Červenec 2018 / Číslo 2

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři!

V tomto čísle se dočtete:

Co se děje v obci (a mnohdy není vidět)
Projekty obce Veselá za období 2010 - 2018
Fotbal přepisoval historii
Soutěž SDH „O pohár starosty“
Zprávičky z veselské školičky
					

a mnohé další

Červencová Anenská pouť má v obci dlouholetou tradici, ale letos je to již jedenáctým rokem, co se podařilo její oslavy pozvednout, dát
jí nový styl, prodloužit a zpříjemnit vám její prožívání. I v letošním roce jsme pro Vás připravili spoustu kulturních vystoupení a pro děti mj.
atraktivní zážitkovou akci – skákací hrad, abyste si sváteční dny patřičně užili.
Těším se na viděnou s Vámi a přeji Vám všem
krásné prožití letních dnů, hodně pohody i sluníčka.
Daniel Juřík

Obecní úřad

CO SE DĚJE V OBCI (A MNOHDY NENÍ
VIDĚT)
Ani v létě nezahálíme. Do konce prázdnin bude umístěno jedno
ze tří míst pasivního odpočinku, a to „u křížku na Hraničkách“.
Následovat bude vybudování přístupového chodníku k tomuto
místu, které je zasazeno v krásné lokalitě s rozhledem do
lesů a polí Lůžkovic a Klečůvky. Věřím, že se stane příjemnou
zastávkou na vašich procházkách a v budoucnu zastávkou
na plánované kolem vedoucí cyklostezce. Další odpočinkové
místo bude vybudováno pod Veselou naproti rodinného domu
Bednaříků a třetí mělo být umístěno ve směru na Hvozdnou
u odbočky do lesa, ale je přesunuto z čísla parcely 864/2 na
753/1, což je u točny a umístíme jej u zrekonstruovaného
pískovcového kříže.
Sociální bydlení v obci Veselá je již plném běhu, poslední
změny byly odsouhlaseny nositelem projektu, což je IPRÚ
Zlín: Integrovaný plán rozvoje území Zlín a z tohoto programu
bude financováno celkem 6 bytů – 2 budou v přízemí a
2 v 1. patře s dispozicí 1 + kk. V podkroví jsou poté plánovány
větší bytové jednotky 3 + kk a 4 + kk. Celkové náklady včetně
zateplení celé budovy jsou rozpočtovány na 15 miliónů Kč a
dotace je vypočtena na 10,8 miliónů, kterou již máme v rámci
projektového záměru schválenou. Ukončení realizace projektu
je nejpozději v září 2019, tudíž již teď je nutno začít tvořit
seznam uchazečů o pronájem. Podmínky pronájmu budou
zveřejněny na obecních stránkách, úřední desce a podrobně
zaslány přihlášeným uchazečům. Budou preferováni občané
s trvalým pobytem v obci Veselá.
Realizace:
Kompostéry – Jak jsem již uvedl v minulém časopise,
podařilo se nám v rámci projektu Mikroregionu Slušovicko
s názvem „Kompostéry do zahrad“ získat 70 ks kompostérů
pro občany obce Veselá. V současné době je ještě volných 10
ks kompostérů o objemu 900 l, které je možno si na základě
smlouvy o výpůjčce vyzvednout. Zájemci se mohou přihlásit na
obecním úřadě v době úředních hodin.
Opravy obecních komunikací – na základě podnětů ze strany
občanů a fyzické kontroly obecních komunikací byly vybrány
úseky na plošné opravy obrusné vrstvy. Jedná se o úseky:
u točny, u obchodu, křižovatka u bývalé firmy Ran. Dále bude
provedena úprava kanalizačních vpustí v uličce pod Ranem a
ve Žlebě u Šeďů. Tyto opravy bude v průběhu července provádět
Správa a údržba silnic Zlín.
					

Daniel Juřík

Plánované – rozpracované
Již dlouho se připravuje obnova interiéru kulturního zařízení Veselanka. Nyní jsme ve fázi, že čekáme na stanovisko akustického specialisty, který
navrhne společně s architektem akustický stropní podhled včetně osvětlení sálu a jeviště. Celkový
vzhled interiéru by měl být vyhotoven do půlky srpna. Předpokládaná realizace obnovy sálu vychází
na měsíc říjen 2018. Pevně věřím, že se realizace
vydaří a budeme se moci těšit z dalších kulturních
zážitků, např. divadla či hudebních vystoupení, která pro vás rádi připravujeme.
Veselská náves je dlouholetým záměrem vedení
obce. Nyní mi dovolte Vám představit studii, kterou jsme nechali vypracovat firmou ellement design. Studie obsahuje dispoziční řešení daného
území v centru obce na bývalém pozemku Sousedíků a Bodláků při odbočce k místnímu obchodu
s potravinami. Jsou zde navrženy i pro náves významné prvky: např. zastřešená autobusová zastávka, lavičky, odpočinková zóna, parkovací plocha. Horní část by měla sloužit jako víceúčelová,
se zaměřením na setkávání občanů při různých akcích např. stavění máje, rozsvěcování vánočního
stromu, dále i pro drobný prodej z pojízdných prodejen a jiné. Celý tento prostor bude mít zpevněnou plochu (mlatový povrch) s možností občasného vjezdu. Celou prezentaci si můžete prohlídnout
na OÚ Veselá a webových stránkách obce https://
www.veselauzlina.cz/realizovane-projekty/.
Co bude příště ...
V dalším vydání Zpravodaje bych se rád věnoval tématům jako je: D49, cyklostezka Veselá (Slušovice), pumptracková dráha, kulturně sportovní areál
Veselá, meziobecní spolupráce a další aktivity, které momentálně řeším s patřičnými odborníky.
Daniel Juřík
Vážení spoluobčané, pokud máte zájem o bydlení na Veselé v sociálních bytech, přihlaste se
nejpozději do konce října 2018 na obecní úřad
Veselá v době úředních hodin. Budete zapsáni
do seznamu a následně vyrozuměni o podmínkách nájmu.
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Obecní úřad

Návrh návsi od ellement design
Vizualici návsi najdete na str. 9.

Dne 7. 4. 2018 proběhla celorepubliková akce s názvem
„Ukliďme Česko„. Dobrovolníci z obce Veselé se také zapojili a společně se pustili do úklidu lesa. Celkem se sešlo 26
dobrovolníků. Ti byli rozděleni do tří skupin pod vedením
Tomáše Janků, Miloše Pekaře a Kateřiny Čočkové. Společnými silami se podařilo naplnit celý kontejner. Po náročném úklidu následovalo opékání špekáčků.
Všem dobrovolníkům děkujeme! Odvedli jste skvělou práci a doufám, že příští rok se opět sejdeme v ještě hojnějším počtu. Obrovský dík patří hlavnímu organizátorovi Tomášovi Janků.
A nezapomeňte – odpadky do lesa nepatří!
Kateřina Čočková

Procházka veselským lesem
V sobotu 9. června 2018 se uskutečnila další sportovně
zábavná akce pro děti pod názvem „Procházka veselským
lesem“. Jsem velmi rád, že se tato procházka uskutečnila
i přes oficiální zákaz vstupu do lesa. S veterinární správou
jsem vykomunikoval výjimku, a tak každé dítě (z více než
90 zúčastněných) vyráželo na trať nejen s kartičkou pro plnění úkolů, ale také s jednodenním povolením vstupu do
lesa. Děti postupně absolvovaly 12 znalostně – sportovních disciplín, které pro ně připravili zástupci obce („Hejkal“ starosta a „Vodník“ místostarosta), maminky z Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá, místní myslivci a dobrovolní hasiči. V cíli si děti mohly opéct špekáček, svézt se na koních,
chytnout pár bonbonů padajících z letadla či nechat si namalovat něco na obličej, příp. na tělo. Souhrnné náklady na
tuto akci činily bezmála 17 000 Kč a na jejím pokrytí se nejvíce podílela Unie rodičů, část byla zaplacena z dobrovolného vstupného a cca třetina z příspěvků hasičů a myslivců. Všichni zúčastnění i pořadatelé si akci velmi užili. Všem
patří mnohokrát díky! Velké díky patří také zaměstnankyním školy a paním učitelkám, které poskytly zázemí pro konání akce.
Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá

Vítání čerstvě narozených veselských občánků se v letošním roce uskutečnilo 19. května a již podruhé se konalo
v sále kulturního zařízení Veselanka. Tentokrát jsme přivítali celkem 5 dětí - 3 holčičky a dva kluky, což je oproti loňskému roku o polovinu dětí méně, ale to se ještě může do
konce roku změnit. Tato společensko-kulturní akce je dokumentována a děti, resp. rodiče, dostávají na památku
od obce fotoalbum a finanční dar. Vítání dětem, rodičům
a prarodičům již tradičně zpříjemnili tancem a zpěvem veselská děvčata a chlapci z folklorního souboru Laštověnka. Rád bych proto poděkoval všem, kteří se na této krásné společenské akci podíleli a podílejí.
Daniel Juřík
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Obecní úřad

PROJEKTY OBCE VESELÁ 2010 – 2018
Stavební úpravy Veselanky – zateplení
Dotace: 1.552.679,04 Kč
Celkové náklady: 2.737.195 Kč
Poskytovatel: OPŽP
Dotační program: Podpora udržitelného využívání zdrojů energie

Rok 2010
Přístavba obecní školy Veselá č.p. 44
Dotace: 1.000.000 Kč
Celkové náklady: 2.406.886 Kč
Poskytovatel: Zlínský kraj
Dotační program: Podpora obnovy venkova
Rok 2011
Rekonstrukce kapličky
Dotace: 316.250 Kč
Celkové náklady: 453.241 Kč
Poskytovatel: MMR
Dotační program: Podpora obnovy venkova
Rok 2012
Víceúčelová transformace objektu Veselanky – knihovna, OÚ, obecní archiv
Dotace: 1.000.000 Kč
Celkové náklady: 2.406.886 Kč
Poskytovatel: Zlínský kraj
Dotační program: Podpora obnovy venkova
Rok 2013
Stavební úpravy budovy školy Veselá č.p. 44
Dotace: 928.573 Kč
Celkové náklady: 1.353.251 Kč
Poskytovatel: OPŽP
Dotační program: Udržitelné využívání zdrojů energie
Rok 2014
Separace a svoz bioodpadů v obci Veselá
Dotace: 1.380.828,99 Kč
Celkové náklady: 1.697.004 Kč
Poskytovatel: MŽP
Dotační program: Podpora a zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží
Dotace na restaurování kříže u kapličky
Dotace: 44.900 Kč
Celkové náklady: 82.000 Kč
Poskytovatel: Zlínský kraj
Dotační program: Fond kultury ZK

2010

březen 2018

majetek obce 56 229 tis. Kč 77 304 tis. Kč
dlouhodobý
majetek

50 303 tis. Kč 66 859 tis. Kč

počet obyvatel

773

817
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Hřiště s umělým povrchem na malou kopanou v obci Veselá
Celkové náklady – vlastní zdroje: 3.407.694 Kč
Roky 2016 - 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj
Název programu: 11791 Obnova obecního a krajského
majetku po živ. pohromách
Název projektu: Obnova strženého povrchu komunikace
na poz. p.č. 869/76 a 206/1 po přívalovém dešti
Celkové náklady: 669.119 Kč; dotace: 468.383 Kč

Zlínský kraj
Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje na projekt Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice,
k. ú. Veselá
Dotace ve výši: 407.000 Kč
nárůst
o 37,5 %
o 33 %
o6%

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz
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Pořízení zásahového dopravního automobilu
Dotace: 300.000 Kč
Celkové náklady: 793.895 Kč
Poskytovatel: Zlínský kraj
Dotační program: účelová dotace z rozpočtu Zlínského
kraje

Ministerstvo zemědělství
Název programu: 12925 Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodu a kanalizací
Název projektu: Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením
na ČOV Slušovice, k. ú. Veselá
Celkové náklady: 4 072 000 Kč; dotace: 2.443.000 Kč

Rok 2015
Hřiště snů nejen pro mladé hasiče
Dotace: 381.780 Kč
Celkové náklady: 545.400 Kč
Poskytovatel: MMR
Dotační program: Podpora rozvoje regionů

Veselá v číslech

Obnova a zpřístupnění pískovcového kříže u točny
Dotace: 77.945 Kč
Celkové náklady: 111.350 Kč
Poskytovatel: MMR
Dotační program: Podpora rozvoje regionů

Vývoj majetku obce v letech 2010 - 2018

Obecní úřad

Naše škola – naše radost
Naše škola – naše radost, to je název projektu, který byl
na území Vizovicka a Slušovicka realizován po dobu dvou
let (4/2016 - 3/2018), a do kterého byly zapojeny všechny
mateřské a základní školy v území. Projekt financovaný
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV) byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce zřizovatelů s řediteli, ředitelů navzájem a ostatních aktérů věnující se dětem a mládeži. Během těchto dvou let jsme ve spolupráci s řediteli škol a jejich zřizovateli vypracovali dokument, který popisuje aktuální školství a vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka, vytipovali a zpracovali plán činností, které jsou pro rozvoj území prioritní, a které je třeba podporovat v následujících letech. Mimo tyto výstupy jsme se snažili podporovat zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků a dalších osob působících ve vzdělávání.
Za dva roky realizace jsme zorganizovali pro zapojené
subjekty:
• 14 seminářů a workshopů zaměřené např. na polytechniku, experimenty v matematice, problémové chování dětí,
spolupráci s rodiči apod.
• 2 výjezdní vzdělávací exkurze do škol v okolí Litovle a
Dřevohostic
• 18 programů pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ zaměřené na inkluzi, do kterých se zapojilo 260 dětí a 20 pedagogických pracovníků

Zážitkový kurz první pomoci

Vzdělávací exkurze pedagogů – ZŠ a MŠ Horka nad Moravou

• 7 kurzů předlékařské první pomoci, kterých se zúčastnilo více než 80 pedagogických pracovníků a dobrovolníků
pracujících s dětmi a mládeží
Vzhledem k tomu, že projekt byl po všech stránkách
úspěšný a pomohl definovat oblasti, které vyžadující další
zlepšení, byl zahájen nový projekt Naše škola – naše radost II, který je realizován od 1. 5. 2018 až do 30. 4. 2022.
Tento projekt bude zaměřen na požadovaná témata vzdělávacích institucí - polytechniku, gramotnosti (čtenářskou
a matematickou), informační a komunikační technologie
apod.
Více informací o obou projektech naleznete na www.masvas.cz v sekci Projekty MAS.
Svým jménem bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu, všem zapojeným školám a neziskovým organizacím za účast na jednáních a aktivitách, zřizovatelům
těchto zařízení a v neposlední řadě také lektorům a dalším osobám, které se na projektu podílely. Děkuji a doufám, že se budeme potkávat i při realizaci projektu Naše
škola – naše radost II.
Ing. Renata Bednářová
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Školení zaměřené na legislativu ve spolupráci Luhačovicemi

Inkluzivní program pro děti Příběh pana Tydýta

Zpravodaj obce Veselá
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Spolky - fotbalisti

FOTBAL PŘEPISOVAL HISTORII
V červnu skončil další ročník fotbalových soutěží. Pro
Veselou to byl čtvrtý ročník v krajské I.B třídě a opět se
přepisovaly dějiny. Tentokrát z toho bylo druhé místo
v soutěži. Proti loňsku posun o 4 místa nahoru a zisk
rekordních 57 bodů. Přitom vedoucí Mladcová si první
místo pojistila až vítězstvím v posledním kole. Na druhou
stranu je třeba i vzpomenout, že naše jarní výkony nebyly
ideální a v závěrečných devíti kolech jsme prohospodařili
až sedmi bodový náskok. Zvlášť zápasy v Loukách (1:5) a
doma s Lužkovicemi (0:3) se nám vůbec nepovedly. Až ve
Slavkově jsme se zase herně i gólově nastartovali (4:0) a
ze závěrečných čtyř kol brali 11 bodů. Ještě si vzpomenete
jak jsme v I.B třídě začínali? V srpnu 2014 první branku
dával Mir. Čoček z penalty Kostelci a odstartovali jsme
výhrou 4:0. Bylo to pak celkem 40 bodů a krásné 6. místo.
Další rok 38 bodů a 9. místo. Třetím rokem to bylo lepší,
44 bodů a 6. místo. No a letos nás moc mrzelo, že 57 bodů
nestačilo na 1. místo.
Záložní mužstvo mužů mělo jednu velkou bolest, mělo
málo vlastních kmenových hráčů. To chceme pro další
sezónu změnit a tým doplnit o mladé kluky, kteří věkově
už přerostli dorosteneckou kategorii. Právě dorost nám
dělal letos na jaře velkou radost. Bylo poznat, že kluci
absolvovali zimní přípravu společně s muži a herně hodně
vyrostli. Podzim 12 bodů, jaro 25 bodů. Žáků ročníků
2003 až 2005 jsme měli minimum a tak družstvo starších
žáků jsme nebyli schopni přihlásit do soutěže. Mladší žáci
nám ale dávají naději, že by i v těchto kategoriích mohlo
být v nejbližších letech líp. Hráli svou soutěž proti týmům
o rok starším a obsadili pěkné třetí místo. Družstva obou
žákovských přípravek kromě své soutěže absolvovala
i desítku zimních halových turnajů a vyvrcholením pro
tuto kategorii byl velký turnaj přípravek v červnu u nás
na Veselé. Tentokrát ze 14 týmů byli nejlepší fotbalisté
z Bojkovic, ale ani naši se neztratili a skončili hned druzí.
Ale to už je vše minulost. Srpen je tady a začínáme další
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ročník soutěží. Sezónu tradičně začneme Krajským
pohárem. V neděli 5. srpna v 17.00 na našem hřišti
přivítáme fotbalisty z Nedachlebic (I.A). Pokud uspějeme,
přijede k nám ve středu 22. srpna k dalšímu pohárovému
utkání mužstvo Luhačovic A (KP).
Mistrovskou soutěž ve zlínské skupině I.B zahájíme
poprve na hřišti soupeře a to v sobotu 11. srpna od
17.00 utkáním v Chropyni. Jde o jednoho ze čtyř nováčků
v soutěži. Na jaře Chropyně ještě hrála Krajský přebor, tedy
o dvě třídy výš než my. Dobrovolně se ale pro tento rok
přihlásili chropyňští do I.B třídy. Nebude nás tedy čekat
ani trochu jednoduchý start do soutěže. Dalšími novými
týmy ve skupině budou Holešov B (vítěz okresu Kroměříž),
ten k nám přijede 1. září a dva týmy které sestoupily z I.A
- Fryšták (tam hrajeme 23. září) a Jaroslavice, s kterými
na Veselé uzavřeme podzimní část soutěže. A s kým
se letos v soutěži už nepotkáme: Sehradice (sestup do
OP), Lípa (sestup dobrovolně až do III. třídy), Slavičín B
(přeřazen do valašské skupiny I.B), Březnice (přeřazena
do hradišťské skupiny I.B). Podle jmen by měla být
letošní soutěž kvalitnější a vyrovnanější. Protože kromě
kvalitních nováčků se stále budeme utkávat i s týmy jako
Mladcová, Tečovice, Louky a další. Ano, nikdo letos z naší
skupiny nepostoupil. Všechny první čtyři týmy, včetně
nás, postup odmítly. Proč ? Neznám přesné důvody, proč
odmítli naši soupeři, ale asi se moc nebudou lišit od těch
našich důvodů. Ty hlavní jsou tři:
1) jen menší část hráčů má možnost pravidelně trénovat
2 - 3x týdně, což už tato soutěž vyžaduje.
2) abychom nehráli o záchranu, musel by se tým posílit
o 3 - 4 hráče. A i kdybychom na ně sehnali finance, těžko
někdo takové hráče v okolí uvolní.
3) I.B třída má pro nás ideální složení. Osm soupeřů
z třinácti máme na trase od Lužkovic do Tečovic, tedy
kousek.

Spolky - fotbalisti
Rozhodli jsme se proto oželet naopak dva plusy, které
by nám postup nabídnul - vyzkoušet si jestli tým má
výkonnostně i na I.A a zahrát si v jedné soutěži se
Slušovicemi. Proto s nezměněným kádrem zůstáváme
ve stejné soutěži a všichni věřme, že se bude dařit našim
barvám i letos a zase budeme patřit k těm lepším ve
skupině.
Mládežnické soutěže zůstávají stejně obsazené našimi
celky i letos. Rozlosování máte ve zpravodaji k dispozici
i pro týmy přípravek (mladší i starší zase hraje v jeden
termín a vždy se shodnými soupeři). Změna a to
zásadní je u dorostu. Zde jsme pro letošek zvolili spojení
s Lužkovicemi a společný dorost bude hrát kvalitnější
krajskou soutěž (Velké Karlovice, Kelč, Dolní Bečva, Val.
Klobouky a podobné vzdálenosti na dorostence čekají) a
bude mít domácí hřiště v Lužkovicích. Hráčů by mělo být
dostatek, takže ti starší a lepší zase už budou postupně
naskakovat i do dospělého fotbalu, veselští na Veselé,
lužkovičtí v Lužkovicích.
Fotbalové dění v obci můžete nejlépe sledovat opět
přímo u hřiště jako diváci a na všechna naše utkání Vás

srdečně zveme (klobásy, občerstvení i tombola, vše zase
bude pro vás připraveno). Rozpis utkání najdete zde ve
zpravodaji, ale také v kabelové televizi a na webu obce.
Aktuální info získáte i na facebooku našeho oddílu „TJ
Sokol Veselá“. Plakáty na jednotlivá utkání najdete také
na obvyklých místech. Fotodokumentace téměř ze všech
utkání veselských fotbalistů na vás bude opět čekat na
webové adrese
http://tjsokolvesela.rajce.idnes.cz/.
Pro jejich shlédnutí použijte toto odkódování:
jméno: vesela; heslo: fotbal (malé písmo a bez diakritiky).
Zajímavé komentáře ke všem utkáním I.B třídy, včetně
tipování výsledků a hlasování pro nejlepší hráče
jednotlivých kol zase slibuje redakce fotbalunas na
adrese: http://www.fotbalunas.cz/soutez/315/.
Všechny zdraví a na setkání na hřišti se těší
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

Zpravodaj obce Veselá
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Spolky - fotbalisti

Rozlosování TJ SOKOL VESELÁ - podzim 2018
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TJ SOKOL VESELÁ – PODZIM 2018 // aktualizace 11.7. 2018

Datum

A. mužstvo – I.B třída, sk. B
doma

So 11.8.

venku

doma

Ad. Hulín 16.oo

doma

venku

x

x

x

x

x

x

x

x

Fryšták 10.oo

Holešov B 16.3o

Fryšták 15.3o Út
Neubuz 16.3o

So 8.9.

Dol. Bečva 13.3o

Tečovice 16.oo

Štípa 17.oo ST
Zádveřice 16.oo

V. Klobouky 10.oo
Halenkovice

Kostelec u H. 16.oo

Ne 16.9.

Racková 16.oo

So 22.9.

Kateřinice ???

Komárov 15.3o

Ne 23.9.

17.oo ST
Tlumačov 17.oo ST

Fryšták 15.3o

Holešov 10.oo

Mladcová 15.3o

Louky B 10.oo

Ne 30.9.

Hřiv. Újezd 15.3o

Spytihněv 10.oo

Malenovice 15.oo

Jaroslavice 17.oo ST

Ne 7.10.

Provodov B 15.oo

So13.10.

Vlachovice 10.oo

Kudlov 15.oo

Ne14.10.

Slavkov

Lukov 17.oo PÁ

15.oo

Chropyně 10.oo

So20.10.

Lužkovice B 15.oo
Lužkovice A 15.oo

So27.10.

Příluky 16.oo ST
V. Karlovice 10.oo

Louky A 14.3o

Ne28.10.
So 3.11.

Žáci mladší – OSA

Tečovice 17.oo ST
Lhota u Mal. 16.3o

Ne 9.9.

Ne21.10.

Luhačovice 10.oo
Lidečko 17.oo

Ne 2.9.

So 6.10.

venku

Trnava 17.oo

So 25.8.

So 29.9.

doma

Příluky 17.oo

Ne 26.8.

So 15.9.

venku

Fryšták B 17.oo

Ne 19.8.

So 1.9.

Dorost – Krajská soutěž, sk. A
hřiště Lužkovice

Chropyně 17.oo

Ne 12.8.
So 18.8.

B. mužstvo – IV. tř. sk. A

Kelč 12.oo

Fastav 16.3o PÁ

Louky B 14.3o
Jaroslavice 14.3o

Kostelec 10.oo So

Ne 4.11.

Všemina 14.3o

Vizovice 10.oo

NEDĚLNÍ zápasy vyznačeny ŽLUTĚ

MIMO VÍKEND zápasy vyznačeny ŠEDĚ

Rozlosování přípravka mladší a starší - podzim 2018
Domácí zápasy opět ve ČT od 17.oo
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21. srpna

17.00

ÚT venku

FASTAV U9

30. srpna

17.00

ČT doma

SK PASEKY

6. září

17.00

ČT doma

PROVODOV

12. září

17.00

ST

VIZOVICE

20. září

17.00

ČT doma

ŠTÍPA

30. září

10.00

NE venku

HALENKOVICE

4. října

17.00

ČT doma

TLUMAČOV

10. října

16.15

ST

LÍPA

18. října

17.00

ČT doma

LOUKY

26. října

16.30

PÁ venku

PŘÍLUKY

1. listopadu

15.00

ČT doma

NAPAJEDLA

Zpravodaj obce Veselá
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Spolky - hasiči

Soutěž SDH „O pohár starosty“
Za velmi větrného a svěžího počasí se poslední červnovou sobotu uskutečnil již 9. ročník „O pohár starosty obce
Veselá“ v hasičském sportu. Na Veselou tentokrát zavítalo: 1 družstvo přípravky, 11 družstev mladších žáků, 14 oddílů starších žáků, 5 družstev žen, 7 týmů mužů a 4 „starších“ pánů nad 35 let z okolních obcí, ale i např. ze Strahovic či Vlachovy Lhoty. Veselským hasičům se dařilo jen
částečně. Muži a páni nad 35 let se umístili na bronzové
příčce. Gratulujeme!
Jinak činnost mladých i starších dobrovolných hasičů je
v letošní sezóně pestrá, získali již několik pohárů a chystají se na již tradiční soustředění na Rusavě, kde nejen

potrénují hasičské disciplíny, ale také utuží týmového ducha. Více informací přineseme v podzimním zpravodaji.
Pokud vaše dítko či vy ještě váháte, přijďte se podívat každou středu od 16:30 h na trénink mladých hasičů na hřiště
u pizzerie a můžete zkusit zapojit se do sportovních aktivit, zdravovědy a s tím spojených radostí výměnou za sezení u počítači či playstationu.
Kontakty na vedoucí mladých hasičů při SDH Veselá:
Roman Krajíček – 733 314 518,
Daniel Juřík – 723 973 267

Vizualizace návsi od ellement design

Zpravodaj obce Veselá

9

ZŠ a MŠ Veselá

ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

K zápisu do první třídy se dostavilo osm dětí. Přivítali je čtvrťáci
v kostýmech pohádkovych postav.

Každoročně se v měsíci červenci ohlížíme za událostmi,
které jsme prožili v závěrečné části školního roku. Toto
období je vždy naplněné nejen prací, ale také zajímavými poznávacími akcemi, které nám školní život zpestřují.
I letos jsme v měsíci dubnu do naší školy přijímali budoucí prváčky. K zápisu se dostavilo osm dětí. Velkou událostí bylo přijímání k povinné školní docházce nejen pro ně,
ale i pro čtvrťáky, kteří je v kostýmech postav z pohádky
O Popelce doprovázeli. Na závěr měsíce již tradičně proběhlo Čarodějnické vyučování, ve kterém si zasoutěžila
družstva žáků. Květen patřil především besídce pro ma-

Hrad Bouzov se nám velmi líbil.

Závěr měsíce června, kdy už jsme měli za sebou probírání učiva i důkladné zopakování získaných vědomostí, byl
událostmi opravdu nabitý. Třeťáci se zúčastnili plavecké
soutěže Stříbrný věnec, na níž se naše malá škola umístila na sedmém místě z dvaceti pěti. Zásluhu na tomto
umístění má štafeta chlapců ve složení Milan Jaroš, An10

Zpravodaj obce Veselá

Malé čarodějnice řeší matematickou úlohu.

minky, kterou s dětmi nacvičila paní vychovatelka na motivy pohádky O Popelce. Hezkým zážitkem byl také školní
výlet s názvem „Do pohádkového hradu“. Vydali jsme se na
prohlídku jednoho z nejkrásnějších hradů na Moravě - hradu Bouzova. V historickém areálu Bouzov jsme pak prožili
zábavný program s pohádkovým představením, rytířským
turnajem a hrami. Zajímavá a poučná byla rovněž návštěva 58. Zlín film festivalu. Zde jsme kromě dvou filmů s názvem Velký zlý lišák a jiné příhody a Můj žirafák navštívili zábavně edukační program Zdravé tělo, zdravá příroda a
Tajemnou laboratoř.

Pro maminky jsme zahráli pohádku O Popelce.

tonín Vitoslavský a Oskar Kopčil, která byla třetí. Mezi jednotlivci získal druhé místo Milan Jaroš v plaveckém stylu prsa, Antonín Vitoslavský v plaveckém stylu kraul skončil čtvrtý a Daniela Juříková v plaveckém stylu prsa byla
na pátém místě. Sportovní akcí, do které byli zapojeni především starší žáci, bylo utkání se ZŠ Neubuz. Pohár ve

ZŠ a MŠ Veselá

Chlapci z třetího ročníku se umístili na třetím místě ve štafetě.

Naši zástupci v plavecké soutěži Stříbrný věnec s plavcem
Danielem Málkem.

vybíjené tentokrát putoval do Neubuzi, vítězství ve fotbale bylo nesporně naše. Po celé čtyři roky školní docházky
věnujeme velkou pozornost dopravní výchově. Završením
jsou zkoušky k získání průkazu cyklisty, což se podařilo
všem čtvrťákům. Pro školy Slušovicka a Vizovicka uspořádaly složky integrovaného záchranného systému Den s
policií a IZS na dostihové dráze ve Slušovicích. Zástupci
těchto složek nám předvedli výcvik policejních psů a koní,
zásah hasičů i záchranářů. Součinnost všech složek byla

Zápas v kopané jsme vyhráli.

Poslední den školního roku jsme se rozloučili se čtvrťáky.

ukázková. Poslední den školního roku mezi nás přišel pan
starosta a rozloučil se s žáky čtvrtého ročníku.
Za úspěšné završení školního roku chci poděkovat všem
spolupracujícím subjektům, zejména starostovi obce, zastupitelstvu, Unii rodičů, ale také zaměstnancům školy.
PaedDr. Ladislava Čočková

Žáci čtvrtého ročníku získali průkaz cyklisty.

Pan starosta předal žákům slovníky s věnováním.

Fotografie ke všem akcím školy si můžete prohlédnout na našich stránkách http://skola.vesela.sweb.cz/fotogalerie.htm.
PaedDr. Ladislava Čočková (text a fotografie)
Zpravodaj obce Veselá

11

Volby do zastupitelstva obce 2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Duben
Ladislav Divílek		

50 let

Květen
Věra Vágnerová		
Marie Strapková		
Jarmila Holeňáková		
Světlana Žaludková		

85 let
80 let
65 let
50 let

Červen
Zlata Křížková		
Radek Machovský		

65 let
50 let

Červenec
Karel Jurásek		
Antonín Machalíček		
Alena Čalová		

70 let
60 let
55 let

Srpen
Karel Ševců			
Dominik Gregořík		
Josef Dlabaja		
Bohumila Juříková		
Magda Kotarová		

85 let
75 let
75 let
65 let
50 let

Volby do Zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 5. – 6. října
2018.
Obec Veselá tvoří jeden volební obvod pro volby do ZO Veselá.
V obci budeme volit 9 členů ZO.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 2. října 2018. Součástí
hlasovacích lístků budou i informace o způsobu hlasování.
Při těchto volbách dojde ke změně místa konání voleb. Volební místnost bude umístěna v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Veselá (budova starého obecního úřadu, čp. 130). Umístění
volební místnosti jsme byli nucení změnit z důvodu nabytí účinností „Obecného nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR).
Na základě tohoto nařízení není kancelář starosty obce vhodnou místností pro konání voleb.

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Matěj Holeňák
Anna Janků
Valentýna Milanová

ÚMRTÍ
Jarmila Juříková
Jiří Dolínek
Jindřiška Dolínková
Jarmila Machalíčková
Jarmila Pavlíková
Alžběta Gerychová

Dne 18. 6. 2018 uplynulo 10 let,
kdy nás opustila naše milá maminka, babička a prababička paní
Věra Křížková.
Vzpomíná dcera Věra a syn Pavel
s rodinami.
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