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Vážení občané,
letošní zima, která byla jak má být, se již doufejme
nevrátí. Sluníčko začalo vytahovat lidi ven z domovů,
a to na zahrady a na procházky, ale mohou nás
ještě překvapit “tři zmrzlí muži“ neboli “ledoví muži”,
kteří mají své místo v kalendáři 12. - 14. května.
Během těchto dnů se podle dlouhodobých statistik
meteorologů výrazně ochlazuje a přicházejí poslední
ranní mrazíky. Lidé si tohoto meteorologického úkazu
všímali už od středověku. Avšak ve středověku platil
juliánský kalendář, kdy byli “zmrzlí“ cca o 10 dnů dříve,
kolem 29. dubna. Takže lidové pranostiky musíme
brát s rezervou. Pankrác, Servác a Bonifác zůstávají
v kalendáři tedy z tradice. Tato jména jsou již méně
obvyklá a téměř se novorozencům nedávají. Ovšem
příchod mrazíků, který symbolizují, je významný pro
následující úrodu. Již v dubnu se totiž příroda probouzí
k životu, vše začíná pučet a pupeny se začínají nalévat
do květů. Zejména ranní mrazíky spolu s uplakanou
Žofií jsou poté pohromou pro zemědělce, zahrádkáře
a zvláště vinaře (jak říká lidová pranostika: “Žofie vína
upije”). Vzhledem k tomu, že květen je pro zemědělce
velmi hospodářsky významným měsícem, je pranostik
opravdu hodně. Pojďme si některé připomenout: např.
“Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, ale
máj - vyženeme kozy v háj!”, “Svatí Pankráci, Serváci a
Bonifáci, vás se bojí všici sedláci!”, “Před Servácem není
léta, po Serváci s mrazy veta.”, “Když se v máji blýská,
sedlák si výská.”, “Na Pankráce suchý den – urodí se víno,
hustý bude len.“ Ke zmrzlým mužům se často přidává
již zmiňovaná “ledová žena - Žofie”, nebo také “uplakaná
Žofka” a pranostiky, které určitě znáte: “Svatá Žofie
políčka často zalije.”, “Déšť svaté Žofie švestky ubije.” a
další.

OBEC VESELÁ SLAVÍ
Jistě si vzpomínáte, jak vás před nedávnem o pouti sv.
Anny budili muzikanti projíždějící na vyzdobeném vozu
obcí, jak přijel arcibiskup Graubner požehnat naší obci, jak
jsme s Vlčnovjankou tančili a zpívali, zkrátka slavili 600 let
obce. No, ono to zas tak nedávno není. Letos oslavíme již
610 let od první písemné zmínky o naší obci. Vedení obce
proto opět chystá spoustu zajímavých kulturních akcí, tentokrát rozprostřených do delšího období, abyste si je mohli patřičně vychutnat.
První oslavnou akcí bude ve středu 24. května od
19:00 hod. divadelní představení v kulturním zařízením
Veselanka (sál). Ve slavné komedii Zdeňka Podskalského
s názvem Liga proti nevěře se vám představí hvězdy české divadelní scény: Michaela Kuklová, Ivo Šmoldas, Veronika Arichteva. Vstupné na toto představení stojí pouhých
100 Kč, jelikož se koná s finanční podporou obce.
Nejzásadnější kulturní akce chystáme opět na pouť sv.
Anny, a to zejména páteční zábavu se skupinou Kosovci
a nedělní odpolední vystoupení dechové hudby Hulíňané
a to na poslední červencový víkend - 30. července 2017.

Tímto Vám všem, milí spoluobčané, přeji jménem
svým, jménem místostarosty a jménem zastupitelů
a zaměstnanců obce Veselá krásné a šťastné prožití
svátků velikonočních, mnoho sluníčka, krásných
jarních dnů a vyplnění jen těch pozitivních pranostik,
aby vám Žofka vína neupila, “zmrzlí“ úrodu nezmrazili a
hlavně deště švestky neubily.
Daniel Juřík, starosta
Zpravodaj obce Veselá
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UKLIĎME VESELOU
Uklízíme všichni. Společně. V jeden
den.
Dne 8. 4. 2017 proběhla
celorepubliková
dobrovolnická
úklidová akce s názvem Ukliďme
Česko. Do této akce se zapojili
i občané naší obce. Sraz byl
v 9:00 hod. u myslivecké chaty.
I přes nepřízeň počasí se nás
nakonec sešlo 22. Rozdělili jsme
se do dvou skupin, jedna skupina
uklízela nepořádek ve žlebu pod
mysliveckou chatou a druhá
sbírala odpadky v remízku mezi
Veselou a Hvozdnou. Občas jsme
narazili i na dost kuriózní věci :)
Odpad jsme se snažili třídit na
plast, železo, sklo a zbytkový
směsný. Celkem se nám podařilo
naplnit dva kontejnery.
Úklidovou akci jsme zakončili
opékáním špekáčků a škopkem
piva. Nejmladší uklízeči a uklízečky
obdrželi diplom a nějakou tu
sladkost.
Tímto bych ráda poděkovala všem
zúčastněným. Velký dík patří
hlavnímu organizátorovi Tomáši
Janků. Úklidu prozatím zdar a
příští rok znovu na viděnou!
Kateřina Čočková

V prosincovém zpravodaji jsem vás
informoval o projektu “Kanalizace
v lokalitě Drahy s napojením na
ČOV Slušovice“, že je ve druhé fázi
schvalování. Nyní Vám s radostí
oznamuji, že po přidělení finanční
dotace z Ministerstva zemědělství
již probíhá výstavba, která má
být dle smlouvy zrealizována
do šesti měsíců. Kanalizace
bude realizována na etapy. Nyní
již proběhlo vytýčení trasy dle
projektové
dokumentace
se
souhlasy vlastníků pozemků a
následují přípravné práce na čištění
trasy vedení, které bude řešeno
v rámci možnosti a tolerancí
s vlastníky pozemků k oboustranné
spokojenosti.
- Projekt “Doplnění zrcadel a umístění
měřiče rychlosti“ se podařilo
úspěšně dořešit a nyní probíhá
poptávkové řízení od dodavatelů.
Realizace by měla být provedena
po podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem.
- “Komunikace pod Selskou“ (pozn.:
pod Veselou od hlavní cesty podél
RD Bednaříků dozadu) - zde již mohu
konstatovat, že žádost o finanční
podporu na opravu obecního
majetku po živelné pohromě
Ministerstvo pro místní rozvoj
podpořilo a nyní probíhá řízení pro
vydání potřebných povolení. Bude
ještě nutné vybudovat oddělenou
splaškovou
kanalizaci,
která
podléhá
taktéž
povolovacímu
režimu.
- Bývalá budova obecního úřadu zde máme podanou žádost pro
jednotku
Sboru
dobrovolných
hasičů Veselá na opravu požární
zbrojnice, a to z Ministerstva
zemědělství. V současné době ještě
nejsou známy podpořené projekty.
- Na přestavbu bývalého kino sálu na
klubovou místnost včetně sociálního
zařízení a samostatným vstupem
ze severní strany požádala obec
o dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj. Dnes je již známo že tento
projekt nebyl podpořen, ale určitě se
budeme snažit podat tento projekt
v následující výzvě.
- Připravované stavební úpravy
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zbývající části budovy, které jsou
plánovány na bytové jednotky
jsou nyní ve fázi podání žádosti
o vyjádření správců sítí pro doplnění
stavebního povolení.
- Další podané projektové záměry:
Místa pasivního odpočinku v obci
Veselá, Přístupový chodník ke hřišti
s umělým povrchem.
- Kabelová televize v obci – byla
provedena přestavba hlavní příjmací
stanice (HPS). Nyní je kompletní
digitální vysílání ve dvou formátech
a to DVB HD a DVBT. Soupis
vysílacích TV programů včetně
vysílacích frekvencí je uveden
v tabulce na další straně. V případě
problému s vysíláním televizních
kanálů volejte na obecní úřad,
popřípadě na servisní službu firmy
Satturn – tel. +420 734 200 221.
Upozorňuji, že naše zařízení je nyní
seřízeno a nastaveno dle vysílacích
parametrů a v případě potíží je
nutné vždy prověřit vnitřní domácí
rozvody a přívodní a propojovací
kabely.
- Začátkem letošního roku jste
zajisté
zaznamenali
demolici
dvou domů ve středu obce, které
jsme plánovali odstranit. Nyní se
množí dotazy, co se bude budovat
na tomto prostranství? Již jsme
oslovili projektanta na návrhovou
studii řešení daného území.
- Sběrné místo – nakládání s odpady
v obci Veselá, zde se vyvíjí pozitivně
spolupráce s novým vlastníkem
bývalé firmy RAN, kde bychom chtěli
zřídit sběrné místo pro občany obce
Veselá. Nyní probíhají společná
jednání včetně návrhů pronájmu či
odkupu, přístupu na tyto pozemky
apod. Bližší informace Vám sdělím
co nejdříve.
Daniel Juřík, starosta

KMITOČTOVÝ PLÁN TKR VESELÁ
TV program
zpětný kanál

Výstupní
kanál

Frekvence
MHz

Norma

-

-

-

Poznámka

Pásmo VHF
FM II

87-108 MHz

Servis

S5

TO 559

D.K. 1 (QPSK)

E5

TT 111

DVB-T

D.K. 2 (QPSK)

E6

TT 211

DVB-T

Nova Sport 1 HD

Eurosport

D.K. 3 (QPSK)

E7

TT 211

DVB-T

Sport1, Minimax, Film+

D.K. 4 (QPSK)

E8

TT 211

DVB-T

Markíza International, Nova Sport2 HD, Joj Family HD

D.K. 5 (QPSK)

E9

DVB-T

Prima Max HD, Prima Zoom HD

DVB-T

CS Film, CS Mini, Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat History

DVB-T

Fishing-Hunting

TT 312
D.K. 6 (QPSK)

E 10

D.K. 7 (QPSK)

E 11

TT 211

Pásmo UHF
D.K. 8 (QPSK)

K 21

TT 312

DVB-T

ČT1 HD, ČT2 HD

DVB-T

ČT sport HD, ČT 24 HD

DVB-T

Nova Cinema HD, Nova HD

DVB-T

Prima HD, Fanda HD

D.K. 9 (QPSK)

K 22

D.K. 10 (QPSK)

K 23

D.K. 11 (QPSK)

K 24

D.K. 12 (M1)

K 26

PC 525

DVB-T

ČT1, ČT2, ČT sport, ČT24

D.K. 13 (M 2)

K 27

PC 525

DVB-T

Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov

TT 312

D.K. 14 (M 3)

K 28

PC 525

DVB-T

Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Očko, Očko Gold, TV Šlágr,
ČT:D/ČTart, Barrandov Plus, Kino Barrandov

D.K. 15 (M 4)

K 30

PC 525

DVB-T

Fanda, Telka, Smíchov, Prima Comedy, Joj Family, Rebel, Relax

D.K. 16 (M 8)

K 31

PC 525

DVB-T

TV Noe, Očko Expres, Barrandov Muzika, Sport 5, TV8

D.K. 17 (AV)

K 32

AV Home

DVB-T

Infokanál

D.K. 18 (M SK3)

K 36

PC 525

DVB-T

STV1, STV2, STV1 HD, STV2 HD

DVB-T

TV Joj, Joj Plus, TA3, Barrandov Family

D.K. 19 (M SK2)

K 37

PC 525

Karty:
Skl - 4 280 192 505 0

Viasat

Skl - 4 291 156 553 1

CS Film, Prima Comedy, Prima Love, Prima Max HD, Prima Zoom HD

UPC - 1005 5021 926

Minimax, Sport1, Film+

Skl - 4 291 175 843 3
Skl - 4 280 183 228 0

Mark. International, N. Sport 2 HD

Skl - 4 291 156 312 2

Nova HD, N. Cinema HD, Prima HD, Fanda HD

ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, ČT 24 HD
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Setkání se spisovatelem
J. F. Bobákem

ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Noc v knihovně
Nedávno se v místní knihovně sešlo deset žáků naší školy,
aby zde strávili společnou noc čtením, povídáním a seznamováním se s literaturou. Noc s Andersenem proběhla zároveň na téměř 1700 místech a zapojilo se do ní více než
devadesát osm tisíc dětí. Paní knihovnice Katka Sobotíková
do knihovny pozvala zlínského spisovatele Jindřicha Františka Bobáka, s nímž děti besedovaly mimo jiné o jeho tvorbě nejen pro děti. Připravila také zajímavé úkoly, spojené
s časopisem Čtyřilístek, jehož speciální číslo s názvem Noc
v knihovně vyšlo právě pro tuto příležitost. Paní vychovatelka Květa Trtílková zase připravila výtvarné činnosti. Obě se
o děti staralay až do sobotního rána.
O Noci s Andersenem napsali účastníci:

Dalibor Juřík (3. ročník):

Oskar Kopčil (2. ročník):
V pátek 31. března jsem strávil Noc s Andersenem ve veselské knihovně. Přišel k nám spisovatel Jindřich František
Bobák, se kterým jsme si povídali o jeho knihách, např. Pohádky od řeky Dřevnice, Na Tlusté hoře lesíček. Potom jsme
plnili úkoly a kvízy o komiksových postavičkách ze Čtyřlístku, které se jmenují Fifinka (fena), Myšpulín (kocour), Bobík
(prasátko) a Pinďa (zajíc). A nakonec jsme se podívali na
pohádku Čtyřlístek ve službách krále. Tato noc se mi moc
líbila.

Velikonoční turnaj
Na pondělí 3. dubna nás pozval pan ředitel Rostislav Šarman do Základní školy Slušovice. Žáci třetího a čtvrtého
ročníku se tu zúčastnili utkání ve vybíjené a florbalu třetích až pátých tříd se školami Slušovice, Kašava, Všemina,
Trnava, Fryšták. I když jsme se neumístili na prvních třech místech, sportování jsme si opravdu užili a v konkurenci jsme se drželi statečně.
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Družstvo, které soutěžilo

Družstvo, které nás reprezen-

ve florbalu

tovalo ve vybíjené

I MY JEDNOU ZESTÁRNEME
Při listování časopisem AGE jsme narazili na krásnou prezentaci soutěžních prací projektu SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ z minulého ročníku. Cílem projektu je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina
a vzájemná úcta. Velmi se nám zalíbila myšlenka darovat
srdce lidem, na které se občas zapomíná – starým lidem,
kteří svůj život tráví v domovech důchodců. A protože naši
žáci již řadu let jeden takový domov pro seniory navštěvují a „i my jednou zestárneme“, rozhodli jsme se takové srdce vyrobit a darovat právě „našemu“ Domovu seniorů v Lukově. Práce se ujala paní vychovatelka se svými svěřenci ve
školní družině. Velmi nám pomohli manželé Mirka a Roman
Krajíčkovi, kteří natočili průběh tvoření srdce a zpracovali
videonahrávku. Na ní je prezentován proces výroby srdce
i předávání po vystoupení souboru Laštověnka přímo v domově v předvánočním období s následujícím přáním:
Tohle srdce z lásky darované
je plné srdíček od veselských kluků a holčiček.
My vám je teď všechny dáme,
protože vás rádi máme.
Na Vánoce i v novém roce

Srdce s láskou darované

vinšujem vám nastokrát
teplé slunce nad domovem,
pohodu a dobro kolem.
A co víc vám můžem přát?
Aby štěstí, lásky, zdraví bylo akorát.
Veřejné hlasování, kde lidé hodnotí jednotlivá díla, bylo
ukončeno 31. března a naše škola se umístila na 21. místě
ze 158 zveřejněných prací. Na závěr předkládáme pár větiček od našich dětí:
Lucie Hradilová
Srdíčko pro potěchu do domova důchodců
Srdce jsme vyráběli s paní vychovatelkou Květoslavou Trtílkovou. Dělali jsme to proto, že Vás máme všechny moc rádi
a chceme Vám udělat radost. Každý rok přijdeme se souborem Laštověnka Vám zatancovat a zazpívat koledy. Vždy se
na Vás moc těšíme.
Samuel Krajíček
Srdíčko jsme se rozhodli věnovat seniorům v domově důchodců.
Chceme, aby věděli, že na ně o vánočních svátcích myslíme.

Srdce jsme předali
babičkám a dědečkům
v DS Lukov

Výtvarné soutěže v naší škole

Samuel Krajíček Požární ochrana

Daniela Juříková - Jaro, léta,
podzim, zima

Pokračování na další straně ...
Zpravodaj obce Veselá
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Ceny předávali soutěžícím mimo jiné
zástupci BESIPu Zlínského kraje a
Policie České republiky Vizovice

Monika Vrlová - Táto,
Aneta Divílková - Luční koník

jedeme na výlet

Lucie Hradilová Příběh vody

Výtvarné soutěže v naší škole
V měsíci březnu proběhla uzávěrka několika výtvarných soutěží, kterých se zúčastnili žáci, navštěvující školní družinu. Pod vedením paní vychovatelky připravili žáci soutěžní práce do soutěží Táto, mámo, jsi dobrým řidičem?!? Jsem v bezpečí?!? (vyhlásilo Město Vizovice v rámci národní strategie BESIPU Zlínského kraje - 12 soutěžních prací), Příběh vody (vyhlásila společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – podmínkou účasti bylo vybrání jedné práce za školní družinu) a Země očima dětí a fantazie 2017 (vyhlásilo Město Uherský Brod a Dům dětí a mládeže v Uherském
Brodě – 11 soutěžních prací).

cí, které jsme zaslali, byl oceněn I. místem ve své kategorii Antonín Vitoslavský (2. ročník). II. místo získali Jakub Nevrlý (2. ročník)
a Monika Vrlová (3. ročník). Za III. místo ve svých kategoriích byli
odměněni Ondřej Chalupník (1. ročník), Daniela Juříková (2. ročník) a Lucie Hradilová (3. ročník). Cenu poroty dostal Samuel Krajíček (3. ročník). Cenu BESIPu obdržely Nikol Šínová (1. ročník) a
Aneta Divílková (3. ročník).

Žáci II. třídy pod vedením třídní učitelky kreslili a malovali výkresy
do soutěže Požární ochrana očima dětí. Školního kola se zúčastnilo dvacet jedna žáků, šest prací postoupilo do místního kola. ZáV úterý 4. dubna byla na Městském úřadu ve Vizovicích vyhodno- stupci hasičů pak rozhodli o postupu tří prací do okresního kola.
cena soutěž s dopravně bezpečnostní tematikou. Z dvanácti pra-

MLADÝ VESELSKÝ SPISOVATEL
Obecní knihovna ve spolupráci se školou uspořádala v měsíci
březnu velmi zajímavou akci pro žáky. Již v měsíci únoru nás
ve škole navštívila knihovnice paní Míša Čočková a vyhlásila literární soutěž na téma Děti v současnosti. Jednalo se o napsání knížky v rozsahu čtyř až šesti stran. Knížka měla být ilustrovaná, svázaná, graficky upravená. Na autorském čtení, které se konalo 16. března v knihovně, pak autoři svá dílka předvedli přečtením krátké ukázky. Do soutěže se zapojilo celkem dvanáct dětí,
což napoprvé považujeme za velký úspěch. Porota ve složení Míchaela Čočková, Katka Sobotíková, Ladislava Čočková, Květa Trtílková a Soňa Urbanová měla rozhodování velmi těžké. Nakonec

Literární soutěž

jsme se shodli na následujícím umístění: první místo získali Aneta Divílková a Dominik Divílek za knihu Máme rádi zvířata, druhé místo Lucie Hradilová a Monika Vrlová za Nejlepší prázdniny,
třetí místo Kryštof Martinec, Dalibor Juřík a David Slováček za
knihu Kryštof a David v džungli a Ema Křížková s Darinou Šiškovou za fantastické vyprávění Ema a Darča se učí létat. Hezká vyprávění napsali i ostatní účastníci – Daniela Juříková a Karolína
Vágnerová (Já a můj svět) a Nikol Kučerová s Emou Křížkovou a
Darinou Šiškovou (Přišlo jaro). Slavnostní vyhlášení bylo příjemné a zájem dětí o autorskou práci nás velmi potěšil.
PaedDr. Ladislava Čočková (články), Mgr. Soňa Urbanová (fotografie)
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SDH VESELÁ

Počátek roku 2017 byl v prvním čtvrtletí věnován oficiálním povinnostem, jako jsou návštěvy valných hromad
okolních sborů 11. okrsku. V letošním roce jsme opět
uspořádali slavnostní valnou hromadu 11. okrsku u nás
ve Veselé. Do restaurace Veselanka se sjelo cca 100
hasičů a hasiček. Z řad veselských členů se zúčastnilo
25 hasičů. Po úvodních oficialitách jsme se výborně pobavili s kapelou Retro a kdo měl štěstí si domů odnesl nějakou tu cenu z bohaté tomboly.
Jak jsem již zmínil ve zpravodaji na konci loňského roku,
ve volných chvílích se věnujeme renovaci hasičské klubovny. Náš původní plán s lehkou kosmetickou úpravou
vzal za své hned v úvodu a pustili jsme se do rekonstrukce takřka kompletní.
Za pomoci našeho kamaráda a místního výrobce nábytku pana Jiřího Hamšíka jsme navrhli a umístili barový
pult, za kterým bude kuchyňka. Nového kabátu se dočkají stěny, podlaha i strop. V současné chvíli jsme ve fázi
renovace stěn a budování nosné konstrukce pro stropní
podhledy. Velký dík patří i Františku Gajdošíkovi za provedení ocelové konstrukce pod nosný průvlak. Hodin, které
trávíme dobrovolnou prací a večerů bez rodin je opravdu
hodně, proto bych chtěl poděkovat našim manželkám za
trpělivost a podporu. První část roku 2017 jsme se mimo
rekonstrukce hasičské klubovny věnovali také úpravám
a opravám výzbroje a výstroje. V březnu jsme provedli
úklid obce a zbavili Veselou starého nepotřebného železa. Děkujeme všem přispěvovatelům.

libosti některých členů bohužel stále ještě bez vody, protože nám zatím počasí moc nepřeje.

8. 4. 2017 jsme strávili s dětmi dopoledne ve Slušovicích na tzv. „Dnu první pomoci“, který pro děti z 11. okrsku připravil místní hasičský sbor. Čas to byl opravdu využitý skvělým způsobem. Děti si zopakovaly základy zdravovědy, jak se chovat při požáru, prohlédly si hasičský
vůz s podrobným výkladem starosty 11. okrsku bratra Jiřího Fišnara. Nejzajímavější část patřila praktické ukázce kynologické záchranné brigády, která si se svými psy
zasloužila velký aplaus a obdiv. Den jsme zakončili táborákem se špekáčky. Chtěl bych poděkovat celému SDH
Slušovice a zvláště bývalému veselskému spoluobčanu
Mariánu Juříkovi, který celou akci vymyslel a zorganizoval. Za veselské děti děkujeme.
Výše se můžete dočíst, že hasičina není jen o sportu, jak
se někdo mylně domnívá, ale i o tom vychovávat z našich/Vašich dětí správné kluky a holky. Kdyby měl někdo
z řad veselských dětí zájem se podívat jak trénujeme, tak
každou středu od 16:30 Vás rádi uvítáme.
Roman Krajíček, starosta SDH Veselá

PŘIJĎ MEZI NÁS!
NÁBOR NOVÝCH MLADÝCH HASIČŮ
každou středu v 16:30 hodin u hasičské zbrojnice nebo na hřišti
Ani naši nejmenší hasiči nezahálejí a pilně se připravují
na novou soutěžní sezónu. V tréninku se věnujeme nácviku dovedností na 1. kolo v požárním sportu, které se
uskuteční v obci Březová počátkem měsíce června. K ne-

více info na: 733 314 518

Zpravodaj obce Veselá
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SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ, EVIDENCE PÁLENÍ
Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním
stanovených pravidel.
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením
rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů.
V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a
lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno
a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy,
které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.
Jen za poslední dva týdny evidují krajští hasiči 11 událostí
při kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení
klestu a dřevních materiálů bez ohlášení.
K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky
a obecná pravidla požární bezpečnosti.
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická
osoba je povinna počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku
požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických
osob je v § 5 odst.2 zákona o požární ochraně uvedeno, že
právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Další normou, která tuto problematiku řeší je Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený dokument).
Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se
o zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 22
(1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 16 Povinnosti osob
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami.
(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za
účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného
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právního předpisu. Při stanovení podmínek nebo zákazu
obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni
znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý
rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené výrobcem.
Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů za účelem výroby energie je
povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP –
tuhé alternativní palivo vyrobené z odpadů).
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady (prioritně k využití). Proto i odpady u údržby areálu podniků (klest,
tráva…) musí předávat osobě oprávněné.
Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon
č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon).
§20 Zákaz některých činností v lesích
(1) V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat
otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno
také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese.
Ohlašování pálení
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně, stanovuje
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám tzv.
ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby (Nařízení Zlínského kraje č.3 ze dne 28.11.2011).
Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových stránkách HZS Zlínského kraje
(http://paleni.hzszlk.eu).V yužití této aplikace profesionální
hasiči preferují před oznamováním pálení telefonicky, což
ale tuto možnost nikterak nevylučuje.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro
možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
Aplikace umožňuje i registraci uživatele, kterou ale doporučujeme pouze pro časté, opakované hlášení pálení. Registrací můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi
spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha
budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.
Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a srozumitelné. V přiloženém odkazu pod formulářem také najdete další doplňující údaje.
Převzato z webu HZS Zlínského kraje

JARO NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Na přelomu března a dubna vstoupily do jarních odvet
i všechny fotbalové soutěže. Vy, co jezdíte pravidelně sledovat do Zlína zápasy ligového Fastavu, sice již máte odzmrzané tři sobotní podvečery, ale v našich regionálních
soutěžích teprve začínáme.
Zas tak úplně pravda to není, protože fotbal už je dávno
celoročním sportem a na hřišti se hráči všech věkových
kategorií scházeli i přes zimní měsíce. Vlastní veselské
hřiště s umělým povrchem už druhou zimu zvýšilo všem
komfort i při zimním sportování. Zimní halové turnaje objíždí jen ti nejmladší pod vedením Petra Červenky, ostatní se připravují celoročně venku. Letošní zima byla sice
oproti těm předchozím krutější ve sněhové nadílce i co
do počtu mrazivých dnů, ale pro trénované sportovce ani
to nebylo překážkou. Mráz nás zradil jen na samotném
startu. Oficiální start přípravného období stanovil trenér
Tomáš Dujka na večer v pátek 6. ledna 2017. Účast byla
hojná, ale také i venkovní mráz -14 °C. Tak jsme si pokecali, jak kdo prožil vánoce, a rozešli se s tím, že v neděli
před obědem se sejdeme na tradiční dopolední fotbálek.
V neděli ráno v půl desáté kuknu na teploměr, ono -17 °C.
Přesto se odvážlivci našli a fotbálek na umělce byl. Se
sněhem to až tak zlé nebylo. Za pomoci techniky obsluhované Josefem Škodou a lopat v rukou členů oddílu se
to vždy zvládlo. Už jen s úsměvem vzpomínáme na zimní fotbálky v půlmetrových závějích na hřišti na Klečůvce a nebo ještě dříve, dole pod cestou u Ostrátku na zasněžené škváře.
Přípravné období skončilo. Trávníku se intenzivně věnovali Tomášové Dujka a Gajdošík a hrací plocha je výborně připravena k zápasům pro všech šest družstev našeho oddílu. Nevzpomínám si, že by se někdy v zimní
přestávce stalo, že by nedošlo vůbec k žádnému pohybu v kádru. Až letos. Jak jsme na podzim skončili, tak
jsme i na jaře začali, žádný příchod, žádný odchod. Jelikož přes zimu došlo k uzdravení některých dlouhodobějších marodů, usoudili jsme, že není třeba počet hráčů
v kategorii mužů rozšiřovat a plně si vystačíme se stávajícím množstvím i kvalitou. Jeden marod se ale vrátil na

Admira Hulín - Veselá

trávník až po více než 10-ti letech (Olin Vyvlečka), takže
jednu změnu přeci jen můžu hlásit (a hned v prvním zápase, do kterého nastoupil v Zádveřicích, dal i branku).
Podzim se oběma mužstvům mužů vydařil a věříme, že
v dobrých výsledcích a pěkném fotbalu budou pokračovat i v druhé půlce sezóny. Muži „A“ v I.B třídě hrají již třetím rokem a uhráli tentokrát na podzim v 13-ti utkáních
pěkných 21 bodů. To nám vyneslo průběžné 6. místo ze
14 účastníků soutěže. V předchozích letech jsme uhráli v 13-ti podzimních utkáních jen 17 a 14 bodů. Do podzimních zápasů zasáhlo celkem 25 našich hráčů. Všech
1170 minut odehrál - v jeho případě odchytal - jen Petr
Červenka. Do všech 13-ti zápasů zasáhli i Tomáš Dujka (1159 minut), Jaroslav Červenka (1147 minut) a Martin Odstrčilík (1129 minut). V jednom utkání chyběl Milan Šumšal, ve dvou Miroslav Čoček. Na 23 vstřelených
brankách se podílelo 9 střelců, nejlepšími kanonýry byli
Milan Šumšal (7), Roman Manďák (4) a Tomáš Divoký
(3).

Veselá B - Mysločovice B

Nyní máme za sebou tři jarní kola:
Admira Hulín - TJ Sokol Veselá 0:2, branky dali Tomášové Dujka a Divoký,
TJ Sokol Veselá – Slavičín B 1:4, za Veselou byl střelecky
úspěšný jen Roman Manďák,
Lípa - TJ Sokol Veselá 0:3, střelecky se prosadili Tomáš
Dujka 2x a Martin Dlabaja.
Jarní rozpis zápasů mužů, dorostu i starších žáků máte
v přehledné tabulce v rámci tohoto obecního zpravodaje.
Muži „B“ přezimovali také na pěkném místě, byli čtvrtí
s minimálním bodovým odstupem za druhou Všeminou.
V mužstvu dostávají šanci zejména kluci z lavičky náhradníků z „A“, doplněné o osvědčené „matadory“. Uvítali
bychom zde ještě vyšší zapojení mladých hráčů ve věku
19 - 25 let. Snažíme se se všemi pracovat a umožnit jim
pravidelné sportování, ale řada z nich právě v tomto věku
s pravidelným sportem končí a není to vždy jen ze zdravotních či studijních důvodů. Buď si najdou jiné koníčky,
nebo se jim prostě jen „nechce“.
Tento problém začíná už v jejich dorosteneckém věku.
Zpravodaj obce Veselá
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Horko těžko držíme společně s Hvozdnou v aktivitě
12 - 15 kluků, abychom v soutěži udrželi jedno společné družstvo dorostenců. Musíme si vypomáhat i hráči
ročníku narození 2002, tedy nejstaršími žáky. Výsledky
družstva tedy nejsou ideální (momentálně 6. místo z devíti klubů), ale umístění není to podstatné. Hlavní je udržet kluky u pravidelného tréninkového procesu a jejich
postupné zapojování do mužstev mužů. O družstvo se
spolehlivě trenérsky stará Roman Žůrek.

dobí absolvovali celou řadu halových turnajů (Bystřice p.
Hostýnem, Hluk, Spytihněv, Němčice nad Hanou, Bojkovice a další). Nyní také přechází na přírodní trávu a čeká
je jejich pravidelná okresní soutěž přípravek. Na domácím hřišti je můžete vidět a povzbuzovat vždy každý druhý čtvrtek od 17.00. Mezitím hrají u týmů v okolí (Vizovice, Štípa, Slušovice, Zlín, Malenovice apod.).
Fotbalové dění v obci můžete nejlépe sledovat přímo
u hřiště jako diváci. Rozpis utkání, najdete zde ve zpravodaji, ale také v kabelové televizi a na webu obce. Aktuální
info získáte na facebooku našeho oddílu „TJ Sokol Veselá“. Plakáty na jednotlivá utkání najdete ve vývěskách pod
kapličkou a před pizzerií. Díky fotoaktivitě paní Ivety Šůstkové máte možnost vidět také bohatou fotodokumentaci
téměř ze všech utkání veselských fotbalistů a to na webové adrese http://tjsokolvesela.rajce.idnes.cz/.

Přátelák Jaroslavice - Veselá

Ve starších žácích, které vede a trénuje dvojice Tomáš
Gajdošík a Rostislav Bukovjan je situace o poznání lepší,
i když i zde jsme museli pro ročník 2016 - 17 volit sdružení s hráči z Hvozdné. A zdá se, že kluci ročníků 2002
až 2004 budou dobrým příslibem do budoucna. V tabulce se pohybují v okresním přeboru v její horní části, na
úrovni družstev z okolních měst a větších oddílů, jako
jsou např. Vizovice a Slušovice.
Největší radost nám dělají ti nejmenší žáčci, vedení v mladší a starší přípravce Petrem Červenkou a jeho
obětavými pomocníky. Malé kluky od šesti do deseti let
fotbal baví a my se jim naopak snažíme připravit co nejpestřejší vyžití a všestranný pohyb, aby se mohli postupně zlepšovat a zapojovat do věkově vyšších týmů našeho oddílu. Ve své soutěži patří k nejlepším. V zimním ob-

Přátelák Březolupy - Veselá

Zajímavé komentáře ke všem utkáním I.B třídy, včetně tipování výsledků a hlasování pro nejlepší hráče kola, zase
zde: http://www.fotbalunas.cz/soutez/315/.
Všechny zdraví a zve k návštěvě veselských fotbalových
utkání
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

Přípravka před ligovým utkáním Zlín - Liberec, srpen 2016

Všechny fotografie veselského fotbalu jsou
dostupné na:
http://tjsokolvesela.rajce.idnes.cz/
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Aktuální výsledky zápasů můžete sledovat na:
http://www.fotbal.cz/
http://www.ofszlin.cz/

ROZPIS UTKÁNÍ JARO 2017

Zpravodaj obce Veselá
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ROZPOČET 2016
Schválený

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Příjmy

9.325.500,00 Kč

Výdaje

9.325.500,00 Kč
Po změnách

JUBILANTI
Leden
Vladimír Ševců		
Josef Trchalík		
Jindřich Bednařík		
Emil Gerych			
Ludmila Křížková		
Jiří Chaloupek		
Ludmila Dujková		

85 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
55 let

Únor
Ludmila Křížková		
Josef Krajíček		
Jindra Ševců		

80 let
70 let
50 let

Březen
Ludmila Vrchovská		
Františka Žůrková		
Jarmila Kohnová		
Olga Juříková		
Milan Válek			
Ludmila Stopková		

80 let
65 let
65 let
65 let
50 let
50 let

Duben
Ludmila Ševců		
Miroslava Gerychová
Dagmar Čurdová		

85 let
70 let
60 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ

Laura Pechalová
Adéla Čalová
Nella Říčařová
Hana Krajčová
Jan Oškera

ÚMRTÍ

Jindřiška Kvapilová
Vlastislava Tomšová
Václav Večeřa
Karel Divílek
Josef Bednařík

Příjmy

11.275.870,00 Kč

Výdaje

11.306.650,00 Kč
Skutečné čerpání

Příjmy

10.993.521,01Kč

Výdaje

8.336.807,70 Kč

ZÁJEZD NA SV. HOSTÝN
29. 4. 2017 v 7:00 hod.
Dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
info na tel.: 723 973 267
V měsíci dubnu jsme připravili zájezd na Svatý Hostýn v rámci hasičské poutě. I v letošním roce pojedeme vlastním autobusem a máme možnost vyjet až na horní parkoviště. Využijte proto příležitost podívat se na toto krásné místo. Zájezd se
bude konat 29. 4. 2017 a odjezd bude v 7:00 hodin od restaurace Veselanka.

LIGA PROTI NEVĚŘE
24. 5. 2017 v 19:00 hod. v sále restaurace Veselanka
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek na OÚ Veselá od 1. 5. 2017.
Komedie s detektivní zápletkou - žena a její milenec, vracející
se manžel, další žena hledající svého manžela. Hrají: V. Arichteva, I. Šmoldas a M. Kuklová.

ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 3x ročně.
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