Veselé Líčko 36/č.7
Moto pro letošní rok
Don’t ask what your country can do
for you, ask what you can do for
your country. Tento známý citát
pres. Roosevelta rozděluje badatele
na dvě sveřepé skupiny. První početnější rozumí vágním pojmem
country USA, druhá méně početná je
přesvědčená, že se může jednat
pouze o Veselíčko 36.

Dobrá duše usedlosti 03
Nejčetnější titul Buena alma de la
hacienda za rok 2003 obdržel na základě konsensu vlastníků Petr Vaněk
z Pardubic. Znovu opakujeme, že
tento hrdý přídomek je doživotní a
nedědičný.

únor 2004
pravý e-bulletin
vydává Radek Tejkal

Lhotka, Vejdoch), bez jejichž znalostí nemůže být srozumitelnou.

Ten lump, ten moula,
kde se zas toulá?
Je ve Lhotce?
Nebo na Lhotse?
Žes ty zloduchu
byl na Vejdochu!
Požár stodoly – viz proud vody z místní
stříkačky (v obci již není ani jeden rybník).

Hned za 14 po stavbě záchodu došlo
k velkému požáru, při němž se tento
objekt podařilo uchránit. Dohnalova
stodola (sousedství z jihovýchodu)
vyhořela do základů. U požáru jsem
byl jeden z prvních, protože jsem si
myslel, že to čudí moje kamna.

Pepek osmdesátiletý
Josef Tejkal, bezdětný vdovec a původní majitel usedlosti se 26. listopadu 2003 dožil osmdesáti let. Čest
jeho věku!

Jak na požáry

Petr po vyzdění proluky mezi zdí a futry
dveří do dvora

Suché „WC“ je na světě!
Třetího října 2003 (s ročním zpožděním oproti totálně závaznému plánu)
byl vyzdvižen suchý záchod nad nevyužitou skruží. O vhodnosti použití
skruže byl veden ostrý politický boj,
při kterém se pískalo (Havlová) a
fackovalo (Wagner). Nakonec byla
kapacita skruže spočítána na 850
člověkodní. Kadiboudu jako takovou
dodal soused od východu Krčil
oproti zasypání původní díry.

Při volbě osadního výboru na Veselíčku 29.12.03 referoval v rámci
svého téměř dvouhodinového monologu starosta města Žďáru Brychta
o způsobu práce s požáry. Z toho
vyplynulo, že požár je lépe nehasit,
celý objekt nechat pěkně vyhořet,
neboť po případném uhašení by
mohly nastat problémy: úraz padajícími objekty, nutnost odvozu na
skládku těch objektů, které mohly
v klidu shořet atp. (Zvážit zda nevyměnit práškový hasící přístroj
umístěný v chodbě za plamenomet.)

Druhý den ráno – zůstala jen barevná okna

Poesie na Veselíčku 3

Po dobrém díle – zleva hajnej, já, Kid
(foto Jitka Pínová)
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Báseň nazvaná Peskování dětí
z Nového Města, konkrétně paní
Jarošovou.
Pozn.: Tato báseň obsahuje celou
řadu reálií (viz Radek Jaroš, Lhotse,

Pepek Tejkal a Květa Tejkalová, jeho
švagrová, osmdesátiletá až za měsíc

Práce v zimě
Tak jako loni v jedničce, tak letos ve
dvojce byla zlikvidována shnilá
podlaha a oškrabány černé zdi. Parta
zedníka Špinara položila betonový
základ podlahy moc vysoko. Sen o
bezbarierovém průchodu z jednotky
do trojky přes dvojku vzal za své.

Kamna jsou posledním předmětem, který
ve dvojce zůstal - kluci Tejkalovi vaří oběd.
Místnost opět vybavena pro zimní provoz.

Další práce v zimě
Na Silvestra měl usedlost rezervovanou Jenda s osmi spolustudenty.
V místním pohostinství se do časných ranních hodin zúčastnili vese-

lice. Předtím se rozehřívali alkoholem a štípáním dřeva, které jsme jim
nařezali s Pavlem a sousedem Pelikánem.

Sport v zimě = lyžování
Tak jako již loni posloužila usedlost
jako základna pro lyžařské výjezdy
na sever do Žďárských vrchů i na
první výzkumné výpravy na jih do
Arnoleckých vrchů. Po třídenním
sólovém přejezdu severních kopců
s přespáním u koňáků, se na přelomu
ledna a února konala kolektivní akce
po známých cestách.

Zpočátku byl výměr pozemku
značně redukován a posléze, dne
18.12.03, na dalším zasedání zastupitelstva prohlásil: „Na posledním
zasedání jsem navrhl revokaci rozhodnutí Rady města, nebylo to RM
přijato, proto využívám tuto možnost
a navrhuji revokaci dnes.“

Pavel a Jan s elektromotorovou pilou v den
před Silvestrem
Nové zaměření pozemku (za další peníze).
Vpravo dole je patrné jeho okleštění.

Osadní výbor na Veslu
Při volbě OV (viz výše), kterou zorganizovali dobrovolní hasiči, promluvil starosta Brychta (bez nějaké
zřejmé souvislosti) o koupi pozemku
pro naší usedlost a o tom, jak hrozně
s tím nesouhlasí. Při té příležitosti
mě nazval „nějakým chalupářem“,
nějaký starosta.

Dobrovolní hasiči a starosta Brychta (stojící). Kvalitnější foto se nepodařilo zajistit.
Zahnutý předmět v levé části je trouba od
kamen nikoli „dlouhé vedení“.

Nebezpečná křižovatka
Křižovatka bez přednosti v jízdě nacházející se přímo před usedlostí je
nebezpečným místem. Nebezpečí
nehody je zde zvýšeno tarasem,
který si soused Stejskal postavil
přímo do křižovatky a zamezil tím
možností vyhnutí se vozidel
v případě nebezpečné situace. O
tomto stavu byl starosta Brychta informován dopisem.

Josef „Ouja“ Oujeský v červeném a
Zdeněk Kyzlink vyhlížejí na jihovýchod od
křížku nad obcí Sklené - po palačinkách a
pivu v místním bufetu inženýra Zeleného.

Ouja maže na sobotní výlet. Den předtím
napadlo a na dvůr bylo nafoukáno do pasu
sněhu. Cesty na dvoře a kolem domu jsem
prohazoval celý den.

V kruzích běžkařských nadšenců se
vedou diskuse o tom, co je to přejezd
Žďárských vrchů. Aby to bylo jednou a provždy jasné, toto je tradiční
cesta: Žďár, Račín, Škrdlovice, Tisůvka, Cikháj, Žákova hora, Devět
skal, Malinská skála, (Blatiny),
Samotín, Kadov, Podmedlovský
mlýn, Medlov, Tři Studně, Lhotka,
Veselíčko. Existují samozřejmě varianty, začátek na Veslíčku nebo do
Veselíčka přes Studnici a Maršovice.
Jiné cesty je nutno považovat za ilegální.

Jak je to s pozemkem?

Situace na křižovatce: auto přijíždí od
státní silnice Žďár-Bystříce. Nyní má
možnost pokračovat k obchodu u Šímů
rovně nebo ke křižovatce na Jámy doprava.
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Loni v létě prohlásil p. Kudrnáč, bývalý hlavní architekt Severomoravského kraje a nyní majitel domu
s boloňským štítem v Telči: „Nejdřív si kup tu část pozemku před
domem, neboť je přirozenou součástí
obydlí.“ Zastupitelstvo města Žďáru,
pod které Veselíčko patří, prodej
jednomyslně schválilo. Do jasné
věci se však vložil starosta Brychta.

ZÁVĚR VÝPISU ZE ZÁZNAMU
7. řádného zasedání Zastupitelstva
města Žďár nad Sázavou konaného
dne 18. prosince 2003 v 16.00 h.,
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou:
Hlasování o původním návrhu dle
předloženého materiálu:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje částečnou revokaci svého
usnesení ze dne 26. 6. 2003 ve věci
odprodeje pozemku z vlastnictví
Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Radoslava Tejkala, bytem
Neumannova 2/84, Adamov - části
p. č. 1261/7 ve výměře cca 170 m2
v k. ú. Veselíčko u Žďáru - za účelem zvelebení pozemku a zajištění
likvidace odpadních vod u RD Veselíčko 36 s tím, že hranice pozemku
bude vytyčena podél vzrostlých
stromů – přesná výměra bude určena
po zaměření oddělovacím geometrickým plánem - za kupní cenu dle
znaleckého posudku + zvýšenou o
daň z převodu nemovitostí a to tak,
že dle nového GP pro vyznačení budovy a rozdělení pozemku výměra
prodávaného pozemku, nově označeného jako p. č. 1261/16, činí 141
m2. Před uzavřením smlouvy budou
vyzváni manželé Stejskalovi k možnosti zřízení věcného břemene –
práva chůze a jízdy přes prodávaný
pozemek. V ostatním se původně
schválené usnesení nemění.
Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž.3
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zábavný a poučný list pro
Marii Tejkalovou a další
zájemce, nadšence, příznivce
a mecenáše usedlosti

