
Rodinná pohoda, láska, úcta, ozdoby, svíčky, dárky, 
dobré jídlo - to jsou symboly, které spojují svátky 
vánoční po celém světě. Jak to ovšem v tento vá-
noční den vypadá v jiné zemi?
Ve Velké Británii se tradiční Vánoce točí kolem vě-
tévky trnky, jež je prababičkou dnešního vánoč-
ního stromku. Britským dětem nosí dárky Father 
Christmas, který nosí dlouhý oblek červené nebo 
zelené barvy. Děti věší vánoční punčochy na krb 
v očekávání, že 25. 12.  ráno zde najdou dárky. Ro-
dina pak společně rozbaluje dárky a připravují po-
lední slavnostní hostinu. Oběd začíná přípitkem 
a poté symbolickým rozlomením tzv. crackers (pa-
pírové tuby ukrývající malý dárek nebo vzkaz). Ty-
pickým svátečním obědem je pečený krocan s kaš-
tanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou. Jako 
dezert se nejčastěji podává švestkový puding po-
lévaný brandy nebo sladké koláče nadívané kan-

Jak se slaví Vánoce v zahraničí?

dovaným ovocem.
Na druhé straně zeměkoule, konkrétně v USA, pro-
žívají vánoční svátky velkolepěji. Američané si vel-
mi potrpí na vánoční výzdobu - všude můžeme vi-
dět osvětlené domy, zahrady, blikající postavičky. 
Dětem nosí dárky známý Santa Claus. Oblíbeným 
vánočním jídlem je krocan se šunkou, někdy i moř-
ské plody či pizza. V žádné domácnosti nemůže 
chybět americký jablečný koláč. Děti chystají pro 
Santu sušenky a sklenici mléka a na dobrou noc 
jim rodiče předčítají příběh s názvem Předvánoč-
ní noc. Vánoce slaví 25. 12. ráno. Dárky se rozdáva-
jí, pije se horká čokoláda nebo punč.
Méně známé je slavení Vánoc např. v Litvě. Lidé 
s přípravami Vánoc začínají už 22. 12. v den sluno-
vratu. Na vánočním stole nechybí prasečí hlava va-
řená spolu s rozmělněným ječmenem. Podává se 
i vařený hrách s fazolemi a klobásou. 
V Argentině jsou Vánoce letní záležitostí, ale i pře-
sto lidé ctí sněhovou symboliku a na vánoční stro-
mečky zavěšují bílé chomáčky z bavlny. Večeří se 
na zahradách. Typickým jídlem je pečené selátko 
nebo páv, jehož peřím se zdobí i sváteční stůl. Mezi 
oblíbený pokrm patří i plátek masa plněný mle-
tým masem, nasekanou cibulkou, vařeným vejcem 
a kořením, zabalí se do ruliček a pomalu se peče.   

Kateřina Čočková

Vážení spoluobčané,
opět zde máme konec roku, období rekapitulace úspěchů, poučení se z chyb a formulace plánů do no-

vého roku 2015.
Proto mi dovolte, abych Vám všem, kteří jste byli u komunálních voleb, poděkoval za účast. Těm, kte-

ří jste mi dali hlas, děkuji za projevenou důvěru. Moc si jí osobně vážím. Zároveň si uvědomuji, že všech-
ny záležitosti a akce, které se doposud podařilo zrealizovat, nejsou pouze mojí zásluhou, ale především 
výsledkem spolupráce, komunikace se zastupiteli a občany, kteří přináší své podněty a snaží se spolu se 
mnou obec rozvíjet. Největším problémem jsou ovšem možnosti získání finančních prostředků na dané 
projekty.

Za uplynulé volební období mohu konstatovat, že se podařilo vybudovat či opravit hodně věcí a zhod-
notit majetek obce o 10 mil. Kč, což není zrovna malá částka. Všem, kteří jakkoli přispěli ke zvelebení 
obce, mnohokrát děkuji a pevně věřím, že i nadále budeme v této spolupráci pokračovat.

Daniel Juřík, starosta obce



Volební období 2014 - 2018
Co bychom chtěli realizovat
Jako první je potřeba dokončit projekty, na je-
jichž realizaci jsme získali finanční dotace. Jedná se 
o projekt „Separace a svoz bioodpadů v obci Vese-
lá“: Zde mohu konstatovat, že firma SAMOHÝL MB 
a.s. byla k tomuto projektu velmi vstřícná a poda-
řilo se jí dodat vozidlo dříve než stanovila smlou-
va. Vozidlo máme již ve vlastnictví obce a nyní se 

zaškolujeme v jeho obsluze. A jaká bude možnost 
jeho využití pro občany? To je asi otázka každé-
ho z Vás. Jelikož by automobil měl sloužit priorit-
ně pro potřeby obce, nyní prověřujeme možnosti 
a podmínky individuálního využití pro občany ze 
strany fondu, který poskytl finanční podporu. Bliž-
ší informace Vám sdělíme buďto na veřejné schůzi 
nebo prostřednictvím příštího Zpravodaje.
Druhým úkolem, na kterém se právě pracuje, je 
projekt „Stavební úpravy Veselanky – zateplení“. 
Aktuálně zde probíhá výběrové řízení na dodava-
tele stavebních prací, které řeší firma RPA Brno a 
výběr dodavatele včetně podpisu smlouvy musí 
proběhnout do 9. ledna 2015. Zahájení realizace 
je plánováno nejpozději do tří měsíců od podpisu 
smlouvy.
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Projekty
Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme po-
dali dva projekty do programu Obnova obecní-
ho a  krajského majetku po živelných pohromách 
v roce 2014 na dotační titul č. 2 – „Oprava de-
formovaných krajnic MK Selské“ v celkové výši - 
1 173 517,- Kč a „Oprava narušeného svahu včet-
ně přilehlé komunikace Pod Selskou“ v celkové výši 
– 2 715 303,- Kč. Výše podpory od MMR může být 
až do výše 70 % uznatelných nákladů. Zda uspěje-
me, se uvidí začátkem příštího roku.
Projekt „Kanalizace Drahy s napojením na ČOV“ je 
ve fázi podané žádosti o stavební povolení u Vo-
doprávního úřadu ve Vizovicích, ale ještě nám neu-
stále chybí podepsané smlouvy na věcné břemeno 
uložení sítí od dvou vlastníků a Pozemkového fon-
du ČR. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na 
cca 8,5 mil. Kč, tudíž je zapotřebí sledovat výzvy na 
možnosti získání finančních prostředků.

Vize
Kulturně sportovní areál Veselá
Vedení obce ve spolupráci s místními fotbalisty již 
dlouho jedná, ale i realizuje určité kroky k vytvo-
ření kulturně sportovního areálu u místního hřiš-
tě. Jedná se o komplexní urbanistický návrh, který 
by měl vyřešit vícero záměrů. Jednalo by se o hřiště 
s umělým povrchem, tenisový kurt, hřiště pro děti, 
taneční parket, který by v zimním období sloužil 
jako kluziště, nadstřešení laviček atd. Nyní právě 
jednáme s projektantem, jak se bude postupovat 
a jak budeme členit určité části projektu, abychom 
je co nejlépe dokázali financovat a přitom efektiv-
ně využít pro potřeby občanů.

Odpadové hospodářství
Již několikrát jsme psali ve zpravodajích, jaké dru-
hy odpadů se třídí a které patří do velkoobjemo-
vých kontejnerů (dále jen VOK). Odvoz a uskladně-
ní tohoto odpadu stojí obec nemalé finanční pro-
středky. Odpad, který ukládáte do VOK, se usklad-
ňuje na skládku Březová a my máme velké problé-
my, aby nám tento odpad vůbec vzali. Nachází se 
zde totiž převážně odpad rostlinného původu (vět-
ve, listí, ořezy atd.). Projekt „Separace a svoz biood-
padů v obci Veselá“ je na řešení této problemati-
ky soustředěn. Jakou formou se bude likvidace bi-
oodpadu provádět, Vás budeme včas informovat.
Nedávejte proto již bioodpad do VOK. Pokusme se 
tak snížit náklady na odpady a jednat ekologičtěji. 
Předem děkuji. 

Daniel Juřík, starosta



3

PŘÍJMY
Daňové příjmy        7.889.700,00 Kč
• daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
• daň z příjmu fyzických osob z podnikání
• daň z příjmu právnických osob
• daň z přidané hodnoty
• správní poplatky
• daň z nemovitosti
• poplatek za vypouštění škodlivých látek
• poplatek ze psa
• poplatek za likvidaci komunálního odpadu
• poplatek za VHP
• dotace na vnitřní správu
Nedaňové příjmy        1.101.000,00 Kč
• příjmy z lesního hospodářství
• pronájem nemovitostí
• úroky
• poplatek kabelové televize

Celkem příjmy        8.990.700,00 Kč

VÝDAJE
Lesní hospodářství        100.000,00 Kč
Veřejné osvětlení        150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba      1.820.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu       437.100,00 Kč
Provoz kabelové televize       269.800,00 Kč
Péče o vzhled obce        50.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost    70.000,00 Kč
Obědy, senioři         35.000,00 Kč
Kultura          123.200,00 Kč
• knihovna
• kronika
• tisk novin
• posezení s důchodci, vítání občánků
Školství         810.000,00 Kč
• mateřská škola
• základní škola
• školní jídelna
• školní družina
• neinvestiční platby jiným školám 
Činnost místní správy a zastupitelský orgán    2.465.600,00 Kč
• elektrická energie, plyn
• poštovné, telefony, spotřební materiál
• pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné,krizové situace
• příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH,myslivci
• opravy , odkup pozemků
• příspěvky mikroregionu
• kulturní zařízení Veselanka , nový OU – zateplení    2.660.000,00 Kč

Celkem výdaje        8.990.700,00 Kč 

Rozpočet na rok 2015 pro obec Veselá



Je tady prosinec a my ve škole máme za sebou již 
téměř čtyři měsíce školního vyučování. V předcho-
zím vydání obecního zpravodaje jsem Vás informo-
vala o tom, že naši základní školu nyní navštěvu-
je čtyřicet dva žáků, do mateřské školy chodí dva-
cet šest dětí. To, že se ve škole učíme, považujeme 
všichni za samozřejmost. Aby však vyučování ne-
bylo jen nudnou záležitostí, zpestřujeme si občas 
naši výuku netradičními aktivitami, které se nám 
osvědčily již v předchozích ročnících. A protože 
děti, které do školy chodí, nikdy nejsou stejné, jsou 
i tyto aktivity pokaždé trochu jiné.
V letošním školním roce máme již za sebou spor-
tovní soutěž Ve stopě trnavského vrchu (konala se 
na začátku října v Trnavě). Jedná se o běh v přírod-
ním terénu, své výkony si vždy porovnávají zvlášť 
dívky a chlapci v jednotlivých ročnících. Nejúspěš-
nějšími soutěžícími byli v letošním ročníku Nikol-
ka Kučerová (3. místo dívky – 1. ročník), Lucinka 
Chrastinová (3. místo dívky – 3. ročník) a Šimon Gu-
žík (2. místo chlapci – 4. ročník). Pochvalu si zaslou-
ží všichni, kteří školu reprezentovali.
Velmi přínosnou vzdělávací akcí byla pro žáky be-
seda s lektorkou Poradny pro ženy a dívky paní 
Marií Domanskou na téma Rodina. Mladší žáci si 
s lektorkou povídali o rodině, kamarádech a obec-
ně o vztazích v projektu z názvem Táta, máma a já, 
starší žáci pak diskutovali v rámci výukového pro-
gramu Jak jsem přišel na svět. Beseda vycházela 
z poznatků žáků dané věkové skupiny i z jejich zna-
lostí a dětem se velmi líbila.
Naše škola se 21. listopadu připojila k zajímavé akci 
s názvem Větrníkový den. Tento den je věnován li-
dem s cystickou fibrózou - vážnou nevyléčitelnou 
nemocí, která znemožňuje lidem dýchání. Způsob 
zapojení byl jednoduchý: žáci vyrobili v daný den 
v pracovních činnostech papírové větrníky, které 
předem hezky vymalovali. Se svými větrníčky se 
vyfotili a fotografie jsme zaslali do Klubu nemoc-
ných cystickou fibrózou (patronem je herec Ivan 
Trojan).
V prvním prosincovém týdnu jsme do naší obce 
pozvali Divadélko pro školy z Hradce Králové. Je-
jich představení Písnička pro draka v podání dvou 
herců a jejich loutek bylo vtipné, veselé a dynamic-
ké. Již teď se těšíme, s jakou pohádkou přijede di-
vadélko příště.
Záměrně jsem si nakonec nechala akce naší školy, 
které pořádáme za pomoci Unie rodičů. Již tradič-
ně pořádají maminky z Unie rodičů Drakiádu. Ta le-
tošní se vyznačovala nádherným podzimním po-
časím bez jediného závanu větříčku. Draci se se-

Zprávičky z veselské školičky

Dívky z 1. ročníku na startu trnavského běhu

šli krásní, žádný však neletěl. I tak jsme si pobyt na 
hřišti užili, příště snad i ten vítr objednáme…
Další úžasnou akcí, která by se bez pomoci rodi-
čů nemohla uskutečnit, byly Dýňové slavnosti, kte-
rým předcházela výtvarná soutěž Podzimní klo-
bouk. Téměř všichni školáčci i školáci přinesli výro-
bek – klobouk – který byl vyzdoben přírodninami 
nebo namalován či jinak dotvořen. Vy, kteří jste při-
jali pozvání k prohlídce školy, mi jistě dáte za prav-
du: Byla to nádherná podívaná. Samozřejmě jsme 
se ani letos neobešli bez průvodu obcí s rozsvíce-
nými světýlky a pak následovalo ochutnávání dob-
rot, které napekly maminky, babičky nebo tety. 
Škola byla nádherně podzimně vyzdobená a dob-
roty po večerní procházce chutnaly náramně.
Dětmi nejočekávanější akcí však bývá tradičně Mi-
kulášská besídka s nadílkou. Sál byl jako vždy na-
cpaný diváky k prasknutí. Velký potlesk za své vy-
stoupení, které nacvičily paní učitelky Lenka Ná-
bělková a Veronika Buchová, sklidili čertíci a andíl-
kové v podání dětí z mateřské školy. Krásnou po-
hádku Mrazík nacvičila s žáky základní školy paní 
vychovatelka Květa Trtílková. Přítomní obdivovali 
nejen herecké výkony, ale i úžasné kostýmy vystu-
pujících. Odměnou všem dětem pak byla mikuláš-

V pohádce Mrazík vystupovalo 42 žáků školy
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Soutěž školních časopisů

V pondělí 1. prosince se v Brně konalo vyhodno-
cení soutěže školních časopisů z celé České re-
publiky. Naši školu zde zastupovala paní učitelka 
Soňa Urbanová, která se vydávání našeho škol-
ního občasníku věnuje již řadu let. Do celostátní-
ho kola postoupila na základě umístění ve Zlín-
ském kraji (2. místo).

Jsme velmi hrdí na to, že ani v celorepublikové 
soutěži se náš časopis neztratil: získal 3. místo za 
obsah.

Paní učitelka si za pečlivé a promyšlené vedení 
žáků při tvorbě školního časopisu zaslouží velké 
poděkování.

PaedDr. Ladislava Čočková

ská nadílka, kterou již tradičně připravují maminky 
z Unie rodičů s podporou Obce Veselá.
Měsíc prosinec ještě neskončil. Těšíme se na Vá-
noční jarmark, který pořádá Unie rodičů se školní 
družinou. Zde si nazdobíme perníčky, zazpíváme 
koledy, vyrobíme drobné dárečky. 
A protože nás závěr měsíce prosince přímo nabá-
dá k bilancování a hodnocení uplynulého období, 

Vyrobili jsme krásné větrníky pro Větrníkový den

dovolím si i já ohodnotit činnost lidí, kteří do styku 
se školou přicházejí. Mám radost z toho, že můžu 
pracovat se zaměstnanci (učitelkami, kuchařka-
mi, školnicí), kteří odvádějí výbornou práci s dětmi 
i mimo vyučování. Velmi si vážím spolupráce s ro-
diči našich žáků, jsem vděčná za podporu a spolu-
práci ze strany Obce Veselá.

PaedDr. Ladislava Čočková

Na drakiádě se sešlo hodně dětí

Výtvarné kloboukové soutěže při dýňových slav-
nostech se zúčastnily i děti z mateřské školy



Výbor SDH Veselá 
rok 2015 - 2020

Starosta
Krajíček Roman

Náměstek starosty
Juřík Daniel

Jednatel
Juřík Jaroslav

Velitel
Čelůstka Václav

Zástupce velitele
Škoda Milan

Vedoucí mládeže
Juřík Rostislav

Hospodář - pokladník
Juříková Anna

Preventista
Gerych Marek

Strojník
Machalíček Libor

Referent MTZ - hospodář
Oškera Petr

Předseda kontrolní a 
revizní rady
Spisarova-Kautská Zuzana

Členové kontrolní a
revizní rady
Kohn Kamil
Ševců František

Kronikář
Juřík Jaroslav

Referentka žen
Juříková Lucie

Revizor
Gerych Lukáš

Vážení spoluobčané,
došlo k přidání multiplexu MSK1 (slovenské vysílání), kde je pro-
gramová skladba: Dajto, WAU, Senzi, Slovaksport 3. Multipex 
si můžete naladit na 37. kanálu. Programy Dajto a WAU vysílají 
v MPEG 2, programy Senzi a Slovaksport 3 vysílají v MPEG 4, tyto 
dva programy se zobrazí pouze u televizorů s novým tunerem.

Dále v analogovém vysílání je nahrazen program Dajto progra-
mem Slovaksport 1.

Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu v obci Veselá

Vedení obce by rádo ocenilo občany, kteří se starají o vzhled ex-
teriérů jejich domů, a proto vyhlašuje soutěž o nejkrásnější vá-
noční výzdobu v obci Veselá. 

Fotografie svých domovů s vánoční tématikou zasílejte na obec-
ní email - ou@veselauzlina.cz. Příjem přihlášek (fotografií) do sou-
těže je stanoven na 29. prosince 2014 do 12 h. Poté bude spuš-
těno elektronické hlasování na webových stránkách obce a face-
booku Obecní knihovny.

Vyhodnocení soutěže proběhne v lednu a vítěz získá od obce fi-
nanční odměnu (např. jako příspěvek na úhradu elektrické ener-
gie). 1. místo 3000,- Kč, 2. místo 2000,- Kč a 3. místo 1000,- Kč.



se projevila na fotbalovém tur-
naji v Trnavě, kde jsme získali 
pohár za 3. místo.

Konec letošního roku završíme 
návštěvou profesionálních hasi-
čů ve Zlíně a Vánoční besídkou 
ve spřátelené obci Veselé u Va-
lašského Meziříčí.

Pevně věřím, že naši mladí ha-
siči budou v příštím roce tak ši-
kovní jako doposud a na jaře 
při soutěžích předvedou stejně 
skvělé výkony, jako tento rok.

V roce 2014 Vás reprezentovaly 
tyto děti: Samuel Krajíček, Ma-
tyáš Juřík, Danielka Juříková, Ni-
kol Kučerová, Ondra a Vojta Ška-
brahovi, Martin Bednařík, Mira 
Juřík, Gábinka Juříková, Nikol 
Prokešová, Peťa Štefl, Kuba Od-
ložilík, Nikolas Kocourek, Anička 
Vitoslavská, Toník Vitoslavský, 
Marek Machálek a Kája Křížová. 

O výchovu dětí se starali: Dan 
Juřík, Roman Krajíček, Rosťa Ju-
řík a Lucka Juříková.

Závěrem chci poděkovat rodi-
čům, kteří nás doprovázejí při 
každé aktivitě a Vám všem za to, 
že nám držíte palce.

Roman Krajíček, Lucie Juříková

Na úvod mé krátké zprávy o pů-
sobení mladých hasičů při na-
šem SDH, bych Vás chtěl po-
zdravit a popřát vše nejlepší do 
roku 2015.
K dnešnímu dni je v kolektivu 
mladých hasičů evidováno 17 
dětí ve věku od 6ti do 11ti let 
a 4 vedoucí, z toho 2 vedoucí 
na podzim úspěšně absolvova-
li kurz první pomoci, který je při 
práci s dětmi nezbytný (Lucie 
Juříkova, Rostislav Juřík).

Schůzky mladých hasičů SDH 
Veselá se konají pravidelně kaž-
dou středu. V roce 2014 jsme 
nezaháleli a začali se scházet již 
v lednu v hasičské zbrojnici sbo-
ru. Pravidelné středeční schůz-
ky byly věnovány činnostem 
typu: vázání uzlů, rozpoznávání 
topografických značek a tech-
nických prostředků. Dále se naši 
mladí hasiči učili svinování ha-
dic, spojování hadic k rozdělo-
vači a proudnici. Několik schů-
zek bylo věnováno rovněž zá-
kladům zdravovědy, které k ha-
sičskému sportu bezesporu pa-
tří. S příchodem jarních dnů za-
čalo trénování mladých hasičů 
na hřišti a snahou bylo zlepšit se 
v hasičském útoku, což se nám 
také podařilo.

V roce 2014 jsme se zúčastnili 
všech devíti plánovaných sou-
těží našeho okrsku. Za uplynu-
lý ročník soutěží jsme získali 
celkem 5 pohárů a to jeden za 
2.  místo, 4 poháry za 3. místo. 
Na každou soutěž se nám poda-
řilo dát dohromady alespoň je-
den tým mladých hasičů, a to 
i přes pravidelnou absenci dětí 
přes prázdniny. 

Naše malé „džberovky“ (ty 
6ti leté) dokázaly neuvěřitel-
né zlepšení hasičských útoků. 
V květnu začínaly s časem oko-
lo 35 s, na okrskové soutěži do-

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2015

konce 40,53 s, a v září se již moh-
ly pochlubit vynikajícím časem, 
a to 20,38 s na hasičské soutě-
ži v Uble, kde se v konkuren-
ci s o dvě hlavy většími soupe-
ři umístily na krásném 4. místě.

V měsíci září jsme vyrazili s mla-
dými hasiči na soustředění do 
rekreační oblasti Bystřička. Ten-
tokrát jsme jeli na celé čtyři dny 
v počtu 16 dětí a 5 dospělých. 
V průběhu soustředění jsme se 
věnovali především nácviku ha-
sičského útoku a společné chví-
le jsme zakončili tradiční stez-
kou odvahy. Vše probíhalo na 
břehu přehrady a jediní kdo 
z nás neměli radost, byli rybáři.

V měsíci říjnu jsme se zúčastni-
li populární „pojezdové soutě-
že“, která probíhá skrze všechny 
obce našeho okrsku. Tato sou-
těž prověřuje znalosti a schop-
nosti všech zúčastněných a dle 
mého názoru není lepší akce 
pro mladé hasiče. 

V chladných podzimních a zim-
ních měsících navštěvujeme 
s  kolektivem mladých hasičů 
tělocvičnu ZŠ v Želechovicích. 
Trénujeme hbitost, rychlost a 
chlapecká část se zde může vě-
novat i fotbalové aktivitě, která 
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Rok s veselským fotbalem
Nevím komu všemu se letos na Veselé splnily jeho 
sny, ale nám dvěma s Otou Krajíčkem určitě. Už tak 
dva roky zpátky jsme si to s Otou řekli a vloni na 
jeho šedesátce si na to i ťukli  -  že tu I.B na  Ve-
selou dostat musíme.  A už je to pravda, už může-
me s Otou do funkcionářského důchodu. No, ještě 
nepůjdeme, kluci hrají pěkný fotbal a tak jim ještě 
v tom ze svých postů pomůžeme. A také musí ně-
kdo dohlédnout na to, aby zápal pro veselskou ko-
panou Tomášům Gajdošíkovi a Dujkovi vydržel co 
nejdéle.  K tomu ještě udržet po kupě tým trenérů 
mládeže (Roman Žůrek, Josef Škoda, Milan Čoček) 
odpovědného správce areálu (Josef Večeřa) a dal-
ší členy party, co se podílí na každodenním chodu 
oddílu (Viktor Semela, Ruda Michal, Miroslav Ju-
řík, Viktor Nemesh). Tým sponzorů je třeba vzpo-
menout mezi prvními, bez těch by se nám dýcha-
lo znatelně hůř. Pomoc nikdy neodmítnou ani Pa-
vel Křížka a Franta a Pavel Gajdošíkovi. Opřít se mů-
žeme také o starostu a celé obecní  zastupitelstvo. 
Jde o tým lidí už roky neměnný a prověřený, kte-
rému se daří posouvat krůček po krůčku sport na 
Veselé výš a výš. Přesto bychom uvítali, aby se nás 
na chodu oddílu podílelo více. To je jeden z našich 
důležitých úkolů, který jsme si dali pro  rok 2015. A 
získat prostředky na výstavbu hřiště s umělou hrací 
plochou, to úkol ještě větší a ještě zásadnější. Tu se 
musíme všichni trochu začervenat -  už tu umělku 
má hodně obcí podobné velikosti jako je ta naše.

Na poli sportovním byl vrcholem v letošním roce 
už vzpomínaný postup do I.B třídy Zlínského kraje. 
Je to poprvé za 50ti letou historii klubu, kdy někte-
ré naše družstvo hraje v krajských soutěžích, proto 
tolik slávy a radosti. Pro Vás co tolik fotbal nemu-
síte a přesto čtete tyto řádky, tak Vás obdivuji, že 
jste to vydrželi číst až sem a za odměnu vám objas-
ním, co si pod tou zkratkou I.B (čtěte jako ve škole 
na dveřích třídy  -  první Bé) máte vybavit. Je to jen 
postup z 8. do 7. ligy v rámci v Česku organizova-
ných soutěží, tedy relativně nic moc velkého.  Ale 
ve Slušovicích hrají jen jednu třídu výše, ve Vizovi-
cích a Luhačovicích o dvě ….  

Vůbec nás nemrzelo, že jsme do vyšší třídy postou-
pili až z druhého místa. Stále platí nepsané pravi-
dlo, že jednodušší je ve vyšší třídě se udržet než do 
ní postoupit. A my jsme už v okresním přeboru tři 
roky po sobě obsadili druhé místo a až letos bylo 
postupové. Každým rokem se našel jeden sou-
peř, který měl kádr kvalitnější a i to potřebné štěstí 
v koncovce a šel od vítězství k vítězství. Tak postup-
ně před námi skončili na prvním místě Jaroslavice, 

Sehradice a letos Tlumačov. A jsme docela rádi, že 
letos v okresním přeboru už nemusíme dokazovat 
svoje kvality, protože v této sezóně jej vyhrát bude 
zase velmi složité. Zájemců o postup bude asi více, 
ale největší šance se dávají Nevšové a Bylnici. 

Podzimní soutěž byla pro nás pro všechny nová. 
Novou jsme se snažili ji udělat i pro Vás, pro divá-
ky. Pořídili jsme na hřiště světelnou časomíru, in-
formovanost diváků se snažíme zvýšit zápasovým 
zpravodajem, dění o přestávce zpestřit tombolou. 
Zapracovat chceme přes zimu na ozvučení areálu, 
které jsme sice na podzim zprovoznili, ale nebylo 
ideální pro podávání průběžných informací o dění 
na hřišti a kolem něj, chce to zařízení spolehlivější, 
tedy kvalitnější. Pro zajištění kvalitnější  hrací plo-
chy jsme v minulém roce vybudovali zavlažová-
ní, letos zásadní renovací prošel trávník samotný a 
to hlavně jeho podloží, které bylo celoplošně pro-
vzdušněno a 25 m3 štěrku zajistilo narušení jeho 
udusané jílovité horní vrstvy a tím lepší průsak a 
odvod dešťové vody do spodních vrstev půdy. 

Rok 2014 měl ještě jeden vrchol v naší činnosti a 
to červencové oslavy 50ti let organizované kopané 
na Veselé. Největším dárkem nám byl již vzpomí-
naný historický postup mužů. Jeho načasování ne-
mohlo být lepší!!! Oslavy proběhly jak na hřišti zá-
pasy žáčků, mužů (s FC Slušovice) i staré gardy (SK 
Zlín), tak i posezením s legendami veselské kopa-
né a vzpomínáním na výstavce dobových fotogra-
fií z  historie fotbalu na Veselé. Za organizaci celé 
akce patří největší dík Tomáši Dujkovi, Ladislavovi 
Čočkovi a Romanu Žůrkovi, kteří na jejím zdárném 
průběhu mají největší podíl. 

Dva týdny po oslavách již začaly jednotlivé zápasy 
v I.B třídě a byly určitě náročnější než ty předchozí 
v okresním přeboru. A přímo slavnostně nám vyšel 
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úvodní domácí zápas s Kostelcem s vítězstvím 4:0. 
Další zápasy už tak procházkové nebyly, ale snad 
to nebude znít příliš namyšleně, když si dovolím 
tvrdit, že ve 14 odehraných zápasech nás vylože-
ně přehrál jen Slavičín, kam většina soupeřů jezdila 
s obavou jak bude místní „béčko“ posíleno o hráče 
z divize a to se také odrazilo na tom, že TVD Slavi-
čín B vyhrál přesvědčivě všech 7  domácích utkání a 
přezimuje na prvním místě. V řadě ostatních utká-
ní jsme zaplatili nováčkovskou daň a přišli zbyteč-
ně o body a to dílem díky nízké střelecké produkti-
vitě (Malenovice, Sehradice, Příluky), dílem i chyba-
mi v defenzivě (Lužkovice, Hulín, Roštění). Průběž-
ných 19  bodů a 10. místo nás proto musí zdravě 
vyhecovat k zlepšení v jarních odvetách. Kádr muž-
stva nedozná  zásadních změn. Nečekají se žádné 
velké odchody ani příchody. Jeden velký návrát ale 
ano. Všichni moc přejeme trenérovi Tomášovi Duj-
kovi, aby se po jarním zranění a operaci dal zdra-
votně natolik do pořádku, aby mohl v průběhu jara 
pomoct svým svěřencům i přímo na hřišti. A nej-
těžší bude přímo jarní začátek -  v prvním kole při-
vítáme průběžně první Slavičín. A v druhém kole 
jedeme do třetích Sehradic, které na podzim jako 
jediné na Veselé vyhrály.

Průběžná tabulka mužů po podzimní části soutěže
1. Slavičín B   14 9 1 0 4  34:14  29
2. Skaštice   14 8 1 1 4  32:17 27
3. Sehradice   14 8 0 2 4  27:19  26
4. Tečovice   14 5 4 2 3  24:19  25
5. Ad. Hulín   13 7 0 1 5 23:18  22
6. Lukov   14 6 2 0 6  22:30  22
7. Tlumačov   14 5 2 2 5  22:20  21
8. Roštění   14 7 0 0 7  30:36  21
9. Lužkovice  14 6 1 0 7  19:31  20
10. Veselá   14 4 3 1 6  25:23  19
11. Těšnovice  14 5 1 0 8  30:34  17
12. Malenovice  13 4 1 1 7  21:22  15
13. Příluky   14 4 0 2 8  20:33  14
14. Kostelec u Hol.  14 2 1 5 6  16:29  13

V mládežnických družstvech se potýkáme s nedo-
statkem dětí, tak jako v jiných okolních oddílech, 
přímo katastrofální situace je v dorostenecké kate-
gorii, kde rok co rok zaniká na okresní úrovni řada 
družstev. V minulé sezóně  2013-14 jsme také ne-
byli schopni postavit do soutěží vlastní dorost a 
tak jsme zkusili variantu se sloučením s FC Slušo-
vice a docela nám to fungovalo. Naši nejlepší do-
rostenci hráli dorosteneckou divizi  ve Slušovicích, 
slušovští zase pomáhali nám doplnit družstvo tak, 

aby mohlo kompletní odehrát okresní přebor. Klu-
kům musíme poblahopřát  - okresní přebor vyhráli 
a zasloužili si také hrát letos v krajské soutěži. Jenže 
řada jich věkově musela přejít do kategorie dospě-
lých a už nebyla šance spolu se Slušovicemi posta-
vit dorosty dva. Naši dorostenci jsou proto na hos-

tování ve Slušovicích, ve Všemině a  na Hvozdné  a 
u nás dorost momentálně nehraje. 
V žákovské kategorii jsme na tom byli obdobně 
a předchozí sezónu jsme absolvovali ve spojení 
se Slušovicemi. Takto jsme poskládali dvoje žáky  
(mladší a starší) ve Slušovicích, kde hráli krajský pře-
bor a s třetími žáčky jsme na Veselé vyhráli okres-
ní přebor. Na rozdíl od dorostu zde souhra mezi 
oběma oddíly už tolik neklapala a hledali jsme pro 
podzim nový model spolupráce. Situaci nám ješ-
tě zkomplikovala nová legislativa, kdy byly řídícím 
orgánem soutěží radikálně omezeny tzv. střídavé 
starty, kdy talentovaný mládežník se vedle domá-
cího oddílu mohl ukázat i ve vyšší soutěži v jiném 
oddíle. Nakonec jsme našli společnou řeč s FK Luž-
kovice a jedno družstvo hrálo v Lužkovicích okres-
ní přebor a druhé u nás na Veselé okresní soutěž. 
Obě družstva po podzimu vedou svoje soutěže a 
je naděje, že spolupráce bude pokračovat i  v další 
sezóně a že obě  družstva zabojují o postup o  tří-
du výš, což by zase výrazně přispělo k jejich spor-
tovnímu růstu.
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Průběžná tabulky žákovských soutěží po 
podzimní části soutěže

1.  Lužkovice A  11 9 0 2 0  41:  8  29
2.  Sehradice   11 9 0 0 2  50:18  27
3.  Bylnice   11 8 1 1 2  38:  7  26
4.  Slušovice   11 7 2 2 2  43:16  25
5.  Fryšták   11 6 0 1 4  46:22  19
6.  Kašava   11 6 0 1 4  32:19  19
7.  Mladcová   11 5 0 0 6  35:34  15
8.  Malenovice   11 3 2 2 6  26:30  13
9.  Tečovice   11 3 0 3 5  18:34  12
10.  Újezd    11 2 0 0 9  23:58     6
11.  Mysločovice   11 1 1 1 9  14:47     5
12.  Bratřejov   11 0 1 1 10     8:81     2
------------------------------------------------------------------------
1.  Lužkovice B (Veselá) 8 5 2 2 1  35:10  19
2.  Trnava    8 5 0 0 3  25:26  15
3.  Kostelec   8 4 0 1 3  32:18  13
4.  Lukov    8 4 0 1 3  17:20  13
5.  Příluky   8 0 0 0 8    4:39    0

A nejvíce rušno bylo na hřišti při akcích na-
šich nejmenších -  přípravky 10 let.  O tyto 
naše fotbalové nadšence se opět stara-
li zejména Josef Škoda a Roman Žůrek, ale 
za vydatného přispění většiny rodičů, kte-
ří pomáhali hlavně s dopravou k zápasům. 
Moc všem děkujeme. V utkáních se svými 
vrstevníky (6 až 10 let) byli i letos  naši klu-
ci velmi úspěšní a z 11  soupeřů jich 9  pora-
zili, nerozhodně hráli s FASTAVEM ZLÍN (7:7) 
a nad jejich síly bylo jen družstvo SLUŠO-
VIC  A (porážka 5:11).

Všem čtenářům a zejména  příznivcům, 
sponzorům, hráčům i funkcionářům na-
šeho oddílu přejeme příjemné prožití vá-
nočních svátků a úspěšný vstup do nového 
roku. A už nyní Vás všechny zveme na naše 
jarní zápasy, jak už jste četli výše, začíná-
me  doma s vedoucím Slavičínem  - v sobo-
tu 28. března. Nikam si to ale zatím nepište, 
aktuální informace o dění v oddíle pro Vás 
budeme opět mít včas připraveny v naší vit-
ríně nad Veselankou, ale také v kabelové te-
levizi.  Všechny zdraví 

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol  
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PF 2015

Krásné a pohodové prožití Vánoc a vše nejlepší v roce 2015 Vám přeji jménem svým, jmé-
nem zastupitelstva a zaměstnanců obce.

Daniel Juřík



Klub důchodců Veselá
pořádá 
v neděli 28. prosince 2014
tradiční vycházku před koncem roku. 

Sraz všech zájemců bez rozdílu věku je v 9.30 na Cigánově. 
Naplánované jsou dvě terasy, která z nich to bude, se rozhodneme podle počasí a nálady účastníků. 

V 13.00 bude v restauraci Veselanka připraven oběd, kterého se mohou zúčastnit všichni, i ti,  kteří neby-
li na vycházce. 

Zájemci o společný oběd se musí závazně přihlásit nejpozději do čtvrtku 18. prosince v prodejně potra-
vin ENAPO, nebo mohou volat na mobilní telefon 601 370 580 (paní Eva Krajčová). 
Nahlaste prosím jméno a číslo domu. Jídlo je nutné objednat, protože nebudou žádné porce navíc! 
Důchodci  budou mít oběd zdarma, tedy bez doplatku, ostatní zájemci si oběd hradí sami. Další konzu-
maci mají pak všichni ve vlastní režii.

V případě mimořádně nepříznivého počasí se vycházka nekoná, společné posezení se samozřejmě koná 
za každého počasí.
Těšíme se, že se společně rozloučíme se starým rokem a zazpíváme si s našimi známými retro muzikanty .
 
       

Pozvánky
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Tříkrálová sbírka – 3. 1. 2015

Tříkráloví koledníci Vás navštíví v sobotu 3. ledna 
2015. Prosím, podpořte tento charitativní projekt 
s dlouholetou tradicí. Více informací o sbírce na-
leznete na http://www.trikralovasbirka.cz/ 

Pozvánka na Novoroční přípitek a ohňostroj

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozval 
na novoroční přípitek, který bude spojen s ohňo-
strojem a uskuteční se 1. 1. 2015 v 0.30 hod. již 
tradičně u hasičské zbrojnice.

Těšíme se na setkání s Vámi. 



Společenská 
KRONIKA

Jubilanti

Listopad

Dagmar Kautská  60 let
Anna Juříková  55 let

Prosinec

Marie Čočková  75 let
Zdeňka Plšková  65 let
František Jurák  65 let
Josef Slovák  60 let
Roman Zmeškal  50 let
Jitka Gajdošíková  50 let
Miluše Machalíčková 50 let

Všem jubilantům 
blahopřejeme!

Úmrtí

Milan Juřík
Marie Jurásková
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Mikroregion Slušovicko a město Slušovice
 

SpolečenskýplesSpolečenskýples
Vás zvou 

na

Mikroregion Slušovicko a město Slušovice

Sobota 31. ledna 2015 v 19.30 hod.
Slušovice – nová sokolovna

Hraje hudební skupina SHOWBAND

Vstupné 100 Kč

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ • BOHATÁ TOMBOLA • OBČERSTVENÍ (teplá večeře)

Vstupenky si můžete zakoupit 
na Městském úřadě ve Slušovicích nebo u starostů 

členských obcí mikroregionu.

Sobota 31. ledna 2015 v 19.30 hod.

MIKROREGIONU SLUŠOVICKOMIKROREGIONU SLUŠOVICKO

Pozvánky


