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Vážení spoluobčané,

po tropickém létu je zde babí léto, 
které si dle předpovědi budeme užívat 
do konce září. Jaký bude podzim? 
Pevně doufám, že slunný a že na 
veselské hody (čtvrtý říjnový víkend) 
pršet nebude. Hasiči s muzikanty 
a beranem opět projdou obec, 
připomenou hodovou atmosféru, ale 
zábavu (pro dlouhodobý nezájem ze 
strany občanů) pořádat nebudou.

Daniel Juřík, starosta
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Zastupitelstvo na svém zasedání již na jaře odsouhlasilo, že obec odkoupí nemovitosti v katastru obce Veselá, které 
budou následně využity pro potřeby občanů a veřejné zájmy. V letošním roce proběhly již dvě elektronické aukce. Jed-
nalo se o rodinný dům č.p. 3 a č.p. 42. Obě nemovitosti jsme vydražili celkem za 562 384,- Kč. Efektivní využití těchto 
prostor momentálně řešíme a bude předmětem veřejné diskuze.    

Podněty je možno adresovat na Obecní úřad Veselá nebo elektronicky na ou@veselauzlina.cz.

	
OHLEDNUTÍ ZA VESELSKOU POUTÍ
Jak jistě víte, letošní pouť jsme pojali o něco velkolepěji. 
S přispěním sponzorů, díky součinnosti místních spolků 
a dobrovolníků jsme uspořádali v pátek 24. července 
2015 koncert slovenské rockové skupiny Metalinda. Akce 
měla (i  přes počáteční nepřízeň počasí) velmi kladný 
ohlas. Rád bych proto poděkoval všem, kteří se podíleli 
na této akci - konkrétně: členům zastupitelstva a jejich 
rodinným příslušníkům, hasičům, členům TJ Sokol Veselá 
a mysliveckého sdružení. Největší poděkování patří firmě 
Falcon a Reko media za mediální podporu (billboardy, 
rozhlasovou reklamu apod.). Ještě jednou díky, protože díky 
vám to bylo skvělé.

V neděli již tradičně proběhlo kulturní odpoledne u bývalé 
pizzerie, kde k poslechu hrála skupina „Náš pozdní sběr“ a 
občerstvení zajistili myslivci v podobě skvělých karbanátků 
a guláše. 

Díky všem, kteří přišli a samozřejmě všem, kteří se podíleli na 
organizaci.



Za uplynulý půlrok bylo podáno 
pět projektů. V jediném případě 
se dotaci získat nepodařilo, a to 
v případě projektu „Hřiště s umělým 
povrchem“.

Naopak podpořen byl projekt 
s názvem  „Hřiště snů nejen pro 
malé hasiče“ v hodnotě 545 400,- Kč, 
z čehož dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj činila 382 204,- Kč. 
Díky této podpoře „vyrostlo“ 
u bývalé pizzerie hřiště splňující 
nejpřísnější bezpečnostní normy, 
které je (při dodržování Provozního 
řádu) přístupné a uzpůsobené pro 
děti ve věku od 2 do 12 let. Vznikl 
tak krásný nový prostor pro hraní 
dětí a posezení rodičů, za což jsme 
velmi rádi. V dnešní době, kdy 
většina mládeže prosedí velkou 
část dne u počítačů, televizí apod., 
je dobré, když vznikají sportoviště, 
herní a zábavní prostory pro 
všechny věkové kategorie. Proto se 
obec dlouhodobě snaží podporovat 
a vytvářet místa pro aktivní trávení 
volného času dětí, mládeže a 
v konečném důsledku i dospělých.

Další projekt, taktéž z Ministerstva 
pro místní rozvoj, na který jsme 
„dostali zelenou“, je „Restaurování 
pískovcového kříže u Točny“ 
s celkovými náklady 111 350,- Kč, 
z toho dotace činila 77 945,- Kč. Tato 
realizace zakončí cyklus postupného 
restaurování pískovcových 
památek v obci Veselá. Jedná se 
o kříž, který je umístěn na točně 
u dvou vzrostlých jeřábů. Bude 
provedeno odstranění stávajících 
barev speciálními nátěry, oprava 
původního pískovce a následná 
impregnace. V rámci projektu bude 
usnadněn také přístup ke kříži, a to 
opravou chodníku, na kterém bude 
položena zámková dlažba včetně 
obrub. Projekt musí být zrealizován 
do 30. listopadu 2015.

V minulém zpravodaji jsme se 
zmínili o finanční podpoře ve výši 
300 tis. Kč od Zlínského kraje na 
pořízení zásahového vozidla pro 
jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů Veselá. Finanční podporu 
obdržely ještě dva další sbory 
v Mikroregionu Slušovicko, a to 
Všemina a Trnava. Proto jsme 
založili sdružení zadavatelů, 
vyhlásili výběrové řízení na dodávku 
tří vozidel dle zadané specifikace, 
a tím efektivně vynaložili veřejné 
finanční prostředky. Nejvýhodnější 
nabídku podala firma AGROTEC 
a.s. s konečnou cenu ve výši 
786 379,- Kč za jedno vozidlo. Tímto 
bych chtěl poděkovat zástupcům 
obcí a sborů, kteří se podíleli na 
výběrovém řízení. Všem hasičům ze 
jmenovaných obcí přeju, ať vozidla 
dobře slouží.

Díky podpoře Operačního programu 
životního prostředí na „Stavební 
úpravy Veselanky“ s celkovými 
náklady 2 702 520,- Kč, z toho 
dotace 1 552 679,- Kč. Ministerstvo 
životního prostředí přispělo na 
zateplení objektu obecního úřadu 
již v loňském roce, ale realizačně 
to bylo provedeno až letos. Při 
realizaci jsme provedli přeložku 
rozvodů místního rozhlasu mimo 
čelní stěnu budovy, na fasádu 
umístili značení restaurace a osadili 
nový pískovcový znak včetně 
podsvětleného nápisu. Barevné 
členění zvýraznilo a zároveň snížilo 
tuto velmi členitou stavbu.

Odpady – toto téma je dnes hodně 
diskutováno a hojně podporováno. 
Téměř v každém zpravodaji o něm 
také píšeme. Mikroregion Slušovicko 
na základě poptávky obcí podal (ve 
spolupráci s Ing. Hoškovou) žádost 
na Ministerstvo životního prostředí 
o dotaci na projekt „Doplnění 
separace odpadů v Mikroregionu 
Slušovicko“. Předmětem projektu 
bylo doplnění nádob a rozšíření 
sběrných hnízd na separovaný 
odpad. Obcí v mikroregionu je 
dvanáct, ale některé se nezapojily, 
protože již tuto záležitost mají 
vyřešenou. Celkové náklady byly 
vyčísleny na 1 790 273,- Kč, z čehož 
ministerstvo pokrývalo 90 %.

Pro Veselou jsme díky projektu 
pořídili nádoby na nápojový karton, 
lehké kovy, papír, plasty, sklo. Jde 
o možnost dotřiďování různých 
druhů odpadu. Sběrná hnízda, která 
budou obsahovat všechny druhy 
nádob, budou v obci umístěna dvě – 
jedno je již zřízeno u školy a druhé 
se musí dobudovat u obchodu. Chci 
upozornit, že nádoby na plast a 
nápojový karton jsou v obci umístěny 
pouze dvě, protože tuto komoditu 
sváží pravidelně Technické služby 
Zlínsko jedenkrát měsíčně pytlovým 
svozem dům od domu. Další nádoby 
na sklo – bílé a barevné - budou 
rozmístěny (některé již jsou) pod 
Veselou, Mezi cestami, na Točně 
a ve Žlebě. Dále máme pro občany 
k dispozici 10 ks kompostérů, které 
jsme dříve poskytovali občanům na 
zahrady. Kdo z občanů má zájem 
o kompostér, ať se přihlásí na 
Obecním úřadu Veselá.

MIKROREGION 
SLUŠOVICKO

PŘEHLED PODANÝCH A REALIZOVANÝCH
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PROJEKTŮ V OBCI
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VÝSTAVBA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM PRO MALOU KOPANOU
Obci Veselá se nepodařilo uspět v grantovém řízení MŠMT a tak se rozhodla vybudovat sportovní hřiště s umělým po-
vrchem pro malou kopanou ze svých zdrojů. V srpnu započala I. etapa: Zemní práce, ve které se stále pokračuje. II. eta-
pa: Položení sportovního povrchu na hřiště s umělým povrchem byla již také zahájena, aktuálně je vyhlášeno výběro-
vé řízení na dodavatele. 

Před realizací

Více informací o realizovaných projektech a jiné najdete na nových webových stránkách obce: 
www.veselauzlina.cz.



1. září 2015
Jsme na začátku školního roku 2015/2016. Do mateřské 
školy je v současné době zapsáno dvacet sedm dětí, 
základní školu navštěvuje čtyřicet žáků. Prvního září 
zasedlo do školních lavic sedm prváčků a jako každý rok 
je přivítal starosta obce Daniel Juřík s malým dárkem. 
Po krásných slunných prázdninách, kdy jsme si všichni 
důkladně odpočinuli, se již těšíme na nové zážitky, které 
prožijeme se svými kamarády v naší škole! V tomto 
čísle obecního zpravodaje vás rovněž chceme seznámit 
alespoň s některými akcemi, ve kterých se nám dařilo 
v uplynulém školním roce.

Do první třídy nastoupilo 
sedm nových žáků.
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

17. května 2015

Nově se žáci třetího a čtvrtého ročníku pod vedením 
paní učitelky Urbanové, která v naší škole vyučuje mimo 
jiné předměty přírodovědného a vlastivědného zaměře-
ní, zapojili do vědomostní soutěže Eurorebus. Tato sou-
těž probíhá po dobu celého školního roku a utkávají se 
v ní jednotlivci i školní třídy. Naše škola v letošním jubi-
lejním dvacátém ročníku postoupila do krajského kola 
v kategorii Eurorebus Junior. Tým složený ze tří žáků 
- Lucie Čuříkové, Michaely Vrlové a Štěpána Bartoše - 
plnil soutěžní úkoly. Nevýhodou naší malé školy je, že 
zde nemáme žáky pátého ročníku. Postup do krajské-
ho kola a umístění na pátém místě považujeme za vel-
ký úspěch v oblasti vědomostí žáků.

1. dubna 2015

Již řadu let se scházíme s našimi kamarády ze základ-
ních škol v Neubuzi a Všemině při recitační a pěvec-
ké soutěži. Připravovali jsme se velmi svědomitě, vel-
kou pozornost jsme věnovali výběru básní i písní, což 
se nám letos opravdu vyplatilo. Na stupních vítězů sta-
nuli tito žáci: v recitaci získal 1. místo Samuel Krají-
ček (1. roč.), Samuel Šín (2. roč.), Lucie Chrastinová 
(3. roč.) a Michaela Vrlová (4. roč.), 2. místo vybojo-
vala Natálie Holeňáková (3. roč.) a 3. místo Ondřej Žů-
rek (2. roč.). Ve zpěvu získal 2. místo Martin Bednařík 
(2. roč.), 3. místo Ondřej Škabraha (2. roč.), Anna Kraj-
čová (3. roč.) a Michaela Vrlová (4. roč.). Opět se potvr-
dilo, že máme lepší recitátory než zpěváky. Naši žáci 
předvedli v přednesu básní vynikající výkony a po zá-
sluze obsadili ve všech ročnících první místa, což nás 
velmi potěšilo a věřím, že i motivovalo do dalších roč-
níků.

Michaela Vrlová ze 
čtvrtého ročníku uspěla 

v recitační i pěvecké 
soutěži.

 V soutěži Eurorebus 
zastupovali naši školu 

tři žáci.

http://skola.vesela.sweb.cz/



26. května 2015

V obecním zpravodaji Vás rádi seznamujeme s úspěchy, 
kterých se nám podařilo dosáhnout. Za nejúspěšnější lze 
v uplynulém školním roce považovat projekt Veselé zoub-
ky, který s dětmi zpracovala paní učitelka Soňa Urbanová.
Tento preventivní program, který vyhlašuje dm drogerie 
markt s.r.o., pokračoval již pátým ročníkem. Jeho dlouho-
dobým cílem je vzdělat děti, rodiče i pedagogy a vést je 
ke správnému nácviku péče o chrup. Pro každou základní 
školu, která se programu zúčastnila, byla připravena edu-
kativní pohádka „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a 
metodický program pro interaktivní tabule. Naše škola si 
uvědomuje závažnost problematiky správné péče o chrup, 
proto dvakrát ročně s žáky absolvujeme preventivní zub-
ní prohlídku. Rádi jsme se chopili nabídky zpracování pro-
jektu Veselé zoubky. A protože se u nás ve škole učí ve tří-
dách se spojenými ročníky, účastnili se projektu na téma 
„Prevence zubního kazu“ všichni žáci. Z tisku jsme se do-
zvěděli, že do soutěže přišlo 62 projektů z celé republiky. 
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Zima na silnicích

6. 5. Na besídce pro 
maminky se žáci 

předvedli v pohádce 
Broučci v krásných kostý-

mech.

VESELÁ ŠKOLA Z VESELÉ A „VESELÉ ZOUBKY“

Odborná porota, která hodnotila kreativitu a originalitu, 
grafické pojetí projektu, splnění zadání tématu, vliv projek-
tu na prevenci zubního kazu a míru zapojení dětí do pro-
jektu, pak vybrala deset vítězných prací škol - a mezi nimi 
i tu naši - kterým dm drogerie markt s.r.o. věnovala zájezd 
do Prahy na divadelní představení. To se uskutečnilo v Di-
vadle Spejbla a Hurvínka 26. května 2015. Představení za-
hájila ředitelka Divadla S+H paní Helena Štáchová, která 
dětem za účast v projektu a vytvoření zajímavých prací po-
děkovala. Po představení jsme se seznámili s naším hlav-
ním městem (pro řadu žáků to byla první návštěva Prahy). 
Cestou z divadla k autobusu jsme se projeli metrem, pro-
hlédli jsme si Staroměstské náměstí, Prašnou bránu, Vác-
lavské náměstí, Národní muzeum. Více jsme vzhledem ke 
špatně průjezdné dálnici (cesta do Prahy nám trvala šest 
a půl hodiny) nestihli. I tak se nám výlet vydařil a obohatil 
nás o nové zážitky.

29. května 2015
Filmový festival ve Zlíně

Jedním z nejoblíbenějších kulturních zážitků je každo-
roční účast na Mezinárodním filmovém festivalu pro 
děti. Tentokrát jsme v rámci festivalového programu 
navštívili Kinematovlak, workshopy pro děti ve Festi-
valovém zámku, kde jsme mimo jiné vyzkoušeli lego 
zónu, dílny s environmentální tematikou a jiné. Velmi 
se nám líbil festivalový film Kanadské dobrodružství 
(dánský film se simultánním překladem) s nádhernou 
kanadskou přírodou a zajímavou dobrodružnou záplet-
kou při hledání ztraceného zlata.

11. června 2015

Výuky plavání se každoročně účastní žáci všech ročníků naší 
školy. Třeťáci závodili v plavecké soutěži Stříbrný věnec, kte-
rou vyhlašuje Plavecká škola Zlín. Nepodařilo se nám sestavit 
chlapecké družstvo, družstvo dívek však školu reprezentova-
lo skvěle. Anna Vitoslavská obsadila první místo v kraulu, Na-
tálie Holeňáková druhé místo v plaveckém stylu prsa a spo-
lu s Lucií Chrastinovou obsadily druhé místo ve štafetě dívek. 
Diplomy našim závodnicím předávali významní zlínští spor-
tovci Daniel Málek (jeden z nejlepších plavců české plavecké 
historie a dvakrát pátý na olympijských hrách) a Michal Jor-
dán (český hokejový obránce). Na výkon našich děvčat jsme 
náležitě hrdí.

PaedDr. Ladislava Čočková (články), Mgr. Soňa Urbanová (fotografie)



DALŠÍ FOTO Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
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26. 5. Návštěva Divadla 
Sejbla a Hurvínka se nám 

moc líbila.

22. 6. Na dopravním hřišti 
jsme si vyzkoušeli pravidla 

silničního provozu.

26. 6. Se čtvrťáky se 
rozloučil i starosta obce 

Daniel Juřík.

26. 6. Čtyří roky ve 
veselské škole jsou za 

námi.

Září není zrovna ideální měsíc pro hodnocení fotbalového 
dění, to jsme totiž v podstatě uprostřed započatého díla. 
Vy, co se o fotbal trochu zajímáte, tak víte, že fotbalové 
dění tak trochu celosvětově kopíruje školní rok.  Vše začí-
ná ke konci léta a vrcholí před prázdninami. S tím souvi-
sí i dvě velké přestávky. Ta větší v zimě od poloviny listo-
padu do konce března a ta kratší čítající jen pár týdnů na 
přelomu června a července. Ale každopádně jsme rádi, že 
k Vám, našim spoluobčanům, můžeme touto cestou zaví-
tat a seznámit Vás s některými aktualitami z našeho fot-
balového prostředí.
Chce se mi začít tím, že je nás málo (na každodenní práci 
kolem) a rádi bychom přivítali ve svých řadách nové (i sta-
ronové) tváře. Ale vydržím to, nechám si toto téma až na 
závěr.
Začnu tím co zastřešuje naši činnost a čím si myslíme, 
že jsme nejvíce prospěšní pro propagaci naší obce a co 
asi nejvíce zajímá i Vás, co čtete tyto řádky. To jsou vý-
sledky a účast našeho družstva mužů v krajských soutě-
žích. Funkcionářsky i hráčsky jsme si to na Veselé poprvé 
vyzkoušeli v uplynulé sezóně 2014-15. Konečné 7. místo 
je třeba jednoznačně nazvat úspěchem. Ale celá soutěž 
byla velmi vyrovnaná a i když jsme si to nikdo nepřipouš-
těli, tak nad propastí sestupu jsme balancovali až do kon-
ce dubna. Až následná série úspěšných výsledků nám za-
jistila poklidný závěr bez napětí a nervů. Soutěž jsme také 
pohodově zakončili domácí jednoznačnou výhrou nad Te-

 

Z VESELSKÉHO FOTBALU   
čovicemi 4:0. Je to úsměvná shoda náhod, ale stejným 
výsledkem skončil i náš úvodní zápas soutěže (doma s 
Kostelcem také 4:0). Těch zbývajících 24 zápasu mezitím 
už tak jednoznačných nebylo. Našli jsme i 10 přemožite-
lů. Zato ze sedmi remíz jsme v penaltových rozstřelech 
vydolovali dalších 6 bonusových bodů. Naše výsledky a 
účinkování v krajské soutěži je třeba hodnotit jako úspěš-
né i z jiných zorných úhlů. Jako výrazné pozitivum je tře-
ba chápat skutečnost, že kádr oproti okresnímu přeboru 
doznal minimálních změn. Ti kluci co přebor vykopali, tak 
ti dostali šanci prokázat své kvality i ve vyšší třídě. Jedi-
ným výrazným příchodem bylo jarní zařazení do sestavy 
Davida Sokola se zkušenostmi z divize a podobných sou-
těží. Velké plus bylo i to, že se postupně po zranění začal 
zapojovat do hry trenér Tomáš Dujka. V této nové sezóně 
zase začínají naskakovat do zápasů naši vlastní doros-
tenci, Lukáš Klečka a Jan  Žaludek. Vyzvednout je třeba 
i to, že jsme získali ocenění Krajského fotbalového svazu 
ve Zlíně -  cenu FAIR PLAY za rok  2014-15. Tu jsme zís-
kali proto, že v daném  soutěžním ročníku  jsme ze všech  
84  mužstev krajského přeboru, I.A a I.B třídy v soutěž-
ních utkáním obdrželi nejméně žlutých karet a žádnou 
červenou !!! Zajímavý je i pohled, které oddíly tuto sou-
těž hrají, z kterých lokalit. Když vynecháme  kluby z měst 
a zlínských městských částí (Hulín, Otrokovice, Malenovi-
ce, Příluky, Lužkovice, Tečovice), tak Veselá s 800 obyva-
teli patří k těm menším obcím v naší skupině I.B. Ty dvě 
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.
VOK – velkoobjemové kontejnery po obci budou 
rozmístěny v následujících termínech 
2. - 9. 10., 9. - 16. 10., 16. – 23. 10. 2015.

nejmenší obce už s námi letos nehrají. Shodou okolností 
fotbalisté z té úplně nejmenší obce (Skaštice – 380 oby-
vatel) postoupili o třídu výš a z druhé nejmenší (Těšnovi-
ce – 420) naopak sestoupili. Menší než Veselá tak v letoš-
ní soutěži je jen nováček z Nevšové (550 obyv.) a pak už 
jen počtem obyvatel srovnatelní Sehradice (750 obyv.) a 
Roštění (720 obyv.).

Výchovu fotbalové mládeže jsme v posledních letech na 
střídačku řešili ve spolupráci s okolními kluby z Lužkovic 
a Slušovic. Bylo to východisko z nouze díky nízkému po-
čtu fotbalistů v žákovských a dorosteneckých kategori-
ích v našem oddílu. Spolupráce to ale nebyla ideální a tak 
jsme se rozhodli vrátit k původnímu stavu a to vlastními 
silami pečovat o družstva dvou  žákovských kategorii (pří-
pravka do  10  let  a žáci od 10 do 14 let). S tím, že pří-
padný nedostatek dětí budeme řešit vytažením nejlepších 
přípravkářů do žákovské kategorie a také využitím zájem-
ců z okolí. Tak máme letos v kádru i tři kluky z Březové 
a tři ze Slušovic. V dorostenecké kategorii je situace ne-
jen u nás, ale v celém kraji i republice rok od roku horší 
a dorosteneckých družstev rapidně ubývá. Např. okresní 
soutěže dorostu na Zlínsku hrálo před 10 lety 27 družstev. 
V letošní soutěži je družstev jen  12 …. I my jsme napočíta-
li v našem oddíle hráčů dorosteneckého věku ochotných 
trénovat a hrát jen 7. Nezbývalo nám nic jiného než jim na-
jít možnost uplatnění v některém z okolních oddílů. A tak 
máme tři kluky na hostování ve Slušovicích, dva ve Hvozd-
né a dva v Lužkovicích.

 

 

A už se dostávám k té otázce  personální -  je nás málo. 
Ani ne tak hráčů na hřišti. S tím toho moc nenaděláme. 
Fotbal už není dávno jediným možným vyžitím ani na ma-
lých vesnicích. Konkurence jiných sportů, kultury a často 
i pohodlí je silnou konkurencí pro náš sport, takže určitě 
nepodléháme iluzi, že všichni kluci co se na Veselé naro-
dí, budou fotbalisty. Ale fotbalu se mohou věnovat i holky. 
A to buď u nás společně s kluky a nebo samostatně přímo 
v dívčím oddílu v sousedních Lužkovicích.  Jsou-li zájem-
kyně, rodičům rádi poradíme a zprostředkujeme kontakt.
Aby mohl probíhat na hřišti plánovaný „cvrkot“ přípravy 
i zápasů ve všech věkových   kategoriích, je k tomu třeba 
obětavé práce řady dobrovolných pracovníků, a těch nám 
ubývá a je problém získávat pro tuto práci obětavce nové. 
V létě jsme se rozloučili s Josefem Škodou, který se roky 
trenérsky věnoval přípravce a z pracovních důvodů skon-
čil (ještě jednou ti Pepo děkujeme za poctivě odvedenou 
práci s mládeží).  Novými funkcionáři  v klubu většinou 
bývají bývalí hráči, k mládeži se  často podaří „přitáhnout“ 
někoho z rodičů. Nic takového se nám letos nepodařilo. 
Proto i touto cestou apeluji na Vás, veselské příznivce fot-

balu.  Přispějte svým časem a svými zkušenostmi a zapoj-
te se do chodu oddílu. Přijďte mezi nás, určitě dokážeme 
spolu najít vhodný úsek činnosti, který vám bude vyhovo-
vat, který Vás bude bavit a který výrazně prospěje ke zlep-
šení každodennímu chodu v našem oddílu. Těšíme se na 
posily z vašich řad. A kdyby vás chodilo více fandit klu-
kům na zápasy a pomohli jste tak vytvořit tu „správnou“ 
atmosféru, tak to by bylo také fajn.

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol  

Aktuální zápasy a výsledky můžete vidět v kabelové televizi obce anebo na webových stránkách
http://www.tjsokolvesela.cz/.

UPOZORNĚNÍ

Žádáme občany, aby případné poruchy veřejného 
osvětlení a kabelové televize hlásili 
na telefon: 577 983 285, 
mobil: 724 210 187, 723 973 267, 602 694 480,
e-mail: ou@veselauzlina.cz.



HASIČSKÉ LÉTO VE VESELÉ
Po studených zimních a jarních měsících plných teoretic-
ké přípravy a úprav techniky a výstroje jsme opět zahájili 
naši sportovní a kulturní činnost.

Naší první akcí byl každoroční výlet na hasičskou pouť na 
sv. Hostýn dne 25. 04. 2015. Za účasti cca 30 hasičů a 
veselských spoluobčanů se výlet opět vydařil. Také letos 
jsme měli možnost vyjet až na samotný sv. Hostýn.
Léto 2015 bylo pro aktivní členy našeho sboru velmi ná-
ročné. Podíleli jsme se na pořádání dvou tanečních zábav. 
První zábava s kapelou FOCUS proběhla za malé účasti 
návštěvníků a náš sbor skončil při této činnosti s finanční  
ztrátou. Dny příprav přišly vniveč, proto jsme začali uva-
žovat o tom, že již další zábavy pořádat nebudeme, ne-
boť i zábavy pořádané v době hodů pro nás končí v zápor-
ných číslech. Druhá zábava s kapelami Metalinda a FO-
CUS byla pořádaná ve spolupráci s obcí Veselá. Tato zá-
bava byla díky nadšení a odhodlání zastupitelstva obce 
Veselá v čele se starostou a místostarostou a za spolu-
práce ostatních veselských spolků dokonale zorganizova-
ná a nebýt deště, mohla dopadnout i na výbornou. 

Taneční zábavou začal náročný víkend našeho sboru. Po 
pátečním shonu při organizaci zábavy, sobotním úklidu 
a účasti na soutěžích jsme v neděli 26. 07. 2015 oslavili 
95. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ve-
selé. Dopoledne jsme zahájili průvodem ke kapli a boho-
službou za účasti otce Emila ze slušovické farnosti. Při 
této příležitosti nám farář posvětil nový automobil Fiat 
Ducatto. Mnohokrát jsem snil o tom, jak budeme naši 
mládež vozit novým autem a v neděli se sen stal skuteč-
ností. Tento hasičský vůz jsme obdrželi především díky 

dotaci Zlínského kraje a za pomoci veselského obecního 
zastupitelstva. Tímto bych chtěl jménem Sboru dobrovol-
ných hasičů Veselá oficiálně poděkovat výše zmíněným. 
Po bohoslužbě naše oslavy pokračovaly slavnostní schů-
zí zakončenou obědem za účasti hostů z okolních sborů 
a hostů z SDH  Veselá u Valašského Meziříčí. Od okresní-
ho sdružení hasičů jsme obdrželi k našemu výročí vyzna-
menání „Za příkladnou práci“. Ocenění nám předal velitel 
11. okrsku a člen výkonného výboru OSH Zlín bratr Zde-
něk Kráčalík z Březové.

Teď již ke dříve zmiňované sportovní činnosti.  V roce 
2015 SDH Veselá reprezentovaly 3 družstva mladších 
žáků, družstva mužů, žen a starších pánů. 
Veselští muži se v letošní sezóně zúčastnili 23 soutěží. 
Přes potíže, které byly spojeny s udržením stálého týmu, 
se jim podařilo umísťovat v horní polovině startovního 
pole. Z jejich úspěchů lze zmínit první místo na okrskové 
soutěži na Hrobicích a pohárové soutěži v Neubuzi a třetí 
místo v pohárové soutěži na Hrobicích. 

Mimo účasti na soutěžích v jiných obcích, připravili naši 
muži ve spolupráci s výborem SDH první ročník noční po-
hárové soutěže. Za perfektní přípravu a průběh poháro-
vé soutěže jim patří velké poděkování. Muži taktéž připra-
vili soutěž žáků a starších pánů, která probíhala v průbě-
hu dne. V kategorii muži nás reprezentovali: Milan Škoda, 
Petr Oškera, Lojza Zapletal, Jakub Křižka, Marek Slovák.

V roce 2015 po krátké odmlce začaly sportovat rovněž 
i ženy. K jejich úspěchům patří druhé místo v pohárové 
soutěži na Hrobicích a třetí místo na noční pohárové sou-
těži v Kašavě.

Muži nad 35 let nebo chcete-li starší páni se letos zů-
častnili 3 soutěží. V domácí pohárové soutěži získali prv-
ní místo a  soutěži na Hrobicích třetí místo. Neúspěšná 
pro ně byla pouze soutěž v obci  Březová, kde se jim z dů-
vodu prasklé hadice „C“ nepodařilo útok dokončit. Star-
ší pány za Veselou reprezentovali: Rosťa Juřík, Lojza Za-
pletal, Dan Juřík, Roman Krajíček, Dušan Krejčí, Lukáš Ge-
rych, Lukáš Kučera a Kamil Kohn.
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V týmu nejmladších členů jsme se letos malinko rozrostli 
a utvořili 3 družstva mladších žáků. Od začátku léta jsme 
poctivě trénovali a připravovali se na sezónu. Myslím, že 
díky píli dětí jsme se letos ve všech soutěžích umísťova-
li v popředí výsledkové listiny a ukořistili i pár hezkých po-
hárů. 
Celkem jsme se zúčastnili 10 soutěží. Za zmínku stojí prv-
ní místo v okrskové soutěži na Hrobicích, první a druhé 
místo na Želechovických Pasekách, druhé místo ve Vese-
lé s třetí místo na Hrobicích. 

 

 

S lítostí oznamujeme, že v měsíci srpnu nás opus-
til náš nejstarší člen sboru a dlouholetý starosta 
bratr Jan Fenyk. Na jeho poslední cestě jsme ho 
doprovodili 14. 08. 2015.

ČEST JEHO PAMÁTCE

Všem bych Vám chtěl poděkovat za dodržování 
zákazu rozdělávání ohňů v horkých letních dnech 
a svou disciplinovaností jsme přispěli k létu bez 
požáru.
                                                                                                     

Roman KRAJÍČEK, starosta sboru
                                                                                                         

Výchova našich dětí nespočívá pouze ve sportovní hasi-
čině. Snažíme se je rovněž naučit, jak se chovat v situa-
cích i pro dospělé nezvyklých. Naše děti už mají za sebou 
například i kurz první pomoci. 
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Tak jako každý rok jsme i letos uspořádali pro děti hasič-
ské soustředění, které probíhalo tentokrát v areálu Revika 
ve Vizovicích. Soustředění se zůčastnilo celkem 19 dětí 
a 5 vedoucích. Také letos jsme pro děti měli připravený 
pestrý program: diskotéku s moderátorem Márou Toma-
nem z Rádia Zlín, cestu za pokladem, noční stezku odva-
hy, nácvik střelby ze vzduchovky, fotbal, minigolf, ošetřo-
vání zraněných a další. 

Chtěl bych dětem a hlavně jejich vedoucím poděkovat za 
snahu a ochotu reprezentovat naši obec. 
O výchovu veselských dětí se starají: Lucie Juříková, Dan 
Juřík, Rosťa Juřík, Lukáš Kučera a Roman Krajíček

                                      Roman KRAJÍČEK, starosta sboru
                                                                                                           

 



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Květen
Marie Horáková  85 let
Václav Večeřa  70 let
Miloslav Juřík  65 let

Červenec
Oldřiška Kocháňová  75 let
Aleš Gregar   70 let
Jaroslav Kučera  65 let
Ing. Vladimír Kautský 65 let
Karel Michálek  65 let
Vlastimil Polanský  55 let
Věra Gerychová  55 let

Srpen
Josef Čoček   85 let
Emílie Krajčová  75 let

Září
Marie Divilková  75 let
Marie Čočková  70 let
Mária Juříková  70 let
Petr Janík   55 let
Ivo Sousedík  50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

ÚMRTÍ
Františka Horáková
Ludmila Bělohlávková
Marie Gajdošíková
Jan Fenyk

NAROZENÍ
Sofie Vajďáková
Jan Kusák
Eliška Vrlová
Eliška Šujanová
Terezie Milanová
Vilém Pekař
Beáta Kovářová
Oldřich Kalivoda
Štěpán Květoň
Kristián Kubiš
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OBECNÍ ÚŘAD V NOVÉM KABÁTĚ

Ministerstvo životního prostředí přispělo na zateplení 
objektu obecního úřadu již v loňském roce, ale realizač-
ně to bylo provedeno až letos. Při realizaci jsme proved-
li přeložku rozvodů místního rozhlasu mimo čelní stěnu 
budovy, značení restaurace a osadil se nový pískovcový 
znak včetně podsvětleného nápisu. Barevné členění zvý-
raznilo a zároveň snížilo tuto velmi členitou stavbu, kte-
rá má mnoho různých výškových rozdílů střech, rohů a 
zákoutí.

POZVÁNKA

Zastupitelstvo obce Veselá pořádá pro občany důcho-
dového věku seniorské posezení v pátek 9. října 2015 
v 17 hod. v sále Restaurace Veselanka. K tanci a posle-
chu hraje Rozmarýnka.

Pozvánka s návratkou je přiložena ve zpravodaji.

SDH Veselá bude provádět podzimní

SBĚR STARÉHO ŽELEZA
dne 26. září 2015.


