletku. Na základě
zjištěných zkušeností, má družstvo toliko
polnosti:
celková výměra: 3 165,65 ha
z toho zemědělská půda: 2 993,72 ha

z půdy orné:
2 383,15 ha
Pro
srovnání
uvádím
přehled
docílených výsledků ve výrobě některých
plodin za celou 8. pětiletku:
1981 1982 1983 1984
průměr
pš.ozimná41q 47q 58q 59q
52,2q
pšenice jarní
31q 53q 41q
45q 40,3q
ječ.ozimný
39q 32q 53q
48q 46,7q
ječmen jarní
34q 45q 46q
46q 43,2q
oves
20q 33q 40q 43q
34,2q
průměr obil.
37q 44,9q55,1q
56,2q 49,7q 48,7q
brambory183q 162q 158q 270q
172,5q
cukrovka311q 411q 380q 396q
379q 376,4q
krmná řepa
483q 408q 363q
327q 598q 543,4q
kukuřice 400q 429q 410q 411q
449q 419q
chmel
98q 91q 66q 110q
95q

1985
51q
48q
56q
57q
43q

92q

110q

Do osmé pětiletky vstupuje družstvo
s následující
členskou
základnou.

K 31/12/1985 má 866 členů. z toho je 341
mužů a 525 žen. V průběhu roku bylo
přijato 60 členů. 24. jich odešlo a 23
zemřelo. Jednotlivé obce patřící do
ekonomického celku se podílí na členské
základně takto:
Osek
n/B
Staměřice 75
členů
303 členů
Dolní Újezd114
Veselíčko
členů
Trnávka
32
166 členů
členů
Týn
n/B
Nové
Dvory
72
104 členů
členů
V důchodovém věku má JZD 440
členů. Trvalé činných je 493 členů z toho
245 žen. Věkový průměr za rok 1985 činí 41
7 let. mimo tento kádr družstevníků
má JZD 24 učňů v těchto profesích:
Opravář zemědělské techniky
5
Strojník – traktorista
4
Chovatel hospodářských zvířat 6
Operátor živočišné výroby
1
truhlář
1
zedník
1
zahradník
5
operátor RV
1

Velmi aktivní činnost vyvíjela
v tomto roce kulturní komise, která
zajistila 10 zájezdů do divadla Oldřicha
Ctibora v Olomouci, jednodenní zájezd pro
důchodce do Bouzova, Javoříška, Úsova,
jednodenní do Slušovit na jezdecký den,
třídenní do Mariánských lázní a okolí,
pětidenní do MLR po trase Miškolec Eger,
Budapešť, na dětskou lední revui do
Olomouce.
Domácí odborářské rekreace se
zúčastnilo 29 členů. Na rekreaci do
zahraničí získalo družstvo 20 poukazů. Do
pionýrských táborů bylo vysláno 28 dětí
členů JZD.
Dne 18/12/1985 byla předána do užívání
velmi potřebná investice, která byla
realizována ze sdružených finančních
prostředků KZD a MNV Osek n/B, Kuchyně.
S kapacitou 500 porcí jídla na jednu směnu.
Výstavba byla prováděna stavební četou
JZD v nákladu – včetně vybavení – přes 2
miliony Kčs. Vedením provozu kuchyně
byla představenstvem družstva pověřen
Jaroslava Větrovcová a jako šéfkuchař
vybrán pan Augustin Mikšík ze Staměřic.
Družstevník platí za jeden oběd 5Kčs. JZD
přispívá částkou 2Kčs z fondu KSP a
0,60Kčs z nákladů na vyrovnání zvýšení
cen. Hodnota oběda činí tedy 7,60Kčs
z produktů v MOC. osobní a věcné náklady

hradí družstvo z provozních částí nákladů
a výnosů. Kuchyně bude vyvažovat i pro
důchodce – nečleny JZD po dohodě
s jednotlivými
MNV
v rámci
ekonomického celku. Po dokončení areálu,
včetně energocentra, bude jeho náklad
přes 4 miliony, sloužit nejen členům JZD,
ale užitek z něj budou mít i ostatní občané
v rámci obcí celého „JZD 50.výročí založení
KSČ, se sídlem v Oseku n/B“.
Mezi zvláštnosti ve společenském
soužití mezi občany se zapsaly následující
události: návštěva z ministerstva kultury
doprovázená pracovníky kultury KNV a
ONV ve zdejší lidové knihovně, o které je
učiněn zápis v knize návštěv knihovny,
vedené p. Hučínovou Pavlou.
Definitivní kolaudace KD v měsíci
únoru, tečka za jednou z nejvýznamnějších
a
také
svým
průběhem
výstavby
nejúspěšnější akcí v historii akcí Z v obci.
Družební akce v KD v měsíci květnu,
v rámci oslav 40.výročí osvobození, mezi
OS
SNB
v Přerově,
radou
MNV,
představenstvem JZD, zástupci sovětské
armády z Olomouce a družstevníky ze
SSSR.
V měsíci červenci probíhala v celém
okolí, včetně katastru naší obce, pátrací
akce po vojenských dezertérech z řad
vojáků sovětské posádky na Libavé.
Zvláštní atmosféru vyvolával pohyb

ozbrojených vojáků po vsi, po lese, ležících
v polích a zahradách, kroužící helikoptéry
nad
korunami
stromů,
projíždějící
vojenská motorová vozidla. Akce trvala 5
dnů, pak byla odvolána.
Pohyb obyvatelstva v obci během roku
Narození
Kamil Zemánek
Pokorná
4/6
Ladislava 29/6
Hilovská
Sigmundová
Petra 8/6
Zuzana 19/9
Lehnert Tomáš
Kovařík
Ivo
5/6
29/9
Haničáková
Hučín
Petr
Lenka 11/6
7/10
Palička
Miroslav 26/6
Sňatky
Lehnert
Stanislav
+
Musilová
Martina 5/1
Dohnalová Milada + Palička Miroslav
11/1
Mužíková Libuše + Kovařík Ivo 23/3
Merta Milan + Hudcová Hana 5/4
Maček Josef + Konupková Dana 19/4
Pavlištík Libor + Floriánová Jarmila
6/7
Lehnertová Hana + Hnilica Antonín
14/9
Pechová Věra + Kubáň Milan 14/9

Švarcová Jana + Coufal Milan 1/11

14)

Přistěhovali se
Vacková Hana s dcerou (Dolní Újezd č.

Palička Miroslav (Radvanice č. 5)
Kovařík Ivo (Přerov, ul. Dvořáková 65)
Sehnálek
Jaroslav
(Přerov,
ul.
Jaselská 10/444)
Biháry František (Loučná nad Desnou)
Hanalová Marie (Zlaté Hory –
Ondřejovice)
Klímová Ivana s rodinou (Buk č. 38)
Kořínková Jitka (Výkleky č. 65)
Bialus Ladislav se ženou (Brno, ul. A.
Procházky 2)
Morávek Jiří s rodinou (Osek n/B č.
240)
Suchánek Petr s rodinou (Rokytnice č.
63)
Coufal Milan (Přerov, I. Jasínkova
15/352)
Staněk Vojtěch s rodinou (Osek n/B č.
311)
Hnilica Antonín (Výkleky č. 88)
Odstěhovaní
Čechánková Olga (Přerov)
hrnčíř Karel (Olomouc, Nové Sady ul.
Zikova)
Klímová Ivana (Prosenice, Buk č. 38)

354)

Gajda Jiří (Ostrava 2, ul. Pláničkova

Navrátilová Ludmila (Ostrava, ul.
Sportovní 14)
Lehnert Stanislav (Komárno 15 okr.
Kroměříž)
Zdařilová Svatava (Lipník n/B, ul. na
Bečvě 42)
Velechová Anna (Přerov, Předmostí,
ul. Hranická 15)
Chrástek Josef (Lipník n/B náměstí
ČSLA č. 77)
Kubáňová Věra (Hranice I., ul.
Přátelství 11)
Krkošková Marie (Nový Jičín, ul. 28.
října 53)
Klíma Ladislav (Králíky, Prostřední
Lipka č. 8)
Zemřeli
Nádvorník
Julius 19/1
Střelcová
Jarmila 19/2
Bednářová
Ludmila 14/3
Pacák Jaroslav
25/3
Zapletalová
Marie 3/10

Pospíšilová
Anežka 3/10
Dvořáková
Marie 9/10
Nádvorníková
Marie 21/10
Mikšík
Pavel
30/10

Mezi zemřelými je i řídící učitel ve
výslužbě Julius Nádvorník. byl to člověk
velmi aktivní ve spolkové a veřejné
činnosti. vesnice se s ním rozloučila
v obřadní síni na hřbitově v Oseku n/B,
odkud byl převezen do Olomouckého
krematoria. Jeho kantorské povolání
zhodnotil a velmi pěkně se s ním rozloučil,
rovněž řídící učitel v.v. pan Svozil
Jaroslav z Oseka n/B. Čest jeho památce.

Rok 1986
Letošní rok byl rokem mimořádně
významným a to ve všech oblastech
společenského života. Z mezinárodního
řekl bych celosvětového hlediska spočívá
jeho význam v tom, že byl vyhlášen
Mezinárodním rokem Míru. V posledních
letech
silně
vystupňované
napětí
v mezinárodních
a
velmocenských
vztazích podnítilo úsilí pokrokových lidí
celého světa za zachování míru na naší
planetě, k boji proti závodům ve zbrojení a
vytvoření
podmínek
k všeobecnému
ozbrojení.
Rok 1986 byla také rokem XXVII sjezdu
KSSS, který bilancoval dosažené výsledky
a zároveň vytyčil nové, náročné úkoly
v budování
rozvinuté
socialistické
společnosti. Jeho jednání v Moskvě se
zúčastnilo
5000
delegátů,
kteří
zastupovali 19 mil. sovětských komunistů.
Hlavní projev pronesl generální tajemník
s. Michal Gorbačov. Během jednání byl
schválen velmi závažný dokument, který
bude mít vliv na vývoj dalšího života
v SSSR.
Svým
příkladem
v řešení
stávajících problémů i na život v naší
vlasti. Dokument se jmenuje „Hlavní směry
hospodářského a sociálního rozvoje SSSR
na léta 1986-90 a na období do roku 2000.

tento dokument byl doslovně publikován
v našem denním tisu dne 8. března. Tento
XXVII sjezd vstoupí do dějin nejen svým
průběhem, ale také z těch důvodů, že dal
impuls k procesu omlazování a výměně
kádrů v nejvyšších stranických orgánech
SSSR, i do řešení, celé řady společenských
nešvarů, negativních jevů, o kterých se
vědělo, ale neřešily se.
XVII. sjezd KSČ
Nejdůležitějším
vnitropolitickými
událostmi u nás byly volby do
zastupitelských orgánů všech stupňů a
XVII sjezd KSČ. Sjezd se konal ve dnech 24.28. března v Paláci kultury v hlavním
městě – Praze. Jeho jednání se zúčastnilo
1541 delegátů zastupujících 1 675 000 členů
a kandidátů strany. Přítomno bylo 127
zahraničních delegací komunistických a
dělnických stran ze 108 zemí světa.
Dokument přijatý na závěr jeho jednání se
jmenuje „Hlavní směry hospodářského a
sociální rozvoje ČSSR na léta 1986-1990 a
výhled do roku 2000“ byl publikován
v plném znění v denním tisku. Krajské
noviny Nová svoboda, jej zveřejnila 26.
března.
Volby do NV
Volby probíhaly ve dnech 23.-24. 5. Za
náš volební obvod byl do sněmovny lidu

Federálního shromáždění zvolen s. Ing.
Zamazal Stanislav, je to předseda JZD
Jezernice. Do KNV za náš volební obvod byl
zvolen s. Ing. Ovád Rostislav. Je to
předseda JZD Osek n/B. Do ONV za náš
volební obvod byl zvolen s. Pospíšil
Ladislav vedoucí drobné provozovny MNV
ve Veselíčku.
Přípravě i vlastnímu průběhu voleb
v naší obci byla věnována ze strany MNV,
VO KSČ a MV NF veliká pozornost. Bylo
zpracováno
politicko
organizační
zabezpečení za jehož plnění byla odpovědna
Rada agitačního střediska ve složení:
Za MNV s. Čočková Stanislava
- pověřená řízením rady agitačního
střediska a jako koordinátor
jednotlivých akcí.
Za MV NF s. Čuda Miroslav
zodpovědný
za
přípravu
předvolební veřejné schůze, průběh
májových
oslav
a
činnost
agitačních dvojic.
Za VO KSČ s. Kropka Josef
- zabezpečí KD včetně reprodukční
hudby a zodpovídá za řízení
propagační komise
za DVÚ s. Koláček Miloslav
- výzdoba budovy zámku, nacvičení
kulturního pásma s dětmi z VÚ,
pomoci při instalaci výzdoby po vsi
– panely.

za SSM s. Pospíšil Ladislav
- instalaci panelů a hesel po vsi,
nacvičení
kulturní
vložky
z pionýry. Zajištění 10 pionýrů a 10
čl. SSM v krojích na hlavní dny
voleb jako průvodce po kulturním
domě.
Tajemník MNV s. Bouchal Jaromír
- zodpovědný za přípravu všech
písemností, materiálního zajištění
vlastního průběhu voleb.
Učitelka MŠ s. Vlachá Jana
- zajistí výzdobu budovy MŠ,
nacvičení
kulturního
pásma
s dětmi MŠ, relace do rozhlasu
MNV a výstavku regionálních
tradic.
Člena SPOZ s. Šedová Božena
- dohlédnout na úpravu panelu
SPOZ a ostatních společenských
organizací,
odvysílat
relace
v rozhlase MNV
Zástupce JZD s. Jadlovský Jiří
- zajistit úpravu před objekty JZD,
jejich výzdobu a autobus pro svoz
voličů do KD
za ZO SPO s. Hučín Antonín
- připraví články o práci agitačního
střediska do okresních novin a
výzdobu požární zbrojnice včetně
panelu o práci SPO.
za TJ Sokol s. Frélich Antonín

- zodpovídá za výzdobu sokolovny a
zajištění lektorů ze soc. akademie
pro přednášky pro mládež, prvovoliče a ostatní.
Předvolební aktivita
Zodpovědný přístup všech členů AS
k plnění daných úkolů se projevil na jeho
velmi čilé činnosti. V období od začátku
roku do 24. května bylo uskutečněno 48
různých
politicko
kulturních
a
společenských akcí, kterých se zúčastnilo
7 845 občanů. Mezi nejzdařilejší patřila
výstavka
„regionálních
tradic“
instalována v místnostech kulturního
domu v m.č. Tupci. Byla to i beseda nad
kronikou, při které byly promítány filmy
se sjezdu rodáků v roce 1984 a okrskové
celostátní spartakiády konané u nás
v obci v r. 1985. Velmi zdařilá byla
předvolební veřejná schůze, kde poslanci
MNV skládali své účty za práci
v uplynulém volebním období. Na ni byl
také poprvé zveřejněn plán hlavních
úkolů pro volební období 1986-90. Takto
lze hodnotit i lampiónový průvod
k pomníku padlých konaný v předvečer
výročí osvobození naší vlasti od fašistické
nadvlády v roce 1945 slavnou Rudou
armádou.
samozřejmě že ruku v ruce s těmito
kulturně-společensko-politickými akcemi

se měnila i tvář obce. Upravovaly se
předzahrádky,
veřejná
prostranství,
usilovně se pracovalo na demolici č.p. 62 –
Pacákovo, na úpravně výkupny ovoce,
opravě a rekonstrukci budovy volební
týden bylo občany na investiční i
neinvestiční části akcích „Z“ – zvelebení
1810 hodin.
Zahájení průběhu voleb
Vlastní
volby
byly
zahájeny
slavnostně ve 12 hod. 23. května projevem
stávajícího předsedy MNV s. Drahomírem
Spáčilem. Následoval kulturní program
žáků základní školy v Oseku n/B, volná
prohlídka výstavy „regionální tradice“ a
výstavy panelů prezentujících dosažené
výsledky
jednotlivými
společenskými
organizacemi, JZD, MNV, DVÚ. Byly zde i
panely s grafy a čísly o rozvoji obce do
budoucna. Svoz občanů do volební
místnosti v KD zabezpečoval autobus JZD.
Ty občané, kterým
zdravotní stav
nedovoloval použít autobus odváželi
jednotlivě osobními vozidly členové
volební komise.
V průběhu prvého dne voleb byl
každou celou hodinu krátký kulturní
program. Střídaly se v něm děti z MŠ,
chovanci DVÚ, žáci ZŠ v Oseku n/B, pionýři
a hudba osvětové besedy. Pěkně vyzdobená
volební místnost kulturní vystoupení

dětí, to vše tvořilo působivou atmosféru
na každého voliče. Mezi prvními, hned po
12 hod se k volební urně dostali společně
pracovníci drobné provozovny a MNV. Ve
13 hod to byl kolektiv členů Brigády
socialistické práce ze sadů, živočišné
výroby a vedení farmy JZD ve Veselíčku. Ve
14 hod přišli společně zaměstnanci DVÚ.
Ve 14:30 další skupina a to zaměstnanci MŠ.
V 16hod rovněž početná skupina členů
SSM. Nejmladším voličem byl Srubek
Richard a nejstarším paní Vybíralová
Barbora, která se v lednu dožila v plném
zdraví, 95 let.
Do voličských seznamů bylo zapsáno
569 voličů. Předáno bylo rovněž 569
hlasovacích lístků. Na žádném nebyla
zaškrtnuta všechna jména včetně příjmení
kandidáta. Na jednom hlasovacím lístku
bylo nejvíce škrtnutých příjmení a to u tří
kandidátů. Zvoleni byli všichni kandidáti
naprostou většinou hlasů. Zvoleni byli
všichni kandidáti naprostou většinou
hlasů. Celkem bylo zvoleno 35 poslanců
následujícího věkového a sociálního
složení. Do 35 let bylo zvoleno 12
poslanců. Od 35 let do 60 let 22 poslanců.
Nad 60 let 1 poslanec.
Dělníka 11,
družstevních rolníků 10, příslušníků
inteligence 8 a 6 ostatních. Členů KSČ
bylo 21, členů ČSL 1, bez stranické
příslušnosti 11 kandidátů.

Ustavující plénum MNV
Ustavující plenární zasedání proběhlo
dne 23. června, od 19:30 v sále kulturního
domu v následujícím programem:
1. Zahájení – schválení pořadu jednání,
mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise o ověření
voleb poslanců
3. Volba komise pro zpracování zápisu
jednání a usnesení
4. Slib poslanců
5. Volba jednotlivých komisí a orgánů
MNV
6. Zpráva o výsledcích při realizaci
usnesení XVI. sjezdu KSČ a úkolech
volebního programu na léta 19861990
7. Organizační záležitosti
8. Diskuse
9. Projednání a schválení usnesení
10. Závěr – občerstvení
Na úvod plenárního zasedání zazněla
Československá státní hymna. Poté se
z pověření výboru VO KSČ a stranické
skupiny poslanců – komunistů MNV ve
Veselíčku ujal slova s. Bouchal Jaromír.
Jednomyslně byl schválen pořad jednání a
složení mandátové komise, do které byli
zvoleni Ing. Haluska Alois, Lorencová
Marie, Lehnert Jiří. tato komise se pak

odebrala do vedlejší místnosti, aby
přezkoumala volební doklady a připravila
zprávu pro, s návrhem za účelem schválení
platnosti voleb. Příslušné doklady jim
předal s. Čuda Miroslav předseda volební
komise. Pionýrky, žákyně ZŠ v Oseku n/B
pozdravily plenární zasedání krátkou
kulturní vložkou. následovalo schválení
komise pro přípravu usnesení. Její složení:
Drábek
Jiří,
Pospíšil
František
a
Zemánková Kateřina, bylo jednohlasně
přijato. Formuli slibu poslance přednesla
s. uč. Hlobilová Jana a jednotliví poslanci
pak přistupovali k předsednickému stolu,
aby podáním ruky předsedajícímu s. Čudovi
Miroslavu a hlasitým slovem „Slibuji“
složili svůj poslanecký slib. U vedlejšího
stolu tento akt stvrdili ještě podpisem.
Během této doby všichni přítomní v sále
stáli. Následovala volba jednotlivých
orgánů, komisí nového MNV. Soudruh
Čuda Miroslav přednesl návrh, aby do
funkce předsedy byl zvolen opět s. Spáčil
Drahomír, který v této funkci v minulém
volebním období dosáhl významných
úspěchů a má osobní podíl na nebývalém
rozvoji obce. Všichni poslanci tento návrh
s uspokojením, potleskem přijeli. Soudruh
Spáčil byl jednohlasně zvolen předsedou
MNV Veselíčko na léta 1986-1990, Soudruh
Bouchal Jaromír zavěsil nově zvolenému
předsedovi MNV na krk insignie státní

moci. První blahopřání k opětovnému
zvolení přednesl s. Čuda Miroslav,
zástupce SSM, zástupce ONV, hosté a další.
Po tomto aktu předal s. Bouchal Jaromír
další řízení schůze již nově zvolenému
předsedovi. Soudruh Spáčil Drahomír
poděkoval za projev důvěry a přítomné
ujistil, že bude i nadále věnovat
zvelebování
obce
a
uspokojování
oprávněných požadavků občanů maximální
pozornost a veškeré úsilí.
Volba R MNV
Následovala volba tajemníka MNV.
Jednohlasně jim byl zvolen s. Bouchal
Jaromír. Ten pak do rukou předsedy MNV
složil ústavou předepsaný slib, jehož
formuli opět přečetla s. uč. Hlobilová
Jana.
Rada MNV podle § 48 odst.1 zákona o
NV má mít 9 členů a její složení bylo
zvoleno následovně:
Místopředsedu s. Lasovský Slavomír –
zvolen s výjimkou jednoho hlasu – s. Hučín
Antonín se zdržel hlasování. Předsedou
komise pro výstavbu a zvelebení byl zvolen
jednohlasně
s Ing.
Mrva
Jindřich.
Předsedou pro služby, byty a obchod byl
jednohlasně zvolen Hučín Antonín.
Předsedkyní komise plánovací a finanční
byla jednohlasně zvolena s. Caletková
Marie. Předsedkyní komise školství a

kultury byla jednohlasně zvolena s.
Čočková Stanislava. Předsedou komise
sociální jednohlasně zvolen soudruh
Drábek Bohuslav. Předsedou komise na
ochranu veřejného pořádku jednohlasně
zvolen s. Josef Lehnert.
Po volbě členů Rady MNV a zároveň
předsedů komisí následovala volba
tajemníků a ostatních členů jednotlivých
komisí.
Komise výstavby
Ing. Mrva Jindřich předseda
tajemník Skopal Vít
členové Pospíšil František, Frélich
Antonín, Pospíšil Ladislav, Suchánek
Jiří, Matuška Alois, Švarc František a
Klánich Adolf.
Komise služby, byty
Hučín Antonín předseda
tajemník Marková Zdena
členové Lehnert Jiří, Mrva Jiří, Hajda
Jiří, Hlobil Karel, Patrmanová Dana,
Čečil Jaroslav, Divila Jaroslav.
Komise sociální
Drábek Bohuslav předseda
tajemník Hlobilová Jana
členové
Suchánková
Marie,
Benhaeurová Zdena, Drábek Jiří,
Kubanová Anna, Panáková Božena,

Navrátilová
Hana

Ludmila,

Černochová

Komise finanční
Caletková Marie předseda
tajemník Lorencová Marie
členové
Jarošová
Marie,
Frgál
Drahomír,
Javorčeková
Emílie,
Pokorná
Gabriela,
Kelarová
Miroslava,
Komise školská
Čočková Stanislava předsedkyně
tajemník Grygarová Věra
členové Čuda Svatopluk, Kropka Josef,
Zemánková Kateřina, Hanel Radoslav,
Muchová Alena, Pokorný Ladislav ml.,
Skopalová Bohuslava
Komise OVP
Lehnert Josef předseda
tajemník Ing. Haluska Alois
členové Čuda Ladislav ml., Benhauer
Jaroslav st., Spáčil Milan, Bém Zdeněk,
Dohnal Štěpán
Sbor pro občanské záležitosti
Lasovský Stanislav předseda
tajemník Navrátilová Ludmila
členové Fridrišek Zdenek, Růžena
Plesová,
Věra
Mičulová,
Jana
Hučínová, Zdenka Juřenová, Dana

Šlégrová. Vedoucím SPOZ je s. Šedová
Božena. Schválení tohoto pomocného
orgánu MNV provede Rada MNV na
svém prvním zasedání.
Po volbě těchto orgánů MNV
přednesl s. Spáčil Drahomír, že plán práce
orgánů MNV byl písemně předán s dalšími
písemnosti všem poslancům při prezentaci,
tak že jej nebude opětovně předčítat a
vyzval poslance, aby rovněž tak si pozorně
přečetli i ostatní materiály a s věcnými
připomínkami či doplňujícími návrhy
vystoupili v diskusi. Dále přednesl zprávu
o výsledcích při realizování závěrů XVI.
sjezdu KSČ a návrh plánu volebního
programu. Ve svém vystoupení nastínil
způsob práce jakým hodlá MNV tento
volební program v novém volebním období
naplňovat.
Tajemník MNV s. Bouchal Jaromír
provedl úvod k diskusi a vyzval přítomné,
aby se k projednávaným otázkám postupně
vyjadřovali. První se přihlásil o slovo
zástupce ONV v Přerově s. Pavlík
Vlastimil. Ve svém vystoupení se zmínil o
celkové problematice na úseku NV, o
úkolech,
které
budeme
z celospolečenského
hlediska
v nadcházejícím volebním období řešit.
Připomněl význam našeho spojenectví se
SSSR a náš podíl v boji za světový mír.

Podal informativní zprávu o průběhu
voleb v rámci okresu ve které uvedl, že se
voleb zúčastnilo 99,6% zapsaných voličů.
Navržení kandidáti obdrželi 99,99 hlasů.
Celkem bylo zvoleno 2058 poslanců do
všech stupňů NV. Zdůraznil že NV jsou
určeny ke službě lidu a lidé si dobré,
obětavé práce poslanců váží. Práci MNV za
uplynulé volební období zhodnotil kladně.
Uvedl, že nově zvolené NV mají dobré
předpoklady navázat na práci svých
předchůdců. Úspěch zvýraznit, vnesou-li
do této tradice nové myšlenky, čerstvý
elán a chuť. Daná důvěra spoluobčanů nás
k tomu
zavazuje.
V závěru
svého
vystoupení poblahopřál všem zvoleným
poslancům a popřál všem osobně s.
Spáčilovi, aby se jim práce dařila a našli
v této zodpovědné práci plné uspokojení.
Po ukončení diskuse, ve které si vystřídali
ještě další hosté, přednesla s. Zemánková
Kateřina návrh na usnesení,který byl
jednohlasně přijat.
V závěru jednání s. Spáčil Drahomír
poděkoval všem složkám NF za aktivní
přístup k úkolům, jak v přípravě tak i
vlastním
průběhu
voleb.
Písemná
poděkování předal ZO SPO, které přebral s.
Suchánek Josef st., ZO ČSČK, které
přebrala s. Caletková Marie, ZO ČSZ, které
přebral s. Slaměník Zdenek, TJ Sokol, které
přebral s. Frélich Antonín. Plenární

zasedání ukončil popřáním pevného zdraví,
hodně elánu, trpělivosti ale i pochopení
do náročné práce. Vyslovil přesvědčení, že
společným úsilím se podaří všechny úkoly
v nastávajícím volebním období splnit.
Bude to ku prospěchu každého občana,
každého z nás, celé obce,
Zapisovatelkou
byla
určena
s.
Kelarová Miroslava a ověřovateli zápisu
byli pověřeni Skopal Vít a Suchánková
Marie. Plenární zasedání bylo zakončeno
internacionálou.
V závěru kapitoly o tomto významném
aktu, voleb do NV, uvádím i přehled
finančních nákladů, které pro jejich
zdárný průběh v naší obci byly vynaloženy:
Účet v Textilu Ostrava – vlajky
210,–
Odměna za psaní hesel
456,–
Textil Ostrava – monofil 492,20
Jednota Hranice – vlaječky 777,–
Tisk diplomů a blahopřání 490,–
Knihy na odměny
400,–
magnetofonový pásek
36,–
DP NV – doprava hesel z Přerova
355,–
gramofonové desky
180,–
občerstvení komisi v den voleb
1600,–
tužky, pastelky, fixy
176,50
kytice, věnec
476,–

JZD

Osek

n/B

–

nájem autobus
239,–
Textil Ostrava – ubrusy do KD
540,–
Fotografie poslanců
1382,50
Jednota Hranice – záclonovina
1890,–
DP NV – doprava panelů z Př.
213,–
DP NV – doprava dekorač.před.
329,–
Celkem bylo vynaloženo
10 552,80
slovy:
desettisícpětsetpadesátdvě
koruny a 80 haléřů
Počasí

20 minut o více 1,5 m. V obci Domašov nad
Bystřicí, kde je předsedou povodňové
komisi náš bývalý občan p. Šmigmátor
Zdenek lesník, to znamenalo zatopení
objektů JZD. Voda brala vše, co jí přišlo do
cesty. Tvárnice, cihly, pytle cementu,
ornici z polí, dříví ze staveb, domácí
zvířata, osobní majetek občanů. Z pstruží
líhně odplavaly mateční ryby, zmizeli raci,
které zde rybáři pracně rozmnožovali. Byl
přerušen el. proud a lidé v pyžamech po
tmě ustupovali před vodou na půdy a
střechy domů, kde čekali na pomoc od
požárníků a vojáků. Mnozí nestačili vzít
sebou ani osobní doklady, šperky, ošacení,
zkrátka nic.
Den před tím v pátek nevinný potok
Bystřička zcela ochromil chod závodu
Moravskoslezská zřídla v Odnrášově.
Voda si našla cestu všude. Otevřela si
okna v přízemí budov, z pantů vyvalila
dveře do sklepních prostor a ještě metr
vysoko
vystoupila
do
přízemních
místností. V našem nejbližším okolí jsme
rozmarnost počasí a jeho důsledky mohli
sledovat v průběhu měsíce června, kdy po
28hodinovém souvislém dešti došlo v noci
z 5. na 6.6. k vylití řeky Bečvy ze svého
koryta a vznikla rozsáhlá jezera po obou
březích. Při sledování denního tisku o
těchto
a
dalších
katastrofách
vyvolaných rozmarným počasím, si člověk

ještě více váží svého domova, své vesničky
schované pod úpatím oderských vrchů a
v duchu blahořečí našim předkům za
šťastnou volbu místa k jejímu založení.
Mezi největší katastrofu roku lze
počítat výbuch atomové elektrárny
v Černobylu na Ukrajině zaviněný ne sice
počasím, či přírodními vlivy, ale člověkem
jeho
nezodpovědností,
lajdáctvím.
Radioaktivní
spad
z havarovaného
reaktoru zasáhl i naše území a musela být
činěna opatření k ochraně zdraví našich
občanů. Zdravotnické orgány dvakrát
denně vyhodnocovaly měření a výsledky
z hlediska eventuálního dopadu na zdraví
lidí. Obrovské škody způsobené touto
havárii byly pro celý svět vztyčením
varovného prstu, aby ti, co rozhodují o
výrobě a využití nových druhů energií
v daném případě jaderné, si uvědomili, jaký
dopad na lidskou civilizaci může mít jejich
zneužití ve vojenství, ale i tenkrát,
nebudou-li dodržována všechna nutná
bezpečnostní opatření. Černobyl ukázal
celému lidstvu, že vymaní-li se živel
z lidské kontroly, ničí vše bez rozdílu. bez
ohledu na státní hranice či společenský
řád, nebo vojenské seskupení. Zkrátka
stává se hrozbou všeho lidstva. Celý
případ byl podrobně rozebírán ve
sdělovacích prostředích.

Zemědělství JZD
Vzhledem k průběhu počasí ale i
vlastním
organizačním
a
dalším
problémům, to letos neměli ani zemědělci
lehké. K výpadku došlo v rostlinné
výrobě. Byla proto přijata celá řada
opatření, která by měla zajistit obrat
k lepšímu. Prvním z opatření byl přechod
na stabilní osevní strukturu, která byla
pro naše družstvo vypracováno ÚVSH.
Tato osevní struktura respektující
požadavky plodin, zabezpečuje pravidelnou
rotaci kultur. Pozitivní výsledky však
nejsou záležitostí jednoho roku, takže
uvidíme za pár let, jak se tato osevní
struktura
projeví
na
hektarových
výnosech. Ozimné obiloviny, pšenice i
ječmen, byly zasety v agrotechnických
lhůtách a kvalitních odrůd. Jsou to
odrůdy Zelar, Regina, Hana a při jejich setí
bylo již přihlédnuto k jejich požadavku na
předplodinu. Takže již příští rok ukáže
správnost
tohoto
postupu.
Jakých
hektarových výnosů v různých druhů
plodin
bylo
v roce
1986
v našem
ekonomickém celku JZD Osek n/B vlastně
dosaženo u obilovin
Výnosy za rok 1985
1986
pšenice ozimná 51q/ha
46q/ha
pšenice jarní 45q/ha
40q/ha
ječmen ozimný 48q/ha
51,10q/ha
ječmen jarní 46q/ha
42q/ha

oves
43q/ha
40q/ha
obiloviny celkem
49,7q/ha
45,4q/ha
Nedobré klimatické podmínky se
projevily i na výrobě objemových krmiv.
Řízkostrojkových siláží bylo vyrobeno 6
554 t což činí jen 69,7% výroby r. 1985.
Kukuřice siláže byly vyrobeny v množství
5 928,6 t. V první jakostní skupině 43,8%,
v druhé 56,2 %. Kukuřice byla silážovaná
při 25-30% sušiny. U sena bylo dosaženo
výroby 987,9 t, což je pouze 79,8% výroby r.
1985. Do II. jakostní skupiny bylo zařazeno
76,8% a do III. třídy 23,2%. S rostlinou
výrobou používáním mechanizace, úzce
souvisí i spotřeba náhradních dílů. Na
tomto úseku bylo docíleno snížení
spotřeby o 7,4% tj. 184 000. Vedení JZD
vydává pravidelně „Zpravodaj“ jehož náplň
je směsice informací ze všech úseků
činností družstva. letos vychází již jeho
XV. ročník. Vychází v něm i zajímavé
informace poodhalující příčiny úspěchů a
nedostatků, které se v družstvu dostavují.
Jeden z nich týkající se z větší míry
katastru naší obce si dovolím přepsat
doslovně: Je obecná kronika členů
družstva k zaplevelení sadů, zejména jahod
a všech ostatních porostů oprávněná?
Názor na tuto kritiku nám sdělil technik
pro ochranu rostlin Ing. Václav Hudec.

Motto: Kde shodná vůle chybí při
práci, vše se nohama vzhůru obrací.
I.A.Krylov
Na první pohled na sady, rybízovny je
kritika oprávněná. ale můžeme se spokojit
s tímto konstatováním? Zcela určitě
nikoliv. Proč tedy dnes musíme přiznat, že
sady, rybízovny kdysi naše chlouba – o
čemž svědčí medaile z různých výstav,
návštěvy významných delegací – jsou dnes
v takovém žalostném stavu.
My všichni, včetně hospodářského
vedení – protože jsme na jedné lodi – si
musíme položit otázku, proč jeden úsek RV,
který měl být v našem JZD prioritní, který
měl být nosným pilířem ekonomiky našeho
družstva je v tak špatném stavu z hlediska
zaplevelenosti,
zapojenosti
porostu,
celkovém stavu. Ta změna zde nenastala ze
dne na den, ale příčin je celá řada. O těch
nejhlavnějších je nezbytné si něco říci
blíže, i když mohou být diskutabilní a
někomu se může zdát, že je to pohled jen
z jedné strany. Nakonec však bude muset
uznat, že někde je prapříčina stavu našich
sadů i rybízoven.
Lidské vztahy bývají někdy velmi
složité, zvláště jsou-li umocněny pocitem
osobní moci, neomyslností, osobními
neshodami a furiantstvím. Tak nám odešel
první zahradník – to byla chyba největší –

odešel druhý a třetí zahradník? Jenže
zahradnictvím
má
svá
specifika,
sadovnictví zvláště výrazné a ne každá
agronom může se stát přes noc
zahradníkem. Není žádná nadsázka, že
agronom se učí celý život, nedává je tak
rozmanitá, přestože má své zákonitosti,
nedává nic zadarmo. No a v období těchto
změn v zahradnických – agronomech, se
vlastně rodily i základy současného
stavu, které vyústily do dnešního
nedobrého stavu. Na tomto konec konců
nemohou nic změnit ani jakékoliv
chemické zákroky, které se navíc
z různých
příčin
ani
nevykonaly
(ponechání
vyřezaného
dřeva
v meziřádcích, dovoz včelstev do černého
rybízu a další vlivy). Něco málo se
provedlo, ale opožděně, bez ohledu na
špatnou funkční schopnost aplikátorů (za
což ale ti kteří ho sestrojili nemohou a
nemůžeme jim v tomto směru nic vyčítat).
Vím, že tyto řádky nejsou potěšením
pro čtenáře a věřte, že ani pro autora,
zvláště protože v brzké době nám začnou
platit nové tržní zákony (které doposud
byly opomíjeny) a i když jsme mívali vždy co
nabídnout z našich sadů, budeme ve chvíli
nejpřitažlivější tak trochu mimo hru, a to
je škoda největší. Jak tedy dál
v zahradnictví? Poučme se z motta a jistě

to bude snazší, ale cesta vzhůru bývá vždy
dlouhá a trnitá.
V běžné polní výrobě potřebujeme ještě
dva roky na odplevelení, i když leckomu se
to bude zdát troufalé tvrzení. Nepřijde-li
zase nějaký zásah do organizace a řízení
agronomů je tento termín splnitelný.
Půjde-li dobrá agrotechniky ruku v ruce
s chemií, která je ovšem náročná, poučme
se z chyb minulých, ať start našeho JZD
alespoň v této oblasti přestavby je jistější
a lepší.
„Nesmíme zavírat oči nad dnešními
nedostatky, neboť zítra nebo pozítří je
budeme otvírat dokořán“.
V zápise za příští rok se podrobněji
zmíním o nové kultuře, do jejíž výroby se
JZD letos pouští a to o hlívě ústřičné.
Rovněž tak o situaci na úseku investiční
výstavby. Zde nás bude v prvé řadě zajímat
stav budovy – ubytovny ve Veselíčku –
v bývalém Lapači, jehož rekonstrukce se
chýlí k závěru.
Nový prvek se objevil ve způsobu
rekreace členů družstva. Od letošního
roku je možnost rekreace větší a to o
možnost v rekreační oblasti Čalova, kam
JZD umístilo 2 ks obytných přívěsů. Další
způsob rekreace se nabízí v doposud
rozestavěném rekreačním domku poblíž

Karlovy Studánky, který družstvo pro
tento účel zakoupilo.
Jak jsem již uvedl, letošní rok se
zemědělcům moc nevydařil. Připočteme-li
k tomu ještě i požár, který si také ukousl
notný díl ze společného krajíce (vyhořel
kravín v Oseku n/B) pak si jistě modrý
řekne buďme rádi, že je za námi.
Budovatelská činnost
Přestože se letošní rok vyznačoval
významnými
politicko
společenskými
událostmi,
které
si
vyžádaly
od
funkcionářů MNV hodně času a úsilí, aby
byly zvládnuty na úrovni , přesto
budovatelské úsilí našich občanů bylo
vysoké. Opět naše obec zkrásněla, život
v ní se dále zlepšil. V loňském roce byla
zahájena významná akce „Z“, kanalizační
přípojka mezi Osekem n/B a Veselíčkem.
Letos
22.
října
byla
tato
akce
zkolaudována. V příloze tohoto zápisu je
článek Nového Přerovska referující o této
stavbě.
Další významnou akci roku byla
demolice domu včetně hospodářských
budov. Celý objekt byl zbourán včetně
úpravy terénu po demolici během jednoho
měsíce. Práce byla zahájena v dubnu a
ukončena v květnu. Na jejím místě má být
postavena nová prodejna a restaurace.
Soudruh Spáčil Drahomír vyvíjel značné

úsilí, aby byla vykoupena i sousední
hospodářská usedlost, dnes již také
v dezolátním stavu č.p. majitelka vdova p.
Derychová Marie. Přestože zajistil
finanční prostředky na výkup i náhradní
ubytování pro majitelku pro nepochopení a
kaprice její se toto nepovedlo.
V měsíci listopadu byly předány do
užívání garáže postavené na místě bývalé
Palírny. Tři byly ponechány pro potřebu
MNV, jeho drobnou provozovnu a jedna
předána požárníkům pro umístění požární
cisterny CAS 25. Úspěšně byla dokončena i
první etapa – přestavba budovy ZŠ pro
kanceláře MNV a ubytování důchodců.
Více místa o této Z bude věnováno příštím
rokem, kdy má být provedena kolaudace
celého objektu, včetně rehabilitačního
střediska.
Další zlepšení vzhledu zámeckého
parku nastalo postavením opěrné zdi na
místě skládky odpadu a paliva pod bývalým
Novým
stavením.
Rovněž
akce
Brontosaurus
organizované
českým
svazem ochránců přírody jsou na vzhledu
parku znát. O této snaze mladých lidí, ale
pracovníků
vlastivědného
muzea
J.A.Komenského v Přerově referovala
Mladá fronta dne 27. srpna celou 3.
stranou, která měla palcový titulek
Veselo ve Veselíčku.

Jistě nebude na škodu, zmíním-li se o
budovatelské
a
celkové
činnosti
společenských organizací, které v obci
sehrávají
rozhodující
úlohu
při
zabezpečování
společenského
života,
z pohledu na uplynulé volební období.
Dohlížecí výbor lidového spotřebního
družstva. Jednota zkratka DV LSD Jednota
ve Veselíčku má v socialistické péči
prodejnu 155 samoobsluha, na které jen po
zahoření v roce 1983 odpracovali její
členové 860 hod. Na úpravě starého
přístřešku a výstavba skladu na palivo
terénní úpravy před prodejnou a drobné
údržbářské práce si vyžádaly 1150hod. Na
akcích Z organizovaných MNV bylo členy
DV LSD odpracováno 600hod. Velký
význam této společenské organizace,
který se nedá vyjádřit hodinami, spočívá
v tom, že pomáhá formovat vědomí mladé
generace.
Na základě dohod o spolupráci s DVÚ
– dětský výchovný ústav a SSM –
socialistický svaz mládeže, provádí každý
rok I. kolo soutěže pokrokových tradic.
Organizuje přednášky na téma „nad
kronikou naší obce“, „o historii zámku“,
„vztah valašských zbojníků k Veselskému
panství“ a další, kterými v mladých lidech
probouzí zájem o prostředí, ve kterém se
narodili, žijí, které je jim domovem.
Zástupci DV LSD nechybí žádný rok při

štědrovečerní tabuli mezi dětmi ve VDÚ,
kde dětem předají dárek, pobesedují s nimi.
Navštěvují je v letním pionýrském táboře.
Jsou při předávání občanských průkazů.
Pomáhají při organizování kulturně
společenského života v obci jak vlastními
akcemi,
tak
v součinnosti
s jinými
společenskými organizacemi.
Zahrádkáři
Český zahrádkářský svaz – ČSZ za léta
1981-86 odvedl rovněž notný kus práce. Pří
úpravě předzahrádek bylo odpracováno 5
107 hodin. Při pomoci v době nárazové
špičkové práce v JZD to bylo 2 691 hod. Při
sklizni rybízu na spolkové rybízovně
odpracovali členové 2 395 hod. Úprava
terénu u čekárny ČSAD u Kramplového, při
betonování rampy u výkupny ovoce a
dalších akcích to bylo dalších 1 838 hod.
Sena z mechanizačně nepřístupných ploch
sklidili 90q. Pro rozšíření odborných
vědomostí byly zorganizovány 4 odborné
přednášky a 18 tematických zájezdů. Do
akcí Rozkvetlá ulice a soutěže o nejhezčí
zahrádku bylo zapojeno 22 členů. DV LSD
Jednota v m.č. Tupci sice nevykázala na
svém panelu v KD při volbách počty
odpracovaných hodin, je však o této
organizaci známo, že je aktivní, pracovitou
organizací. Na akcích Z má rovněž
významný podíl. Oslavy různých výročí by

bez finančního přispění DV LSD Tupec
neměly takovou úroveň, jakou vždy mají.
Finanční příspěvek na oslavy MDŽ činil
např.
400Kčs.
V rámci
oslav
mezinárodního dne dětí uvolnili pro děti
v MŠ částku 1 000Kčs. na fond solidarity
odeslali 600Kčs. Vzorně se starají o
prostředí kolem prodejny masa a
smíšeného zboží.
Červený kříž
Československý červený kříž – ČSČK je
společenská organizace, která v tomto
volebním období zaktivizovala svou
činnost.
Při poskytování první pomoci občanům
odvedly dobr.sestry
140h
Při asistenci na sportovních a
branných akcích to bylo
843h
Zabezpečení programu „úcta ke stáří“
si vyžádalo
215h
Dobrovolné pečovatelky věnovaly
nemocným
1037h
Na návštěvy u osamělých starých
osob potřebovaly 725h
Při ochraně životního prostředí –
jarní a zimní směny
1
027h
Péče o veřejnou zeleň na veřejných
prostranství si vzala 1 085h
Zemědělcům v době špičkových prací
vypomohli
1
190h

Nasbíráno bylo 47 kg léčivých bylin.
Zorganizováno
pro
spoluobčany
9
lékařských přednášek. Pro mládež, hlavně
pro mladé požárníky před soutěžemi 15
přednášek. Pro ženy z BSP v živočišné
výrobě to byly 3 přednášky a s dětmi v MŠ
besedovaly 10x o zdraví a bezpečnosti při
hrách a pobytu v přírodě. Bohatá je
celková vnitrosvazová činnost výchova
vlastních
členů
formou
získání
odbornosti „Zdravotník ČSČK“.
Za svou všestranně bohatou činnost
obdržela tato společenská organizace
v tomto volebním období celou řadu
čestných uznán a ostatních poct. V roce
1981 obdržela čestný titul „Vzorná
základní organizace“, „Čestné uznání OV
ČSČK za příkladnou a obětavou práci“.
V roce 1985 „Čestné uznání R MNV“ ve
Veselíčku. OV ČSČK v Přerově ZO další II.
stupně vzorné ZO a dále čestný titul –
držitel bronzové plakety. Řada členů
obdržela při oslavách 40. výročí
osvobození čestná uznání různého stupně
za aktivní podíl při budování socialistické
vlasti. Vyznamenání III. stupně s právem
nosit Modrou stužku obdržely sestry a
bratři: Pokorná Gabriela, Javorčeková
Emilie, Klvaňová Vlasta, Polášková Marie,
Hučín Antonín, Drábková Marie a
Caletková Marie. Vyznamenání II. stupně

s právem nosit Modrou stužku obdržela
sestra Hasoňová Marie.
Činnost TJ Sokol
Vysokou pracovní aktivitu v minulém
volebním období prokazovali také členové
TJ Sokol, kteří při různých akcích
odpracovali 10 960 hodin. O této
společenské organizaci je každoročně
dosti podrobně psáno, takže pro rok 1986
se bude konat až v lednu roku 1987, pak
bude této organizace věnováno více místa.
Z letošních akcích uvádím alespoň velmi
zdařilý trunaj v odbíjené, který z pověření
OV ČSTV, jeho sekce zájmové a rekreační
tělovýchovy opět TJ Sokol zabezpečovala.
V Novém Přerovsku ze dne 20. 9. 1986 je
této akci věnován článek.
Požárníci
Další
významnou
společenskou
organizací je ZO SPO – svaz požární
ochrany. Za minulé volební období
odpracovali požárníci na různých úsecích
společensky prospěšné činnosti celkem 27
447hod. I o této společenské organizaci je
každoročně podrobněji psáno, přesto
alespoň
stručný
přehled
akcích
organizovaných ZO SPO na úseku činnosti
s mládeží. V roce 1981 se zde konal Krajský
sraz MP v rámci celostátní hry Plamen.
V roce 1982 okresní sraz MP CH Plamen.
V roce 1983 Krajský sraz dorostu požární

ochrany za účasti československé televize
a ještě okresní sraz MP. Na letošním
v pořadí tedy již čtvrtém ročníku
okresních srazů mladých požárníků se
zúčastnilo 640 dětí a dospělých. O
činnosti této organizace je často
publikováno v okresním tisku i v časopise
Požární ochrana.
Svazáci
Často se mezi lidmi hovoří na adresu
dnešní mladé generace ne právě lichotivě.
ZO SSM v naší obci si však svou činností
buduje dobrou pozici ve veřejném mínění.
V průběhu uplynulých 5ti let byli mladí
lidé zapojeni do různých akcí. Pomáhali při
výstavbě KD, při stavbě opěrné zdi kolem
parku, na demolici palírny, výstavbě
garáží. Dá se říci, že na každé budovatelské
akci byli mladí zastoupeni. Aktivně
spolupracovali při organizování kulturně
společenských akcí a sami uspořádali
celou řadu zajímavých akcí. Byl to
autobusový zájezd na zámek do Milotic.
Hromadný výstup na Helfštýn. Pořádali
různé soutěže jako „šest míčků do
klobouku“. Každý rok zábavné, mikulášské
odpoledne spojené s nadílkou. Taneční
zábavy a v roce letošním i ples včetně
předtaneční polonézou, kterou s nimi
nacvičila s. učitelka Jana Hlobilová.
V letním období to bývá posezení u

táboráku s kytarou. V oblasti sportu
organizovali okresní turnaj svazáků
v odbíjené. Řada členů se účastní
celostátních turistických
akcí, jako
dálkového pochodu Praha – Prčice,
Putování jižní Moravou, výstupu na
Sněžku. Hojná byla účast členů na
výjezdech za sněhem do okolí Tesáku.
Pro rozšiřování a upevňování svých
politických a všeobecných znalostí
uskutečnili besedu s přímým účastníkem
Přerovského
povstání
s Antonínem
Hradílkem z Přerova a tematický zájezd do
rodiště Marušky Kadeříkové. Pochod na
Zákřovsky žalov uskutečnili společně
s pionýry. Jejich dá se říci, kladný vztah ke
své obci byl R MNV také oceněn udělením
čestného uznání.
Výchovný ústav
Ke změně došlo v názvu školského a
výchovného zařízení odboru školství KNV
ve zdejším zámku. DVÚ – což znamenalo
dětský výchovný ústav již neexistuje. Dnes
je to VÚDM – výchovný ústav pro děti a
mládež. Toto zařízení slouží k převýchově
dětí od 10 do 18 let. Jeho kapacita je 65 dětí.
Výuka je dnes rozdělena na zvláštní a
základní školu a na střední odborné
učiliště se zaměřením na zemědělskou
výchovu. Jedná se dále o samé chlapce.
Jejich pracovní aktivita, zvláště u těch

starších je na dobré úrovni. Chlapci se
zúčastňují na akcích Z, spolupracují se
společenskými organizacemi TJ Sokol, ZO
SPO a DV LSD Jednota. Velký díl pracovní
činnosti věnují také svým patronátním
závodům. Keramo Hněvotín pomáhali při
rekonstrukci dílen. V n.p. Meopta zase při
údržbě
rekreačního
střediska
v Karlovicích. Čest obci Veselíčku udělali i
při zabezpečování úkolů ministerstva
školství
ČSR
celostátní
olympiády
dětských
výchovných
zařízení.
Její
vyhodnocení za účasti významných hostí
se uskutečnilo v naše kulturním domě. Ve
zdejším JZD, kde mají defakto své učňovské
středisko jsou velmi často na výpomoci a
to zvláště při sklizni úrody všeho druhu.
Školství
Po ukončení působnosti ZŠ v obci je
zde již vlastně jediné školské zařízení a to
MŠ. V tomto roce odchází do důchodu
dlouholetá obětavá ředitelka Marie
Polášková. Její angažovaný, příkladný
výkon
učitelského
povoláni
byl
zhodnocen místními i okresními orgány
při jejím loučení. Rovněž v Novém
Přerovsku byl jejím ukončení aktivní
pracovní činnosti věnován článek. Novou
ředitelkou MŠ byla jmenována dosavadní
učitelka,
avšak
s vysokoškolským
vzděláním s. Stanislava Čočková.

V závěru školního roku došlo ke
vloupání do MŠ. Došlo k odcizení
magnetofonu
a
nějakých
dalších
podrobností. Jako pachatelé byli druhého
dne zjištěni malí chlapci bydlících rodin
na JZD. Věci byly vráceny a s rodiči i dětmi
byl ve škole učiněn pohovor. MŠ
uskutečnila s dětmi za školní rok 1985-86
celkem 45 mimoškolních akcí.
Kultura v obci
Pestrý byl letošní rok i po stránce
konání tanečních zábav. Člověku se nechce
ani věřit, že je vůbec ještě čas, při vší té
veřejně
prospěšné
činnosti
na
organizování zábav. Do letošního roku
jsme vstoupili zvesela, silvestrovskou
veselicí. Účast na místenky Hrála
„Osečanka“. První ples patřil TJ sokol.
Hrála
„Zašovjanka“.
Předtaneční
polonézou. Moc se místní dívenky a
mládenci líbil. Další ples organizovali
požárníci. Hrála „Omega“ Požárníci
zorganizovali také další zábavnou akci
„vodění medvěda“. Konalo se 8. 2. za účasti
27 masek. Hrála „OB“. Vojenské statky a
lesy Lipník pořádali 13.2. v KD další ples.
Zdařilý byl ples zemědělské a venkovské
mládeže okr. Přerov, který z pověření OV
SSM zajišťovali v KD místní svazáci. TJ
Sokol uskutečnila 2. 3. zájezd do divadla
v Olomouci a na zpáteční cestě přátelské

posezení u Matesa na Daskabátě.
Ve
spolupráci TJ Sokol, ZO SPO, Ob proběhly
oslavy MDŽ, jejichž součástí bylo
divadelní představení klasické hry
„Lakomec“. Hráli ochotníci z Brodku.
V letním období 7.6. uspořádali členové
mysliveckého
sdružení
Osek
n/B
v sokolské zahradě taneční zábavu.
V červenci 6.7. brigádníci JZD ubytovaní
v tělocvičně a v KD uspořádali v sokolské
zahradě diskotéku. Ještě tentýž měsíc 26.
opět taneční zábava v sok. zahradě
tentokrát byli pořadateli zahrádkáři.
V průběhu měsíce srpna se konaly dvě
diskotéky opět pro brigádníky JZD a jeden
velký podniky „srpnová noc“, kterou
organizoval SPO. Účast byla 1 050 osob.
V měsíci říjnu opět požárníci uskutečnili
již tradiční hodovou zábavu, konanou
vždy na Františka v m.č. Tupci. Hrála pět
Omega.
Pohyb obyvatelstva v průběhu roku
byl následující.
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Narození
29/1 Kořínková Kristýna (Veselíčko
19/2 Hnilica Antonín (Veselíčko 7)
15/3 Kubáňová Kristýny (Veselíčko 159)
25/3 Coufalová Blanka (Tupec 48)
6/5 Frgalová Eva (Veselíčko 199)

53)
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25/5 Pagáč Michal (Veselíčko 5)
29/5 Šobáň Josef (Veselíčko 95)
4/6 Hanák Pavel (Veselíčko 149)
17/6 Suchánková Michaela (Veselíčko
1/7 Pecha Karel (Veselíčko 55)
31/8 Sehnálková Ilona (Veselíčko 43)
30/9 Hanel Jiří (Tupec 44)
20/10 Kuchrýková Darina (Veselíčko
22/11 Hučínová Aneta (Veselíčko 150)

Přistěhovaní
9/1 Matušková Františka Veselíčko 81
(Ostrava 1, Vaňkova 23)
29/1 Pagáč Rudolf Veselíčko 5 (Lipník
n/B, Na Bečvě 877)
4/2 Kubáňovi Milan, Věra Veselíčko
159 (Hranice, Přátelství 11)
9/4 Hanel Radoslav Tupec 44)
(Olomouc, Lazecká 1)
21/4 Střelcová Miroslava Veselíčko 67
(Osek n/B)
16/6 Lániková Marie Veselíčko 7
(Přerov, Klivarova 6)
9/6 Ing. Navrátil Dušan Veselíčko 189
(Tistín-Koválovice)
11/7 Huňka Jiří Veselíčko 173
(Radvanice 16)
26/9 Krátký Pavel Veselíčko 41
(Přerov, Kabelíkova)

23/10 Hanzlíková Hana Veselíčko 63
(Dolní Újezd 57)
24/11 Šimeček Vilém Tupec 65 (Přerov,
Na odpolední)
1/12 Giblovi Zdenek, Dana Veselíčko 98
(Lhota 47)
Uzavřená manželství
11/1 Yveta Kropková + Pagáč Rudolf
22/3 Ivona Látalová + Hanel Radoslav
19/4 Jaromír Střelec + Janáková
Miroslava
25/4
Hruška
Antonín
+
Schvarezingerová Ludmila
7/6 Eva Trávničková + Ing. Navrátil
Dušan
28/6 Jitka Skopalová + Huňka Jiří
23/8 Zbyněk Kravec + Břeškovcová
Eliška
1/8 Ivona Ondruchová + Volný Jiří
9/8 Eva Zemánková + Kelner Luděk
20/9 Jaroslav Hanzlík + Paculová
Hana
25/10 Milena Navrátilová + Trefilek
Jiří
Odstěhovaní
9/1 Sehnálek Jaroslav Veselíčko 43
(Přerov, Jaselská 10)
24/1 Šimoník Antonín Tupec 58 (Lipník
n/B, Jezerská 465)

30/1 Mareček Josef Veselíčko 1
(Přerov, Novosady)
4/3 Březovská Antonie Tupec 22
(Pavlovice 95 domov důchodců)
13/3
Kořínkovy
Jitka,
Kristýna
Veselíčko 135 (Výkleky 65)
5/5 Mikšíková Božena Tupec 61 (Lipník
n/B, Trnávka )
7/5 Mikšík Zdenek Veselíčko 155 (Praha
5, Bellašova 1802)
30/6 Paličkovi Milada, Miroslav,
Miroslava Tupec 63 (Olomouc,
Koželužská 799)
28/6 Kolek Josef Tupec 45 (Orlová,
Lutyně 1224/3)
28/6 Coufalovi Milan, Jana, Blanka
Tupec 48 (Orlová, Lutyně)
28/6 Volná Ivona Veselíčko 133
(Ostrava, Barthovice 250)
29/9 Derych Alois Veselíčko 93
(Blansko, Borisoglebská 64)
29/9 Málková Štěpánka Veselíčko 163
(Přerov, U Strhance 3)
2/10 Zapletalová Karmélie Veselíčko
22 (Hranice, Jungmanova)
13/10 Huňkovi Jiří, Jitka Veselíčko 173
(Přerov, Předmostí 47)
20/10 Povolná Anežka Veselíčko 12
(Osek n/B 42)
24/10 Kelnarová Eva Veselíčko 36
(Prosenice, Záběštní Lhota 23

28/12 Spáčilová Julie Veselíčko 86
(Dřevohostice, R.lhota – DD)
28/12 Hruška Antonín Veselíčko 110
(Praha 10, Gercenova 934)
Zemřelý
30/1 Kravcová Helena Veselíčko 154
30/3 Lehnertová Marie Veselíčko 144
30/6 Zábranský Jan Tupec 16
18/7 Hanzlík Jaroslav Veselíčko 63
1/11 Hluší Josef Veselíčko 43
28/11 Pospíšil Ladislav Veselíčko 39
10/12 Pokorná Ludmila Veselíčko 54
V letošním roce byla poměrně k jiným
létům nízký úmrtnost. Mezi sedmi
zemřelými je i pan Hluší Josef. Byl to
člověk, který se zapsal do kulturního
života významným životním optimismem.
jako hudebník a vedoucí hudby OB ve
Veselíčku zpříjemňoval hudbou život nám i
občanům v širokém okolí. Jeho pohřbu se
zúčastnilo nebývalé množství lidí. Přes
padesát muzikantů, zástupců všech
okolních hudebních těles. Smuteční projev
nad jeho rakví jménem sboru pro občanské
záležitosti při MNV pronesl Antonín
Hučín, zástupce svazu požární ochrany,
který zakončil verši, do nichž tklivě hrála
křídlovka pan Aloise Kláře z Prosenic.
„Volá trubky hlas, volá jednoho z nás,
dnes Tebe k spánku ukládá, zítra jiného

zas. Děkujeme ti Pepo naposled, za radost
cos hudbou jsi rozdávala, žes snažil se o
lepší svět a pomocnou ruku vždy podával.“
V tomto roce 6. května zemřel také
vedoucí tajemník KV KSČ v Ostravě, člen
ÚV NF ČSSR, poslanec Sněmovny lidu
Federálního shromáždění ČSSR, soudruh
Miroslav Mamula ve věku 55 let. Do
funkce
vedoucího
tajemníka
severomoravského KV KSČ byl zvolen
v roce
1970.
Během
šestnácti
let
několikráte navštívil okres Přerov, JZD
Osek n/B a byl hostem i v naší obci, při
prohlídce rybízoven a višňového sadu nad
Švrčovským
kopce.
Zemědělství
jej
zajímalo ze všech resortů národního
hospodářství nejvíce. Jemu a pobytu mezi
družstevníky věnoval nejvíce času. Čest
jeho památce.
Letošní rok byl rekordním počtem
narozených 14 dětí. V roce 1984 se
narodily jen 4 děti.
Dne 27. dubna ve 12:45 se rozzvučela
siréna, aby svolala požárníky a občany
k hašení lesního požáru v prostoru nad
vesnicí, poblíž kapličky. Hašení se
zúčastnilo 78 požárníků, 32 chatařů
místních občanů. V krátké době byl požár
zlikvidován, avšak hlídán les, byl po celou
noc a dopoledne příštího dne. Během noční

hlídky, kterou konali požárníci Hajda Jiří
a strojník Hučín Stanislav s CAS 25 museli
odjed ještě k požáru uhlí do Dolního
Újezdu. Po dobu jejich nepřítomnosti
střežil požářiště pracovník lesů Mucha
Antonín.
Předseda MNV s. Spáčil
Drahomír v rozhlase poděkoval všem za
rychlou účinnou pomoc, díky které byl
požár beze škod. S 13 chlapci z dětského
domova přispěchalo na pomoc 120 občanů.
Hašení se zúčastnily následující
požární jednotky: Veselíčko, Dolní Újezd,
VPÚ Přerov, VPÚ Lipník n/B, ČSLA Lipník
s CAS Tatra, kterou řídil vojín Navrátil
Radek místní občan, dále Bohuslávky, Osek
n/B, Staměřice a Skoky.

Rok 1987
Jestliže jsem loňský rok nazval
vzhledem k významným jednáním, která
během jej probíhala, rokem mimořádně
významným, jak pak nazvat rok letošní? Je
těžké vyzvednout do popředí jednu
událost, když jich během roku bylo tolik
pro naše národy, řekl bych historicky
významné. Záleží tedy jen na čtenáři,
kterou z událostí bere za prioritní on, či
bude souhlasit se mnout.
Z mnoha oněch významných událostí
si dovolím uvést na prvém místě čtvrtek 9.
dubna. V tento den přijel na oficielní
přátelskou
návštěvu
naší
země
představitel Sovětského svazu, muž, který
svými názory, postoji v celosvětovém
měřítku patří mezi nejčastěji citované, muž
s největší popularitou, k němuž upírají své
naděje miliony obyvatel naší planety,
desítky národů. Naší zemi, i celou Evropu
nevyjímaje – soudruh Michal Gorbačov.
S příchodem s. Gorbačova do vedení KS
SSSR zavál nový vítr. Slova „glasnost“ –
otevřeně říci svůj názor „pjeretrojka“
přestavba, se staly pojmy. jeho návštěva
v naší vlasti byla námi obyčejnými lidmi
přijímána s obrovskou nadějí, že se stane
impulsem k nutným změnám, k nastolení
nových pořádků i v naší vlasti. Bylo toho

mnoho, co během krátkého – tří denního
pobytu v naší zemi shlédl, navštívil,
vysvětlil, poradil a řekl. Snad nejvíce
komentovaným a to po celém světě bylo
jeho vystoupení v Paláci kultury v Praze,
kde mimo jiné řekl: cituji Rudé právo 13.
dubna 1987 – v duchu nového myšlení
nýbrž výsledek seriózního rozboru situace
v Evropě. Pojem „celoevropský dům“
znamená
především
uznání
určité
celistvosti, třebaže jde o státy s rozdílným
celospolečenským systémem a jsou členy
vojenskopolitických bloků stojících proti
sobě. Evropa, především střední Evropa, je
plná zbraní, její koncentrace je zde 20x
větší než je celosvětový průměr. Je
dokonce větší než v krizových oblastech
světa např. Blízkém východě a jinde.
V armádách
varšavské
smlouvy
a
Severoatlantického paktu stojí proti sobě
tři miliony mužů. Desetitisíce bojových
letadel a tanků, děl, transportérů včetně
raket. na území Evropy pracuje přes 200
bloků atomových elektráren. Je zde
značně rozsáhlý chemický průmysl. To je
hrozba týkajících se všech evropských
států malých či velkých, jakékoliv
politického společenského zřízení. Nemá-li
se náš krásný kontinent změnit v jaderný
hřbitov, musí být dosaženo snížení
vojenského napětí. Budoucnost nám ukáže,

jak dokážeme společně tato varování, tuto
tvrdou realitu změnit k lepšímu.
Vynechám-li celou řadu dalších
významných akcí, pak rozhodně trochu
místa nutno věnovat 7. zasedací ÚV KSČ
konaného v Praze v prosinci 17. ve
Španělském sále Pražského hradu. Celé
jednání, jeho průběh konce konců i přijaté
usnesení bylo, poznamenáno měnící se
situaci ve strategii vedení naší ČSSR jak po
stránce hospodářské a dá se říci, že po
všech stránkách, ve všech oblastech
života. Jako velmi významný bod tohoto 7.
zasedání ÚV KSČ nutno uvést, uvolnění
Gustava Husáka z funkce generálního
tajemníka ÚV KSČ. Do čela byl zvolen
soudruh Miloš Jakeš.
V průběhu prvního dne zasedání nově
zvolený generální tajemník přednesl
projev. Zhodnotil v něm práci s. Gustava
Husáka a naznačil hlavní přístupy k plnění
úkolů XVII. sjezdu – strategie urychlení
sociálně ekonomického rozvoje, přestavba
a
demokratizace
naší
socialistické
společnosti. Slíbil, že se bude snažit ze
všech sil, aby v ÚV v celé KSČ vládl
demokratický duch. Naprostá otevřenost
a kritická náročnost při řešení celé řady
problémů, do nichž se naše země dostala.
Životopis generálního tajemníka ÚV
KSČ soudruha Miloše Jakeše. Narodil se 12.
srpna 1922 v Českých Chalupách v okrese

Český Krumlov, v rodině drobného
zemědělce. Po ukončení povinné školní
docházky se vyučil elektromechanikem.
Jako montér později jako konstruktér,
pracoval v n.p. Svit v Gottwaldově. Při
zaměstnání
si
absolvoval
vyšší
průmyslovou školu. Krátce po osvobození
Československa byl v červnu 1945 – přijat
do KŠC. Jako komunista zastával
významné
funkce
v n.p.
Svit
v Gottwaldově.
Aktivně
pracoval
v mládežnickém hnutí jako předseda OV,
KV, ČSM a člen předsednictva ÚV ČSM.
V politické práci jako člen předsednictva
OV KSČ i KV KSČ. V politické práci jako
člen předsednictva vesnice. Byl v letech
1950-1952
předsedou
Jednotného
národního výboru v Gottwaldově. Poté
vykonával funkci tajemníka ÚV ČSM.
V roce 1955 byl vyslán na studium VŠ při
ÚV KSSS v Moskvě. Od r. 1958 zastával
funkci vedoucího odboru na ÚV KSČ.
V roce 1961 byl jmenován vedoucím
Ústředního úřadu pro věci národních
výborů. od roku 1963 byl prvním
náměstkem předsedy Ústřední správy pro
rozvoj místního hospodářství. V letech
1966-68 byl ve funkci náměstka ministra
vnitra ČSSR pro civilně správní úsek.
V březnu 1968 byl zvolen předsedou ÚKRK
při ÚV KSČ. V roce 1977 byl kooptován za
člena ÚV KSČ a zvolen kandidátem

předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ. Od r.
1981 jako člen předsednictva a tajemník ÚV
KSČ
byl
ještě
předsedou
národohospodářské komise při ÚV strany.
Od r. 1971 je poslancem sněmovny lidu a od
r. 1981 členem předsednictva Federálního
shromáždění ČSSR. Dlouholetá aktivní
práce soudruha Miloše Jakeše pro KŠ a
rozvoj naší socialistické vlasti byla
oceněna propůjčením řádů: Řádem 25.
února, Řádu práce, Řádu republiky, Řádu
vítězného února, čestného titulu hrdina
socialistické práce, Řádu K. Gottwalda a
dalších zahraničních vyznamenání např.
Řádem Říjnové revoluce.
V závěru 7. zasedání byl přijat obsáhlý,
závažný
dokument
„Hlavní
úkoly
přestavby hospodářského mechanizmu na
léta 1988-1990. Jeho obsah ovlivňovaly
předcházející
významné,
celosvětově
významné události. Na prvé místo řadím 8.
prosince 1987 – generální tajemník ÚV
KSSS Michal Gorbačov a prezident USA
Ronald Reagan podepsali ve Východním
pokoji Bílého domu ve 14:02hod místního
času smlouvu mezi SSSR a USA o likvidaci
raket středního doletu a operačně
taktických raket. Reakce na toto setkání a
výsledek jednání zástupců „Východu a
Západu“ byla obrovská po celém světě.
Reportéři časopisu Mladého světa, Aleš
Benda a Miroslav Zajíc, zpracovali 128

stránkové mimořádné vydání tohoto u nás
populárního časopisu, v němž pod názvem
od Ženevy k Washingtonu, popisují celé
jednání vedoucí až k podepsání smlouvy –
nejcennějšího
dárku
pod
Vánoční
stromeček r. 1987 pro lidstvo celého světa.
Na druhém místě to bylo podepsání
smlouvy mezi ČSSR, SSR, NDR v pátek 11.12.
v Berlíně, o inspekcích v souvislosti
s uzavřením smlouvy mezi SSSR a USA o
likvidaci raket jak již bylo uvedeno.
Na základě těchto a dalších událostí
v průběhu roku 1987 můžeme s optimismem
vykročiti do roku 1988, kdybychom měli
svědky i aktéry realizování významných
dohod a usnesení, které budou mít na náš
život, denní starosti, v příštím roce
rozhodný vliv.
Průběh roku v naší obci

Spáčilem. V tělovýchovné jednotě Sokol
včele se s. Frélichem. V dohlížecím výboru
Jednoty LSD včele se s. Mertovou Jamilou.
Mezi požárníky, zahrádkáři a v řadě
dalších složek NF v obci. Pro práci ve
veřejném zájmu bude v budoucnu obtížnější
sehnat ochotné ruce, než finanční
prostředky. S tímto stavem je také
počítáno
v politicko
organizačním
zabezpečení Volebního programu NF
přijatého na léta 1986 až 1990. V jeho
úvodu se říká: „že úkoly, které před námi
občany Veselíčka stojí, jsou ještě
náročnější, než tomu bylo až doposud.
Proto bude nutné neustále zkvalitňovat
práci poslanců NV, všech složek NF. V této
souvislosti si musí uvědomit každý
poslanec, funkcionář, že svou práci by měl
být příkladem ostatním občanům. Hlavním
úkolem NV zůstává i pro léta příští přímý
styk všech poslanců se svými voliči,
občany celé obce. Za tím účelem je
utvořeno 17 dvojic z řad poslanců, které
mají přidělený obvody obce, kde působí
mezi občany jak po stránce získávání jich,
pro realizaci úkolů při plnění Volebního
programu“. Ve výboru VO KSČ vedeném s.
Lehnertem a v R MNV je po celý rok
věnována tomuto dokumentu velká
pozornost.
Společným úsilím bylo v letošním roce
dosaženo dobrých výsledků. Nutno

v úvodu hodnocení ovšem dodat, že
snahou předsedy MNV s. Drahomíra
Spáčila bylo dosáhnout co nejlepší
spolupráce rozhodujících hospodářských
organizací v obci, to je JZD, Kamenolomu,
Dětskému výchovnému ústavu a MNV,
včetně jeho Drobné provozovny. Plodem
jeho snažení bylo provedení úklidu
enormního množství sněhu z komunikací a
veřejných prostranství. Hned v počátku
roku, měsíci lednu, pomocí mechanismů
kamenolomu a JZD. Bylo to i oplocení
fotbalového hřiště, instalace halogenů
pro osvětlení asfaltového víceúčelového
hřiště
v Sokolské
zahradě.
Úprava
příjezdových komunikací na staveništi
rodinných domků za Divilovým. Úprava
terénu a zahájení se stavebními pracemi na
skládce domovního odpadu v lokalitě na
Kopaninách – Vicinově.
Rekonstrukce budovy školy
Mezi nejpotřebnější a veřejností
nejvíce hodnocenou akcí v rámci Zvelebení
bylo zprovoznění NV a dalšího zařízení
v bývalé
budově
školy.
Kolaudace
provozních
místností
MNV
byla
provedena 28. ledna 1987. Současně byl
zahájen
provoz klubu důchodců,
ubytovacích zařízení tj. 4 bytových
jednotek pro přestárlé osamělé občany,
kteří by byli odkázáni na odchod z obce do

některého domova důchodců v okrese.
Dále rehabilitačního střediska, které bude
provozovat Drobná provozovna MNV. V
čele zástupců orgánů a organizací
přítomných kolaudaci byl místopředseda
ONV v Přerově s. Hynek Mizera. Při
prohlídce celého objektu nešetřil slovy
uznání
nad
účelnosti,
řemeslnou
precizností a hlavně hospodárností
s jakou bylo toto zařízení, jediné zatím
v okrese Přerov, vybudováno.
Daleko přesvědčivě jistě přesvědčivěji
jistě působí příloha ve fotografiích
pořízených na barvu p. Josefem Šimoníkem
z Prosenic. Jsou vyfotografovány všechny
provozní prostory, včetně kanceláří
pracovníků MNV. V popise se proto omezím
jen na rozsah služeb poskytovaných
rehabilitačním střediskem a k známce, že
první
obyvatelkou
„mini
domova
důchodců“ se stala p. Františka Gogelová,
doposud bydlící v bytě MNV na č.p. 7, který
po jeho uvolnění byl stavebně upraven,
modernizován
a
přidělen
mladým
manželům Pagáčovým.
Drobná provozovna MNV nabízí v
rehabilitačním středisku – „lázních“ jak se
mezi lidmi říká, tyto procedury:
1. Masáže vhodné pro záněty kloubů,
revmatismu, pooperačních stavů,
bolestí v zádech, hlavy atd. cena 412Kčs

2. Uhličité koupele vhodné pro léčení
vysokého tlaku u astmatiků na
uklidnění, u kloubních onemocnění
apod. cena 11Kčs
3. Koupele s přísadami (sulfonovou,
jahodovou) vhodné pro prokrvení,
léčení zažívacích potíží, revma apod.
cena 11Kčs
4. Vířivé lázně vhodné pro poúrazové
stav, otoky při chronické zácpě, po
obrnách, zánětech žil apod. Cena
10Kčs
5. Koupele perličkové – s kyslíkem.
Cena 8Kčs
6. Horské slunce, léčení pokožky,
zlepšení duševní pohody 7Kčs
7. Zábaly po koupelích. Cena 5Kčs
8. Šlapací lázně k prokrvení dolních
končetin.
Ceny jednotlivých procedur jsou
schváleny cen. výměrem ONV Přerov pod
číslem 11/v/1987.
Od července zahájila provoz i
pedikúra a to každé druhé (liché) úterý od
14:00 do 18:00 hod. Cena činí 17,50Kčs. Po
překonání
hlavně
administrativních
potížích, jež spočívaly především ve
stanovení cen za jednotlivé úkony mzdě
pro pracovníky, zabezpečení odborných
sester a podobně, slouží toto zařízení ke
vší spokojenosti našich občanů a poslední

dobou získává dobrou pověst a láká
pacienty i z okolních vesnic.
Další z akcí, jež se podařilo v průběhu
roku realizovat bylo několik. Patří mezi
ně výstavba prodejního stánku ve správě
DP MNV na výrobu zmrzliny, který zahájil
provoz 12/9/1987. V souvislosti s tímto
bude i stávající spodní stánek v sokolské
zahradě přebudován na bufetový prodej
nápojů a párků s rohlíkem.
Díky členům ČSSL, z nichž uvádím
alespoň hlavní iniciátory br. Františka
Pospíšila a Josef Kudrnu byly provedeny
opravy (překrytí) střech na kapličce nad
vsí a obě márnice na hřbitově. S pomocí
členů hlavně žen byl z dohlížecího výboru
LSD Jednota, byl vymalován obchod ve
Veselíčku.
Požárníci
provedli
rekonstrukci el. rozvodu v požární
zbrojnici,
kde
byla
instalována
akumulační kamna. Vymalovali požární
zbrojnici. Zasedací místnosti požárníků je
hodně využíváno složkami i samotnými
občany k různým akcích, oslavám a to až
60 akcí za rok.
Budova
bývalého
MNV
byla
rekonstruována stavebně upravena pro
potřeby drobné provozovny MNV. Je zde
kancelář vedoucího s. Pospíšila Ladislava
a administrativní pracovnice účetní
Navrátilové Ludmily č.t. 97025-12. Svá
pracoviště zde mají švadlena a kadeřnice.

Sběrna prádla na čištění a další skládkové
prostory. Od 1. ledna 1984, kdy DP vznikla,
jsou její služby každoročně rozšiřovány a
doplňován její strojní park. K vybavení DP
se podrobněji zmíním v zápise za r. 1988. Pro
ilustraci rozsahu činnosti uvádím přehled
o hospodaření, výši dosažených tržeb, jak
od
obyvatel,
tak
celkem,
včetně
socialistických organizací za rok.
Druh činnost celková tržba
obyvatel
výdaje
mzdy
malíři-natěrači 81 824,–
20 156,–
201,–
46 706,–
doprava, zemní pr.
397 128,–
660,–
252 802,– 89 641,–
krejčovství
32 681,–
32 331,–
893,–
20 617,–
kadeřnictví
17 244,–
17 244,–
636,–
8 716,–
polní práce, traktor
6 748,–
748,–
2 798,–
2 798,–
zednické práce 25 840,– 160,–
167,–
16 167,–
rehabilitace
13 568,–
13568,–
002,–
4 245,–
pedikúra
2 135,–
2 135,–
131,–
867,–
provozovna
952,–
952,–
605,–
41 793,–
zmrzlina
3 764,–
3 764,–
729,–
948,–

od
64
48
22
10
6
16
20
1
170
4

Rada MNV – činnost poslanců
MNV, jeho Rada se pravidelně
zabývala v průběhu roku činností DP,
situací v zásobování, osobní dopravě,
údržbou veřejných prostranství, vším, co
činí lidem denní starosti, ale také celou
řadou úkolů jež přináší čas. Na svých
plenárních zasedáních, kterých bylo
v průběhu
roku
svoláno
6
bylo
projednáváno s poslanci i s voliči – občany.
V měsíci únoru to byly finanční záležitosti
obce. Schválení závěrečného účtu za r.
1986 a finanční rozpočet na r. 1987.
Zhodnocení volebního programu NF za
uplynulý rok a uzavření závazku celé obce
na počest 70. výročí VŘSR. Zpráva o
činnosti finanční komise. V měsíci dubnu
byl projednán S/VRD – svépomocí výstavby
rodinných domků. Otázky životního
prostředí. Zpráva o činnosti stavební
komise. Koncept rozvoje služeb DP MNV i
služeb poskytovaných občany na základě
vydaných povoleních. Otázky sociálního
charakteru a celkovou činnosti sociální
komise. Rozhodnuto přidělení druhého
bytu v „mini domově důchodců“ paní
Mertové Julii, která doposud bydlí v č.p. 7.
Tento rok bude rekonstruován pro
možnost obsazení mladými manžely.
V červnu 25. byly projednány otázky
dodržování socialistické zákonitosti.
Seznámení s prací komise na ochranu

veřejného pořádku, která projednává
závažná provinění občanů, stav požární
ochrany a bezpečnosti silničního provozu
v obci. Byla hodnocena práce komise
kulturní a
školské.
Rovněž bylo
projednáno zabezpečení dostatečného
zásobování zbožím v prodejnách Jednoty
včetně pohostinství, kde se přes letní
měsíce (rekreanti, brigádníci) zvedají tržby
až o 1/3 proti průměru. Srpnové plenární
zasedání projednalo čerpání rozpočtu za 1.
pololetí opatření, čemu je třeba věnovat
větší péči – např. prodeji alkoholu
nezletilým. Byla projednána činnost
komise pro služby byty a místní
hospodářství. Řešena otázka skládek
domovního
odpadu.
Poslanci
byli
seznámeni se stavem plnění dohod se
složkami NF v obci. V měsíci říjnu bylo
zhodnocena výchovně politická práce mezi
občany a plnění uzavřeného závazku obce
na počest 70. výročí VŘSR. Opět byla
projednána otázka práce stavební komise a
výsledky jednání komise MH – místní
hospodářství. Připomínky k jízdním řádům
ČSAD i ČSD. Plnění úkolů DP při MNV
konkrétně zahájení prodeje zmrzliny. O
složitosti s povolením a prodejem této
atraktivní poživatiny – občerstvením
referoval s. Spáčil Drahomír. Závěrečné
tedy 6. jednání pléna MNV se uskutečnilo
17/12 s tímto programem.

1. Hodnocení kulturní činnosti a
sestavení jednotného kulturního
plánu na r. 1988
2. Zhodnotit plnění rozpočtu za rok
1987
3. Schválení plánu práce R MNV a
plenárních zasedání v příštím roce.
Poslední plenární zasedání byl
přítomen poslanec KNV s. Ing. Ovád
Rostislav. Zhodnocena byla součinnosti
JZD a MNV v průběhu roku. Na jeho závěr
podáno občerstvení.
Život občanů byl mimo orgánů MNV
do značné míry ovlivněn činností
společenských organizací NF.
Osvětová beseda – OB
Byla to v prvé řadě OB, která po
úspěšně
zvládnutém
Silvestru
na
předprodejky, zorganizovala zájezd do
Národního divadla v Praze. V kulturním
domě, který je v její zprávě, se OB
spolupodílela s TJ Sokol a ZO SPO na
divadelním představení v rámci oslav
MDŽ. Herci z Olomouckého divadla
sehráli divadelní veselohru Pařížanka
z Vršovic. V hlavní roli Kroc Jiří. Hudba
OB vedená p. Švébišem z Dolního Újezdu,
úspěšně absolvovala přehrávky a v létě se
předvedli veřejnosti v sokolské zahradě.

TJ Sokol
Tělovýchovná
jednota
Sokol
zorganizovala pro své členy zájezd do
Olomouckého divadla na hru „Královnin
krajkový šátek“. Při zpáteční cestě si
zavzpomínali na léta minulá při společné
večeři „U Matesa“ na Daskabátě. Pro
širokou
veřejnost
zorganizovala
vystoupení populárních zpěváků Zdenka
Merty a Zory Jandové v Sokolské zahradě.
Uspořádala společenský ples v KD. Pro
vlastní potěšení a pobavení se opět
uskutečnilo fotbalové utkání mezi muži a
ženami. Byla organizátorem okresního
turnaje ve volejbale v rámci ZRTV –
zájmové
a
rekreační
tělovýchovy.
Pravidelné cvičení v sokolovně bylo letos
částečně narušeno. Bylo zde instalováno
lešení a prováděl se obklad stropu dřevem.
připočteme-li k tomu rozsáhlejší výměnu
lavic a výstavbu v sokolské zahradě,
možno říci, že to sokoli letos neměli
lehké. Členové TJ Sokol vzorně plnili i své
s ostatními partnery, uzavřené dohody.
Poskytli ubytování pro brigádníky v JZD.
Skupiny „Brontosauři“ byly rovněž
pravidelnými obyvateli šaten, sociálního,
ubytovacích prostoru v sokolské zahradě.
Požárníci
Rovněž ZO SPO – základní organizace
svazu požární ochrany svou činností

přispívala, jak již je u této organizace
zvykem k bohacení společenského života
v obci. V lednu uspořádali požárníci
společenský
plec
včetně
květinové
tomboly. Vodili po vsi medvěda. Této
kulturní akce – starého obyčeje, využili
k propagaci požární ochrany, rozdávání
propagačního
materiálu,
hlavně
s problematikou s preventivně výchovné
činnosti. Opět tvořili v prvomájovém
průvodů účastí 45 členů nejpočetnější část
uniformované
požárnické
skupiny
v Lipníku n/B, kam odjeli samotným
autobusem. Na třídenní zájezd se vydali do
Bardějova a Užhorodu. Do Užhorodu se
však nedostali, neboť proto, že nejeli pod
cestovní kanceláří – jakoukoliv, ale jako
soukromí
turisté
vybaveni
všemi
náležitostmi
tj.
potvrzenými
vízy,
vyměněnými penězi – rubly a cestovními
pasy. Na chybějící 1 doklad přišli celní a
pasoví pracovníci na státním přechodu ve
Vyšném Německém, až když třem či čtyřem
dali do pasů razítka. Po výměně názorů,
museli zacouvat ven, z již defakto hraniční
čáry a vrátit se zpět na naše území. Místo
Podkarpatského Užhorodu navštívili
lázně Bardějov, vykoupali se na Šířavě a
více času a vrátit se zpět na pobyt ve
Vysokých Tatrách, kde se proto, že bylo
překrásné počasí zdrželi a opalovali. Kus
papíru – nazývaný „forčet“ – doklad o tom,

v které cestovní spoelčnosti zaplatili
zprostředkovatelský poplatek, zabránil
požárníkům navštívit naše bývalé město,
když léta před tím navštívili NDR, PLR,
MDR a mnozí celou řadu západních států.
Zklamáni z toho vynahradila překrásná
příroda, milé přijetí pracovníků OV SPO
v Bardějově, kteří se o požárníky vzorně
starali. Jako obyvatelé, průvodci i
hostitelé. V letních měsících uskutečnili
dále tři taneční zábavy. Z nich největší
úspěch mělo „loučení s prázdninami
s Pirilem“. Na této zábavě se sešlo přes 600
mladých lidí. Na tradiční hodové zábavě
hráli populární Hulíňáci a v KD bylo jen
160 lidí.
Požárníci letos vyjeli i 2x k ohni.
Jednou to bylo v místě, v srpnu a po druhé
v Oseku n/B v prosinci. Letos se také
rozloučili s družstvem dorostenců, které
bylo po léta složeno z chlapců z DVÚ.
Chlapcům byla zrušena ústavní výchova a
rozjeli se po světě.
Socialistický svaz mládeže - SSM
Tento
spolek
velmi
dobře
spolupracoval s DV LES – dohlížecím
výborem lidového spotřební družstva.
Byla to zásluha především předsedů jak
Jiřího Klimenta, tak Jar. Mertové.
V prosinci spořádali pro děti Mikulášskou
nadílku. Členky DV LSD mimo jiné

zorganizovaly poučnou akci pro ženy –
zdobení dortů. Různé motivace, techniku
jim předváděly profesionální cukrářky,
ženy z DVLSD, na dodaných, upečených
dortech.
Knihovna
Do společenského života přispěla
mimo tradiční práci s knihovnou i vedoucí
knihovny s. Hučínová, která spolu
s členkami SSM zajistila velmi hodnotné
pásmo „Válka nemá ženské jméno“
předvedené profesionálními pracovnicemi
městské lidové knihovny z Lipníka nad
Bečvou.
DV LSD s DVÚ
Dětský výchovný ústav mezi složkami
NF v obci udržuje úzkou spolupráci s TJ
Sokol a DV LSD. Na výroční schůzi DV LSD
byli přítomní seznámení s tím, že zástupci
DV LSD se zúčastnili oslav MDD, zajistili
pro děti filmové představení. Byli přítomni
při slavnostním předávání občanských
průkazů. Navštívili i letní pionýrský tábor
a povzbudit je přišli při zahájení školního
roku. Byli s dětmi i při štědrovečerní
večeři. Chlapci z DVÚ poděkovali za péči
jim ze strany složek v obci věnovanou
pěknými kulturními pásmy při různých
příležitostech, hlavně však při výročních
členských schůzích.

Školství
Na letošní rok připadala významnější
výročí mající vztah k místními školství.
Především si veřejnost připomněla 200 let
školství v obci. 40 let trvání mateřské
školy, kde je od loňského roku nová
ředitelka, která letos si rovněž připomíná
již 10 let působení v MŠ, je to s. Čočková
Stanislava. Její funkce v R MNV a sice
předsedkyně komise pro školství a
kulturu je patrná celá řada akcí.
Především v osvětové práci. Sama je
iniciátorkou různých zajímavých výstav,
pásem, na které pak přichází i děti z MŠ.
Mezi ty, které zanechají v dětech trvalé
vzpomínky patří akce pořádané v klubovně
důchodců. Ta letošní výstava „kouzlo
lidových tradic“ na které také děti
vystupovaly, měla kladný ohlas a shlédli
ji i občané z okolních obcí. O jejím
charakteru, úrovni bylo publikováno
v okresních novinách a článek je přílohou
tohoto zápisu. Velmi působivé bylo dětí –
Koledníci. Dalším významným výročím pro
ty „dříve narozené“ bylo 80. výročí
dlouholeté učitelky v ZŠ, která své stáří
tráví
v Hranicích.
paní
učitelka
Drahomíra Poppová. Bylo ji blahopřáno
rovněž formou článku v NP, osobními
návštěvami bývalých žáků a žaček.

SPOZ při MNV
Na bohatém kulturně společenském
životě se v tomto roce významně podílel
SPOZ – sbor pro občanské záležitosti při
MNV úspěšně se rozvíjející činnosti Klubu
důchodců, Kino, ČČK – československý
červený kříž, SRPŠ při MŠ. Významnou roli
při propagaci dobré práce občanů složek
NF, MNV, VO KSČ celého funkcionářského
aktivu obce, jsou různá výjezdová zasedání
vyšších orgánů k nám do KD, nebo na MNV.
Z celé řady těch letošních, připomínám
např. zasedání „Rady obrany okresu
Přerov“, KNV – jeho komisi MH, stavební
komisi ONV v Přerově. Dobrá součinnost
s JZD, možnost zajištění stravy, ovoce a
další je při těchto akcích významná.
Akce Brontosaurus
Mimořádně aktivní činnost vyvíjela
mládež a to z celé ČSSR v rámci
brontosaurus.
V průběhu
roku
zde
působilo 6 brigád, což na vzhledu
zámeckého parku je znát. Někdy recesní
zábava těchto mladých lidí jako „noční
hry“ chození v dobovém oblečení např.
Římanů, někteří občané hůře snášejí. Mezi
mládeží místní a brigádníky, však vládne
souhra a porozumění. V organizování
těchto akcí má Okresní muzeum J. A.
Komenského v Přerově oporu v TJ Sokol.
Ta jim poskytuje ubytování a velmi dobře

spolupracuje
prostřednictvím
svého
předsedy s. Antonínem Frélichem i při
organizaci práce. Soudruh Frélich jako
vedoucí stavební čety při OVM J.
A.Komenského má značný podíl na
aktivizace prací při obnově zámeckého
parku, především jeho stavební části
objektů. Při úrovni zájmu o zdejší park i ze
strany
Ing.
Foukala,
odborného
pracovníka muzea, lze očekávat, že
v příštích letech se dočkáme značného
zlepšení celého parku, včetně obnovení
vodních děl.
Počasí
Letošní počasí se sice vymykalo nějak
zvláště z normálu, ale přesto nadělalo
lidem starostí. V lednu řádný příděl sněhu
zvládly mechanismy kamenolomu a JZD.
V říjnu silný vítr si vynutil vykácení části
kopce od Navrátilového k Novému stavení
– k vjezdu na Novou cestu. Padající stromy
nejen, že trhaly el. vedení, místní rozhlas,
ale ohrožovaly bezpečnost štítu, pádu jeho
části na střechu MLK z domu č.p. 65 u
Braunerů – dnes Grygarů. Tyto stinné
stránky počasí znásobily mrazíky, které již
v říjnu dosahovaly –6°C. Vánoce pak byly
beze sněhu. Sluníčko vytáhlo rtuť
teploměru na + 16°C. Déšť a teplo nás
vyprovázely do Nového roku.
Zemědělství – JZD

Jak se počasí a celkový průběh roku
projevil na výsledcích našich zemědělců.
Jako celek jej lze hodnotit jako nedobrý.
Nebyly splněny plánované ukazatele
výroby, jak v rostlinné, tak i v živočišné
výrobě. Celková produkce JZD byla
splněna jen na 89%. Počasí sice sehrálo své,
ale kus viny na špatných výsledcích mí i
organizace práce TH pracovníků i
nekvalitní práce pracovníků ve výrobě. Ve
zpravodaji
JZD
při
hodnocení
hospodářského roku řekl předseda JZD
Ing. Rostislav Ovád mimo jiné … „pružněji
musí být řešena i otázka úrovně
organizátorské a řídící práce a úloha
odpovědnosti THP ve smyslu využití
kádrového pořádku JZD a provádění
operativních změn. veškeré tyto úkoly,
které budeme v nastávajícím roce řešit,
musí mít jeden cíl. Plnit požadavky
společnosti a tím splnit požadavky nového
hospodářského mechanizmu, tj. posílit
vědomí odpovědnosti dělnické, rolnické a
inženýrské cti a vytvářet takovou
atmosféru , která nepřipustí nešetrné
hospodaření,
nekvalitní
výrobu
a
nekvalitní práci vůbec. Přitom řídící
pracovníci i technici musí být kolektivu
pracovníků i jednotlivců vzorem.“
Hrubá produkce v rostlinné výrobě
byla plánována ve výši 32 671 000Kčs.
Skutečnost včetně úhrad od pojišťovny

činí 32 616 000. Nebudeme-li brát v úvahu
co pokryla ČSP, pak zjistíme, že jednotlivý
střediska RV splnila na:
RV 1 – Dolní Újezd (Staměřice,
Trnávka) 91,07%
RV 2 – Osek n/B (Týn n/B, Nové Dvory)
96,56%
RV 3 – Veselíčko (sady) jen na 56,86%.
Co bylo hlavní příčinou tak velkého
výpadku na středisku RV 3 sady Veselíčko?
nejhůře způsobily dlouho trvající mrazy,
kdy došlo k poškození květních pupenů,
zejména broskvoní. Své sehrává i špatné
zapojení kultur. Ve většině sadu je 40-50%
poškozených nebo uschlých stromů. Rybíz
byl poškozen mrazy na 15ha tak, že musel
být zlikvidován. Černý rybíz pod fánem. Na
podzim roku 1987 bylo dosázeno množství
stromů (za uschlé, poškozené), že to
představuje plochu 22 ha. Dosadby budou
pokračovat v roce 1988 a za 5 let by se to
mělo projevit na zvýšených výnosech.
Středisko přece jen dosáhlo dobrého
výsledku v produkci jahod a přínosem byla
produkce 15,3 t hlívy ústřičné. tato houba
si na trhu, mezi spotřebiteli získává oblibu.
Několik
čísel
pro
dokreslení
hospodaření našich zemědělců:
Ukazatel
Skutek r. 1986plán
1987
Skutek 1987 Plnění

Produkce RV 26 509
856
88,3%
Produkce ŽV
44 746
471
97,3%
Hrubá zeměd.prod.
907
69 324
Tržby z přidr. výr.
310
8 775
Tržby z RV celkem
413
81 189
Výkony mimoř. výn.
255
81 021
Náklady celkem74 108
539
105,8%
Zisk mimo dotace
944
4 482

32 681

28

41 226

40

71 255
93,8%
7 156
105,5%
88 599
100,9%
80 406
102,2%
72 311

73

6 298
64,5%

6

8
80
79
76

Naše JZD hospodařilo na výměře
zemědělské půdy o 2 993 ha, s počtem 589
pracovníků. Zisk v přepočtu na 1 ha
zemědělské půdy činil za uplynulý rok 1
497 000Kčs. Jistě, že by bylo zajímavé
pořídit seznam strojů a zařízení, které JZD
za dobu své existence pořídilo. Vždyť jen
na r. 1988 je naplánován nákup těchto
strojů. Pro porovnání po letech uvádím i
jejich ceny.
Řezačka SP 8-049
1 ks
750
000,–
Sadový kultivátor
1 ks
30 000,–
Krmný vůz ZP 1-100
1 ks
60 000,–

Traktor Z 7711
2 ks
240
000,–
Traktorový přívěs
2 ks
80 000,–
Secí stroj Se 1-030
2 ks
80 000,–
Vyorávač cukrovky KC 6B
1
ks
320 000,–
Adaptér na kukuřici SKA 04 1 ks 67
000,–
Smyk PB 014
2 ks
90 000,–
Transportér T 408
1 ks
10 000,–
Válce Camvridge PB 5-037
2 ks 144
000,–
Vyorávač brambor TEK
1 ks 14
000,–
Rotační plečka KRX 6 1 ks
30 000,–
Obilní kombajn E 514 1 ks
240
000,–
CELKEM
19 ks 2
155
000,–
Výstavba
Jestliže bylo vzpomenuto hlavních
pracovních kolektivů nutno dodat, že
středisko STAVBY v počtu 39 pracovníků
odvedlo poctivý kus práce. V naší obci se
družstevní
zedníci
podíleli
na
rekonstrukci Lapače, kde pro naléhavost
jinde,
ukončili
práce
k 30/6/1987.
Pokračováno bude až dovolí podmínky.
Snahou je uvést v příštím roce „Ubytovnu“
do provozu schopného stavu. Dle to bylo
„sociální zařízení, hrubá montáž haly ve

středisku, SADY, kde bylo prostavěno 813
000Kčs.
Z investiční
oblasti
byla
dokončena
odchovna
kuřic
ve
Staměřicích. Zahájena výstavba seníku
v Dolním Újezdě. Jen v letošním roce bylo
na této stavbě postavěno 1400 000. Na
stavbě „Výroba těstovin“ bylo od počátku
stavby již prostavěno 1 140 000Kčs. Jídelna
a správní centrum JZD v Oseku je dáno pod
střechu. Prostavěno bylo letos 1 311
000Kčs. Bylo to další drobné stavby,
údržba bytů, práce pro cizí zákazníky.
Skupina přidružené výroby stavebního
charakteru, provedla pro cizí organizace
práce v rozsahu 2 629 000Kčs. Na
výsledcích hospodaření družstva má vliv i
zdravotní stav pracovníků. Ten v letošním
roce také nebyl dobrý. Opět několik čísel,
který signalizují určité trendy. Stoupají
nepracovní úrazy, což svědčí o stále
větším pracovním nasazení po příchodu
z práce. Stoupá nemocnost jako takové,
vliv ekologie a dalších aspektů.
Počet pracovníků v r. 1987 činil 589
v roce 1985 592 osob.
Pracovních úrazů bylo v r. 1987 14 a
v oce 1985 17.
Nepracovních úrazů bylo v roce 1987
55 a v r. 1985 17.
Počet nemocí – uznaných bylo v roce
1987 495 a v r. 1985 385.

Celkem bylo zameškáno pro nemoci i
úrazy v roce 1987 11 171 dnů. Z tohoto čísla
vyplývá, že v pracovním procesu chybělo 31
lidí denně. Když k tomu připočteme 189
případů ošetřování člena rodiny se
zaměkanými 756 dny, vyjde nám denní
ztráta 33 pracovníků. hrubá produkce JZD
na jeden den je 960Kčs.
Socialistické soutěžení BSP
Snahou vedení JZD je mobilizovat
pracovníky k co nejlepším výsledků pomoci
organizováním
vnitropodnikových
soutěží. Ke cti našich občanů je, že si
nevedli špatně. Ze „Zpravodaje“ zjišťujeme
že:
a) kolektiv ošetřovatelek jalovic
v Tupci
dosáhl
za
rok
v zabřezávání jalovic po první
inseminaci 79,5% (průměr JZD je
66,8% okresu Přerov je 69,4%)
b) kolektiv dojiček K-70 Veselíčko
zvítězil v soutěži o nejlepší
dojivost na krávu s užitkovostí 11
l na ks. To je roční dojivost 4015 l
mléka.
c) kolektiv ošetřovatelek v Tupci
dosáhl u jalovic nejlepších
přírůstků 0,78 kg na ks a den
d) z jednotlivců se nejlépe dařilo od
nás Janu Šromotovi, který obsadil

1.
místo
v lisování
slámy
s výkonem 210ha.
Kapitolu o hospodaření s majetkem
nás všech „Rodnou půdou“ v JZD, jehož je
naše obec součástí, bych uzavřel
informací, že od 3. září 1987 byl k veřejné
diskusi předložen návrh nového zákona o
Zemědělském družstevnictví“. Jde o 4.
zákon, co existují družstva. Do schválení
nového platí stávající z.č. 122/75 Sb.
Pošta – její přemístění
Při adaptaci budovy bývalé školy pro
potřeby MNV, mini domova důchodců,
rehabilitačního střediska, jídelny a
klubovny důchodců i na prostory pro
telefonní ústředny a poštovní úřad. Pošta
jež byla doposud umístěna v budově č.p. 7 se
v únoru letošního roku přestěhovala do
nově vybudovaných prostor. je to pro
občany daleko pohodlnější, nebo´t je
umístěna defakto ve středu obce,
v blízkosti MNV, autobusových zastávek,
obchodu, knihovny, pohostinství. Pošta ve
Veselíčku má směrovací číslo, které je
nutné uvádět u všech druhů zásilek, 75125.
Slouží nejen občanům Veselíčka, ale i
občanům Laznik, Lazniček, Výklek, Svrčova
a přilehlých osad. Vedoucí pošty je s.
Marie Caletková, již od roku 1980. Jejími
spolupracovnicemi jsou 1 pracovnice u
přepážky na zkrácený pracovní úvazek a 3

doručovatelky. Kromě této přepážkové
služby mají naší občané ve 49 případech
vlastní účastnickou telefonní stanici –
včetně organizací. Takže naše malá sice
jen, ale „naše“ vesnice, je propojena s celým
světem, což dokazují adresy na zásilkách,
ať ty co přichází, nebo které jsou
odesílány od nás. V současné době jsou
činěna opatření, aby Veselíčko mělo
vlastní
pohlednice.
MNV
vstoupil
v jednání s Presfotem Praha – monopolní
výrobce pohlednic a s dalšími institucemi,
s cílem dosáhnout toho, aby od r. 1989 byly
pohlednice Veselíčka vydávány. je o ně
značný zájem, zvláště v letních dnech, kdy
je ve vsi mnoho turistů, brigádníků, ze
všech koutů naší vlasti. Dříve pohledy
z Lipenska
a
Přerovska
bývaly
i
s vesnicemi. V dnešní době je na vesnice
vzpomínáno o složitost v jednání, získání
různých povolení a limitů, je odrazující
pro mnohé funkcionáře.
Spojení s okolním světem umožňuje
celá řada možností zahraniční rekreace.
Dokladem, že jich naši občanů hojně
využívají z nabídek svých zaměstnavatelů,
ale i individuelně, přes cestovní kanceláře,
jsou stovky pozdravů doručovány naší
poštou během roku. Stále častěji jsou i
autobusové, společné zájezdy do cizích
zemí.
V naší
obci
je
největším
organizátorem
JZD
–
jeho
Svaz

družstevních rolníků, pak ZO SPO a letos
zájezd do Maďarska zorganizovalo i SRPŠ
při ZŠ v Oseku n/B, kam patří i naše děti,
rodiče.
Pohyb obyvatel v roce 1987
Přistěhovaní
Němcovi Karel, Jana Veselíčko 22 (Bílá
60, Staré Hamry F-M)
Soldán Antonín Veselíčko 199 (Osek
n/B 126)
Nádvorník Miroslav Veselíčko 049
(Přerov, Optiky 9)
Dvořáková Božena Veselíčko 69
(Přerov, Svornosti 18)
Trnová Iveta Veselíčko 140 (Dolní
Újezd, Staměřice 32)
Mrvová
Iveta
Veselíčko
151
(Radslavice, Sušice 90)
Staňková Daniela Tupec 29 (Zl.
Moravce, Chyzerovice)
Rychlí Čestmír, Jiřina Veselíčko 210
(Kroměříž, Tovačovská 318)
Drtilovi Martin, Zdeněk Veselíčko 210
(Kroměříž, Tovačov. 318)
Krkošková Marie Veselíčko 23 (Nový
Jičín, 28. října 53)
Hučínová Ladislava Veselíčko 147
(Plzeň, Roudná 309)
Kotíkovi Jiří, Zuzana Veselíčko 125
(Přerov, Wurmova 1563)

Hejduk Jiří Veselíčko 10 (OstravaSvinov, Hradecká 441)
Odstěhovaní
Krátký Pavel ,Veselíčko 41 (Lipník n/B,
Týn, Záhorská 253)
Trefiliková Milena, Veselíčko 21 (Osek
n/B 331)
Mádrová Anna, Veselíčko 128 (DD
Kojetín – 6. května 1160)
Švarcovi Rostislav, Pavlína, Veselíčko
209 (Přerov, Hranická 47)
Pospíšil Ladislav, Veselíčko 134
(Lazniky, Výkleky č. 8)
Kubáňovi Milan, Věra, Krist Veselíčko
154 (Přerov, Žerotín.111)
Čuda Roman, Tupec 33 (Žatec, Ostrov
2291)
Lipnér Vladimír, Veselíčko 67 (DD
Pavlovice č. 95)
Turoň Karel, Veselíčko 1 (Český Těšín,
Moskevská 1184)
Svobodová Marie, Tupec 50 (Brno,
Chrlice 637)
Vožďovi Hana, Michal, Tupec 18
(Kojetín, Olomoucká 351)
Hylovský Josef, Veselíčko 174 (Přerov,
Velká Dlážka 1202)
Mertovi Hana, Milan, Veselíčko 210,94
(Židenice, Bzenecká 22)
Rosandič Josip, Tupec 32 (DD Pavlovice
95)

Kotíkovi Jiří, Zuzana, Veselíčko 125
(Přerov, Kojetínská 28)
Trnová Iveta, Veselíčko 140 (Dolní
Újezd, Staměřice 32)
Narození
Střelcová Kateřina 9/1 Veselíčko 67
Lehnert Pavel 9/3 Veselíčko 144
Veverka Lukáš 11/3 Veselíčko 8
Hilovský Ladislav 30/4 Veselíčko 174
Juřena Karel 13/5 Veselíčko 169
Staňková Hana 25/6 Veselíčko 19
Vožďa Michal 9/7 Tupec 18
Benhauerová Klára 1/8 Veselíčko 7
Jarošová Jana 26/9 Veselíčko 132
Soldánová Veronika 4/11 Veselíčko 199
Haničák Roman Tupec 19
Zemřelí
Pachelová Ludmila 21/1 Veselíčko 157
Venclová Emilie 27/1 Veselíčko 142
Hučínová Marie 30/1 Veselíčko 73
Zábranský Jan 18/2 Tupec 3
Derychová Anežka 9/4 Tupec 42
Suchánek Josef 24/4 Veselíčko 199
Vybíralová Barbora 19/4 Tupec 9
Pazdrová Marie 11/6 Veselíčko 165
Čuda Miroslav 25/6 Veselíčko 234
Sehnálková Ilona 15/7 Veselíčko 43
Houbaerová Marie 27/7 Veselíčko 188
Kelar Josef 30/8 Veselíčko 123
Chodilová Marie 20/9 Veselíčko 37

Sedlák Alois 27/10 Veselíčko 38

11/4
25/4
25/4
25/4

Uzavření manželství
Hilovský Josef + Králíková Jana 10/1
Klánichová Hana + Vožďa Josef 7/2
Drábková Pavlína + Švarc Rostislav
Staněk Ladislav + Zaťková Daniela
Pospíšil Ladislav + Zdařilová Libuše
Suchánková Věra + Soldán Antonín

Hučín
Miloslav
+
Tomášková
Ladislava 6/9
Mrva Jiří + Jemelíková Iveta 19/9
Pospíšil Jaroslav + Vysloužilová Hana
26/9
Spáčil Milan + Skopalová Milada 10/10
Hlobilová Iveta + Zapletal Vlastimil
30/10
Hučínová Jana + Přibyl Roman 21/11
Melčová Jana + Tománek Jiří 5/12
Nejtěžší se vždy píší řádky se jmény
těch, kteří během roku zemřeli. Nejhůře se
mi psalo jméno paní Hučínové Marie, mé
maminky.
jméno
Josefa
Suchánka,
kamaráda, který svůj život ukončil
tragicky, dá se říci v předvečer svatby své
dcery Věry. Jeho náhlá smrt, doslova
zatřásla snad všemi občany. V seznamu

zemřelých, je i jméno Čudy Miroslava.
Rovněž zemřel neočekávaně pod dozorem
lékařů. V obci pracoval ve funkci předsedy
MV NF.
V průběhu roku došlo k výměně
různých
funkcí,
což
bývá
často
diskutováno. Uvádím proto, že za
zemřelého Čudu Miroslava se předsedou
místního výboru NF stal člen KSČ s.
Koryčan
Jaromír
narozen
8/9/1939.
Předsedu
ZO
SPO
zasloužilého
funkcionáře s. Suchánka Josefa, vystřídal
Hučín
Antonín
narozen
26/7/1940.
Soudruhu Suchánkovi byl ponechán titul
„čestný předseda ZO SPO“.
V měsíci červnu zavítala do naší obce
velmi vzácná návštěva, až z daleké
Michajlovky. Členové družební delegace s.
A.M. Surkov – první tajemník Měst. V KSSS
v Michajlovce, s. O.M.Griščenko – tajemník
CZV KSSS Průmyslových staveb a s. V.M.
Marčukov – předseda kolchozu Rudý
partyzán.
Bylo to na třetí den jejich pobytu
v okrese Přerov, kdy byli přivítáni v našem
JZD tradičním slovanským způsobem –
chlebem a solí. O výrobním programu i
dosahovaných výsledcích informoval
vzácné hosty Ing. Ovád Rostislav.
Následovala prohlídka posklizňové linky,

před rokem otevřený nový kravín, pro 200
dojnic a část sadů.
Velmi srdečné bylo přijetí sovětské
delegace také na MNV u nás. Předseda
MNV s. Spáčil Drahomír informoval první
oficiální sovětskou delegaci, která obec
Veselíčko navštívila s životem a prací
našich občanů. Hosté zajímali především o
vzájemné vztahy mezi MNV a JZD. Soudruh
Spáčil mimo jiné k tomu řekl: „Bez dobré
spolupráce bychom nemohli dosáhnout
takových výsledků politické, hospodářské,
kulturní, budovatelské, ani v žádné jiné
oblasti naší činnost.“.
Po
krátké
besedě
následovala
prohlídka prostor MNV, rehabilitačního
střediska, čtyř bytovek a jídelny pro
důchodce. po zodpovězení celé řady dotazů
ze strany členů delegace týkajících se
vzniku těchto zařízení, následovala ještě
návštěva kulturního domu v m.č. Tupci.
Odtud odjeli vzácní hosté se svým
doprovodem do JZD Skalička. O pobytu
sovětských soudruhů v okrese Přerov,
bylo podrobně referováno na stránkách
okresních novin Nové Přerovsko. Pro
občany a představitele naší obce, bylo jistě
příjemné, když si mohli přečíst o
pozoruhodných výsledcích, o pěkném
kulturním domě, čím se mohli na Veselíčku
pochlubit apod.

Tato v podstatě zcela dopsaná 3. kniha
Veselské kroniky obsahuje informace o
událostech za 10 let. První zápis byl do ní
vepsán v roce 1977. V jeho úvodu jsem
tenkrát vyslovil přání, aby tato třetí
kniha mohla na svých stránkách přinášet
o šťastném, mírovém životě, svá pravdivá
svědectví. Dnes, kdy již mohu říci, že jsem
rád, že se tak stalo. naše vesnice za těchto
10 let udělala velký kus poctivé práce, jak
je dokladováno zápisy za jednotlivé roky.
Nabyla na kráse i vážnosti. V mnohém se
stala příkladem pro ostatní obce.
Budu šťasten, když stránky i 4. knihy,
které začnou zaplňovat zápisem za rok
1988, ve kterém budeme vzpomínat řadu
významných událostí a výročí, v čele se
70letou historii naší ČSR, budou svědčit o
dalším rozmachu života - o šťastném,
mírovém životě každého občana Veselíčka.

