Prosinec 2018 / Číslo 3

ZPRAVODAJ
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Vážení spoluobčané,

V tomto čísle se dočtete:

Co se právě děje a projektové výhledy obce
Informace o KTV
2018 a fotbal na Veselé
Rok 2018 u SDH Veselá
Zprávičky z veselské školičky
a mnohé další

také Vám připadá, že každý další rok je kratší a kratší?
Mně osobně letošní rok velmi rychle utekl a již nás čekají vánoční svátky. V době adventu se pořádají různá
vystoupení a besídky s vánoční tématikou. Jedno takové vystoupení připravila také paní katechetka Marta
Krajčová s dětmi, které navštěvují tzv. „Spolča“, s maminkami a babičkami z Veselé. Dne 7. prosince u příležitosti již II. ročníku rozsvěcování vánočního stromku před školou děti zahrály biblický příběh, zazpívaly
s ostatními koledy a některé děti dokonce zahrály na
hudební nástroje. Tím navodily úžasnou vánoční atmosféru. Celá akce měla velký úspěch a voňavé vařené
vepřové pochutiny byly velmi rychle pryč. Všem, co se
podíleli na přípravě a hladkém průběhu této krásné adventní akce, která sbližuje lidi, tak chci moc poděkovat.
Vážím si jejich ochoty, energie a úsilí, které podobným
akcím věnují.
Daniel Juřík

Obecní úřad

CO SE PRÁVĚ DĚJE V OBCI A JAKÉ JSOU
PROJEKTOVÉ VÝHLEDY
Občané, kteří se aktivně zajímají o dění v obci, se mě často dotazovali na
přestavbu budovy s č. p. 130 (stavební úpravy budovy bývalého obecního
úřadu): „Pro koho to bude? Co vlastně tam ve ﬁnále bude?“ Tyto informace
sice průběžně uvádím ve zpravodajích, ale vzhledem k tomu, že příprava
a realizace projektu je dlouhodobý proces, dovolím si zejména důležité
informace uvést nyní:
1) V budově čp. 130 bude vybudováno celkem 6 sociálních bytů.
2) Tyto byty budou určeny pro zájemce, kteří musí (dle 61. výzvy v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Zlín) splňovat následující kritéria:
zájemce je osoba/osoby bez domova, osoby žijící v azylovém domě, muži
a ženy v seniorském věku a další osoby v bytové nouzi - těmi se rozumí osoby
v ekonomicky produktivním věku, které nemají uzavřenou jinou nájemní
smlouvu, nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům,
byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje
na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydlení. Osoba, která se
chce ucházet o toto sociální bydlení musí před uzavřením nájemní smlouvy
splnit i ﬁnanční podmínku, a to, že její průměrný čistý měsíční příjem v období
12 kalendářních měsíců před podpisem nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6
násobek průměrné měsíční mzdy.
3) Nájemní smlouva pro sociální byty se uzavírá na dobu určitou, minimálně
na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného
prodloužení, pokud osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky
nájemní smlouvy sociálního bydlení. Více informací bude sděleno při osobním
pohovoru s uchazeči.
Projekty
Další projekt „Prodloužení vodovodu a kanalizace pro obytný soubor BI 1 v obci
Veselá“ se právě realizuje v lokalitě Drahy s ﬁrmou MOBIKO. Pevně doufám,
že v krátké době budou všechny výkopové práce dokončeny a budeme moci
následně požádat o kolaudaci daného projektu.
Jeden z dlouhodobě připravovaných projektů pod názvem „Rekonstrukce
a výstavba chodníků a smíšené cyklostezky v obci Veselá“ byl pečlivě
zpracován a podán do výzvy Dopravně-bezpečnostního opatření II. v rámci
Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020. Do konce
roku bude posouzen a doufám, že i pozitivně vyhodnocen. Do této výzvy se
přihlásilo celkem 10 projektů, které převyšují možnou alokaci, tak si držme
palce, ať jsme v žádosti úspěšní.
Probíhá i příprava projektu na opravu komunikace „Kozincova cesta“. Jedná
se o komunikaci na dolním konci obce – mezi domy rodiny Poláků a Krajčů.
Aktuálně se projednává s Moravskou vodárenskou, zda bude potřebná úprava
betonové šachty. Pokud vše půjde dle plánu, v průběhu měsíce března bychom
mohli mít návrh na projednání se sousedy a dotčenými orgány pro stavební
povolení.
Daniel Juřík

Na Veselé to žije!
V poslední době se občané Veselé opravdu nenudili.
Ve středu 28. 11. 2018 Unie rodičů při MŠ a ZŠ Veselá pořádala v sále restaurace Veselanka vánoční dílnu. Bylo nachystáno
několik stanovišť, kde si děti společně s rodiči vyzkoušely různé
techniky výroby vánočních ozdob, např. navlékání korálků, pletení, slepování atd.
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 odpoledne paní katechetka Marta Krajčová společně s veselskými maminkami uspořádaly v hasičské
zbrojnici vázání vánočních věnců. Děti s pomocí dospělých vytvořily opravdu skvostné adventní věnce.
V tentýž den v podvečer praskal sál restaurace Veselanka ve
švech a smích pobavených diváků musel být slyšet i přes kopec.
Svou návštěvou nás opět poctil divadelní soubor z Prahy. Původní představení „Když se zhasne“ nakonec nemohlo být odehráno
z důvodu zdravotní indispozice pana Šmoldase. Tak nám bylo
nabídnuto náhradní komediální představení s názvem „Hexenšus“, které nikoho nezklamalo. Skvělý výkon předvedli Lukáš
Langmajer, Miluše Bittnerová, Daniel Rous, Tomáš Juřička, Jan
Antonín Duchoslav, Gábina Hyrmanová a Hana Čížková, které
všichni jistě znáte z televizních obrazovek či jejich hlas z dabingů. Kdo nepřišel, skutečně prohloupil. Ale nebojte se, budeme se
snažit v příštím roce opět něco domluvit.
Kateřina Čočková

Komunální volby ve Veselé
Vážení spoluobčané,
chci poděkovat všem voličům, kteří se dostavili ke komunálním
volbám v říjnu tohoto roku. Domnívám se, že téměř 70% účast je
důkaz aktivního přístupu a zájmu občanů o komunální politiku.
Byl a jsem upřímně velmi potěšen, že jste mi projevili důvěru
nejvyšším počtem hlasů a byl jsem na ustavujícím zastupitelstvu zvolen starostou obce pro období 2018-2022. Tato práce
mě baví a těší mě, když se podívám, co se podařilo vybudovat a
zlepšit pro život ve Veselé a občany. Zároveň si plně uvědomuji zodpovědnost a závazek, který jsem dal mj. v předvolebním
programu, a budu se jej snažit spolu s novým zastupitelstvem
naplňovat dle nejlepšího vědomí a svědomí. Budu také nadále
rád za podněty a návrhy, jak to dělat ještě lépe.
S pokorou, Daniel Juřík

Kdo jsou noví členové zastupitelstva a jaké jsou
jejich funkce?
Daniel Juřík, starosta obce
Roman Krajíček, místostarosta obce
Ing. Markéta Vrlová, předsedkyně ﬁnančního výboru
Mgr. Viktor Nemesh, předseda kontrolního výboru
Ing. Kateřina Čočková, předsedkyně školské komise
doc. MgA. ArtD. Jana Janíková, předsedkyně sociální komise
Michaela Čočková, předsedkyně kulturní komise
Tomáš Dujka, předseda stavební komise
Tomáš Holeňák, předseda komise - péče o vzhled obce
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Informace o KTV
Vážení příjemci kabelového televizního vysílání,
k dnešnímu dni provozovatel kabelového televizního vysílání v obci Veselá – ﬁrma Satturn nabízí 12 programů v HD kvalitě a bezmála 70 programů
v DVBT rozlišení. Pravidelný měsíční provozní poplatek pro 126 účastnických zásuvek fakturuje obci ﬁrma Satturn ve výši 24 474 Kč, což je při
přepočtu na jednu účastnickou zásuvku (rodinný dům) částka 194,23 Kč za měsíc. Rozdíl ve výši 94,23 Kč + servisní práce doplácí obec z obecního
rozpočtu. Účastník nyní hradí pouze měsíční 100 Kč poplatek za jeden televizor. Tato téměř 95 Kč dotace od obce je poskytována pouze těm, kteří
jsou připojeni na obecní kabelový rozvod. Možnost rozšíření a připojení všech rodinných domů v obci by byla v dnešní době velmi nákladná a ekonomicky nevýhodná. Pro dodržení spravedlnosti v přerozdělení veřejných ﬁnancí tudíž občané, kteří toto připojení nyní mají, budou od nového roku
2019 hradit měsíční provozní náklady v plné výši (195 Kč) a obec se bude nadále podílet na nákladech spojených s pravidelným servisem, poruchami
a popřípadě i úpravou vysílacích frekvencí. Případné odpojení bude provedeno bezplatně.

Činnost Obecní knihovny Veselá
Milí čtenáři i nečtenáři! Ráda bych Vás informovala o činnosti naší obecní knihovny. V posledních letech se snažíme naši knihovnu co nejvíce
otevřít všem obyvatelům obce, kromě jiného i pořádáním různých akcí
spojených s činností knihovny. Informace o činnosti, plánovaných akcích i zapůjčovaných knihách můžete najít kromě webu obce Veselá i na
facebooku Obecní knihovna Veselá. Zaměřujeme se hlavně na akce pro
děti, úzce spolupracujeme s veselskou školou a družinou. Chceme dětem
ukázat, jak čtení obohacuje život a pomoct jim najít pozitivní vztah ke
čtení jako zdroji informací, radosti i relaxace. Od roku 2019 plánujeme
spolupráci s nově obnoveným Klubem maminek na Veselé.

Pravidelně se každý rok zúčastňujeme celostátní akce „Noc s Andersenem“, kdy děti v knihovně přespávají a užijí si večer plný čtení a zábavy.
Letos se děti hojně zúčastnily i „Strašidelného čtení“ v listopadu. Tento
rok jsme pořádali již druhý ročník soutěže „Mladý veselský spisovatel“,
které se zúčastňují děti z veselské školy. Dětem zadáme téma knihy, rozsah stran a už jen čekáme na jejich literární dílka. A jsme vždy velmi
potěšeni! Součástí vyhlášení výsledků soutěže je i autorské čtení všech
účastníků a jejich knihy jsou v knihovně k zapůjčení. V tomto roce také
proběhla celoroční soutěž „Lovci perel“, kdy děti za přečtené knihy sbíraly perly. Veselské děti se k naší radosti hojně zúčastnily. Vyhlášení výsledků této soutěže proběhne v lednu 2019. Každý rok pořádáme několik
dílniček (malování kraslic voskem, prázdninové a předvánoční tvoření a
další), které se těší velkému zájmu jak dětí, tak i dospělých. Proto budeme v únoru 2019 pořádat 5ti dílný kurz PRÁCE S FIMO HMOTOU. Zájemci
se ještě mohou hlásit v knihovně a pro podrobné informace jsem Vám
k dispozici.
Přivítáme každý podnět a nápad ke zpestření činnosti naší obecní knihovny. Těšíme se na všechny čtenáře a přejeme všem veselským občanům
krásné prožití vánočních svátků a pod stromečkem nejen hodně knížek!
A do nového roku spoustu zdraví, pohody i čtenářských zážitků!
Michaela Čočková

Rozsvícení vánočního stromečku před školou
V pátek před druhou adventní nedělí došlo již podruhé v naší obci ke
slavnostnímu rozsvícení vánočního stromečku před základní a mateřskou školou. Na tuto událost paní katechetka Krajčová spolu s dětmi a
maminkami nacvičila krátké pásmo o narození Ježíše Krista. Pozvání
také přijal otec Emil ze Slušovic. I letos se o občerstvení postarali
místní hasiči a připravili tradiční zabíjačkové pokrmy. Jsme velice
rádi, že se tato událost stává tradicí a navštíví ji mnoho občanů naší
obce.
Markéta Vrlová

Vyklízení půdy bývalého OÚ
V sobotu 10. 11. 2018 členové obecního zastupitelstva spolu s několika hasiči vyklízeli půdní prostory bývalého obecního úřadu, aby mohla
být zahájena první etapa rekonstrukce tohoto objektu určeného pro
sociální bydlení. Souběžně probíhal každoroční sběr železného šrotu,
jenž svážejí veselští hasiči.
Jana Janíková

KLUB MAMINEK VESELÁ
Od ledna roku 2019 obnovuje svou činnost KLUB MAMINEK VESELÁ. Scházet se bude každou středu od 9 - 11 hod. v hasičárně. Rádi přivítáme všechny maminky s dětmi, které budou mít
o setkávání zájem. Podrobné informace Vám podá p. Talašová
na tel. č. 775 616 816.
Zpravodaj obce Veselá
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MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO INFORMUJE...
Svatý Martin a s ním stovky lidí dorazil do Vizovic
I přesto, že se letošní Svatomartinský trh uskutečnil netradičně v neděli
11. 11. 2018, našlo si cestu na vizovické náměstí stovky lidí. Ten byl,
stejně jako v několika předchozích letech, pořádán pod záštitou ministra
zemědělství. Počasí bylo ideální, Svatý Martin přijel, vína a regionálních
výrobků bylo požehnaně a muzika hrála výborně. Prostě 8. ročník se vydařil.
Už od půl deváté byly nachystány stánky plné regionálních výrobků. Bylo
možné nakoupit kromě obvyklých pochoutek, jako jsou frgály, domácí
uzeniny, čokoláda nebo med, také novinky, mezi které patří mléčný karamel, fairtradové výrobky, čerstvý mošt, nebo kozí sýry z Farmy Tomšíčkovi.
Po celé dopoledne zpříjemňovala atmosféru Svatomartinského trhu cimbálová muzika Denica ze Zlína. Pro děti byla připravena řemeslná dílnička, kde si děti mohly nazdobit papírového koně a připravit vlastní směs
vloček s ovocem pro chladná rána.
S blížící se půl jedenáctou se oči přítomných netrpělivě obraceli směrem
k ulici, kudy Martin pravidelně přijíždí. Než se k nim však dostal, pozdravil
ještě obyvatele domu s pečovatelskou službou. Tito senioři se na náměstí nemohli dostavit, o to větší je však jejich upřímná radost z pohledu na
koně se sv. Martinem. Poté se dočkali i ostatní návštěvníci trhu, když
tento světec dorazil i s mladými víny na náměstí. Zde po uvítacím projevu
pana ředitele Mgr. Petra Žůrka z pořádající MAS Vizovicko a Slušovicko
požehnal místní farář p. Vít Hlavica Svatomartinské víno. Následně děti
z Biofarmy Březová včele s vedoucí tamních jezdeckých kroužků Michaelou Bičovou zahrály scénu z křesťanské legendy, ve které se rozdělil sv.
Martin s žebrákem o svůj plášť. Na závěr byla také možnost vyfotografovat se se sv. Martinem a jeho koněm.
Pořadatelé děkují všem, bez nichž by trh nemohl být uskutečněn, a kteří
se postarali o jeho hladký průběh. Velký dík však také patří lidem, kteří
akci navštívili a již teď se těšíme, že se za rok při stejné příležitosti setkáme znovu.
Ing. Pavel Elšík

Zpráva o činnosti MAP II, Naše škola - naše radost
Od září jsme v projektu Místní akční plán ve vzdělávání (MAP II.) začali
s naplňováním tzv. implementačních aktivit. Podařilo se nám vytvořit čtyři pracovní skupiny – pro podporu čtenářské gramotnosti, pro podporu
matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti ve vzdělávání a ﬁnanční
skupinu. Členové všech pracovních skupin se již potkali na svém prvním
jednání a v prosinci nás čeká další.
V oblasti polytechnického vzdělávání dětí v mateřských školách a prvních
ročnících základních škol, jsme se dohodli na spolupráci s projektem
Malé technické univerzity. V letošním školním roce mají školy a školky
možnost využít 3 z celkové nabídky 12 lekcí, jako jsou např. Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý energetik, atd. Některé školy
a školky již mají za sebou první lekce. V následujících letech budou mít
možnost si objednat další.
Bc. Alena Rasochová

Projekt přeshraniční spolupráce “Vidiek bez hraníc”
Čtyři místní akční skupiny (za ČR: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
a MAS Moravský kras z.s.; za SR: MAS Vršatec a Kopaničiarsky región
– miestná akčná skupina) realizovaly od 1. srpna 2017 do konce října
2018 projekt spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika s názvem „Vidiek bez hraníc“. Hlavními aktivitami projektu byly
čtyři dvoudenní vzdělávací setkání za rovnoměrné účasti zástupců všech
zapojených MAS.
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Součástí všech setkání byly především bloky přednášek a seminářů
s ukázkami dobré praxe, workshopy, setkání s místními producenty či
různé exkurze. Každý partner měl přiděleno jedno z témat, na které se
při těchto setkáních zaměřil. Byla to problematika získávání ﬁnančních
prostředků na projekty spolupráce, komunitní život v obcích, marketing
regionálních výrobků a propagace kulturního a přírodního dědictví. V rámci projektu byla vytvořena sada propagačních publikací a databáze projektových záměrů.
Projekt umožnil výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova mezi jednotlivými partnery, navázání nových kontaktů a podpořil další spolupráci.
Program rozvoje venkova.
V rámci druhé výzvy v Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila MAS
Vizovicko a Slušovicko bylo přijato celkem 13 projektových žádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby bylo podáno nejvíce
žádostí a to 11.
Ve Fichi 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh byl podán 1 projekt.
Ve Fichi 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků
a služeb a uvádění produktů na trh - nezemědělské činnosti byl podán
1 projekt.
Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor o podpoře 11 žádostí s celkovou výši požadované dotace 4 308 764 Kč.
Do této chvíle tedy bylo mezi zemědělce a podnikatele působící na území
vizovicka a slušovicka rozděleno cca 5,6 mil Kč.
Ing. Ondřej Štach

Integrovaný regionální operační program
První výzva MAS, která byla vyhlášena v rámci IROP byla zaměřena na
podporu rozvoje komunitních center. Žadatelé budou moci do 31. 12.
2018 podat projekty, které se zabývají výstavbou nebo rekonstrukcí
objektů vhodných k setkávání členů komunity a k realizaci sociálních,
vzdělávacích, volnočasových aktivit nebo kulturních a zájmových akcí.
Celkem je v této výzvě připraveno 2 223 750 Kč a výše dotace činí 95%
z celkových způsobilých výdajů.
Druhá výzva, kterou MAS vyhlásila je zaměřena na zlepšení infrastruktury
v MŠ, ZŠ a organizacích věnující se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Budou podpořeny projekty zaměřené například na
zřízení či rekonstrukci odborných učeben, budování bezbariérovosti nebo
zlepšení připojení k internetu. Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2019
a k rozdělení je nachystáno 4 892 000 Kč.
Ing. Pavel Elšík

Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a
Slušovicku
Ve středu 21.11.2018 se uskutečnilo 2. Veřejné setkání v rámci projektu
KPSS na Vizovicku a Slušovicku, kde proběhlo představení jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb. Informace o jednotlivých poskytovatelích již brzy naleznete v letáčku, v katalogu a na webu.
Na setkání byli účastníci také informování o činnosti pracovních skupin
projektu, které se potkávají na pravidelném jednání. Pracovní skupiny
shromažďují a zpracovávají podklady pro vypracování vize a cílů, stanovují, jakým směrem by se dále měly ubírat služby poskytující pomoc
našim spoluobčanům.
Do konce roku se můžete vyjádřit v našem dotazníkovém šetření, jak jste
celkově spokojeni s kvalitou života, vašeho i ve Vaší obci. Zajímá nás
Váš názor. Podělte se o něj s námi. Dotazník a více informací o projektu
naleznete na stránce www.kpssvizovice.cz.
Ing. Marie Ponížilová

Obecní úřad

Naše škola – naše radost II

Marketing cestovního ruchu - Vidiek bez hraníc

Dne 1. 5. 2018 zahájila MAS Vizovicko a Slušovicko realizaci projektu MAP II
(místní akční plán) s názvem Naše škola – naše radost II, který bude navazovat na
projekt MAP I, bude ﬁnancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ve dnech 28. – 29. 6. 2018 se konala exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc
(kód projektu: 304031D043), kterou organizovala MAS Vršatec. Šlo už o třetí vzdělávací akci v pořadí, tentokrát zaměřenou na marketing cestovního ruchu. Této
vzdělávací akce se zúčastnilo 80 zástupců ze 4 místních akčních skupin z Česka
i Slovenska, a to MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., MAS Moravský kras z.s.,
Miestna akčná skupina Vršatec a OZ Kopaničiarsky región – MAS.

MAP II se má stát produktem spolupráce partnerů v území na Vizovicku a Slušovicku, který stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací
politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a
podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Hlavním přínosem tohoto projektu bude budování a rozvoj systému komunikace mezi zapojenými aktéry, kteří
ovlivňují vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka.
Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území Vizovicka a Slušovicka a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu
vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (i uměleckých) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména
na společné plánování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit po následné
společné řešení místně speciﬁckých problémů a potřeb vyhodnocování přínosů
spolupráce.
Důraz bude při realizaci projektu kladen na podporu pedagogických pracovníků,
vč. vedoucích pedagogických pracovníků, a to především formou vzdělávání, síťování se zkušenými kolegy a podporou spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních
center, např. knihoven, mimoškolních vzdělávacích center a neziskovými organizacemi, a to v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem.
Dílčími cíly projektu budou: systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování, orientace na inkluzivní vzdělávání,
zvyšování čtenářské a matematické (pre)gramotnosti, posilování vztahu k přírodě
podporou polytechnického vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností
ve vzdělávání uvnitř škol a na území Vizovicka a Slušovicka a zlepšení spolupráce
s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Ing. Marie Ponížilová, MAS Vizovicko a Slušovicko

Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a
Slušovicku
Je za námi první půlrok realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, který je ﬁnancován z OP Zaměstnanost. Tento projekt realizuje MAS Vizovicko a Slušovicko a město Vizovice je
jeho partnerem.
V prvních měsících realizace projektu byly zpracovány 3 dokumenty, které stanovují principy procesu komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vizovice. Jedná se o Základní listinu KPSS (vymezuje pravidla, kterými se proces KPSS
na daném území bude řídit), jednací řád pracovních skupin a jednací řád řídící
skupiny (stanovují pravidla, kterými se PS a ŘS budou řídit).
Účastníci projektu, dle jejich zájmu, byli nanominování do řídící skupiny a pracovních skupin. Řídící skupina byla stanovena na počátku realizace projektu, a to na
principu triády, bude zde zastoupená skupina uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny byly rozděleny na seniory a zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Proběhla první část revize platného komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Vizovice. Tuto revizi provedly pracovní skupiny a řídící skupina. Dosavadní
komunitní plán byl podroben zkoumání v rámci jednání jednotlivých pracovních
skupin; došlo ke zmapování, kolik z plánovaných aktivit bylo uskutečněno. Každá
pracovní skupina vypracovala pracovní verzi vyhodnocení komunitního plánu pro
svou cílovou skupinu. Tyto pracovní verze byly představeny řídící skupině, která
provedla připomínkování a doplnění.
Uskutečnilo se také veřejné setkání a 1 vzdělávací seminář. První veřejné setkání se uskutečnilo dne 28.2.2018 v Kavárně kulturního domu ve Vizovicích. Cílem
prvního setkání bylo seznámit širokou veřejnost se záměrem projektu, ale také
s významem a smyslem komunitního plánování. Účastníci setkání také hlasovali
o nejlepší Logo komunitního plánování sociálních služeb. Do výtvarné soutěže se
zapojili žáci ze ZŠ Veselá a ZŠ Všemina. Nejlepší logo bylo oceněno poukazem do
multikina GOLDEN APPLE CINEMA ve Zlíně. Výherkyně byly 2, protože na vítězném
logu pracovaly společně.

Na úvod jsme se setkali v obci Vršatecké Podhradí v hotelu Vršatec, kde se účastníci ubytovali. Manažerka MAS Vršatec Martina Kenderová všechny přivítala a
stručně je seznámila s projektem, v rámci kterého se vzdělávací aktivita koná.
Následně předala slovo paní Elexové, která vystoupila jako první s přednáškou
s názvem: Marketing cestovného ruchu – marketingový mix, tvorba produktu
v cestovnom ruchu. Přednáška zúčastněné uvedla do problematiky marketingu
v cestovním ruchu a též informovala o tom, jak by se měl marketing v cestovním
ruchu aplikovat. Kde začít a jak postupovat, aby se lokalita stala pro návštěvníky
atraktivní a jak vůbec návštěvníka do území přilákat. Účastníkům bylo ukázáno a
představeno více ukázek kvalitního marketingu na Slovensku.
Následovala přednáška od pan Szabó na téma: Krajina príbehov : tematický rozvojový program turizmu v regióne s využitím potenciálu tradovaných a skutočných
historických príbehov. Svým netradičním, inovativním způsobem propagace území
zaujal účastníky a pro lepší obeznámení se s jeho prací uspořádal i menší soutěž
o jeho knihy. Marketing území postavil na zajímavých příbězích sepsaných v knihách, na námět kterých se realizovalo už více setkání, které do regiónu přilákali
návštěvníky z různých koutů Slovenska. Můžeme vzpomenout Paseřácký běh,
založený na pravdivém příběhu z času pašování zboží přes hranice. Po této přednášce následoval oběd.
Po obědě vystoupil pan Végh s přednáškou: Moderné produkty cestovného ruchu,
který v rámci svého portfolia disponuje různými aplikacemi, které umožňují turistovi virtuálně si prohlédnout například i kostel v Levoči, pokud právě není tato
sakrální památka otevřená a přístupná návštěvníkům Levoče. Tímto způsobem
digitalizoval i jiné turisticky atraktivní místa a objekty. Vytvořil také aplikace, které
hravou a naučnou formou mohou turistu obohatit o nové informace. Výhodou je,
že aplikace fungují i offline.
Z přednáškového bloku jsme se vydali do terénu, kde bylo návštěvníkům jako první
ukázáno letiště v obci Slavnica. Zde nás přivítal představitel obce pan Milan Tichý.
Následovala prohlídka sbírky letadel, kde se nachází několik zajímavých kousků
a též si mohli návštěvníci prohlédnout i hangár letiště Slavnica. Menší zastávkou
byla prohlídka románského kostelíka Pominovec, kde nás přivítal starosta obce
pan Pavel Tichý a zpřístupnil prostory kostela. Odtud jsme se přesunuli do kaštela
v Bohnicích. I zde nás přivítal starosta Petr Hajdúch. Dozvěděli jsme se, že kaštel
je označení pro venkovské sídlo střední a vyšší šlechty na Slovensku a v některých
dalších zemích. Zatím, co první skupina ochutnávala dobovou kuchyň a dívala se
na různé historické tance, které předváděla historická skupina Wagus, druhá skupina absolvovala prohlídku Muzea regionu Bílé Karpaty, která v kašteli sídlí. Skupiny
se následně vyměnily a společně ještě absolvovaly prohlídku kapličky a hrobky,
která ke kaštelu patří. Následoval návrat do hotelu, večeře a po ní ještě výstup ke
zříceninám hradu Vršatec.
Druhý den, 29.6.2018, po snídani jsme absolvovali prohlídku kláštera ve Skalce
nad Váhem. Po odborných výkladech se návštěvníci mohli podívat do útrob jeskyně, v které se pravděpodobně zdržoval i sv. Svorad a Benedikt, o kterých tradují
různé legendy. Po prohlídce nejstaršího poutnického místa jsme navštívili rodinou
farmu Gazdovství Uhliská v Ternčínské Závadě.
Celým areálem nás provedl pan Krovina, který návštěvníkům vysvětloval, jak
gazdovství funguje, na co se zaměřují, jaké jsou jejich přednosti a co plánují do
budoucna. Po prohlídce následoval oběd a ukončení vzdělávací akce.
Vzdělávací akci hodnotíme jako podmětnou a pro účastníky inspirativní. Jak z hlediska odborných přednášek, tak i z hlediska ukázek zajímavých míst, atrakcí, památek v cestovním ruchu na území MAS Vršatec. Účastníci měli možnost poznat
základy marketingu v cestovním ruchu a nahlédnout na moderní a ne úplně běžné
prostředky propagace území. Jak bylo vzpomínané i vícekrát z úst přednášejících,
je dobré nabídnout něco jiné, nebát se být jiný. Což určitě platí i o marketingu
v cestovním ruchu.
Ing. Pavel Elšík, MAS Vizovicko a Slušovicko

Dne 7.6.2018 se uskutečnil první vzdělávací seminář. Tématem semináře byly
Principy a cíle komunitního plánování. Pro účastníky semináře byla připravena
detailní prezentace a studijní opora. Absolventi obdrželi osvědčení o absolvování
semináře.
V následujících měsících nás čeká dokončení revize stávajícího komunitního plánu a analýza sociální situace v ORP Vizovice. Více informací naleznete na stránkách http://www.masvas.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/.
Ing. Marie Ponížilová, MAS Vizovicko a Slušovicko
Zpravodaj obce Veselá
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Klub důchodců Veselá zve všechny zájemce na tradiční vycházku
před koncem roku, která se uskuteční v pátek 28. prosince 2018.
Sraz všech účastníků bude v 10.00 u školy. Vycházka bude krátká,
půjdeme přes Klečůvku do Lípy, tam se napojíme na novou cyklostezku a dojdeme ke skladům do Želechovic. Odtud pak přes Klečůvku zpět na Veselou.
V 13.00 bude v restauraci Veselanka připraven oběd, kterého se
mohou zúčastnit všichni, i ti, kteří nebyli na vycházce. Přihlásit se
můžete buď v obchodě potravin nebo 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.

Třídění odpadů - co do čeho patří
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 a nebezpečných látek,
barev, novodurové trubky, podlahové krytiny, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kýble od barev apod., boby, sáně, hračky.

V případě mimořádně nepříznivého počasí se vycházka nekoná,
společné posezení se samozřejmě koná za každého počasí.

INZERCE

Papír
Patří: starý papír, noviny, časopisy, sešity, knihy, papírové obaly, katalogy, letáky, krabice.
Nepatří: voskový, úhlový, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, dětské pleny, sáčky od polévek, koření.

Leták U Vás doma hořet nemusí
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Spolky - fotbalisti

2018 A FOTBAL NA VESELÉ
Čím byl končící rok kolem veselského fotbalového trávníku zajímavý?
Rozhodně tím, že muži v I.B třídě vstupovali do jara jako vedoucí tým
soutěže a během prvních čtyř jarních kol ještě svůj dvoubodový náskok
na čele navýšili až na sedm bodů. V následujících pěti zápasech jsme
ale uhráli jen čtyři body za remízy a bylo po náskoku. Dostala se před
nás Mladcová a prvenství si už pohlídla. Přesto jsme v soutěži obsadili
s veselským rekordním počtem 57 bodů krásné druhé místo. Dokonce
jsme získali právo na mimořádný postup do I.A třídy. Hrát o třídu výše
bylo po herní stránce lákavé, ale nabídku jsme odmítli, stejně jako ostatní
adepti z naší skupiny (Mladcová, Tečovice a Louky). Přišli jsme sice
o derby se Slušovicemi, ale zůstalo nám osm blízkých soupeřů na území
Zlína.
Podzimní soutěž se nám povedla zase nadprůměrně (24 bodů) a nebýt
domácí porážky v závěrečném utkání s Jaroslavicemi, tak jsme mohli
mít v domácích utkáních 100% úspěšnost. Soutěž je vyrovnaná a i když
jsme na průběžném čtvrtém místě, na druhý Hulín ztrácíme jen jeden bod.
Všem utekl jen vedoucí Fryšták. Do jarních odvet půjde s osmibodovým

Muži A, společné foto po skončení sezóny 2017-18, červen

náskokem a nepředpokládám, že by opakoval naše jaro 2018 a o náskok
přišel.
Druhá výrazná událost letošního jara byl 2. ročník Velkého turnaje
přípravek, který jsme pořádali na počátku června. Ve dvou věkových
kategoriích se představilo v celodenním klání celkem 14 družstev
přípravek. Bylo to náročné, zvládnout 150 dětí při hře a k tomu dvakrát
tolik diváků kolem hřiště. Největší podíl na úspěšné organizaci akce měl
Petr Červenka. Pomohlo nám i počasí a mezi dětmi i funkcionáři vládla
spokojenost a s většinou můžeme počítat i příští rok při 3. ročníku této
akce. Ten letošní v obou kategoriích vyhrály přípravky z Bojkovic.
V letní přestávce vedle přípravy na další ročník soutěží je vždy nejvíce
času na drobná zlepšení a opravy v našem areálu. Tentokrát pod velením
Tomáše Dujky, Tomáše Gajdošíka a Franty Gajdošíka se pracovalo
zejména na vstupu do areálu a samozřejmě i na trávníku (jeho kvalitu nám
většina soupeřů závidí, stejně jako celý areál). V příštím roce bychom rádi
s pomocí Obce vyřešili otázku „čističky“ a napojení areálu na kanalizaci.

Účastníci brigády
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Spolky - fotbalisti
V druhé polovině roku 2018 jsme do soutěží opět přihlásili čtyři
družstva mládeže. Dorost ve spojení s Lužkovicemi, čímž jsme docílili, že
dorostenci mohou hrát kvalitnější krajskou soutěž, což se už v průběhu
podzimu projevilo na jejich sportovním růstu. V tomto roce ještě nemáme
dost starších žáků (ročníky 2004 a 2005), takže tuto kategorii jsme ještě
neobsadili. V příštím ročníku soutěží by se to už mělo podařit. Dost
bychom měli mít i nadále dětí do tří nejmladších hráčských kategorií –
mladší žáci (letos ročníky 2006 a 2007), starší přípravku (2008 a 2009) a
i mladší přípravku (2010 a mladší).
Oživením v soutěžích dorostu a v nižších soutěžích mužů (III. a IV. třída)
bylo podzimní zavedení tzv. hokejového střídání. Do těchto utkání
nyní může zasáhnout až 18 hráčů jednoho týmu a až do 80. minuty se
mohou libovolně prostřídávat (jako v hokeji). Aby se předešlo přílišnému
taktizování se střídáním v posledních deseti minutách, mohou od 80.
minuty střídat už jen dva hráči. Cílem této změny je dostat do hry každý
víkend více hráčů a tím získat jejich větší zapojení a hlavně zájem o fotbal
jako takový a docílit pravidelného sportování vyššího počtu lidí. V řadě
malých oddílů se totiž už začíná projevovat nedostatek hráčů zejména
z mladších ročníků, které už moderní doba odtáhla od fotbalu k jiným
sportům a nebo od sportování úplně. Chybí jim na rozdíl od dnešních
třicátníků či čtyřicátníků ten správný zápal pro hru i kolektivní duch.

Projevuje se to i odklonem od kolektivních sportů k individuálním
(cyklistika, tenis, běhaní apod.). Nám to zatím nehrozí, ale nesmíme
usnout na vavřínech a je třeba mládeži věnovat maximum naší pozornosti.
Nikdy není lidí zapojených do dění v obci dost, takže pokud máte zájem
a chuť, přijďte mezi nás, budeme jen rádi když nám s chodem oddílu
čítajícím přes 100 hlav jakkoliv pomůžete.
Co se nám v tomto roce vůbec nepovedlo, to je udržet v chodu dříve
tak v regionu populární pizzerii na hřišti. Od 1. listopadu je zavřeno a
žádného vážného zájemce o pronájem momentálně neevidujeme. Pevně
ale věříme, že už na jaře bude pizzerie opět v provozu a pobyt na hřišti si
budete moci zpříjemnit i její návštěvou.
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 (pokud se letos nějaká zima
do našich zeměpisných šířek dostaví) a na jaře opět nashle na hřišti a
kolem něj.

Všechny Vás zdraví
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

Bratři ve vítězném derby s Lužkovicemi, říjen

2. ročník Velkého turnaje přípravek, červen
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Spolky - hasiči

ROK 2018 u SDH VESELÁ
Rok 2018, který je tak významný díky 100letému výročí založení republiky,
jsme začali jako již tradičně společenskými povinnostmi, tedy návštěvami valných hromad hasičských sborů 11. okrsku. Tato setkání jsou
pro nás velmi přínosná, seznamujeme se při nich s prací kolegů-hasičů
a mnohdy jejich zkušenosti a příklady využíváme při vlastní činnosti. V
únoru se konala slavnostní valná hromada 11. okrsku u nás ve Veselé.
Setkání, které navštívilo 111 hasičů a hasiček z okolních obcí, bylo zakončené taneční zábavou s bohatou tombolou, která potěšila nejednoho
z nás.
Zimní měsíce jsou již tradičně věnovány úpravám a opravám výzbroje a
výstroje. Také letos jsme se věnovali zvelebování klubovny a garáže naší
hasičské zbrojnice. Díky tomu se v letošním roce v nově opravené klubovně konala nejedna oslava. Konečně máme také my důstojné prostory, kde
se mohou scházet jak starší, tak i mladí hasiči. S pravidelností je klubovna využívána paní katechetkou, která zde s dětmi tráví páteční odpoledne
a klubovnu s dětmi využívá rovněž pro společné noci.

V březnu jsme se spolu s mladými hasiči zúčastnili soutěže Požární
ochrana očima dětí. Jedná se o literární soutěž dětí školního věku. V letošním roce jsme bohužel nezískali v této soutěži oproti předchozím ročníkům žádné umístění. V měsíci dubnu se mladí veselští hasiči zúčastnili
akce s názvem Zdravotní den. Naše děti ale i dospělí si opět mohli zopakovat základy zdravovědy, shlédnout výcvik služebního psa a prohlédnout
si hasičské vybavení místního sboru. Celá akce byla připravena hasičským sborem ze Slušovic. V dubnu proběhlo ve Slušovicích školení pro
starší hasiče. Proškoleni byli strojníci a velitelé sborů. Poslední týden
v dubnu jsme se vydali na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Také letos
jsme vypravili autobus i pro veselské spoluobčany. Celkem se akce zúčastnilo 42 osob, z toho 11 uniformovaných hasičů. Přestože nám počasí
moc nepřálo, výlet to byl velmi příjemný. Součástí pouti byla letos také
10. propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s historickými hasičskými vozy. Před budovou krajského úřadu jsme měli spolu
s náměstkem starosty sboru bratrem Danielem Juříkem tu čest přivítat
tuto jízdu a setkat se s hejtmanem Zlínského kraje panem Jiřím Čunkem.

v Neubuzi. Zmíním pouze výborné třetí místo družstva mužů. Dětským
zástupcům se v této soutěži příliš nedařilo. V červnu se náš sbor podílel
na již tradiční Cestě pohádkovým lesem, která byla organizovaná spolu s Unii rodičů a myslivci. Měsíc červen je již tradičně pro náš sbor ve
znamení domácí pohárové soutěže, na které jsme přivítali 26 družstev
mladých hasičů a 16 družstev dospělých. Družstvu žáků se v této soutěži příliš nedařilo. Čest Veselé zachránili muži a muži nad 35 let poháry
za třetí místa. Starším pánům se dařilo rovněž v červenci na soutěži na
Hrobicích, kde získali první místo. Úspěch jsme zaznamenali také v Pojezdové soutěži 11. okrsku. Mladší žáci se umístili na druhém a třetím
místě. Sportovní část letošního roku se nesla ve znamení pochmurných
výsledků, bohužel se nám na soutěžním poli příliš nedařilo tak, jak tomu
bylo v minulých letech. Proto věřím, že další sezóna v roce 2019 bude co
se týká pohárových umístění mnohem přínosnější.

Konec prázdnin jsme spolu s mladými hasiči strávili na Rusavě. Poslední
prázdninové dny si s dětmi každoročně zpříjemňujeme pobytem v přírodě, stezkou odvahy a různými aktivitami, jako je například hledání pokladu. Soustředění není zaměřeno výhradně na hasičskou tématiku. Letos
se soustředění zúčastnilo 15 dětí a 5 vedoucích. Chtěl bych poděkovat
všem členům, kteří jsou ochotni trávit krásné čtyři dny s mladými hasiči a
nevadí jim využít k tomu svou vlastní dovolenou.

V říjnu proběhlo u příležitosti veselských hodů tradiční vodění berana.
Jsem rád, že se tato tradice ve Veselé za přispění SDH Veselá i nadále
udržuje. V následujících měsících se toho již moc nedělo, mimo tedy již
tradiční úklid obce od starého nepotřebného železa. První týden v prosinci jsme ve spolupráci s obcí pro veselské občany pomohli připravit
Rozsvícení vánočního stromečku. Již druhým rokem se staráme o zabijačkové pochutiny, které připravujeme celé páteční dopoledne. Na tuto
akci jsme letos z hasičského rozpočtu koupili altánek v hodnotě 17 000
Kč, který využijeme i na jiných akcích jako je mše svatá o pouti či hodech.
Letošní rok jsme zakončili domácí zabíjačkou pro naše členy jako poděkování za jejich celoroční práci.
5. května jsme se spolu s mladšími a staršími žáky zúčastnili pohárové
soutěže ve Slušovicích. Zde se nám podařilo získat první místa v obou
kategoriích. V květnu proběhlo v Brně k výročí založení republiky celorepublikové setkání hasičských praporů. Tímto bych chtěl poděkovat
Antonínu Machalíčkovi za ochotu reprezentovat náš sbor na této akci.
Poslední týden v květnu jsme se zúčastnili 1. kola v požárním sportu

Ke konci roku nás čeká již jen poslední aktivita, a to valná hromada, která
se uskuteční v sále restaurace Veselanka v pátek 21. 12. 2018.
Rád bych Vám jménem sboru dobrovolných hasičů popřál klidné prožití
svátků vánočních a hodně pohody a zdraví v novém roce 2019.
Roman Krajíček
Zpravodaj obce Veselá
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Je prosinec, poslední měsíc roku 2018. Každoročně se v tomto období
ohlížíme za vším, co jsme v nedávné době prožili. Pro nás, kteří pracujeme v místní základní a mateřské škole, je to zejména zahájení školního
roku a jeho první čtvrtletí. Na ně pak plynule navazuje adventní období.

která probíhala v posledním čtvrtletí školního roku 2017/2018. Účastníci
soutěže přečetli úryvky ze svých literárních dílek a paní Michaela Čočková vyhlásila vítěze. Věřím, že taková soutěž výrazně přispěje ke čtenářství
našich dětí.

Školní rok jsme zahájili dne 3. září. Jako vždy přivítal žáky starosta obce
Daniel Juřík. Při slavnostním zahájení se nám představilo osm nových prváčků. V měsíci listopadu pak do naší školy přestoupily ze ZŠ Zlín - Štípa
dvě další žákyně. V současné době školu navštěvuje 29 žáků.

Ve škole jsme si užili promítání sférického kina, kdy se ﬁlmový příběh
odehrává na kupoli uvnitř promítacího stanu. Viděli jsme pohádku Naši
kamarádi zvířátka, v níž jsme navštívili farmu a dozvěděli jsme se o zvířatech spoustu věcí, starší žáci se podívali na Tajemství stromů, které je
seznámilo s fotosyntézou, oběhem kyslíku a struktuře stromů od kořenů
až po listy. Sférické kino nám nabídlo nový zajímavý pohled na zmíněná
témata.

Již v prvním zářijovém týdnu jsme se setkali se současnými i bývalými
žáky v místní knihovně k vyhodnocení soutěže Malý veselský spisovatel,

3. září 2018

V měsíci říjnu jsme navštívili Městské divadlo Zlín. Velmi se nám líbilo
představení z nabídky divadla Loudadlo s názvem Jů a Hele – Veselá
pouť. Na hřišti za školou proběhla tradiční Drakiáda s Unií rodičů, tentokrát za nádherného, ještě téměř letního, slunného počasí. Ve škole nás
koncem měsíce navštívil magistr Oldřich Kratochvíl, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, který se s žáky v rámci preventivného pro-

Návštěva představení v Městském divadle Zlín

Beseda s lektorem Mgr. Oldřichem Kratochvílem o lidských vztazích.
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Účastníci literární soutěže předvedli svá dílka.

gramu věnoval vztahům a komunikaci ve školním prostředí. Měsíc jsme
pak ukončili tradičními (tentokrát už osmnáctými) Dýňovými slavnostmi.
Téměř všechny děti i žáci přinesli do soutěže svého „dýňáka“, takže škola byla velmi originálně vyzdobena. O oblíbenosti této akce svědčí velká
účast rodin v lampionovém průvodu a na ochutnávce dobrot z kuchyní
obětavých maminek či babiček našich dětí.

Letošní počasí bylo na pouštění draků ideální.

Dýňové slavnosti 2018

ZŠ a MŠ Veselá

Stavitelé města

V listopadu nás navštívila lektorka Malé technické univerzity. V programu „Stavitel města“ jsme se zabývali tím, jaké veřejné budovy můžeme
najít ve městě. Žáci následně vytvořili návrh města a překreslili jednotlivé stavby do mapy. Z nabídky Malé technické univerzity nás ještě čekají
témata „Malý architekt“ a „Malý zpracovatel odpadů“. Tyto lekce polytechnického vzdělávání, které pro nás zajistili pracovníci MAS Vizovicko
a Slušovicko, jsou hrazeny z projektu Naše škola – naše radost II.
Největší událostí v měsíci prosinci je pro nás vždy vystoupení dětí a žáků
v sále Restaurace Veselanka. Krásné představení plné čertíků a čertic
předvedli „školkáčci“. Se školáky jsme se přenesli do Betléma, kam nás

Poslední vystoupení čtvrťáků na mikulášské besídce

přivedli pastuškové, andílci, kometa s hvězdičkami a tři králové. O zdařilý
průběh besídky se zasloužily paní učitelky s paní vychovatelkou, pomáhaly i paní školnice a kuchařka. Následující mikulášská nadílka pak proběhla v režii maminek z Unie rodičů.
V příštích dnech budeme prožívat vánoční pohodu. Chci poděkovat rodinám našich žáčků i všem, kteří s naší školou spolupracují, zejména zaměstnancům Obce Veselá a maminkám z Unie rodičů, za jejich vstřícnost
a ochotu. Přeji Vám radostné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a
štěstí.
PaedDr. Ladislava Čočková

Šablony I.
V měsíci prosinci jsme ukončili projekt Evropské unie Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování „Šablony pro MŠ a
ZŠ I.“ Důvodem pro přihlášení bylo zařazení dvouletých děti do
třídy mateřské školy. Finanční prostředky, které jsme účastí v projektu získali, byly použity na zaplacení vyškolené chůvy právě pro
dvouleté děti. Chůva u nás pracovala od září 2017 do června 2018.
V následujícím období jsme již v projektu nepokračovali, protože
podmínkou byla přítomnost alespoň dvou dvouletých dětí v mateřské škole, které jsme od 1. září 2018 neměli. Přidanou hodnotou účasti v projektu bylo získání ﬁnančních prostředků na učební
pomůcky. Zakoupili jsme pro děti MultiBoard EDU 65 Lipáček,
mobilní interaktivní sestavu pro digitální vzdělávání v mateřských
školách, limitovanou edici ke 100 letům založení Československé
republiky se vzdělávacím obsahem Můj domov – moje vlast. Toto
zařízení obsahuje soubor vzdělávacích aplikací, logopedii, barvy,
čísla, tvary, profese, zvířátka, hodiny a další. Programy umožňují
dítěti stát se součástí děje, který je mu nabízen, a tím ho osobně
prožívat. I když ﬁnanční částka z projektu pokryla přibližně třetinu
nákladů na tuto pomůcku, pomohla nám „dosáhnout“ na její pořízení. Děti s mobilním interaktivním displejem pracují s velkou radostí. Paní učitelky mohou zadávat úkoly diferencovaně od velmi
jednoduchých pro tříleté dětí až po náročné úkoly pro předškoláky.
Škola pořízením multiboardu se zabudovaným duálním počítačem
windows + android zajišťuje velmi moderní způsob seznamování
dětí s realitou a řadí nás mezi skvěle vybavené mateřské školy.
PaedDr. Ladislava Čočková

Zpravodaj obce Veselá
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KALENDÁŘ
V letošním roce jsme opět pro veselské spoluobčany vyrobili stolní kalendář. Tentokrát jsme do něj vybrali a nafotili fotograﬁe stejných částí obce z historie a současnosti. Každá veselská domácnost obdrží po jednom kusu zdarma. V případě, že se
omylem k Vám kalendář nedostal, informujte se, prosím, na obecním úřadu. Volný
prodej kalendářů bude probíhat na obecním úřadu v době úředních hodin, a to za
nákladovou částku ve výši 130 Kč/ks do vyprodání zásob. Dále budu rád za náměty
od Vás občanů na příští kalendář, které prosím zasílejte písemně nebo emailem na
obec.
Daniel Juřík

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Září
Zdeněk Mizera
Václav Pabiška
Ing. Ladislav Žaludek

80 let
70 let
50 let

Říjen
Stanislav Kohn
Marie Juráková

65 let
65 let

Přijďte s námi oslavit příchod roku 2019, povyprávět si o životních slastech i strastech a připít si svařeným vínem či čajem k novoročnímu ohňostroji,
který bude odpálen 1. 1. 2019 v 18 h na fotbalovém
hřišti.
Těšíme se na vás,
zastupitelé obce Veselá
Tříkrálová sbírka proběhne
ve Veselé dne 5. ledna 2019.

Listopad
František Válek
Marie Jurásková
PaedDr. Ladislava Čočková
Ivana Cholastová
Silvia Geryková

80 let
75 let
60 let
60 let
50 let

Prosinec
Ludmila Čočková

75 let

František Dujka

60 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Tobias Krajíček
Patrik Krajíček
Matouš Ptáček
Alžběta Janků
Teodor Julina
Sebastian Janků
Ondřej Kalivoda

Vážení občané!
Příjemné prožití nadcházejících svátků, vyznačující se osobní spokojeností,
duševní pohodou, lidským porozuměním a láskou, přeji jménem svým, zastupitelstva a zaměstnanců obce Veselá. V nadcházejícím roce 2019 pak
hodně úspěchů a každému ať se splní, co si přeje.
Daniel Juřík

ÚMRTÍ
Marie Škodová
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