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Vážení občané,
máme za sebou polovinu roku, a tak je 
čas na další číslo Veselského zpravodaje. 
Doufám, že si užíváte čas letní pohody a 
těšíte se (stejně jako já) na třicátý týden 
v kalendáři, na který připadá pro naši obec 
„pouť sv. Anny“ spojená s výročím 610 let 
od první písemné zmínky o obci. Pro vedení 
obce jsou tyto dny symbolem příprav oslav. 
Vytvořili jsme pro vás program na celý 
víkend, kdy:

- v pátek 28. 7. 2017 od 20 h se uskuteční 
taneční zábava se skupinu Kosovci, 

- v sobotu 29. 7. 2017 od 17:30 h budeme 
fandit na fotbalovém klání na hřišti

a nejsvátečnější bude samozřejmě neděle 
30. 7. 2017, kdy od 11 h proběhne tradiční 
mše svatá v místní kapličce a odpolední 
program od 15 h vyplní dechová hudba 
Hulíňané na ploše u Pizzerie. Nebude 
zde chybět ani tradiční občerstvení od 
myslivců, hasičů a je přislíbena i dílnička 
pro děti včetně stánku s produkty Michaely 
Čočkové.

Tímto Vás co nejsrdečněji zvu na 
pouťové slavnosti. Svou účastí podpoříte 
společenský život v obci a utužíme 
společné vztahy a uctíme obecní tradice, 
což je v dnešní uspěchané společnosti 
spíše vzácné ...

Tak na viděnou v pátek. 

Daniel Juřík a zastupitelstvo obce Veselá

OSLAVY 610 let obce Veselá

Pátek 28. 7. od 20 h taneční zábava se skupinou Kosovci
Sobota 29. 7 od 17:30 h fotbalové utkání na hřišti

Neděle 30. 7.
od 11 h mše svatá u kapličky

od 15 h zábavné odpoledne s dechovou hudbou Hulíňané,
občerstvení zajištěno

Dechová hudba Hulíňané

Skupina Kosovci



Projekt “Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice“ se pomalu 
blíží ke zdárnému konci. Jako na každé stavbě se v průběhu výstavby řešily určité 
nenadálé situace, ale snaha o společné řešení včetně kompromisu se vždy našla, 
za což jsem rád.

PODĚKOVÁNÍ ZA 
“PROCHÁZKU 
VESELSKÝM 
LESEM”

Rád bych touto cestou poděkoval 
všem, kteří se podíleli na 
organizaci velmi vydařené akce 
„Procházka veselským lesem“. 
Přestože počasí nám příliš 
nepřálo, této již tradiční akce 
(4. ročník) se zúčastnilo 91 dětí 
z obce i vzdálenějšího okolí. 
Celkem prošli 12 disciplín, z nichž 
4 připravili myslivci, 4 hasiči a 
4 maminky z Unie rodičů. Na trase 
poznávali přírodu, hbitě prolézali, 
házeli, plavili se s námořníkem za 
vodníkem apod., zaslouženě poté 
obdrželi špekáček, povozili se na 
koních, mohli si nechat namalovat 
obličej či „vytetovat“ ornament 
a na závěr přiletělo letadlo 
s bonbóny… prostě odpoledne 
plné zábavy, her, dobré nálady 
a skvělé rodinné atmosféry, což 
dokládají fotografie. 
Tak zase za rok!

Daniel Juřík

Více fotografií na str. 7.

PROJEKTY 2017
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Projekt “Doplnění 3 ks dopravních zrcadel a umístění měřiče rychlosti“ se podařilo 
úspěšně zrealizovat za vysoutěženou částku ve výši 121 839 Kč od firmy Empesort 
Valašské Meziříčí.

“Komunikace pod Selskou“ – dne 25. 7. 2017 budeme znát potencionální zájemce 
o tuto zakázku a proběhne i výběr zhotovitele, který bude muset splnit podmínky 
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj – realizace musí být do 
31. 12. 2017. Smlouva bude zveřejněna na úřední desce obce Veselá.

Bývalá budova obecního úřadu (klubovna a garáž pro SDH Veselá) - výsledky 
výběrového řízení o podporu projektu “Oprava hasičské zbrojnice“ doposud 
nejsou známy, ale uznatelné náklady je možno nárokovat i zpětně po vydání 
rozhodnutí o obdržení finanční podpory, proto místní hasiči nelenili a výrazné 
opravy již provedli v klubovně místní zbrojnice, za což jim patří velký dík. Stavební 
úpravy zbývající části budovy, kde jsou plánovány bytové jednotky, jsou nyní ve 
fázi rozpočtování nákladů a příprav na podání žádosti o dotaci. Otevření výzev je 
plánováno na říjen letošního roku. 

Sběrné místo – v minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali o možnosti 
spolupráce s novým vlastníkem bývalé firmy RAN a možnosti řešení nakládání 
s odpady v obci Veselá. Tato záležitost prozatím nemá pokračování. Noví vlastníci 
od koupě nakonec ustoupili a koncem června proběhla další dražba celého 
objektu s výsledkem „nevydraženo“. Další dražba má být v září či říjnu. Do doby 
než proběhne dražba a objekt bude mít nějakého vlastníka, jsme pozastavili 
veškerou činnost na projektu sběrného místa. Tato situace nás vede také 
k přípravě náhradní varianty projektu návsi, která nebude vázána na prostor před 
vjezdem do sběrného místa v objektu firmy RAN. Novou variantu bychom chtěli 
mít zpracovanou do konce roku.

Daniel Juřík



ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

Čarodějnického vyučování 
se zúčastnili malí 

čarodějové a čarodějky.

Prázdniny jsou v plném proudu. Jezdíme na výlety, 
na tábory, na dovolené s rodiči, koupeme se, sportu-
jeme, hrajeme si nebo jen tak lenošíme. Prázdnino-
vé zahálení si všichni jistě zasloužíme. Je to odmě-
na za naši námahu, snahu, píli a někdy i lopotění ve 
škole. 

Závěr školního roku nebyl v žádném případě nudný. 
Prožili jsme řadu pěkných událostí, které samozřej-
mě souvisí se školou, se vzděláním a s kultivací dětí. 
Vzpomenu alespoň některé.

Koncem měsíce dubna se konal zápis do první tří-
dy, ke kterému se dostavilo jedenáct předškoláků. 
Přivítali je šmoulové s Gargamelem i Šmoulinkou. 
Děti předvedly své dovednosti a již se určitě těší na 
září, kdy nastoupí do školy. Velmi hezkou dubnovou 
akcí je čarodějnické vyučování, při kterém vymýšlí-

me jména ježibab a ježidědků, plníme školní úkoly 
s kouzelnickým nádechem. 

Květnové aktivity vždy zahajuje besídka pro mamin-
ky. I ta letošní byla skvěle nacvičená, děti měly krás-
né kostýmy a na jejich herecké výkony můžeme být 
pyšní. V květnu dále nesmí chybět školní výlet, na 
kterém jsme letos lépe poznali Baťův kanál, muze-
um letadel Kunovice a hřebčín Napajedla. Přesvědči-
li jsme se, že i nedaleko od našeho bydliště můžeme 
objevit řadu zajímavostí. Poutavou a poučnou akcí 
byla výtvarná dílna s autorkou knihy Hravouka Te-
rezou Vostradovskou v Krajské knihovně Františka 
Bartoše ve Zlíně, kde jsme si zkusili vyrobit svůj her-
bář.  Jednalo se o jeden z mnoha doprovodných pro-
gramů na Filmovém festivalu pro děti a mládež. Zde 
jsme se také podívali na film Lichožrouti.

Naši čtvrťáci se naposledy 
představili veřejnosti v pohádce 

k Svátku matek.

Zástupci naší školy v plavecké 
soutěži Stříbrný věnec s úspěšným 

plavcem Danielem Málkem.
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Marek Machálek získal za svůj výkon 1. místo 

v plaveckém stylu kraul. V plavání bude pokračovat od 

čtvrtého ročníku v ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně.

Fotbalové družstvo si vítězství 
nad kamarády z Neubuzi svým 

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

Fotografie ke všem akcím školy si můžete prohlédnout na našich stránkách 
http://skola.vesela.sweb.cz/fotogalerie.htm.

V červnu nás navštívila zástupkyně firmy Optys paní 
Alena Strnadlová, která předala paní vychovatelce  a 
dětem ze školní družiny odměnu za účast v soutěži 
Srdce s láskou darované (zmínila jsem se o ní v mi-
nulém zpravodaji), neboť odborná porota ohodnotila 
námět i zpracování tématu umístěním na čtvrtém až 
desátém místě.Velmi zajímavý byl rovněž program 
Buďme kamarádi. Lektorka Alena Svobodová sezná-
mila děti zážitkovou metodou s obtížemi života růz-
ně postižených lidí. Na vlastní kůži jsme si mohli vy-
zkoušet pohyb na vozíku, kreslení nohou, orientaci 
bez možnosti vidět i další aktivity lidí s handicapem. 
Výborně naši školu reprezentovali třeťáci v plavecké 
soutěži Stříbrný věnec. Marek Machálek byl v kraulu 
na prvním místě.Jako každý rok jsme v závěrečných 
dnech soupeřili se ZŠ Neubuz ve fotbale a vybíje-
né. Obě disciplíny jsme vyhráli, naši sportovci se vy-
znamenali.Také jsme navštívili Dopravní hřiště Ma-

lenovice a čtvrťáci si odvezli průkazy cyklisty.V pá-
tek 30. června se s našimi čtvrťáky přišel rozloučit 
i pan starosta a za obec jim předal překladové slov-
níky do angličtiny. 

O dění ve škole bych mohla napsat mnohem více. 
Zmínila jsem jen několik akcí. Vy, kteří život školy po-
drobně sledujete, jistě víte, že naší snahou je ško-
lu dětem zpestřit, žít s obcí i s rodiči. I náš nejbliž-
ší dobrovolný spolupracovník – Unie rodičů – nám 
velmi pomáhá finančně a organizačně při pořádání 
akcí pro děti (a také spolupracuje s dalšími složka-
mi v obci ). Proto bych na závěr ráda poděkovala sta-
rostovi a zastupitelům obce za pochopení pro naše 
potřeby, Unii rodičů za dobrovolné aktivity, ale také 
všem zaměstnancům školy bez výjimky za obětavý 
přístup.

PaedDr. Ladislava Čočková, ředitelka školy

V Neubuzi jsme tentokrát 
vyhráli i ve vybíjené.



ZPRÁVY Z ODDÍLU TJ SOKOL VESELÁ
Máme za sebou třetí rok v I.B a tento poslední byl ze všech tří 
výsledkově nejvydařenější. Celou sezónu se nám dařilo držet ve 
středu tabulky mezi  5. až 8. místem, takže bez velkých nervů 
jsme zvládali i velké personální výpadky, které nás postihly 
hlavně v jarních odvetách (zranění, školní a pracovní povinnosti 
v ČR i v zahraničí). V sestavě pro I.B třídu se protočilo na jaře 
proto neuvěřitelných  24 jmen. Pomoc některých jsme využili jen 
1x či 2x, ale všem patří dík za obětavý záskok do sestavy. 

Vedle úspěšné reprezentace obce v krajských soutěžích 
mělo fotbalové jaro na Veselé ještě dva významné vrcholy. 
V pětadvacetileté éře „B“ mužstva mužů se až letos poprvé 
podařilo tomuto týmu vyhrát svou soutěž a to s rekordním 
poměrem branek 128:39. Družstvo se, ale po celou sezónu 
potýkalo s nízkým počtem kmenových hráčů, a proto jsme 
jej neměli odvahu přihlásit do vyšší soutěže a i nadále bude 
startovat v základní třídě. 

Třetím a velmi významným vrcholem jara byl turnaj fotbalových 
přípravek. Turnaj jsme pořádali po několikaleté přestávce a za to 
ve velkém stylu, Turnaje se zúčastnilo 14 týmů ve dvou věkových 
kategoriích, takže celou první červnovou sobotu se po hřišti 
prohánělo  150 kluků a holek ve věku do 10 let a doprovázelo 
je podobné množství  trenérů, rodičů a prarodičů. Na organizaci 
akce se v oddíle podíleli všichni, ale největší dík patří Petru 
Červenkovi a jeho týmu pomocníků. Akce měla příznivý ohlas 
jak u soupeřů, tak i u přítomných diváků. A třešničkou na dortu 
bylo nakonec konečné vítězství domácích žáčků, kteří ve finále 
přehráli svého rivala slušovického rivala.

V těchto dnech se nám už ale rozjíždí nová sezóna  2017-18. Do 
dalšího ročníku hrající trenér Tomáš Dujka zvolil již osvědčený 
koncept přípravy z minulých let a tak hlavní prověrkou kádru 
před mistrovskou sezónou bude opět účast v Poháru hejtmana 
Zlínského kraje. Zápasy mají svůj náboj, nehraje se jen 
o „hubičky“ a přínos Poháru je tedy očividný v přístupu hráčů 
i v jejich nasazení. 

První přípravný zápas už máme za sebou, když v sobotu 
15. 7. jsme doma podlehli Luhačovicím B 3:5. Na hřišti hosté 
představili i řadu hráčů s úspěšného A týmu, který letos vyhrál 
Krajský přebor, a na hřišti to bylo hodně znát.

O víkendu 29. 7. už nás čeká pohárový zápas doma od  17.30 
s Malenovicemi a pokud budeme úspěšní, další sobotu si 
zopakujeme v rámci 2. kola poháru domácí zápas s Luhačovicemi, 
tentokrát by přijeli pod hlavičkou Luhačovice A. Oba kádry se ale 
asi moc od sebe lišit nebudou.

Pokud v 1. kole poháru úspěšní nebudeme, budeme narychlo 
vybírat soupeře z dalších poražených v 1. kole (nabízí se 
Kateřinice, Lidečko, Vlachovice nebo Val. Klobouky). Bude 
záležet, kdo z poháru opravdu vypadne.

No a pak už stejně jako vloni, první kolo I.B doma s Hulínem. 
Toto utkání jsme vloni doma prohráli, naopak jaro jsme 
odstartovali vítězstvím v Hulíně. Uvidíme, kdo se bude smát 
tentokrát. Samozřejmě bychom rádi, aby nám vstup do soutěže 
vyšel co nejlépe. V dalších utkáních pak jedeme do Sehradic a 
hostíme Mladcovou, tedy náročný vstup do soutěže nás čeká. 
Ve vedení klubu žádné změny po úspěšné sezóně se nekonaly. 
Zato jsme opět zapracovali na našem myslím, že solidním 
zázemí, kde je hnacím motorem stále práce Franty Gajdošíka – 
za což mu opakovaně patří velký dík, stejně jako realizátorům 
všech úprav a zlepšení, Tomášům Gajdošíkovi a Dujkovi. Velké 
změny naopak nebylo třeba dělat v hráčském kádru. Důležité je, 
že nikdo neodešel ani neskončil. Hlavními posilami nám budou 
zejména uzdravení marodi. Také se nám poslední dva roky dařilo 
zařadit do základní sestavy vždy jednoho dorostence (Honza 
Žaludek minulý rok, Dan Šarman v této sezóně), takže budeme 
spokojeni, když se to podaří i letos. Navíc naši matadoři (Martin 
Odstrčilík, Tomáš Gajdošík a Tomáš Pavel) přislíbili, že zdaleka 
ještě nekončí a i pětatřicátníci Petr Červenka, Tomáš Dujka a 
Milan Šumšal (ten ale bude teď pár týdnů chybět) jsou v plné 
síle. Posily zvenčí víme, jak těžko se v dnešní době shání a 
hlavně platí a proto je ani příliš intenzivně nehledáme. Sázíme na 
místní a na srdcaře a proto pokud přeci jen k nějakému doplnění 
kádru dojde, tak půjde vesměs jen o návraty.

Příjďte povzbudit kluky už na úvodní pohárová utkání v 17.30 
v sobotu 22. 7. a  29. 7. 

Program mládežnických soutěží se ještě tvoří. Jejich soutěže 
začnou až v posledním prázdninovém týdnu. Sledujte proto naše 
propagační tabule, kabelovou televizi a weby obce a Sokola, ať 
máte ty správné a přesné informace.
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Program podzimu:

PODZIM  2017-18 pro muže A a B
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Pozvánka na podzimní divadelní představení 

Po úspěšné divadelní hře Liga proti nevěře, 
ve které v květnu na Veselé Míša Kuklová, Ivo 
Šmoldas i Veronika Arichteva předvedli feno-
menální výkony a přítomní se velmi dobře bavili, 
jsme se rozhodli, že tento rok ještě jedno před-
stavení uvedeme.
Uskuteční se v sále kulturního zařízení Veselan-
ka v pondělí 27. listopadu od 19 h. V komedii 
s detektivní zápletkou, která se odehrává v jed-
nom majáku na francouzském pobřeží s názvem 
Ani za milión! se vám představí hvězdy české di-
vadelní scény:  Michaela Kuklová a Lukáš Lang-
majer. 
Prodej vstupenek bude zahájen od 2. října 2017 
na Obecním úřadu Veselá v době úředních ho-
din. Cena je stanovena na 150,- Kč.

 1 

 
 

1    Sobota 5. 8. 17.00   MA -   HULÍN  
Neděle 6. 8.    17.00   KOMÁROV  -  MB  

2    Sobota 12. 8.  17.00   SEHRADICE – MA 
Neděle 13. 8.  17.00   MB -  HVOZDNÁ  

3    Sobota 19. 8.  13.30   FRYŠTÁK B -  MB 
Neděle  20. 8.  16.30   MA -  MLADCOVÁ   

4    Sobota 26. 8.  16.30   MB -  KUDLOV 
Neděle 27. 8.  16.30   KOSTELEC -  MA 

5    Sobota 2. 9. 16.00   MA - PŘÍLUKY 
Neděle 3. 9.    16.00   TRNAVA -  MB 

6    Sobota 9. 9.    16.00   LUŽKOVICE B -  MB 
Neděle 10. 9.  16.00   MA - LOUKY A 

7    Sobota 16. 9.  15.30   TEČOVICE  -  MA 
Neděle 17. 9.  15.30   MB -  LOUKY B 
 
 
 
 

8    Sobota 23. 9.        -    MB – volný termín  
Neděle 24. 9.    15.30  MA -  MALENOVICE 

9    Sobota 30. 9.    15.00  MB -  RACKOVÁ  
Neděle 1. 10.    15.00  LUŽKOVICE A -  MA 

10 Sobota 7. 10.    15.00  MA -  SLAVKOV p.H. 
Neděle 8. 10.    15.00  VŠEMINA -  MB 

11 Sobota 14. 10.  15.00  MB -  PROVODOV B   
Neděle 15. 10.  10.15  SLAVIČÍN B -  MA 

12 Sobota 21. 10.  14.30  MA -  LÍPA 
Neděle 22. 10.  14.30  JAROSLAVICE B -  MB 

13 Sobota 28. 10.  14.30  MB -  MYSLOČOVICE B  
Neděle 29. 10.  14.30  BŘEZNICE -  MA 

 

 

žlutá  … neděle  červená  … muži A  

 

za místní fotbal  - Zdeněk Kučera, jednatel klubu  
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Neděle 10. 9.  16.00   MA - LOUKY A 

7    Sobota 16. 9.  15.30   TEČOVICE  -  MA 
Neděle 17. 9.  15.30   MB -  LOUKY B 
 
 
 
 

8    Sobota 23. 9.        -    MB – volný termín  
Neděle 24. 9.    15.30  MA -  MALENOVICE 

9    Sobota 30. 9.    15.00  MB -  RACKOVÁ  
Neděle 1. 10.    15.00  LUŽKOVICE A -  MA 

10 Sobota 7. 10.    15.00  MA -  SLAVKOV p.H. 
Neděle 8. 10.    15.00  VŠEMINA -  MB 

11 Sobota 14. 10.  15.00  MB -  PROVODOV B   
Neděle 15. 10.  10.15  SLAVIČÍN B -  MA 

12 Sobota 21. 10.  14.30  MA -  LÍPA 
Neděle 22. 10.  14.30  JAROSLAVICE B -  MB 

13 Sobota 28. 10.  14.30  MB -  MYSLOČOVICE B  
Neděle 29. 10.  14.30  BŘEZNICE -  MA 

 

 

žlutá  … neděle  červená  … muži A  

 

za místní fotbal  - Zdeněk Kučera, jednatel klubu  

žlutá  … neděle     červená  … muži A 

Za místní fotbal Zdeněk Kučera, jednatel klubu 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Začátkem června oslavila paní Alžběta Gerychová 
své významné životní jubileum „100. narozeniny“.
Paní Gerychová sice již několik let žije v domově 
pro seniory v Lukově, ale byla dlouholetou občan-
kou obce Veselá. Proto mezi gratulanty nechyběli 
zástupci obce z Veselé (Jarmila Lukešová a Daniel 
Juřík), ale přišli blahopřát i starosta obce Lukov pan 
Jiří Jangot a hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek 
v doprovodu paní Bláhové, členky rady Zlínského kra-
je pro sociální oblast. Všichni paní Gerychové popřáli 
hodně zdraví a pohody a předali dárky.

OSLAVA 100. NAROZENIN

FOTO Z MÁJOVÉHO VÝŠLAPU SENIORŮ

FOTO Z PROCHÁZKY VESELSKÝM LESEM

Více fotografií najdete v sekci Fotogalerie na webu obce www.veselauzlina.cz

Více fotografií najdete na http://vesskola.rajce.idnes.cz/



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

Květen
Vojtěška Večeřová  70 let

Červen
Josef Lukeš   65 let
Ladislav Stopka  55 let

Červenec
František Ševců  60 let
Ivo Čoček   50 let

Srpen
Zdeněk Řihák  75 let
Věra Krčmová  70 let
JUDr. Ladislav Čoček 65 let
Josef Geryk   60 let
Helena Chocholatá  50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ

Dominika Žákovská
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Zrušení úředních hodin místostarosty
ve dnech 31. 7. a 7. 8. 2017.

Děkujeme za pochopení.

Možnost inzerce ve zpravodaji

Ceník

1/1 strany   1/2 strany
800 Kč vč. DPH  400 Kč vč. DPH

1/4 strany   1/8 strany
200 Kč vč. DPH  100 Kč vč. DPH

V případě zájmu pište na ou@veselauzlina.cz 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 27. 5. 2017 jsme uspořádali slavnostní vítání občánků do živo-
ta. Bylo přivítáno celkem 11 dětí: Valentýna Mikulčíková, Barbora Kusá-
ková, Magdaléna Kalivodová, Štěpán Šojdr, Vítek Papež, Laura Pecha-
lová, Adéla Čalová, Nella Říčařová, Hana Krajčová, Jan Oškera a Domi-
nika Žákovská. 
Slavnostní projev starosty, milé vystoupení dětí ze souboru Laštověnka 
pod vedením paní K. Trtílkové, předání pamětních listů, kytiček mamin-
kám a finančního daru, následné focení do rodinných alb. Takový byl 
průběh vítání dětí do života. V letošním roce byla slavnost poprvé uspo-
řádaná v prostorách kulturního zařízení Veselanka.


