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Vážení občané,
v pátek 8. prosince 2017 odstartoval 0. ročník rozsvícení vánočního stromu před školou s doprovodným programem. Adventní odpoledne zahájily děti z družiny pod vedením paní učitelky Květy Trtílkové zpíváním vánočních koled. Již od patnácti hodin pak v prostorách hasičské klubovny probíhalo vánoční tvoření dětí s maminkami a venku se vařily vepřové pochutiny doplněné svařeným vínem a
horkým čajem.
Osobně jsem byl velmi mile překvapen, že i přes nepříznivé
počasí přišlo v 17 hodin mnoho občanů ke stromečku podpořit vystoupení dětí pod vedením paní katechetky Marty Krajčové a zúčastnit se tak slavnostního rozsvícení vánočního stromu, mj. za přítomnosti otce Emila ze Slušovic.
Moc si účasti všech vážím a děkuji.
Dík ovšem patří i těm, kteří celý program zorganizovali a na
akci se podíleli: Vepřové pochutiny pro občany připravili veselští hasiči. Nesmím opomenout maminky, které na svých
stanovištích vyráběly s dětmi různé dárkové a vánoční výrobky. Poděkování patří též paní Večeřové, která stříbrný
smrk dětem věnovala a lesním dělníkům Jarkovi Hamšíkovi a Jožkovi Bodlákovi za práci spojenou s instalací a přepravou stromu. Na instalaci světelné výzdoby jsme použili montážní plošinu, na které spolu s Pepou Škodou byl nápomocen i Mira Juřík a ze země pomáhal a navigoval Franta Ševců. Všem ještě jednou velké díky za ochotu a pomoc.
Díky všem výše uvedeným se akce povedla a věřím, že započala velmi hezká tradice.
Daniel Juřík

SVOZ PLASTŮ
Do sáčků na plasty:
- PATŘÍ: sáčky, tašky, fólie, sešlápnuté PET
lahve, obaly od kečupů,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků.
- NEPATŘÍ: obaly se zbytky potravin, od chemikálií, nebezpečných látek a barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kýble od barev apod., boby, sáně, hračky.
TS Zlín, s.r.o.
http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost/

Zastupitelstvo obce Veselá Vás srdečně zve
na NOVOROČNÍ PŘÍPITEK S OHŇOSTROJEM,
který se uskuteční 1. 1. 2018 v 18:00 hod. na
parkovišti u pizzerie.

Zpravodaj obce Veselá

1

PROJEKTY
Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice je
již zkolaudována a Zlínský kraj v závěrečné fázi realizace
podpořil tento projekt dotací ve výši 407 000 Kč.
Obnova strženého povrchu komunikace na poz. p. č. 869/76
a 206/1 po přívalovém dešti (komunikace pod Selskou)
je taktéž již dokončena. S realizační firmou Mobiko plus
a.s., která vyhrála výběrové řízení s cenou díla ve výši
3 010 525 Kč, máme sjednanou dohodu o provedení
finálních terénních úprav v jarních měsících roku 2018.
Sociální bydlení v obci Veselá & Centrum volného času
Toto jsou dva různé projekty, které bych chtěl realizovat
v budově bývalého obecního úřadu. Dne 5. prosince 2017
byla podaná žádost na magistrát města Zlína v rámci
IPRÚ– Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období
2014-2020 s cílem zajistit dostupné nájemní sociální
bydlení v obci Veselá a vytvořit tak 6 nových nájemních
bytů, které umožní osobám v bytové nouzi vstup do
nájemního vztahu.
Centrum volného času je druhá část projektu a spočívá
v provedení přestavby a stavební úpravy sálu bývalého
obecního úřadu, kde je nutno vybudovat sociální zařízení
a samostatné venkovní schodiště. Zastupitelstvo obce
Veselá podpořilo podání žádosti o dotaci na druhou část
projektu. Rád bych využil nejbližší příležitosti a žádost
podal na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci otevřené
výzvy do půlky ledna 2018.
Oprava hasičské zbrojnice – v prosinci roku 2016 byla
podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství.
V průběhu roku 2017 jsme byli vyzváni na provedení úprav
rozpočtu z důvodu neuznatelných nákladů a začátkem
tohoto měsíce jsem na portálu zjistil, že projekt je
podpořen, ale zatím jsem neobdržel oficiální rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Místa pasivního odpočinku – tento projekt je podpořen
z finančních zdrojů Ministerstva zemědělství a spočívá ve
vybudování tří posezení v katastru obce Veselá. Realizace
musí být provedena do srpna 2018. Začátkem ledna bude
provedeno poptávkové řízení na dodavatele a následně
uzavřená smlouva.
Veselská náves – u tohoto projektu je nutno zvážit
potencionální využití zájmového prostoru. Momentálně
firma ellement architects s.r.o., která se zaměřuje na
využití veřejného prostoru, zpracovává cenovou nabídku
na koncepční studii.
Daniel Juřík

ZÁSTUPCI OBCÍ
MIKROREGIONU SLUŠOVICKO
SE BUDOU VZDĚLÁVAT
Když se loni v polovině dubna podávala žádost
o podporu projektu s názvem „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, nikdo nedokázal ve velkém množství projektů
odhadnout jeho šance na úspěch. Po roce hodnocení přišla radostná zpráva, že projekt bude z Operačního programu Zaměstnanost podpořen v celém svém rozsahu.
Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2017 a
celý projekt bude ukončen 31. července 2019. Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace starostů, zastupitelů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko, a to prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových programů. Ty budou zaměřeny např. na správu obecního majetku, finanční řízení obce, ochranu osobních údajů, komunikační a
prezentační dovednosti, informační a komunikační technologie nebo na chod úřadů a jiné. Výstupy
ze seminářů (vč. prezentací) budou k dispozici na
stránkách Mikroregionu Slušovicko – www.mikroregion-slusovicko.cz (sekce realizované projekty).
Součástí projektu je i zřízení kontaktního místa,
které bude provádět mapování území a kde budou
moci obce a jejich zaměstnanci možnost konzultovat své problémy týkající se výkonu veřejné správy.
Toto kontaktní místo se nachází v přízemí Městského úřadu ve Slušovicích. Hmatatelným výstupem projektu bude „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko“ a
metodika „Efektivní veřejná správa na území Mikroregionu Slušovicko“. Vznikne tak ojedinělá komplexní metodická podpora, která doposud voleným
zástupcům a zaměstnancům úřadů chyběla.
Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro
rozvoj Mikroregionu Slušovicko“,
reg. č. CZ.03.4.74 /0.0/0.0/16_033/0002983 je
spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.
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MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO JE TU JIŽ 10 LET

Co tato organizace vlastně dělá?

Místní akční skupiny (často označovány zkratkou MAS)
představují společnosti či spolky pro rozvoj venkova, do
kterých mohou patřit občané, neziskový sektor, soukromá podnikatelská sféra a vždy veřejná správa, kterou si
lze představit jako obce a jejich nejrůznější svazky. Cílem
místních akčních skupin je především rozvoj území venkova a zvláště zemědělství, přičemž je využíváno jak místních zdrojů, tak financí z fondů Evropské unie, z národních
programů či krajských a nadačních zdrojů. Počet těchto
organizací v České republice se pohybuje okolo čísla 180
(ve Zlínském kraji působí 18 MAS).
Jednou z nich je Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (MAS VaS), která je zde s Vámi již od roku
2007. Patří sem 7 obcí z Mikroregionu Vizovicko, dále 12
obcí z Mikroregionu Slušovicko a obec Vlčková. Dohromady zde žije téměř 20 000 obyvatel, kteří mohou využít
našich služeb.
Naše místní akční skupina má více než 60 partnerů, kteří
se podílí na zdárném fungování celé organizace. Zastoupení jednotlivých sektorů je vyrovnané – soukromý sektor (podnikatelé a zemědělci) čítá 23 partnerů, neziskový
sektor (hasiči, církve, sportovci, junák apod.) 22 partnerů a veřejný (města a obce) 20 partnerů. Jsou mimo jiné
informováni o aktuálně vyhlášených výzvách a možnostech spolupráce. Budeme velmi potěšeni, když se počet
našich partnerů bude neustále zvyšovat.
Za dobu svého působení máme za sebou již více než 100
úspěšně realizovaných projektů, přičemž jejich celkové
náklady přesahují 40 milionů Kč a výše dotace, která byla
do našeho území získána, je vyšší než 30 milionů Kč. Rozpracovaných nebo nyní realizovaných je více než 20 projektů v objemu okolo 18 milionů. Výsledky projektů můžete vidět na vlastní oči ve svých obcích. Jedná se např.
o opravy místních komunikací a chodníků, o nejrůznější

rekonstrukce křížků, kapliček či kostelů. Nechybí dětská
hřiště či hřiště v přírodním stylu, kompostéry nebo štěpkovače. Zároveň jsme zajistili zbudování několika odpočinkových míst nebo obnovu desítek studánek. Těší nás
projekty v oblasti zemědělství, kde si naši zemědělci mohli díky dotacím pořídit nezbytnou techniku pro výkon této
důležité práce. Rovněž jsme rádi za spolupráci s podnikatelským sektorem či za projekty na vybavení neziskových
organizací. V období 2007–2013 přinesla MAS do území
jen ve svých výzvách přes 16 milionů korun. V programovém období 2014–2020 máme pro žadatele připraveno
přes 37 milionů korun. Nezanedbatelné jsou také národní zdroje a finance od obcí. Neustále hledáme další zdroje, které můžeme našim partnerům nabídnout.
Pro všechny občany byl tento rok připraven ve Vizovicích
již 7. ročník Svatomartinského trhu se sv. Martinem na bílém koni a žehnáním vín, kde je vždy možnost zakoupit
kvalitní regionální výrobky. Na své si zde přišel opravdu
každý a těší nás, že si na tuto dopolední akci najdou čas
stovky návštěvníků.
Další informace a aktuality naleznete na www.masvas.cz a
Facebooku MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Neváhejte
nám napsat Vaše postřehy či nápady, popřípadě nás navštivte v naší kanceláři (adresa je uvedena níže). Již teď
se těšíme na setkání s Vámi a na nové nápady, které pomohou našemu území k tomu, aby bylo krásným místem
jak pro nás, tak i pro příští generace.
Tým MAS VaS
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
(kancelář č. 133)
Telefon: 577 599 128,
E-mail: info@masvas.cz
Web: www.masvas.cz

TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠÍ OBCI
Kolik tun odpadu vytřídí naše obec za rok?
Zde se můžete podívat na statistiky třídění odpadu v obci Veselá.
Tříděný odpad
Druh odpadu

Kontejnery - velkoobjemový odpad
2015

2016

2014

2015

2016

2017

13,23 t

10,51 t

51,74 t

38,50 t

29,04 t

7,90 t

0t

0,14 t

Sklo bílé

1,85 t

3,67 t

Sklo barevné

1,18 t

2,14 t

2015

2016

2017

Kovy

1,99 t

5,28 t

172 m3

226 m3

192 m3

Plasty

9,42 t

10,17 t

139,65 t

127,70 t

Papír
Tetrapack

SKO (popelnice)

Bioodpady
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Máme tu opět prosinec. Všichni se již velmi těšíme na Vánoce, kdy nám Ježíšek nadělí krásné dárky, odpočineme
si, jistě budeme sportovat, navštívíme své příbuzné… A
možná se také poohlédneme za tím, co jsme prožili. Naši
školu nyní navštěvuje třicet šest žáků. V září nastoupilo
do první třídy osm prváčků. Již v září jsme si pozvali na
školní zahradu sokolníka ze skupiny Vancoš. V letu i v chůzi se nám předvedli káně lesní, orel bělohlavý, puštík, sova
sněžná, výr obecný a další. Celý program byl doprovázen
komentářem a děti, které správně odpověděly na nepříliš
záludné otázky, dostaly za svůj výkon věcnou odměnu –
ptačí pírko.
Na konci měsíce září se naše škola tradičně účastní běhu
Ve stopě trnavského vrchu. Tentokrát se běh uskutečnil
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z důvodu nepříznivého počasí v blízkosti školního areálu trnavské školy. I když zde bývá vždy velká konkurence, na stupních vítězů stanula Eliška Holeňáková z prvního ročníku (3. místo) a Nikol Kučerová ze čtvrtého ročníku (1. místo).
V měsíci říjnu se zájemci sešli na sokolském hřišti na Drakiádě. Počasí bylo tentokrát ideální: svítilo sluníčko, foukal vítr. Nádherný podzimní den se vydařil, draci létali vysoko.
V tomto měsíci rovněž navštívila školní družina obecní
knihovnu. Paní Sobotíková připravila ukázky poutavých
knih o strašidlech. Děti přinesly Strašpytlíka a vyrobená
strašidýlka pro výzdobu knihovny.

Eliška Holeňáková na 3. místě

Nikol Kučerová na 1. místě v běhu

Drakiáda

Školní družina na návštěvě v obecní knihovně

Odměňujeme děti za podzimního skřítka

Skřítky vyráběli i školáci

Oblíbený lampiónový průvod při dýňových slavnostech

Na pohádku Čertoviny se s námi podíval spisovatel J. F. Bobák

Na konci měsíce října jsme uspořádali Dýňové slavnosti.
Při dni otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout
padesát dětských výrobků na téma Skřítek Podzimníček.
Výstava v prostorách školy byla překrásná, nápaditost a
kreativita zúčastněných nás nadchla. Tento den byl ukončen lampionovým průvodem a ochutnávkou dobrot, které
připravily rodiny dětí.
Na začátku prosince proběhla již tradiční Mikulášská besídka s nadílkou. Svým předvánočním vystoupením nás
potěšily děti z mateřské školy. Na jevišti se to hemžilo andělíčky, u jesliček seděla Maria a Josef, zpívaly se vánoční koledy. Po přestávce se scéna změnila v peklo. Žáci zá-

kladní školy v kostýmech čertů předvedli tu správnou ďábelskou atmosféru. Děj pohádky Čertoviny čerpala autorka – paní vychovatelka Trtílková – z knihy spisovatele
Jindřicha Františka Bobáka Na tlusté hoře lesíček. Proto
zde hlavní hrdinové – starší žáci naší školy – vystupovali ve valašských krojích. Velmi nás potěšil pan spisovatel,
který se vystoupení osobně zúčastnil jako divák. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na uskutečnění besídky
podíleli, včetně knihovnice Katky Sobotíkové, která dělala doprovod panu Bobákovi a jeho paní. Po vystoupeních
přišel Mikuláš, čerti a andělé a s pomocí maminek z Unie
rodičů rozdali dětem krásnou nadílku.

Naši herci z pohádky Čertoviny

Fotografie ke všem akcím školy si můžete prohlédnout na našich stránkách
http://skola.vesela.sweb.cz/fotogalerie.htm.
PaedDr. Ladislava Čočková (text), Mgr. Soňa Urbanová (fotografie)
Zpravodaj obce Veselá
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2017 - FOTBAL NA VESELÉ BAVIL
Za tímto končícím rokem se nám ve veselském fotbalu
dobře ohlíží. Kdo se tohoto každotýdenního rituálu od
března do listopadu pravidelně účastnil, ten se musel bavit.
K létu a tím ke konci ročníku 2016-17 už se vracet nebudu,
to jsme si tady probrali už v minulém čísle zpravodaje.
Vzpomenu jen podzim a rád. Protože klukům pod velením
Tomáše Dujky se podařil famózní vstup do naší čtvrté
sezóny v I.B třídě. Celý podzim jsme se drželi v tabulce
hodně nahoře a prohráli jsme jen 1x za celý podzim a to
až v 11. kole u neoblíbeného soupeře ve Slavičíně (ze čtyř
zájezdů do Slavičína jsme ještě nepřivezli nikdy ani bod!).
A tak odložené utkání s Malenovicemi týden po soutěži
bylo opravdovým finále podzimu. Malenovicím stačil
k prvenství bod, my museli vyhrát. Podařilo se, vyhecované
utkání plné soubojů jsme zvládli lépe herně i nervově a
po vítězství 2:0 se nám všichni soupeři ve skupině budou
celou zimu dívat na záda. Uhráli jsme rekordních 31 bodů
z 39 možných. Přitom nic nenasvědčovalo tomu, že nás
čeká tak skvělý podzim. Začala v létě tradičně sestava plná
náhradníků, než odezněly dovolené. Nepodařilo se získat
ani rozjednané posily (měli jsme zájem v Lužkovicích
o střelce Procházku a návrat Mir. Čaly). Navíc těsně
před startem sezóny si přivodil mimo hřiště úraz Dan
Šarman. Po zranění se naštěstí vrátil do přípravy Honza
Žaludek, takže ani nás neubylo, ale ani nepřibylo. Pokud
nepočítám zkušeného Ondru Machalu, který pomohl svým
příchodem ze Hvozdné hlavně v těch úvodních zápasech
bez dovolenkářů.

dalších (Martin Dlabaja, Marek Dlouhý, Jan Žaludek, Dan
Šarman) a minimálně udrželi tým na té úrovni, na které je
nyní. Soutěž, kterou hrajeme, je pro obec s 800 obyvateli
totiž zajímavá nejen fotbalově, ale i ekonomicky (polovina
soupeřů je ve Zlíně, k žádnému dalšímu to není dál než
30 km).

Tým ale držel pohromadě, body týden co týden přibývaly a
pozitivně se na týmu podepsalo zejména to, že jeho kostra
už hraje spolu bezmála osmou sezónu – čtyři v okrese
a čtvrtou už i v I.B třídě. (Mir. Čoček, Martin Odstrčilík,
Michal Machalíček, Michal Bodlák, Petr Dlouhý, Tomáš
Divoký, David Dlabaja, Franta Žůrek). Ti co přišli v dalších
letech tým výrazně posílili (Petr Červenka, Tomáš Dujka,
David Sokol, Jarda Červenka, Roman Manďák, Milan
Šumšal). Na těch nejmladších bude, aby táhli tým v letech

Aby týden co týden mohlo vyběhnout na hřiště 80 našich
fotbalistů v šesti týmech, k tomu je třeba jednak kopec
financí a jednak mravenčí práce těch, co se starají
o hřiště, o kabiny, o materiální vybavení (Tomáš Gajdošík,
Tomáš Dujka, Pavla Večeřová), o údržbu a stavební
úpravy (Tomáš Dujka, Franta Gajdošík), o vedení tréninků
dospělých i mládeže (Tomáš Dujka, Tomáš Gajdošík,
Petr Červenka, Jarda Sovják, Milan Macourek, Jindra
Slováček), o vedení zápasů (Ota Krajíček, Ruda Michal),
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Opakovaně se nám daří práce s mládeží. Dětí v přípravce
je díky trenérskému týmu kolem Petra Červenky stále víc
a víc. Ale nejde jen o počty, účastí na turnajích v rámci
kraje dokazují kluci a jejich trenéři i skvělou výkonnost.
Jen aby u fotbalu vydrželi i v dalších letech, abychom měli
pak stejně kvalitní žákovské týmy a i družstvo dorostu.
Momentálně řešíme mládež za pomoci i hvozdenských
dorostenců, ale cílem je být i v tomto směru soběstační
a obsadit soutěže ve všech mládežnických kategoriích.

Mladší žáci v utkání s Fastavem Zlín, 3. 9. 2017

o výběr vstupného a fotodokumentaci (Iveta Šůstková).
Zdá se Vám, že u všeho jsou Tomášové Dujka a Gajdošík?
To se Vám nezdá, to je fakt a za ty jejich stovky hodin
ročně na hřišti jim patří velký dík nás všech. Bez jejich
obětavosti by byl fotbal na Veselé úplně někde jinde.

Abychom toto všechno byli schopni finančně utáhnout, za
to patří dík všem sponzorům, kteří pochopili, že sport se
sám ufinancovat nemůže a že potřebuje pomoct. Náš dík
patří proto zejména vedení obce Veselá, společnostem
Gelur s.r.o.(Ing. Josef Urban), AKC-production s.r.o. (Ing.
Tomáš Křížka), M-hydraulika s.r.o. (Ing. Roman Majc),
REMAQ s.r.o. (Libor Večeřa), panu Pavlovi Gajdošíkovi a
řadě dalších drobnějších, ale obětavých dárců.

Dorost s Jaroslavicemi, 8. 10. 2017

Současně to svědčí o tom, že je nás na řízení a běh tohoto
kolosu strašně málo a byli bychom vděčni za každého,
kdo by nám chtěl v něčem pomoct. Práce je dost, přijďte,
rádi vám pomůžeme realizovat se. Otázku financí jsem
jen nakousnul. Ale budu konkrétnější. To aby na hřišti
rostla tráva, to aby byla i posekaná a hřiště nalajnované,
to aby nic nerezivělo, to aby všech 80 hráčů mělo v čem
a s čím hrát, to aby k nám přijeli každý týden rozhodčí, to
aby se měli všichni čím osprchovat, to abychom byli stále
v čistotě a tak dále a tak dále ... to vše se skládá z částek
měsíčně se opakujících (voda, elektřina, odpad, ČOV,
fotbalový svaz, praní, úklid) i částek jednorázových (dresy,
míče, hnojivo, travní semeno, písek a další a další položky).

Brigáda, 11. 11. 2017

Vážení naši příznivci a všichni Veselané, za náš fotbalový
oddíl Vám všem z celého srdce přeji příjemné a pohodové
prožití vánočních i novoročních svátků. Užijte si všichni
zimních radovánek (zima prý bude letos tuhá) a na jaře
opět nashle na hřišti a kolem něj.
Všechny zdraví
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

Muži B po utkání s Kudlovem, 5. 11. 2017

Zpravodaj obce Veselá
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení a milí spoluobčané,
do konce roku zbývá již jen pár dnů a proto je na místě
zhodnotit naši práci za rok 2017.
V prvních týdnech roku 2017 se náš sbor zúčastnil valných hromad sborů dobrovolných hasičů v okolních obcích 11. okrsku. Tyto, pro nás funkcionáře, povinné návštěvy jsme zakončili slavnostní valnou hromadou, která se konala v sále místní restaurace Veselanka dne
4. 2. 2017. Valná hromada, které se zúčastnilo 97 hasičů
a hasiček, začala krátkou schůzí, při které jsme zhodnotili činnost 11. okrsku za uplynulý rok 2016. Poté jsme se
již věnovali volné zábavě s kapelou Retro a večer zakončili bohatou tombolou.
Jak jsem již zmínil v předešlém zpravodaji, první polovinu
roku 2017 jsme plně věnovali renovaci spolkové místnosti, která zahrnovala nejen povrchové úpravy místnosti, ale
také opravu vodoinstalace a elektroinstalace. Na renovaci jsme ve volném čase odpracovali téměř 1000 brigádnických hodin a výsledek opravdu stojí za to. Tímto bych
chtěl poděkovat všem, co se na renovaci spolkové místnosti jakýmkoliv způsobem podíleli. Spolkovou místnost
jsme renovovali nejen pro potřeby sboru dobrovolných hasičů, ale i pro potřeby obce a občanů. V současnosti je
místnost využívána pro páteční schůzky veselských dětí
s paní katechetkou.

V únoru jsme ve spolupráci s edukační skupinou Hasík
připravili pro děti z mateřské školy naučnou hodinu, kde
se mohly dozvědět základy zdravovědy a něco málo o práci hasičů.
V měsíci dubnu jsme pro členy sboru a spoluobčany
uspořádali již tradiční výlet na hasičskou pouť na Svatý
Hostýn. Další pouť, kterou jsme absolvovali, byla pouť na
poutní místo Malenisko u Provodova. V dubnu jsme jako
již tradičně za aprílového počasí vyčistili obec od starého nepotřebného železa. Duben byl věnován rovněž vzdělávacím aktivitám. V tomto měsíci dva členové úspěšně
složili zkoušku hasič III. stupně, která se konala v Trnavě
8
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a vedoucí mladých hasičů byli úspěšně proškoleni v obci
Březová. Květen byl mimo již zmíněné renovace klubovny
věnován kontrole výzbroje a výstroje a přípravě na sportovní sezónu.
V měsíci červnu jsme se zúčastnili prvního kola v požárním sportu v obci Březová. Zde naši muži v kombinované sestavě se starými pány vybojovali krásné 3. místo.
Začátkem měsíce jsme společně s Unií rodičů a myslivci
uspořádali procházku veselským lesem za účasti více než
90ti dětí. V tomto měsíci jsme rovněž uspořádali pohárovou soutěž v areálu fotbalového hřiště. V dopoledních
hodinách proběhla soutěž mladých hasičů za účasti 28
družstev. Po obědě začala soutěž starých pánů a soutěž
mužů a žen. Celkem jsme přivítali 17 družstev. V soutěži
starých pánů jsme vybojovali krásné 2. místo.
V měsíci červenci jsme se zúčastnili soutěže v obci Hrobice a obhájili jsme 2. místo v kategorii muži nad 35 let.

3. července byl v obci Veselá vyhlášen poplach. V počtu
5 hasičů jsme vyrazili směrem k obci Hvozdná, kde hořel stoh slámy. Byli jsme nápomocni ostatním zasahujícím sborům, kontrolovali jsme doplňování hasičských cisteren, řídili dopravu a někteří z nás se střídali u proudnice
při hašení hořícího stohu. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.
28. července jsme připravili pro občany obce Veselá taneční zábavu se skupinou Kosovci. V neděli 30. července
jsme jako každý rok zabezpečili dopravní obslužnost při
bohoslužbě u místní kaple.
Koncem srpna náš sbor uspořádal pro mladé hasiče
4-denní soustředění v obci Rusava. Soustředění proběhlo pod dohledem 6 vedoucích mladých hasičů a zúčastnilo se celkem 20 dětí.
V říjnu jsme v obci společně s muzikanty uspořádali hody
s voděním berana. Berana jsme vodili v sobotu a v neděli jsme opět zajistili dopravní obslužnost při mši svaté
u místní kaple. Jsme rádi, že občané oceňují snahu sboru udržet alespoň nějakou tradici v obci Veselá. Získané
finanční prostředky slouží k zajištění hudebního doprovo-

du a občerstvení při vodění berana. Letos byly také například využity k nákupu altánu, který chránil občany před
deštěm při mši svaté u kaple.

V měsíci listopadu jsme u příležitosti mše svaté za živé
a zemřelé hasiče 11. okrsku navštívili kostel ve Slušovicích.

8. prosince jsme pod patronací obce Veselá pomohli
uskutečnit historicky první rozsvícení veselského vánočního stromu. Přípravy na večerní rozsvícení začaly pro hasiče již v dopoledních hodinách. Zahrnovaly přípravu pohoštění v podobě zabijačkových dobrot, ozvučení či zajištění posezení a altánku pro případnou nepřízeň počasí. Součástí programu byla rovněž dvouhodinová vánoční dílnička pro děti organizovaná Unii rodičů. Vzhledem
k náročnosti akce nás těší, že tento večer byl hodnocen
kladně. Finanční prostředky získané z prodeje občerstvení sloužily obci k pokrytí nákladů vynaložených na pořádání. Tímto bych chtěl poděkovat všem hasičům, kteří si
v tento den vzali volno v práci a pomohli rozsvícení vánočního stromu uskutečnit.

MLADÍ HASIČI Z VESELÉ

V letošním roce jsme zahájili hasičskou sezónu s příchodem jara. Od března jsme se pilně připravovali v naší
spolkové místnosti, opakovali jsme si základy zdravovědy, uzly i jiné hasičské dovednosti. Také letos jsme poslali několik výtvarných prací do soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Schůzky mladých hasičů se v průběhu roku konaly pravidelně každou středu a pátek v čase od 16:30 do 18:00
hod. Ve středu probíhal trénink mladších žáků a pátky
byly věnovány tréninku starších žáků. V současné době
vedeme již 27 dětí. Pro příští rok připravujeme dvě družstva starších žáků a dvě družstva mladších žáků.

První soutěž, kterou jsme navštívili, byla pohárová soutěž ve Slušovicích, kde jsme obsadili 3. místo. 8. dubna
2017 jsme strávili s dětmi dopoledne ve Slušovicích na
tzv. „Dnu první pomoci“, který pro děti z 11. okrsku připravil místní hasičský sbor. 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.
27. května jsme se zúčastnili soutěže v sousední obci Klečůvka, kde jsme vyhráli poháry za 1. a 2. místo v kategorii mladší žáci v bezkonkurenčních časech. Takto úspěšní
jsme byli v této obci již druhý rok po sobě.
3. června jsme byli na okrskové soutěži v obci Březová,
kde jsme získali 1. místo v kategorii mladší žáci a 17. června jsme v Želechovicích získali krásné 3. místo.

Celkem jsme se zúčastnili 12ti hasičských soutěží a za
uplynulý ročník jsme získali 15 pohárů. I přes nové složení družstva mladších žáků se nám velmi dařilo a získali jsme téměř na každé soutěži pohárové umístění. Starší
žáci jsou stále ve fázi tréninku a hledání optimálního složení. Do budoucna nás jistě i od nich čekají zajímavé výsledky.

Začátkem června se opět konal dětský den nazvaný „Procházka veselským lesem“. Ve spolupráci s Unií rodičů a
Zpravodaj obce Veselá
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mysliveckým sdružením se naši vedoucí výraznou měrou
podíleli na úspěchu této procházky. Akce se zúčastnilo
přes 90 dětí.
24. června jsme u nás na fotbalovém hřišti uspořádali soutěž „O pohár starosty obce Veselá“. Jako první se
na start postavili mladší žáci „A“ a perfektně provedeným
útokem s časem 15,94 sekund prakticky rozhodli o 1. místě hned na počátku soutěže. Mladší žáci „B“ skončili na
8. místě a starší žáci na 6. místě.

Poslední soutěží byla pojezdová soutěž 11. okrsku, kde
jsme nasadili dvě družstva. Mladší žáci „A“ skončili na
1. místě a mladší žáci „B“ na 4. místě. S umístěními jsme
byli velmi spokojeni.

1. července jsme se zúčastnili soutěže v obci Hrobice.
Vzhledem k tomu, že začaly prázdniny, mladší žáci odjeli v kombinované sestavě a nezkušenost, nebo nervozita některých jedinců rozhodla o neúspěšném výletu. Ke
cti nám jde alespoň to, že jsme útok nevzdali a dokončili nástřik.
22. července jsme v Lípě získali v kategorii mladší žáci
poháry za první dvě místa. Starším se bohužel útok moc
nepovedl.
5. srpna jsme odjeli na Želechovické Paseky a i přes obrovskou krizovku proudaře, kterému vypadla proudnice,
jsme se opět umístili na bedně a to na 1. místě v kategorii mladší žáci. Při tomto útoku se projevila trénovanost a
zkušenost béčkařky, která přiskočila k upadlé proudnici
a dokončila nástřik. Klobouk dolů a poděkování za rychlou reakci.

Po pojezdové soutěži jsme od náměstka starosty okrsku
bratra Pavla Červenky převzali pohár za 2. místo v Grand
prix 11. okrsku v kategorii mladší žáci. Grand prix 11.
okrsku je soutěž, kde se hodnotí celoročního snažení
žáků 11. okrsku.
Ani letošní rok jsme nevynechali 4-denní hasičské soustředění, které se uskutečnilo poslední srpnový týden, a
to v penzionu U Ráztoky na Rusavě. Letošní soustředění
jsme pojali trochu jinak. Každý vedoucí měl svůj tým dětí,
se kterým společně soutěžil proti ostatním týmům. Začali
jsme letním biatlonem a hned první den si někteří vedoucí sáhli až na dno svých sil. Pokračovali jsme střelbami,
závodem s hasičskou tématikou, A-Z kvízem, volejbalem,
balónkovou bitvou, populární stezkou odvahy, která byla
letos delší a strašidelnější. Letos jsem si připravil i něco
z topografie a vyslal vedoucí se svými týmy na procházku
podle mapy. Všichni se vrátili v pořádku, jen někteří našli
i to co hledat neměli. Musím říct, že soustředění bylo velmi vydařené a díky sponzorským darům společnosti Baťa
a obecního úřadu Veselá jsme mohli dětem věnovat i odměny za jejich snahu. Článek s fotkou našich mladých hasičů se objevil i v novinách společnosti Baťa a.s.

Druhou soutěží, která se nám v kategorii mladší žáci letos moc nepovedla, byla soutěž v Neubuzi. V této soutěži
nám ovšem udělali radost starší žáci s pohárem za 3. místo. Ukazuje se, že sériová mašina Tohatsu je konkurenceschopná i v kategorii starší žáci.
Letos jsme se rozhodli zavítat také do končin nám neznámých, a to 9. září do Ludkovic. Nevěděli jsme co očekávat a dokonce jsme po příjezdu slyšeli vtipné poznámky
na našeho „trabanta“ Tohatsu. Nás to samozřejmě nerozhodilo a i přes kombinovanou sestavu se mladší žáci „A“
umístili na prvním místě. Rázem se zájem o naši mašinu
přehoupl do roviny obdivu. Ukazuje se, že naše cesta trénování se ubírá správným směrem a žáci jsou schopni nastoupit na různých pozicích v rámci útoku.
16. září jsme se třemi družstvy zavítali do rozbahněného
Ubla. Zde získali mladší žáci „A“ 1. místo, mladší žáci „B“
4. místo a starší žáci skončili na 5. místě. Na této soutěži nás překvapil přístup vedoucích ostatních družstev
k přípravě základny dětí před soutěží. Zatímco děti stály
na startu, vedoucí připravovali dětem základnu. S hrdostí
můžeme říci, že naše děti jsou vedeny k samostatnosti a
základnu si dokáží skvěle připravit samy.
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Závěrem bych Vám všem vážení spoluobčané chtěl poděkovat za podporu v uplynulém roce. Do celého nového roku 2018 bych Vám chtěl popřát, aby Vás čekaly jen
samé pozitivní věci a nemoci se Vašim domovům vyhýbaly velkým obloukem. Pro nás všechny bych si přál rok bez
mimořádných událostí.
Roman Krajíček
starosta SDH Veselá

CHARITA ZLÍN
Od roku 1991 pomáhá seniorům (pečovatelská služba,
centrum denních služeb), pomáhá osobám v krizi (odborné sociální poradenství), pomáhá rodinám (azylové
ubytování), pomáhá zdravotně znevýhodněným (domácí
zdravotní a hospicová péče).

Tříkrálová sbírka
proběhne
ve Veselé
dne 6. ledna 2018.
Vážení a milí,
vaše podpora Tříkrálové sbírky je pro nás velkou radostí. Děkujeme, že jste v roce 2017 koledníky přijali a
štědře je obdarovali. V našem regionu byl vykoledován
1.924.823 Kč, díky čemuž jsme mohli dále pomáhat.

Z výtěžku minulé sbírky jsme, mimo jiné, realizovali projekty:
• Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku (561.041Kč),
• Krizový fond pro pomoc osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku (250.000 Kč).
Oba projekty byly realizovány ve spolupráci s obcemi a
farnostmi, možnost čerpání trvá
• Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, dorozumívací
zařízení (100.000 Kč),
• Vybavenost zlínského azylového domu pro matky s dětmi je již zastaralá (35.000 Kč).
Děkuje za podporu a přejeme Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a tři písmena nade dveře napsali ti nejkrásnější Tři králové – Kašpar † Melichar † Baltazar
† 2018.

Klub důchodců Veselá zve všechny zájemce na tradiční vycházku před koncem roku,
která se uskuteční v pátek 29. prosince 2017.
Sraz všech účastníků je v 9.30 na Cigánově. Z důvodu zákazu vstupu do lesa, půjdeme směr Hvozdná a nejbližší okolí.
V 13.00 bude v restauraci Veselanka připraven oběd, kterého se mohou zúčastnit všichni, i ti, kteří nebyli na vycházce. Zájemci, kteří se na oběd nepřihlásili na setkání důchodců v listopadu, se mohou přihlásit dodatečně u paní Evy Krajčové na mob.
601 370 580 nejpozději do 18. prosince.
Důchodci budou mít oběd zdarma, ostatní zájemci si oběd hradí sami. Další konzumaci mají pak všichni ve vlastní režii.
V případě mimořádně nepříznivého počasí se vycházka nekoná, společné posezení se samozřejmě koná za každého počasí.

Možnost inzerce ve zpravodaji
Ceník
1/1 strany			
800 Kč vč. DPH		
1/2 strany
400 Kč vč. DPH

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

V případě zájmu pište na ou@veselauzlina.cz
Zpravodaj obce Veselá
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Oznámení o zrušení úředních hodin obce Veselá
v době vánočních svátků
27.12. 2017 jsou úřední hodiny zrušeny.
28. a 29. 12. 2017 bude obecní úřad uzavřen.
3. 1. 2018 je otevřeno dle úředních hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu v obci

JUBILANTI

Vedení obce by rádo ocenilo občany, kteří se starají o vzhled exteriérů jejich domů, a proto vyhlašuje soutěž o nejkrásnější vánoční
výzdobu v obci Veselá.

Říjen
Marie Škodová		
Jaroslav Křížka		

75 let
70 let

Listopad
Zdeňka Krajíčková		
Jaroslav Rychta		
Zdeněk Gerych		
Marie Čočková		

70 let
65 let
60 let
60 let

Prosinec
Marie Fenyková		
Štěpánka Sedláčková
Jiří Horák			
Eduard Čoček		
Miloš Pekař			
Martin Dlabaja		

85 let
85 let
75 let
75 let
60 let
50 let

Fotografie svých domovů s vánoční tématikou zasílejte na obecní
email: ou@veselauzlina.cz. Příjem přihlášek (fotografií) do soutěže je stanoven na 29. prosince 2017 do 12 h. Poté bude spuštěno
elektronické hlasování na webových stránkách obce a facebooku.
Vyhodnocení soutěže proběhne v lednu a vítěz získá od obce finanční odměnu (např. jako příspěvek na úhradu elektrické energie). 1. místo 3000,- Kč, 2. místo 2000,- Kč a 3. místo 1000,- Kč.

Pozvánka na mši svatou za obec Veselou
Mše svatá za obec Veselou se bude konat dne 26. 12. 2017
v 7:35 hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích.

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Klára Kajfoszová
Julie Majcová
Sofie Kozubíková
Josef Vyorálek

Přání k vánocům
Jménem zastupitelů a zaměstnanců obce přejeme krásné prožití svátků vánočních a vše pozitivní a dobré v roce
2018.

ÚMRTÍ
Vlastimil Bravenec
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