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Vážení spoluobčané,
zajisté víte, co se slaví první neděli po jarním úplňku, letos 1. dubna? No jasně, Velikonoce. Svátky
jara jsou totiž „pohyblivými svátky“, a proto jsou pokaždé oslavovány jindy, v období od 22. března do
25. dubna.
Dle tradic velikonoční neděle nabízí sváteční hostinu v rodinném kruhu s nejoblíbenějšími pochutinami z jehněčího či skopového masa.
Pondělí velikonoční se nese v duchu
bohatého hodování a oslav s nadějí dobré úrody spojené se zdravým a
šťastným životem.
Přeji Vám, milí spoluobčané, krásné
a doufám i v teple prožité Velikonoce, a to jménem svým, zastupitelů a
zaměstnanců obce Veselá.
Daniel Juřík, starosta

ZMĚNA MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI - ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
O řidičský průkaz bude možné požádat od 1. července 2018 na jakémkoliv úřadě
obce s rozšířenou působností a bez fotografie (upravuje zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Od 1. července 2018 budou mít motoristé možnost požádat o vydání nebo výměnu řidičského průkazu, paměťové karty, uznání profesní způsobilosti řidiče, vydání mezinárodního řidičského průkazu, výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení, ale také např. vzdát se řidičského oprávnění na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Bude však platit pravidlo „kde si požádám, tam
si vyzvednu“.
Žadatelé o řidičský průkaz na úřad obce s rozšířenou působností nebudou muset
nosit papírovou fotografii. Pracovnice registru řidičů budou pořizovat fotografie a
podpis elektronicky, stejně jako je tomu u občanských průkazů či pasů.
V souvislosti s uváděnou změnou dojde k navýšení správního poplatku za zpracování žádosti z 50,- Kč na 200,- a u „bleskové“ výroby řidičského průkazu z 500,- Kč
na 700,- Kč.
V letošním roce probíhá další etapa výměn řidičských průkazů, proto odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje všechny držitele řidičských průkazů,
aby si překontrolovali datum platnosti svého řidičského průkazu. Řidičské průkazy jsou vydávány s platností na 10 let, pokud se jedná o řidičského oprávnění
některé z „vyšších“ skupin, tj. C a D, pak je platnost řidičského průkazu jen 5 let.
Bližší informace můžete získat na tel. 777 471 182, 777 471 187, 777 471 180.
JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH
Dne 7. 4. 2018 plánují občané z Veselé uspořádat dobrovolnou uklízecí akci v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.
O co jde? Cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek na území obce.
Kde sraz? V 9:00 hod. se sejdeme u myslivecké chaty na Veselé.
Prosíme ty, kteří mají zájem se do této uklízecí akce zapojit, napište sms s počtem lidí
na 724 246 574 (Tomáš Janků). Pytle a nějaké rukavice budou na místě. Po úklidu bude
nachystáno malé občerstvení.
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den.
Zpravodaj obce Veselá
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STUDIE, ZÁMĚRY A PROJEKTY
Úvodem chci říci, že mým dlouhodobým cílem je naslouchat
a respektovat názory občanů a pokud je to možné, rozvíjet
jejich podněty a nápady, jak ještě zkvalitnit život v obci.
Jsem velmi rád, že občané s podněty přicházejí, ale musím
také podotknout, že mnohdy je nelze řešit individuálně,
ale spíše propojovat do logických větších celků. Jakmile
se vytvoří koncepce tohoto nápadu, zpracuje se studie,
která se projednává s dotčenými orgány. Tím se snažím
předcházet problémům při vypracovávání následné
projektové dokumentace na územní či stavební řízení.
V současné době se snažím rozvíjet následující studie,
které vznikly z podnětu občanů:
- Studie s pracovním názvem „Průtah obcí Veselá I.“ (od
hranice katastru Hranička po odbočku na Hvozdnou
včetně) je vytvořena v návaznosti na požadavky občanů
a obecních potřeb tak, aby vzniklo bezpečné místo pro
přecházení (odbočka na Hvozdnou, autobusová zastávka
u školy), bylo vyhověno žádostem na povolení úprav
sjezdů k rodinným domům a jiným nemovitostem, bylo
vyřešeno nedostatečné odvodnění komunikace při větším
spadu dešťových vod a byla rekonstruována zastávková
místa u školy – zejména opravami a úpravami chodníků
pro bezpečnost chodců. Tato studie je nyní na vyjádření
u správce komunikace a čeká nás společné jednání ve věci
projektování a následného financování.
- Studie „Cyklostezka Veselá – Klečůvka, část Veselá“ – ta je
již odsouhlasena dotčenými orgány a nyní se zpracovává
projektová dokumentace na spojené územní a stavební
povolení. Dílčí část cyklostezky navazuje na již schválený
projekt „Místa pasivního odpočinku“, kdy „u křížku na
Hraničkách“ bude vybudován chodník a posezení a
následně budeme pokračovat plánovanou cyklostezkou
po hranici katastru obce.

PROJEKT V REALIZACI
Mikroregion Slušovicko byl úspěšný s žádosti o dotaci na
ministerstvu životního prostředí s projektem „Kompostéry
do zahrad“ a již začátkem dubna bude vysoutěžen dodavatel
na dodávku celkem 260 ks kompostérů pro obce: Dešná,
Hvozdná, Veselá, Neubuz, Ostrata, Zádveřice – Raková.
Veselá si z tohoto projektu odebere 70 ks kompostérů
pro občany, kteří se na základě loňské výzvy přihlásili.
Kompostér o objemu 900 l bude možno vyzvednout
v měsíci květnu na základě smlouvy o výpůjčce. Pro
Vaši informaci předpokládaná hodnota této zakázky činí
1 050 000,- Kč bez DPH.
					

Daniel Juřík

HOKEJOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÍ POHÁR
MIKROREGIONU SLUŠOVICKO
17. března se již počtvrté veselští a klečůvští sportovní nadšenci účastnili hokejového turnaje o pohár Mikroregionu Slušovicka. Letošní ročník byl
zpestřen tím, že kouč a kapitán v jedné osobě - pan
Ladislav Šarman - si po odsouhlasení přizval do
týmu ženu a tou byla paní Hanka Vávrová. Sraz
měli v brzkých ranních hodinách, protože do prvního souboje nastupovali s předloňským vítězem
Kašavou již v osm hodin ráno. Veselský tým v počtu 11 hráčů a brankáře bojoval, seč mu síly stačily. Při souboji o puk dokonce došlo ke zranění,
kdy jeden z hráčů si narazil koleno a po ošetření
přítomných zdravotníků na stadionu skončil až na
operačním sále, ale vše nakonec dobře dopadlo a
tým dohrál celý turnaj. Vyhrála sice Kašava, následovaly Slušovice a Březová, naši borci skončili na 6. místě, ale za férovou hru, výdrž a sportovní nasazení patří poděkování hráčům i činovníkům
všech zúčastněných obcí (Slušovice, Kašava, Březová, Podkopná Lhota/Trnava, Všemina a Veselá).
Velký dík také všem sponzorům, dále pořádajícímu
Mikroregionu Slušovicko a Nadačnímu fondu pro
rozvoj a podporu Slušovic, v čele s neúnavným tahounem celé akce Tondou Novákem. Ten slíbil do
dalších ročníků některé novinky, které by například
měly turnaj více zpřístupnit i hráčům z obcí, jež třeba nemohou složit celý tým. Necháme se překvapit a každopádně se budeme těšit! Chci tímto poděkovat všem, kteří reprezentovali obec Veselou, a
doufám, že příští turnaj se podaří jednak omladit
tým, ale i postoupit výše v žebříčku hodnocení tzv.
„na bednu“. Na slavnostním vyhlášení ve Slušovické sokolovně kapitán totiž pronesl velmi výstižný
poznatek „My hrajeme výborně prvních osm minut,
pak už nemůžeme, protože většině hráčů je přes
čtyřicet.“ …což dokresluje úsilí, se kterým do zápasů jdou, díky jim...
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Daniel Juřík

FOTBAL NA PRAHU NOVÉ SEZÓNY
S končícím březnem každým rokem i fotbal vždy vstupuje
do nové sezóny. Prvním mistrovským utkáním předchází
přípravné období. Z načerpané fyzické síly pak fotbalisti
musí těžit další dlouhé měsíce, jelikož v průběhu soutěží
už není časový prostor pro tento druh přípravy. Ke slovu
se dostane ale i herní příprava. U mládeže s přípravou
letos hodně pomohl oddílům Okresní fotbalový svaz ve
Zlíně (OFS), který zorganizoval i zafinancoval v rozmezí
prosince až března sérii halových turnajů pro ty nejmenší
- fotbalovou přípravku (hráči ve věku 10 let) a mladší žáky
(kategorie do 12 let). Jednalo se o 10 turnajů, kterých se
vždy účastnilo 10 týmů. Naše týmy se zúčastnily šesti
těchto turnajů, poslední se konal v sobotu 24. března ve
sportovní hale v Otrokovicích u Štěrkoviště. Předchozí
byli v halách v Luhačovicích, ve Zlíně a ve Slavičíně. Na
všech turnajích patřili naši žáčci k těm lepším, i když vždy
byli proti soupeřům jedni z nejmladších.
Na jarní mistrovské zápasy se připravovali pod vedením
Tomáše Dujky i muži. Sehráli na hřištích s umělým
povrchem celkem čtyři, vesměs vítězné zápasy s výsledky
(Viktoria Otrokovice B 3:2, Paseky 7:3, Havřice 4:1, Šumice
3:0). Gólově přispěli nejvíce Petr Dlouhý (4x) a Radek
Soukup (3x). V přípravě se vystřídalo 22 hráčů včetně
nadějných dorostenců (Miroslav Záhořák, Ondřej Tkadlec,
Sándor Szivák a Michal Střílka). A tito mladí kluci jsou

také jedinými novými tvářemi v kádru pro jarní odvetná
utkání v I.B třídě. Do jara vstupujeme v pozici lídra,
soutěž vedeme o 2 body před Malenovicemi a o 4 před
Mladcovou. V třinácti odvetných utkáních budeme tuto
svou vynikající pozici obhajovat.
Fotbalové dění v obci můžete nejlépe sledovat přímo
u hřiště jako diváci a na všechna naše utkání Vás srdečně
zveme. 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/.
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
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

Zpravodaj obce Veselá
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MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TJ SOKOL VESELÁ – JARO 2018 // aktualizace 18. 3. 2018
B. mužstvo – IV. tř. sk. A

Dorost - Okresní přebor
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Ne 8.4.

Fryšták B 15.3o

So 14.4.
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Malenovice 10.3o

Tečovice 16.3o

Vizovice 10.3o
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Ne 3.6.
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Jaroslavice B 17.oo
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Lípa 10.oo
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Březnice 17.oo

Ne 17. 6.

Mysločovice B 10.oo

Zpravodaj obce Veselá

Příluky 10.3o

Spytihněv 10.3o

Veselská knihovna letos oslaví 95 let od svého vzniku. První zmínku o knihovně najdeme v obecní kronice:
"Obecní knihovna byla založena v roce 1923. Do svého
počátku obdržela od ministerstva školství a osvěty darem 32 knih v ceně 600,-- korun a řídící Frantík daroval
knihovně 12 vázaných knih. Na knihovnu obec přispívá
ročně obnosem 300,--korun."
K tomuto výročí jsem založila kroniku Místní knihovny
Veselá, kterou si můžete v knihovně prohlédnout. Stále
dohledávám informace o našich knihovnících a kde se
úplně v počátku knihovna nacházela. Uvítám proto každou informaci o historii knihovny.
A jak je na tom knihovna dnes?
K 31. 12. 2017 činil knižní fond 2984 ks. Knihovnu pravidelně v minulém roce navštěvovalo 118 čtenářů,
z toho jich bylo 46 do 15 let. V roce 2017 se evidovalo
2 256 výpůjček. Téměř každý měsíc v knihovně najdete
nové knížky a 2x ročně nám poskytuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výměnný soubor. Knihovna má své webové i facebookové stránky, kde informuji čtenáře o akcích a novinkách.
V knihovně máme také regionální koutek. Najdete
v něm naučnou literaturu o Zlínském kraji, beletrii od
regionálních autorů, ale i zpravodaj obce Veselá od r.
1999.
Kromě knih si můžete vypůjčit stolní hry a audioknihy.
Knihovna odebírá 4 periodika: Čtyřlístek, Bart Simpson,
Rozmarýnku a Moji Zemi.
V březnu byla vyhlášena soutěž "Lovci perel", která
funguje na principu bezprostředního odměňování dětských čtenářů, kteří se zdokonalují v aktivním čtenářství formou práce s vybranými knižními tituly.
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FOTBALOVÝCH

Nedašov 10.3o

So 9.6.
So 16.6.

VELKÝ TURNAJ

Kašava 10.3o

NEDĚLNÍ
zápasy
vyznaeny
ŽLUTĚ

MIMO
VÍKEND
zápasy
vyznaeny
ŠEDĚ

Myšlenka projektu vznikla v roce 2011 v Knihovně města Hradce Králové. Více informací o soutěži se můžete dozvědět na webových stránkách knihovny http://
knihovnavesela.webk.cz.
Letos se již podruhé ve spolupráci s družinou ZŠ Veselá konala v knihovně Noc s Andersenem. Tématem byla
kniha od Josefa Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce, která byla napsána před 90- ti lety v roce 1928. Děti
v knihovně strávily večer plný her a tvoření. Navštívil je
pan veterinář MVDr. Dominik Gregořík a povyprávěl jim
zajímavosti ze života zvířat ve zlínské ZOO.
Knihovnu můžete navštívit v úterý od 15:30 - 18:30 a
ve středu od 16:30- 18:30.
Těším se na Vaši návštěvu!
Kateřina Sobotíková
„Pohádky jsou více než pravdivé – ne proto, že nám říkají,
že existují draci, ale protože nám říkají, že je můžeme porazit.“
Neil Gaiman

ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

Vítězné logo vytvořily Lucie Hradilová a Aneta Divílková.

Místní akční skupina MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila soutěž o logo komunitního plánování sociálních služeb. Předmětem soutěže bylo vytvoření výtvarného návrhu loga, které bude veřejně využíváno v rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku“. Do soutěže se v naší škole
zapojily žákyně čtvrtého ročníku, které navštěvují školní
družinu. Pod vedením paní vychovatelky téma zpracovaly a vybrané práce jsme zaslali do Vizovic. Na prvním veřejném setkání Komunitního plánování sociálních služeb,
které se uskutečnilo 28. února v prostoru kavárny Kulturního domu ve Vizovicích, byl jeden z našich návrhů vybrán jako vítězný. Autorkám – Lucii Hradilové a Anetě Divílkové – blahopřejeme k úspěchu.

MODERNIZACE TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dlouhodobě se snažíme
modernizovat prostory školy. Postupně se nám podařilo nově vybavit třídy základní školy, školní kuchyni s jídelnou, úložné prostory pro
základní i mateřskou školu,
umývárny i šatny. V únoru
2018 byla jako poslední konečně vybavena třída mateřské školy novým nábytkem firmou, která se dlouhodobě zabývá modernizací prostor mateřských škol.
Nábytkové sestavy „domečky“ jsou přiměřené věku a
potřebám dětí. Nábytek splňuje zákonem stanovené
vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost. Vyznačuje se snadnou údržbou, je
odolný proti skvrnám a poškrábání, je omyvatelný a
hygienicky nezávadný. Rozmístěním nábytkových sestav vznikly hrací koutky

Čtenářský koutek

pro děti: obchod, odpočinkový kout s knihovnou, kadeřnictví, kuchyňka, výtvarné centrum. Domečky slouží k ukládání a vystavování hraček, pomůcek, knih
do polic, skříní a kontejnerů. Významným faktorem je
snadná dostupnost hraček
dětem, což je jeden z důležitých požadavků při hodnocení školní inspekcí. Součástí vybavení třídy jsou
rovněž nové dětské stolečky a židle v různých výškách, odpovídající heterogenní skupině dětí ve věku
dva až sedm let. Finančně
náročnější akce byla pokryta rezervním fondem, jehož
čerpání odsouhlasilo obecní zastupitelstvo. Díky přízni Obce Veselá se nám podařilo výrazně zlepšit prostředí školky pro místní děti.

Hračky jsou dětem snadno přístupné

Domeček pro pomůcky

Kadeřnictví

Zpravodaj obce Veselá
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Soutěž I. kategorie

Soutěž II. kategorie

Soutěž III. kategorie

SOUTĚŽ VE SKLÁDÁNÍ PUZZLE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Na začátku měsíce března se žáci, kteří navštěvují školní družinu, začali připravovat na soutěž ve skládání puzzle. Skládání puzzle si můžete zamilovat, ale můžete u něj
taky „přijít o nervy“. Tato pomůcka či hra má velký vliv na
rozvoj smyslů, cvičí se zde především vytrvalost a trpělivost. Děti si vyzkoušely paměť a kombinační schopnosti při skládání obrázků zvířecích mazlíčků. Byly vytvořeny
tři kategorie a do finále, které se uskutečnilo 7. března, se
probojovali vždy tři žáci. Konečné umístění bylo následující: v I. kategorii vyhrála Leona Jarošová, na druhém místě

se umístil Dominik Štěpán, na třetím Dominik Divílek; ve II.
kategorii získala první místo Anita Kovářová, druhé místo
obsadil Ondřej Chalupník a třetí místo Nikol Šínová; ve III.
kategorii zvítězila Aneta Divílková, druhá byla Lucie Hradilová a třetí Daniela Juříková. Všichni účastníci byli odměněni sladkostmi, výherci získali jako odměnu skládanky
puzzle různé náročnosti. Celkem soutěžilo 17 dětí. Na závěr je třeba dodat, že pochvalu za účast si zaslouží všichni, i ti, kteří sice nevyhráli, ale hru nevzdali.

NOC S ANDERSENEM
V pátek 16. března uspořádala pro naše žáky paní knihovnice Katka Sobotíková s paní vychovatelkou Květou Trtílkovou v místní knihovně Noc s Andersenem.
Akce byla určena žákúm čtvrtého ročníku. Jsou mezi
nimi vášniví čtenáři, kteří pravidelně knihovnu navštěvují. Jako každý rok byla tato noc v knihovně zaměřena
na různá výročí. Například v roce 1928 vznikla krásná
knížka Povídání o pejskovi a kočičce, kterou znají všechny generace. Koncem roku 1938 začaly vycházet kreslené příběhy klubu Rychlých šípů. Před 180 lety také napsal Hans Christian Andersen svou pohádku Statečný
cínový vojáček. My jsme se zaměřili spíše na literaturu pro mladší školní věk, kterou vystihuje kniha Povídání o pejskovi a kočičce. Paní knihovnice pozvala zajímavého hosta – MVDr. Dominika Gregoříka – který se pejskům a kočičkám (a nejen jim, ale i ostatním zvířátkům)
ve své veterinární praxi věnuje. Pan doktor velmi zajímavě vyprávěl o své práci nejen v ordinaci, ale i v zoologické zahradě Lešná, kde se již více než dvacet let stará
i o exotická zvířata. Po besedě se žáci věnovali dalšímu
programu. Vyráběli velikonoční dekorace, hledali poklad
pomocí indicií v knihách, sledovali film. Spát šli opravdu
pozdě, ale to vůbec nevadilo, společný zážitek s kamarády ze třídy všechny moc bavil.

Beseda s dr. Gregoříkem

Večerní luštění

Fotografie ke všem akcím školy si můžete prohlédnout na našich stránkách
http://skola.vesela.sweb.cz/fotogalerie.htm.
PaedDr. Ladislava Čočková (text a fotografie)
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NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VESELÁ Č. 1/2018
Zastupitelstvo obce Veselá se na svém zasedání dne 12.
2. 2018 usnesením č. 5.29/18 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou
hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s
dobrými mravy v obci.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v nevhodnou denní dobu, zabezpečení místních záležitostí veřejného po-

řádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů,
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření
estetického vzhledu obce.
Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých činností
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.
Čl. 3
Účinnost
Obecně závazná vyhláška již nabyla účinnosti.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VESELÁ

SDH VESELÁ V ROCE 2018
Program soutěží:
7.4.2018
28.4.2018
5.5.2018
26.5.2018
26.5.2018
16.6.2018
30.6.2018
7.7.2018
21.7.2018
4.8.2018

zdravotní den Slušovice
výlet na Sv. Hostýn - s rodiči
pohárová soutěž Slušovice
okrsková soutěž Neubuz
pohárová soutěž Klečůvka
pohárová soutěž Želechovice
pohárová soutěž Veselá
pohárová soutěž Hrobice
pohárová soutěž Lípa
pohárová soutěž Želechovice – Paseky

V měsících září a říjnu jsou v plánu ještě 4 soutěže - Neubuz, Ublo, Ludkovice, „pojezdovka“.
Termíny a časy ještě nejsou známy. Dále připravujeme „Letní Biatlon“ u nás ve Veselé.
Kontakty na vedoucí mladých hasičů při SDH Veselá:
Roman Krajíček - 733 314 518
Daniel Juřík - 723 973 267

Zpravodaj obce Veselá
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DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Doplňovací volby do Senátu PČR ve volebním obvodu
č. 78 Sídlo: Zlín se uskuteční ve dnech 18. a 19. května
2018 (I. kolo), případné II. kolo se uskuteční ve dnech 25.
a 26. května 2018.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Tour de Beer letos povede přes Veselou

JUBILANTI
Leden
Alois Krajča			
Ludmila Krejčí		
Zuzana Vajdová		
Blanka Císlerová		
Michal Ekhart		

80 let
60 let
50 let
50 let
50 let

Březen
Jarmila Pavlíková		
Eva Krajčová		
Jan Kotara			

Vedení obce Veselá velmi rádo podporuje všechny sporty a
sportovní akce, a mj. proto se rozhodlo, že se zapojí do letošního ročníku Tour de Beer, která se uskuteční 23. června 2018.
Pro občany Veselé vyjednalo startovné zdarma na základě
předložení občanského průkazu s trvalým pobytem v obci
Veselá.
Užijte si tento jedinečný zážitek, ať už z pozice závodníka
či diváka!

85 let
70 let
50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Kryštof Kubiš
Adam Horák

ÚMRTÍ
František Bednařík
Karel Michálek
František Vrchovský

Co možná nevíte
V součinnosti s Moravskou vodárenskou a Vodovody a kanalizacemi Zlín řešíme již dlouhodobý projekt odkanalizování části obce Žleb - přečerpací stanice Žleb. Tímto projektem splní nejen obec, ale i občané zákonnou povinnost
o čištění odpadních vod. Jednání jsou problematická, jelikož stávající kanalizace je v majetku uvedených společností, nikoliv obce. V projektu ovšem došlo k významnému posunu, a to, že se nám podařilo získat souhlasy vlastníků pro
umístění přečerpávací stanice s příjezdovou komunikací.
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