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 Vážení spoluobčané,

letošní velikonoce si oproti loňsku dávají na 
čas, ale určitě to má cosi do sebe – delší den a 
teplejší počasí nám napovídají, abychom již za-
čali využívat tohoto času nejen k procházkám, 
ale i k jarním zahradním pracím.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál, a to jmé-
nem svým, zastupitelů a zaměstnanců obce 
Veselá, krásné prožití Velikonočních svátků a 
dětem bohatou pomlázku.

Daniel Juřík, starosta

V tomto čísle se dočtete:

Projekty a podané žádosti o podporu 

Roztančená Veselá

Zpráva z obecního lesa

Fotbalová Veselá na jaře 2019

Zprávičky z veselské školičky

          a mnohé další



PROJEKTY

„Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína“ -  přestavění budovy bývalého 
obecního úřadu se blíží do finále a u příležitosti Anenské pouti bych 
rád (po dohodě se členy zastupitelstva) uspořádal „den otevřených 
dveří“ pro veřejnost, abyste se mohli podívat, jak nové sociální 
bydlení vypadá. Termín a čas bude upřesněn a vyvěšen na webových 
stránkách obce i vyhlášen v rozhlase.

Na základě častých dotazů bych však chtěl uvést na pravou míru 
informace ohledně uchazečů o sociální bydlení v této budově: 
,,doposud není a ani nemohl být nikdo vybrán“. Pravdou je, že 
zájemci se hlásí, ale doposud jsme neobdrželi finální kritéria pro 
žadatele od Ministerstva pro místní rozvoj, tudíž jsme nemohli 
vypsat výzvu k přihlášení a tedy ani nemohli nikoho vybrat. Všechny 
potřebné informace pro uchazeče budou zveřejněny a na základě 
vyplněných formulářů (přihlášek), budou žádosti posouzeny dle 
pokynů ministerstva. Reálně bude možno uzavřít nájemní smlouvu 
samozřejmě až po kolaudaci, kterou plánujeme na srpen, protože 
realizace projektu dle výzvy musí být hotová do 30. 9. 2019.
     Daniel Juřík
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ROZTANČENÁ VESELÁ
V sobotu 6. dubna 2019 se v sále obecního zařízení Ve-
selanka uskutečnila „Taneční prodloužená“ tří kurzů dětí 
i dospělých, kteří se od začátku roku scházeli každou 
středu a učili se základy standardních i latinsko-americ-
kých tanců. První kurz byl určen pro děti. Navštěvovalo 
jej 8 dětí (z toho 2 chlapci), aby se naučili mj., že „chacha“ 
není jen posměšek, ale také název dynamického tance 
a osvojili si jeho základní krok. Dále se přiučili správné-
mu držení těla při tanci, galantnosti při společenských 
akcích a krokům dalších tanců. Pod vedením tanečního 
mistra Tomáše Vořechovského a jeho partnerky Natálie 
Michlové, kterým patří velký dík za ochotu a milý přístup, 
pracovaly další dva kurzy dospělých, ve kterých tančilo 
16 párů. Na „prodlouženou“ mnozí přizvali své příbuzné 
a známé, a tak se ve veselském sále sešlo kolem 90 lidí 
všech věkových kategorií, kteří protancovali bezmála 
6 hodin. Kurz měl takový úspěch, že absolventi již pro-
jevili zájem o pokračování, které je předběžně napláno-
váno od října 2019. V případě Vašeho zájmu kontaktujte 
Martinu Juříkovou (tel. 725 549 822, email: jurikova.mar-
tina@seznam.cz) nebo nahlaste Vaše kontaktní údaje 
na Obecním úřadu ve Veselé a Martina se Vám ozve. 
Předběžná cena kurzovného je 600 Kč/dítě/10 lekcí a 
1300 Kč/dospělý/10 lekcí, pokud budou kurzy kapacitně 
naplněny... tak snad roztančíme Veselou i na podzim?

Daniel Juřík  

PODANÉ ŽÁDOSTI O PODPORU

Do konce února byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace 
ze Zlínského kraje. Opět bylo naši snahou podat co možná nejvíce 
žádostí pro rozvoj a zlepšení života v obci. Z plánovaných záměrů se 
podařilo dotáhnout až do žádostí celkem tři projekty, a to: 

- projekt „Multifunkční hrací plocha v obci Veselá u Zlína“ podán do 
výzvy Programu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje, Zvolili 
jsme dotační titul 3, který podporuje projekty na ochranu životního 
prostředí. Předmětem projektu je vybudování multifunkční hrací plo-
chy na školní zahradě s ohledem na použití materiálů a výrobků z re-
cyklovaných odpadů. Školní zahrada bude doplněna o ruské kuželky 
a lavice z recyklovaného plastu. Další lavice budou rozmístěny po 
obci.  

-  projekt „Veselá č.p. 130 Centrum volného času“ podán na Minister-
stvo pro místní rozvoj do Podprogramu na podporu budování a ob-
novy míst aktivního a pasivního odpočinku, což je oprava bývalého 
kinosálu, kde již realizace probíhá,

 - projekt „Rekonstrukce střechy školní budovy“ podán také na Minis-
terstvo pro místní rozvoj, ale v rámci podpory a rozvoje venkova - na 
rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. 

Všem, co mi pomáhali s přípravou žádostí, upřímně děkuji. Zda jsme 
s žádostmi uspěli, se dozvíme v průběhu následujících měsíců, tak 
si držme palce!

Daniel Juřík, Kateřina Čočková

V sobotu 6. dubna 2019 jsme vítali nově narozené 
děti mezi občany obce Veselá společně s paní Kvě-
tou Trtílkovou a dětmi z veselské školy, které tančí ve 
folklorním souboru Laštověnka. Tato spolupráce trvá 
již deset let a za tuto dobu jsme společně přivítali již 
100 dětí. Tento fakt mě vede, mj., k přesvědčení, že se 
lidem u nás ve Veselé patrně líbí a obec se tak rozvíjí, 
čemuž jsem velmi rád.                          

Daniel Juřík

31. 3. - Kontrolní den na stavbě
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Oficiálním termínem celorepublikového uklízecího dnu v rámci 
Ukliďme Česko byla sobota 6. 4. 2019. Počasí nám v sobotu 
moc nepřálo, proto se dobrovolná uklízecí akce přesunula na 
neděli. 
Do této akce se veselští dobrovolníci zapojili již počtvrté. Jedna 
skupinka složená zejména z žen a dětí se vydala sbírat odpadky 
podél lesa směrem na Hvozdnou, druhá mužnější skupina vyta-
hovala pneumatiky ze žleba v  lese „Amerika“. Podařilo se napl-
nit jeden celý kontejner (pzn. I lednice se našla.) a k tomu bylo 
vytaženo cca 15 kusů pneumatik. Zaslouženou odměnou bylo 
opékání špekáčků u myslivecké chaty. Akce Ukliďme Česko – 
Ukliďme Veselou se opět vydařila.
Tímto bych chtěla poděkovat všem uklízečům a uklízečkám 
z řad dospělých, dětí, místních i přespolních a také hlavnímu or-
ganizátorovi Tomášovi Janků. 

Kateřina Čočková

KURZ PRÁCE S FIMO HMOTOU – KNIHOVNA
Letos v průběhu měsíce února a března proběhl v naší Obecní 
knihovně plánovaný 5ti dílný KURZ PRÁCE S FIMO HMOTOU, je-
hož se zúčastnili jak děti, tak i maminky. Sešlo se rekordních 
20 účastníků, takže jsme se museli rozdělit do 3 dnů v týdnu, 
abychom se do knihovny vešli. Naučili jsme se základy práce 
s touto polymerovou hmotou, která se používá k výrobě bižute-
rie a jiných dekoračních předmětů. Skládali jsme z vrstev různé 
vzory do tzv. „válečků“, které jsme potom používali ke zdobení 
konečných výrobků. Naučili jsme se válečky skládat do mozaiky, 
ale i míchat různé barvy hmoty do barevných přechodů. Ráda 
jsem účastníkům prozradila různé „fígly“ z mojí dlouholeté prá-
ce s touto hmotou. S těmito základy si už mohou tvorbu užít 
i doma. A taky si jich hned několik pořídilo hmotu domů, kde 
trénovali postupy, které jsme se v kurzu učili. Všichni byli velmi

nadšení, šikovní a práce je bavila, i když to nebylo vždy úplně 
jednoduché. Za sebe jsem moc ráda, že jsem svoje zkušenosti 
mohla předat dál a podle radosti a reakcí návštěvníků jsem jim 
snad předala i trochu svého nadšení z práce s touto hmotou. 
Všichni si vytvořili spoustu krásných výrobků! Věřím, že někteří 
z nich budou v práci s Fimo hmotou pokračovat a zažívat tak 
krásné chvíle při tvorbě! Po vyčerpávajících 5ti týdnech kurzu 
mě příjemně překvapily četné dotazy: „kdy bude další kurz?“. 
Takže se pokusím zase něco vymyslet a doufám, že se potkáme 
opět příští rok při další hezké práci. Nakonec chci za všechny po-
děkovat Obecnímu úřadu Veselá, který finančně přišpěl na uspo-
řádání kurzu a tak si účastníci zaplatili jen poplatek za materiál.

Michaela Čočková, knihovnice

Z OBLASTI SOCIÁLNÍ
Probíhá nahrávání a přepis vzpomínek rodilých Veselanů. První 
zpracované výstupy jsou záznamem nejen zajímavých lidských 
osudů, ale mapují i takové drobnosti, jako jsou příkladně poza-
pomenuté místní názvy. Záznamy orálních pamětí budou pokra-
čovat během celého roku 2019.
V neděli 31. 3. se konal kontrolní den obecního zastupitelstva na 

rekonstruované budově starého obecního úřadu, kde je v hrubé 
stavbě 6 bytů pro sociálně slabé občany. Vzniká zde i komunitní 
centrum, které bude sloužit všem obyvatelům obce Veselá.
V sobotu 6. 4. přivítal starosta obce v sále Veselanky sedm no-
vých občánků. Vystoupení dětí z místní mateřské a základní 
školy obohatilo celé slavnostní setkání.

Jana Janíková

DAR OBCI VESELÁ
Obci Veselá byl věnován obraz od malíře a grafika pana Jiří-
ho Holíka. Obraz nesoucí název Hnízdo ve formátu 1 x 1 m je 
kreslen na plátně.
Malíř pan Jiří Holík má svou početnou galerii obrazů na Hro-
bicích. Za tento velmi krásný dar jsem jménem obce Vese-
lá panu Holíkovi poděkoval a popřál hodně zdraví a elánu 
k jeho další tvorbě. 

Daniel Juřík

VESELŠTÍ KLABÁČI
Tato velikonoční tradice pomalu ustupuje a chlapců chodí 
čím dál míň a proto se veselští klabáči dohodli, že prodlouží 
dobu chození v návaznosti na povinnou školní docházku. V le-
tošním roce při vyklabávání, to je v sobotu, si budou všichni 
klabáči rovni a příští rok již budou takzvaní obíhači deváťáci. 
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INZERCE

Plnění klimatizací

Kučera Lukáš
Veselá 250
763 15 Slušovice
tel.: 606 387 718
e-mail: kuceralukas.vesela@gmail.com

Obec Veselá zve občany na divadelní představení
Čarodějky v kuchyni

hrají:
Sandra Pogodová
Michaela Dolinová

Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej
MIlan Duchek

2. 5. 2019 v 19:00 hod. v sále Restaurace Veselanka
vstupné: 200 Kč

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě Veselá 
ve vymezených dnech: 

17. 4. v době od 15 - 17 hod.
 22. 4. v době od 15 - 17 hod.
 24. 4. v době od 15 - 17 hod.

POZVÁNKA NA DIVADLO VOLEJBAL PRO ŽENY

HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018
Každý rok probíhá přezkum hospodaření obce, který provádí 
kontrolor pověřený Krajským úřadem Zlínského kraje. Konečné 
přezkoumání bylo uskutečněno v únoru a výsledkem je zpráva, 
na kterou se můžete podívat na webových stránkách obce v sek-
ci Úřední deska. 
Zpráva je velmi obsáhlá, vypíchnu jen to nejdůležitější, abyste 
měli představu, co se během roku 2018 uskutečnilo. 
- Obec zhodnotila svůj majetek o částku 672 554 Kč. Do majetku 
obce bylo zařazeno posezení - místa pasivního odpočinku, tech-
nické zhodnocení veřejného osvětlení aj. 
- Obec poskytla několik finančních darů, např. 10 000 Kč pro Do-
tek Vizovice o.p.s., 5 000 Kč pro Nemocnici Milosrdných bratří 
ve Vizovicích,  12 000 Kč pro Handicap Zlín aj.
- V roce 2018 se obci podařilo získat několik finančních prostřed-
ků na svůj rozvoj, např. dotace na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů ve výši 63 000 Kč,  dotace na opravu hasičské 
zbrojnice ve výši 220 933 Kč, dotace na vybudování míst pasiv-
ního odpočinku ve výši 163 386 Kč, dotace na nově vytvořené 
pracovní místo v rámci VPP ve výši 90 000 Kč, viz tabulka.
- Byl přikoupen pozemek p.č. 729/100 o výměře 3 306 m2 za úče-
lem vybudování přístupového chodníku k altánku a plánované 
cyklostezky směrem na Klečůvuku.
- Bylo zrealizováno jedno výběrové řízení na dodavatele staveb-
ních prací na akcí „Sociální bydlení v obci Veselá“.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a ne-
dostatky, za což jsme velmi rádi. 

Kateřina Čočková



Operační program Životní prostředí
MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila 14. 3. 2019 dvě výzvy 
OPŽP. Výzva č. 1 je zaměřena na Zlepšení kvality prostředí v síd-
lech - zejména na revitalizaci prvků sídelní zeleně. Výše podpory 
je 60 % a celková alokace je 3 000 000 Kč. Konec příjmů žádostí 
bude 30. 9 2019.
Výzva č. 2 OPŽP je zaměřena na Posílení přirozené funkce kra-
jiny – zejména na vytváření, regenerace či posílení funkčnosti 
krajinných prvků a na realizace přírodě blízkých opatření. Cel-
ková alokace: 7 000 000 Kč a výše podpory: 80 - 100%. Konec 
příjmů žádostí bude 29. 8. 2019.
        Ing. Eva Přehnalová

Integrovaný regionální operační program 
Třetí výzva, kterou MAS vyhlásila je zaměřena na podporu bez-
pečnosti dopravy, terminály a parkovací systémy na území Vizo-
vicka a Slušovicka. Žadatelé budou moci do 31. 5. 2019 podat 
projekty, které se zabývají rekonstrukcí chodníků, modernizací 
veřejného osvětlení nebo dopravního značení. Podporována je 
také rekonstrukce či výstavba přestupních terminálů a parkova-
cích systémů. Celkem je v této výzvě připraveno 10 000 000 Kč 
a výše dotace činí 95% z celkových způsobilých výdajů. 

Ing. Pavel Elšík

Podpora vzdělávání na Vizovicku a Slušovicku
Místní akční plán (MAP) je soubor aktivit, které podporují rozvoj 
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 
15 let. Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství široké-
ho spektra aktérů v této oblasti od zřizovatelů škol, přes školy 
samotné, instituce zájmového a neformálního vzdělávání a ne-
zapomíná se ani na rodiče. Na našem území jsme projekt nazva-
li Naše škola - naše radost II, který je realizován od 1.5. 2018 do 
31. 4. 2022 z dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ke svému konci pro letošní školní rok spějí aktivity Malé tech-
nické univerzity, které absolvovalo 11 škol z území Vizovicka a 
Slušovicka. Každá škola si mohla zvolit tři z nabízených 12 lekcí, 
např. stavitel města, kde si děti postaví město a silnice, doplní 
o základní občanskou vybavenost (hasiči, policie, obecní úřad…) 
a následně si model překreslí do mapy nebo zpracovatel odpa-
dů, při kterém se děti dozví, kde končí odpad, postaví si skládku 
a ukážou si praktickou ukázku recyklace papíru. Podle ohlasů 
pedagogů, ale zejména dětí, jde o projekt velice zajímavý a pří-
nosný, děti si lekce užily a odnesly si z nich spoustu důležitých 
poznatků do dalšího života. 
Pro pedagogy jsme zrealizovali seminář věnovaný čtenářské a 
matematické pregramotnosti (tj. v mateřských školách případ-
ně 1. třídě základní školy). Ve dnech 25. a 26. března jsme ab-
solvovali s řediteli, pedagogy a zástupci zřizovatelů vzdělávací 
exkurzi na Opavsko, kde jsme navštívili dvě základní školy, jednu 
mateřskou školu a jednu alternativní základní školu. Program 
byl doplněn o dvě školení a sdílení příkladů dobré praxe.
V lednu se sešli na svém jednání zástupci – tzv. manažeři škol, 
kteří byli seznámeni se svojí rolí v projektu MAP II. a s dosavadní 
činností jednotlivých pracovních skupin, na kterých mimo jiné 
byly vzneseny požadavky na zajištění seminářů v oblasti 

specifických poruch učení, ICT dovedností – zejména co se týká 
znalosti práce s MS Word, Excel, PowerPoint a práce s tablety, 
interaktivními tabulemi a výukovými aplikacemi nebo také semi-
nář pro rodiče na téma kyberšikana.
Zároveň již proběhla v březnu třetí jednání pracovních skupin, 
která byla zaměřena na aktualizaci SWOT analýzy.  Jako silné 
stránky byly například označeny podpora škol ze strany zřizo-
vatelů, dostatečná kvalifikace učitelů nebo zájem mateřských 
škol o polytechniku a environmentální vzdělávání. Na opačné 
straně byly jako slabé stránky definovány zastaralé vybavení 
škol a sportovišť, nezájem dětí o čtení a nedostatek pracovních 
zkušeností pedagogů s dětmi se specifickými poruchami učení, 
nesamostatnost dětí v MŠ a 1. třídě základních škol aj. Na příš-
tích jednáních, která by měla probíhat koncem měsíce května, 
budou stanoveny priority a cíle do roku 2023 a navrženy aktivity, 
které v rámci projektu můžeme realizovat.

Bc. Alena Rasochová, Ing. Renata Bednářová

Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku 
a Slušovicku
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. realizuje projekt Komunitní 
plánování sociálních služeb (KPSS), které má za cíl naplánovat 
na území ORP Vizovice dostupnost sociálních služeb a posí-
lit udržitelnost plánování. V rámci KPSS se setkávají pracovní 
skupiny, kde jsou zapojeni zástupci poskytovatelů, zadavatelů 
a uživatelů sociálních služeb z Vizovicka a Slušovicka. Pracovní 
skupiny jsou zaměřeny na seniory a osoby zdravotně postižené, 
rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Projekt 
bude realizován do konce roku 2019. Veškeré informací o pro-
jektu naleznete na stránce www.kpssvizovice.cz 
 Ing. Marie Ponížilová

MAS Vizovicko a Slušovicko informuje ...

Obecní úřad
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Vážení  spoluobčané,
uběhlo již mnoho času od doby, kdy jsem naposledy psal člá-
nek do zpravodaje o aktuálním stavu obecního lesa. V závěru 
jsem  psal i nějaké vize do budoucna, především o co se snaží-
me, čeho chceme dosáhnout, jakou by měl les mít tvář pro příští 
generace.  
V době kdy píšu tento  článek do zpravodaje, je situace v našem 
oboru, tedy lesnictví, velmi  neutěšená, řekl  bych opravdu kritic-
ká (několikaleté sucho, každoročně stoupající průměrné teplo-
ty, odbytové problémy s prodejem dřeva v důsledku kůrovcové 
kalamity, negativní působení abiotických a biotických činitelů, 
nedostatek téměř všeho – pracovních sil v lese, sadebního ma-
teriálu – tedy  listnatých lesních dřevin k výsadbě a podobně. To 
vše vyvolává ne zrovna optimistickou náladu v dalším hospoda-
ření a pěstování lesa.
Jak jsem již výše zmínil, nejedná se pouze o jeden problém, ale  
činitelů, se kterými nyní aktuálně doslova bojujeme, je celá řada. 
Určitě všichni vnímáte poslední suché roky, ať už kolem sebe 
nebo v médiích, kdy ubývá vody hlavně té podzemní, ale také po-
vrchová voda se rychle ztrácí a neobnovuje se. Tím  samozřejmě  
trpí  všichni, rostliny, živočichové, celá příroda i naše okolí.
Vraťme se ale k lesu. Loňský rok byl dalším suchým rokem, řekl  
bych za poslední roky patřil k těm nejsušším. Paradoxně  však 
stromy velmi zarodily. Ne však proto, že by měly ideální pod-
mínky, ale jedinec, který strádá, může uhynout, ať jde o rostlinu 
nebo  živočicha, má v sobě zakódováno, rozmnožit se. Bohužel  
tímto se jedinec velmi vysiluje a pokud se bavíme o stromech 
jsou tímto procesem velmi  oslabené, nedokážou čelit vnějším 
vlivům, především hmyzím škůdcům.  
Největším strašákem pro současné lesy, nejen v České repub-
lice, je malý drobný brouček lýkožrout smrkový – lidově spíše 
kůrovec. Ano, setkáváme se s ním již několik let. Ale jak se říká 
všechno souvisí se vším a na vše navazuje. Jak známo lýkožrout 
smrkový napadá především smrk. Pokud  je smrk jako rostlina 
vitální, to znamená zdravý, roste na vhodném  stanovišti, dokáže 
napadnutí částečně eliminovat. Bohužel aktuální změnou kli-
matu a nedostatkem vláhy je smrk čím dál více oslabován, a to 
i na pro něj vhodných stanovištích. Kůrovec – lýkožrout má tak 
všechny trumfy v ruce. Teplo, oslabené  stromy  ve smrkových 
lesích, mírné zimy, žádné nepřátele. 
Takový malý brouček a dokáže tak negativně ovlivnit součas-
né lesnictví. Lýkožrout je v současném stavu na většině uzemí   
republiky téměř neřešitelným problémem. Svým kalamitním 
stavem dokázal doslova paralyzovat současný trh se dřevem. 
Ceny dřeva šly obrovským skokem dolů. Tolik žádaná smrková 
kulatina se nyní prodává pod cenou na mnoha místech za cenu 
palivového dříví a ještě si může zákazník vybírat. Sklady jsou 
přeplněny kůrovcovým dřevem, které nejde na odbyt. Jiné druhy 
dřevin se těží málo. Prioritou je zpracování napadených stromů 
kůrovcem.  Tak se děje v  současnosti  i v obecním lese. Přes-
tože  je  zde smrk oproti borovici daleko méně zastoupen vytě-
žilo se v loni  cca 700 m3  kůrovcem napadeného  dřeva. Letos 
budeme v těžbě kůrovcové hmoty pokračovat. Prognózy nejsou 
nijak potěšující, očekává se znovu hodně suchý rok a kůrovcová 
kalamita by měla mít ještě větší rozsah. Pro některé podniky a 
vlastníky lesa je současný stav velmi kritický až likvidační také 
proto, že kalamitního dřeva je tolik, že se nestíhá zpracovávat. 
Dřevo se prodává za málo peněz a pracovní síla na  zpracování 
dříví  není v dnešní době levná záležitost. Tudíž chybí těžaři, tak-
že i když se někdo snaží a daří se mu stavy lýkožrouta těžbou 

snižovat, naopak sousední vlastník toto kapacitně nezvládá, je 
práce k ničemu. Jinak byl chtěl podotknout, že každý vlastník 
lesa je ze zákona povinen  odstraňovat  napadené stromy. Při  
nedodržení  hrozí vysoké pokuty. Pokud vlastníte tedy les, měli 
byste si tuto situaci pohlídat, případně se obrátit na  odborného  
lesního  hospodáře, který pomůže stromy určit a poradí s dal-
ším postupem. V obecním lese byly zasaženy kůrovcem přede-
vším  lokality na Novinách u Kameňačky, které patří k nejsušším 
místům. Smrky, které rostou hlouběji v lese v dolních částech 
u potoků nejsou zatím  zasaženy, tak doufejme, že tomu  tak zů-
stane co nejdéle. Kdyby se v obecním  lese  kůrovec nevyskyto-
val,  netěžili  bychom. A to z důvodu  současné  cenové krize při 
prodeji dřeva. Těžbou totiž vznikají holiny, které se musí zalesnit 
a to jsou další náklady na obnovu lesa, a to nemluvím o vyžíná-
ní a nátěrech proti okusu zvěř í a dalších činnostech spojených 
s výchovou nového lesa. Kůrovec  neovlivnil  pouze ceny dřeva, 
ale  zamíchal  také  kartami v nabídce sadebního  materiálu. 
Smrkové  sazenice, které se před několika lety ve velké míře vy-
sazovaly nejsou v současnosti žádané a je obrovský nedostatek 
listnatých dřevin. Je málo napěstováno a všichni chtějí sázet  
právě  listnaté dřeviny a ty nejsou. I já jsem měl obrovské problé-
my sehnat sazenice listnáčů pro letošní jarní zalesnění. Do po-
slední chvíle jsem nevěděl, zda budeme vůbec letos zalesňovat.  
Nakonec díky mým známostem a kontaktům se to podařilo, za 
což jsem velmi rád. Ministerstvo  zemědělství  na danou situaci 
ohledně kůrovce reagovalo spoustou nařízeními. Dle mého ná-
zoru měla být tato opatření zavedena daleko dříve. Mimo jiné 
také ve větší míře sázet právě listnaté dřeviny.
V obecním lese sázíme v posledních  letech především listnaté 
dřeviny a to  z důvodu  zvýšení odolnosti  tzv. kostry lesa. Les by 
tak měl být odolnější  vůči  větru, suchu  a také se tímto zvyšuje 
odolnost proti hmyzím škůdcům. V lese zanecháváme po těžbě 
i menší množství drobného  klestu, aby se vytvářela větší vrstva 
hrabanky a les tolik nevysychal.
Práce v lese je a vždy bývala těžká, ale současný stav je opravdu 
velmi náročný. Jednak bojujeme s kůrovcem tím, že se snažíme 
odstraňovat veškeré napadené dřevo z lesa, zatím se nám to 
vcelku daří. Dále pak výrazně ovlivňuje práce v lese současné 
sucho. Musíme zvažovat, kdy zalesňovat - stihnout to tak, aby 
byla v zemi alespoň nějaká vláha pro ujmutí lesní sazenice a tím-
to co nejvíce eliminovat případné ztráty v období sucha. Dříve to 
bylo jednoduché na jaře se sadily převážně  jehličnaté dřeviny  a  
na podzim listnáče.
Příliš pozitivně jsem v úvodu článku nezačínal  a mnoho  opti-
mismu zatím nevidím ani do budoucna. Nikdo si totiž netroufá  
odhadnout, co bude s lesy dále. Jak se bude dále vyvíjet situace 
s kůrovcem, zda doslova „sežere“ všechen smrk a nezačne  na-
padat i jiné stromy. Zřejmě většina z Vás netuší , že lýkožroutů je 
více druhů  a i  tito méně známý dávají  o sobě již vědět, napadají 
i jiné jehličnaté stromy. Jak se podepíšou další povětrnostní vli-
vy - sucho, či silné větry na dalším stavu našich lesů.
Nám nezbývá než přijmout tuto aktuální situaci v českých lesích 
a snažit se v ní co nejlépe orientovat. Naučit se hospodařit tak, 
abychom neustále snižovali rizika,  o kterých  jsem psal v úvodu 
článku a zachovali les budoucím generacím  s vizitkou zachová-
ní hlavní funkce lesa.

Roman Divílek, odborný lesní hospodář

V případě informací či poradenství: tel. 605 350 080.

ZPRÁVA Z OBECNÍHO LESA

Obecní úřad
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FOTBALOVÁ VESELÁ NA JAŘE 2019
Velikonoční svátky oslavíme převážně všichni v kruhu svých 
rodin. Ale pohyb bude i na veselském fotbalovém hřišti.  Všichni 
si přejeme, aby už skončily teploty blízké nule a na velikonoce 
bylo konečně pěkně a příjemně teplo. To co mi pro velikonoce 
o počasí předpovídá právě teď aplikace v mobilním telefonu, 
to vám tu raděj ani psát nebudu, to s tím přáním nemá nic 
společného. Budu věřit, že se meteorologové dnes mýlí a že 
si velikonoční fotbalovou sobotu a neděli všichni náramně 
užijeme.

Soupeře pro velikonoční sobotu budeme mít tradičního a také 
kvalitního. Zápas začne v 16.oo a přijedou k nám fotbalisté 
z Tečovic. Ubývá těch mužstev, které s námi hrají v této soutěži 
každým rokem. Veselá hraje krajskou I.B třídu nepřetržitě 
pátým rokem a už je jen 5  týmů, které všech  pět let stále hrají 
s námi. Patří k nim i Tečovice (dále ještě Lužkovice, Příluky, 
Hulín a Kostelec u Holešov). A svou kvalitou patří v poslední 
době Tečovice ke špičce  v naší  soutěži. Jaro 2018 měli ze 
všech nejlepší a v sezóně  2018-19  se drží spolu s námi  po 
celou soutěž v první pětce. O minulém víkendu to dokonce byly 
Tečovice, které zastavily spanilou jízdu Fryštáku, který po šesti 
přesvědčivých vítězstvích v řadě až v Tečovicích okusil hořkost 
porážky.  Můžeme se tedy těšit na bojovné a vyrovnané utkání.  
Zatím jsme s Tečovicemi na Veselé v I.B třídě 2x vyhráli (4:0 a 
3:2), jednou prohráli (0:2) a naposled před rokem remizovali 1:1 
a prohráli až závěrečný penaltový rozstřel.

Jarní odvetná část soutěže se teprve rozjíždí. O velikonocích se 
bude teprve hrát  5. jarní kolo a dalších  8  je jich ještě před 
námi. Bylo by ale velkým překvapením, kdyby soutěž vyhrál 
někdo jiný než fotbalisté Fryštáku.  Jediná, která jim může 
ještě zkomplikovat prvenství je druhá Mladcová.  Právě týden 
po velikonocích se tyto dva týmy utkají spolu na Mladcové a 
toto  utkání hodně napoví o tom, jak moc bude či nebude závěr 
soutěže dramatický.  Věříme,  že Veselá se bude do konce 
soutěže stále pohybovat mezi prvními, ale ztráta na první místo 
je přeci už jen veliká. Našim cílem je umístění do třetího místa. 

Boj na opačném konci tabulky bude asi dramatičtější. Ale 
hodně bude záležet na tom jak se Kostelci u Holešova rychle 

uzdraví zranění hráči a zda budou schopni získat ve zbývajících  
utkáních o  3-4  body více než jejich konkurenti. Zatím poslední 
tři týmy na jaře nezískali ani bod (Kostelec, Příluky a Slavkov 
p.H.).  Důležité pro boj o záchranu v soutěži budou hlavně 
vzájemná utkání těchto tří týmů.  Z tohoto pohledu se jeví jako 
značně pikantní  utkání posledního červnového kola na Příluku 
(zavítá tam právě Kostelec). 

Hodně se mezi fanoušky fotbalu mluví o letní reorganizaci 
soutěží.  Vše se odvíjí od toho, že se neosvědčila samostatná 
Juniorská liga ligových týmů a ta se v létě po sedmi letech ruší. 
Juniorské týmy se vrací zpět do soutěží mužů. Na Moravě jde 
o 8  týmů. Čtyři budou zařazeny do  III.ligy a čtyři do divize. Aby 
těchto osm týmů nezpůsobilo v soutěžích  sestupovou lavinu, 
tak bude moravská III.liga rozšířena ze  16ti na  18 účastníků. 
A místo dvou divizí po 16  týmech budou divize tři po 14 týmech.  
Soutěže tak  osm juniorek bez problému pojmou a navíc se na 
Moravě stane divize ekonomicky i divácky atraktivnější, jelikož 
to budou mít týmy k sobě výrazně blíže než dosud. Byly obavy 
jak se reorganizace  dotkne našich soutěží, ale ty zůstanou 
nakonec téměř beze změn. Hodně bude záležet zda vítězové  
I.B tříd budou mít zájem postupovat do vyšší třídy. V létě měly 
nárok na postup čtyři týmy, ale zájem o něj nakonec měly jen tři 
a tak nejhoršímu týmu v I.A  třídě (Val. Klobouky) bylo nabídnuto, 
aby ve své třídě zůstal a ten to přijal. Tak i letos se může stát, že 
pohyb v soutěžích bude minimální. 

Radost máme z toho, že se stabilizovala situace kolem našeho 
dorostu. Na ubývající množství fotbalové mládeže zareagoval 
fotbalový svaz už předloni tím, že umožnil oddílům, aby se 
spojovaly vždy dva v jedné věkové kategorii a nastupovaly s 
jedním společným družstvem.  My jsme této možnosti využili 
v tomto soutěžním ročníku v kategorii dorostu a nastupujeme 
společně v jednom týmu s Lužkovicemi.  Na podzim ještě 
dorostenecký tým hledal svou tvář a v krajské soutěži se krčil 
až u samého dna. Složení týmu se ale v zimní přípravě ustálilo 
a jaro už přináší ovoce v podobě  pravidelných bodových zisků. 
Ještě radostnější je, že tito 17ti a 18ti letí kluci už nakukují 
i do týmu dospělých jak u nás na Veselé, tak i v Lužkovicích a 

Spolky - fotbalisti
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pravidelná práce s nimi se vyplácí.  Považujeme za úspěch, když 
se nám podaří v každém ročníku zabudovat do týmu jednoho 
mladého hráče.  Zní to směšně, že jen jednoho, ale i to je 
v našich skromných podmínkách úspěch. Z ročníku 1995 to byl 
Martin Dlabaja, v dalším bohužel nikdo, pak Jan Žaludek a Marek 
Dlouhý (1997), ročník 1998  také nemáme obsazený, z ročníku  
1999 to měl být Sándor Szivák, ale toho jsme  zde dlouhodobě 
neudrželi. V ročníku 2000 máme dva (Miroslav Záhořák a Jan 
Kurtin) a budeme se snažit oběma dát takový prostor, aby byli 
pro nás do budoucna přínosem.

Jak se nám naše práce daří se přijďte podívat i po velikonocích. 

V našich propagačních   skříňkách najdete vždy program na 
následující víkend. A v týdnu můžete sledovat  přípravu a zápasy 
těch nejmenších v žákovských kategoriích. Budeme jen rádi, 
když se vaše děti i aktivně  zapojí do žákovských fotbalových 
tréninků a utkání.  Přijďte mezi nás. 

Vážení naši příznivci a všichni Veselané, za náš fotbalový oddíl  
Vám všem přeje příjemné a pohodové prožití velikonočních 
svátků.  

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

Spolky - fotbalisti
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MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TJ SOKOL VESELÁ  –  JARO 2019 // aktualizace 15.4. 2019 
Datum A. mužstvo - I.B tř., sk. B B. mužstvo – IV. tř., sk. A Dorost – Krajská soutěž, sk. A Žáci mladší – OSA 

doma venku doma venku Doma / Lužkovice venku doma venku 
So 23.3. 6 : 2   Fryšták B 15.oo  Luhačovice PÁ 17.3o xxxxx xxxxx 
Ne 24.3. Chropyně   15.oo   1 : 6  3 : 5   
So 30.3.  2 : 0 Trnava 15.oo  2 : 1  xxxxx xxxxx 
Ne 31.3.  Příluky  15.oo 1 : 0  Lidečko  10.oo    
So 6.4. Hulín  15.3o   Lhota u Mal. 15.oo  3 : 2  Štípa ST 17.oo 
Ne 7.4. 1 : 5   0 : 3 kont.  Fryšták  10.oo   
So 13.4.  1 : 5 Neubuz  15.3o  2 : 1  Halenkovice ST 17.oo  
Ne 14.4.  Holešov  B  10.15 8 : 2  Dol. Bečva  10.oo  6 : 2  
So 20.4. Tečovice  16.oo     Val. Klobouky 13.oo  Tlumačov SO 14.oo 

Ne 21.4.    Zádveřice 13.oo     
So 27.4.   Racková  16.oo    Spytihněv ST 17.oo  
Ne 28.4.  Kostelec  16.oo   Kateřinice  10.oo    
So 4.5. Fryšták  16.3o     Holešov 10.oo  Jaroslavice ČT 16.3o 

Ne 5.5.    Komárov 16.3o     
So 11.5.  Mladcová  16.3o     Lukov  ST 17.oo  
Ne 12.5. 

 
  Hř. Újezd  16.3o  Louky  B 10.oo    

So 18.5.    Provodov B 17.oo     Příluky  ST 17.oo 
Ne 19.5.  Malenovice  17.oo    Vlachovice  14.oo   
So 25.5. Slavkov p.H. 17.oo      Fastav ST 17.oo  
Ne 26.5.    Kudlov  17.oo Chropyně 10.oo    
So 1.6.   Lužkovice B 17.oo   Vel. Karlovice 10.oo Kostelec ST 17.oo  
Ne 2.6.  Lužkovice A 17.oo       
So 8.6.    Louky B  17.oo    Tečovice ČT 17.oo 
Ne 9.6. Louky A  17.oo    Kelč  10.oo    
So 15.6.  Jaroslavice 17.oo    Vizovice  14.oo Fryšták ST 17.oo  
Ne 16.6.   Všemina 17.oo      

Rozlosování TJ SOKOL VESELÁ - jaro 2019
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Spolky - hasiči

EVROPSKÝ DEN OBĚTÍ
Při pohledu do kalendáře dne 22. 2. si spousta lidí pomyslí, že jde 
o pěkné datum. Avšak určitá skupina lidí se zamyslí nad tím, jak 
jim pár vteřin změnilo život. Toto datum nám všem připomíná 
den obětí trestných činů. Tito lidé se ocitli v obtížné životní situ-
aci, která v mnohých případech zasáhla i jejich blízké. Je vhodné 
těmto lidem vzdát respekt a podpořit je k znovunalezení pevné 
půdy pod nohama. Za tímto účelem slouží poradny pro oběti 
trestných činů pod Probační a mediační službou, které vznikly 
díky projektu „Proč zrovna já? II“. Snahou všech poradců po celé 
České republice je zvýšit všeobecné povědomí o právech obětí 
trestných činů a dopomoci obětem zvládnout nastalou situaci. 
Příkladem může být případ klienta F. P., který se stal obětí do-
pravní nehody, v důsledku které měl vážná poranění končetin na 
levé straně těla. Dva měsíce byl upoután na nemocniční lůžko, 
byl nucen podstoupit několik operací a po propuštění se nemohl 
vrátit do svého bytu ke své manželce – byt se nacházel v byto-
vém domě bez výtahu a jeho zdravotní indispozice mu nedovo-
lovala chodit do schodů. Naštěstí se mohl dočasně nastěhovat 
ke své dceři, do jejíž bytu se bez problémů dostal. Pachatel byl 
obviněn z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V současné 
chvíli se čeká na soud. 
Klient po několika setkáních s poradkyní připustil, že duševně 
toto trauma nezpracoval a proto využil zdarma služeb psycho-
terapeuta. Následně sepsal prohlášení oběti o dopadech trest-
ného činu na jeho život, které slouží soudu jako důkazní mate-
riál a může soudu pomoci lépe pochopit, jak oběti daná nehoda 
ovlivnila život. Následně ve spolupráci s právníkem z registru 
poskytovatelů pomoci obětem zahájili proces vyčíslování od-
škodnění za vytrpěné bolesti, které může v rámci trestního řízení 
nárokovat. 

Našim primárním cílem je, aby se oběť dověděla o svých prá-
vech, o postupech jednotlivých orgánů činných v trestním říze-
ní, objasnit jí, co může žádat. Každá oběť potřebuje individuální 
přístup. Disponujeme řadou kontaktů na odborníky a pomáhají-
cí profese. Našim klientům můžeme v indikovaných případech 
nabídnout i služby psychoterapeuta zdarma. Díky tomu může 
být pomoc obětem poměrně široká. Snažíme se našim klientům 
poskytnout podporu, poradenství, ale i pomoc s konkrétními kro-
ky k nápravě vzniklých následků.
Nelze vrátit čas, nelze nikterak ovlivnit následky, ale lze s nasta-
lou situací pracovat tak, aby dopady na člověka, který se ocitl 
v nesprávný čas na nesprávném místě, byly pokud možno co 
nejmenší, a nebyl na vše sám.

Bc. Iveta Holomková, poradce pro oběti trestných činů 
v okresech Zlín a Kroměříž

Poradna pro oběti Zlín
adresa: 64. budova areálu SVIT, Šedesátá 7015/7055, Zlín 
poradce: Bc. Iveta Holomková
mob.: 725 807 099
e-mail: holomkova.pms@gmail.com
web: www.pmscr.cz

Srdce s láskou darované
Žáci naší školy, kteří pracují v lidovém souboru Laštověnka, navštěvují 
s kulturním programem několikrát do roka Domov pro seniory Lukov. 
Dělají radost klientům tohoto domova – starým lidem, kteří se o sebe 
již nedokáží sami postarat. Babičkám a dědečkům jsme darovali srdce 
před dvěma lety. Při návštěvách domova seniorů jsme si všimli, že se 
o spokojenost, zdraví i pohodlí starají velmi obětaví lidé – zdravotní 
sestry, lékaři, kuchařky, uklízečky… Nevíme, jestli je rodiny klientů za 
jejich práci pochválí. Proto jsme se rozhodli, že to uděláme my. Jejich 
práce je přece nesmírně náročná, protože staří lidé jsou nemocní, ubý-
vá jim sil, mnohdy jsou nespokojení se svým životem, protože všechno 
hezké už prožili. O to cennější je, aby lidé, kteří se o ně starají, uměli 
rozdávat pohodu, radost, pochopení, optimismus. A my si myslíme, že 
právě v tomto zařízení pracují laskaví a obětaví zaměstnanci. Za to jim 
patří obrovský dík!
I když ještě neznáme výsledné hodnocení této soutěže, ve veřejném 
hlasování jsme (možná i díky Vašemu hodnocení) získali 554 hlasů, 
což nám zajistilo 71. místo ze 172 prací. Prezentaci této aktivity na-
jdete na webových stránkách http://srdce.age-management.cz/. Velké 
poděkování za motivaci a vedení dětí si zaslouží paní vychovatelka 
Trtílková. 

Ladislava Čočková

ZŠ a MŠ Veselá



ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

Za okny školy je již překrásné jaro, pomalu se přesouváme do 
čtvrtého čtvrtletí školního roku. I když nás sluníčko táhne ven, 
školních povinností se ještě nějakou dobu nezbavíme. Aby ne-
byla škola nuda, stále přemýšlíme, jak bychom výuku zpestřili a 
obohatili. I tentokrát jsme navštívili celou řadu zajímavých akcí. 
Na konci ledna jsme jeli na výchovný koncert s názvem „Alen-
ka v říši hudby“ do Kongresového centra ve Zlíně. Velmi hezkým 
hudebně vzdělávacím programem nás spolu se Slováckým ko-
morním orchestrem provázela dívka Alenka. Dobrodružná cesta 
říší hudby nás seznámila s tím, co je to symfonická hudba, opera 
nebo balet, poznávali jsme díla slavných skladatelů. V závěru 
hudebního příběhu Alenka zachrání obyvatele tohoto světa. 
Díky naší žákyni Anitce Kovářové a jejímu strýci, který v Kongre-
sovém centru pracuje, jsme před koncertem nahlédli do technic-
kého zázemí Kongresového centra, podívali jsme se do místnos-
ti, odkud se ovládá osvětlení a zvuk, což bylo velmi zajímavé.

Pokračovali jsme v projektu s názvem Malá technická univerzi-
ta, tentokrát s názvem Malý architekt. Své síly spojili předško-
láci s prváky a druháky a společnými silami vytvářeli základy 
domů a „ochutnali“ práci architekta. /1/

V měsíci únoru u nás proběhl projektový den s názvem „Veselé 
zoubky“, který vyhlašuje společnost dm drogerie markt s.r.o. Cí-
lem tohoto programu je pomoci dětem a jejich rodičům zorien-
tovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního 
kazu. Za účast v projektu obdrželi žáci preventivní balíček s po-
můckami na péči o chrup od vyhlašovatele soutěže. /2/

Další preventivní akcí – tentokrát zaměřenou na prevenci úrazů 
v dopravě a bezpečnost na silnicích – je každoročně pořádaná 
beseda s pracovníkem Dopravního hřiště Malenovice Martinem 
Dřevojánkem. Žáky velmi oblíbená beseda je průpravou k získá-
ní vědomostí pro chodce a budoucí cyklisty. /3/

S písničkovým pořadem Zpívánky u nás ve škole vystoupil hu-
debník Kamil Čapčuch. Pod jeho vedením jsme si zopakovali 
pojmy z hudební výchovy a také jsme si zazpívali. /4/

Každoročně na jaře vyhlašujeme pro všechny dobrovolníky vý-
tvarnou soutěž. Letošní téma Kytička bylo dětmi i žáky krásně 
zpracováno. Chodba v přízemí školy rozkvetla všemi barvami. 
Výrobky odevzdalo třicet šest soutěžících. Věřím, že tvoření si 
užili malí i velcí.
Tradicí se pomalu stává i Noc s Andersenem. Akci pro naše 

žáky připravuje paní knihovnice Katka Sobotíková, k ruce je jí 
paní vychovatelka Květa Trtílková. Letošním tématem byl spiso-
vatel Ondřej Sekora a jeho dílo. A protože Ondřej Sekora velmi 
mile nahlíží do světa hmyzu, přizvala paní knihovnice na bese-
du pana Petruželku, který se dlouhodobě věnuje včelařství, aby 
žáky seznámil se společenstvím včel. Po jeho besedě následo-
vala práce s dílem spisovatele Sekory. Čtvrťáci v knihovně pře-
spali ve „spacácích“ a ráno se – plní společných zážitků - rozešli 
domů. /5/

ZŠ a MŠ Veselá
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1. Vyzkoušeli jsme si práci architekta.

2. Za účast v projektu Veselé zoubky jsme dostali balíček od společnosti dm markt. 3. Martin Dřevojánek nás seznamuje s pravidly bezpečnosti na silnici.

4. S panem Kamilem Čapčuchem jsme si s chutí zazpívali. 5. Součástí Noci s Andersenem byla beseda s panem Petruželkou, který umí o včelách zajímavě vyprávět.



                              PaedDr. Ladislava Čočková (text a fotografie)

Fotografie ke všem akcím školy si můžete prohlédnout na našich stránkách http://skola.vesela.sweb.cz/fotogalerie.htm.
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Jedno školní dopoledne jsme navštívili v prostorách Filmových 
ateliérů ve Zlíně (Kudlově) Filmový uzel Zlín. Pod vedením zku-
šené lektorky jsme se dozvěděli o principech animace, vyzkou-
šeli jsme si základy tvorby příběhu. Pak jsme se rozdělili na 
skupiny a v rámci týmové práce si jednotlivé skupiny vyrobily 
vlastní scénu, postavy a samotný krátký animovaný snímek. Za 
použití speciálního animačního softwaru jsme použili metodu 
STOP MOTION animace. /6/

V pátek 29. března jsem se sešli s žáky škol v Neubuzi a ve Vše-
mině v naší „Veselance“, abychom si zasoutěžili v recitaci a ve 
zpěvu. Na pódiu vystoupili vždy dva žáci za ročník a školu, kte-
ří vyhráli školní kola ve zmíněných disciplínách. Devítičlennou 
porotu, která výkony hodnotila, tvořili starostové či místosta-
rostové tří obcí, zástupci škol i knihoven. Výkony byly úžasné, 
v konkurenci jsme se neztratili. V recitaci získala první místo 
v kategorii prvních tříd Markéta Čočková s básní Lekavá babička, 
druhé místo za druháky obsadila Leona Jarošová, která přednes-
la báseň Hladová. Za třeťáky se umístila na druhém místě Nikol 
Šínová s básničkou Bleší cirkus, třetí místo v kategorii třetích tříd 
obsadila Anita Kovářová, která přednesla báseň Koně. V pěvecké 

soutěži se na prvním místě za prváky umístila Markéta Čočková 
s písní Kukulenka a na třetím místě Lukáš Kučera, který zazpíval 
písničku Travička zelená. Leona Jarošová s písničkou Marjánko 
obsadila mezi druháky třetí místo. Reportážní fotografie z této 
akce si můžete prohlédnout na webových stránkách školy i na 
stránkách Horního Podřevnicka. /7/

Zástupci naší školy nemohli chybět v dopravně bezpečnost-
ní výtvarné soutěži pro děti s dopravní tématikou „Lesní cesty, 
motorismus a životní prostředí“, kterou vyhlašuje Město Vizovi-
ce v rámci národní strategie BESIPu Zlínského kraje. Odevzdali 
jsme deset výtvarných prací. Při slavnostním vyhodnocení ve 
Vizovicích dne 4. dubna byli všichni účastníci odměněni drob-
nými dárky. Výtvarné práce si můžete prohlédnout na chodbách 
Městského úřadu Vizovice v budově hasičské zbrojnice. /8/

Z výčtu aktivit, které jsme v uplynulém období prožili, je zřejmé, 
že jsme se ve škole skutečně nenudili. A protože školní rok ne-
končí, máme před sebou ještě spoustu zážitků.
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6. Prací ve Filmových ateliérech Zlín jsme byli nadšení.
8. Slavnostního předávání odměn za účast ve výtvarné

 dopravní soutěži se mimo jiné zúčastnil i náš pan starosta.

7. a) Porota odvedla výbornou práci. 7. b) V recitační soutěži Jarní sluníčko se umístily dvě naše třeťačky.

7. c) Naši prváčci obsadili v pěvecké soutěži Ptáček zpěváček první a třetí místo. 7. d) Pro děti, které se zapojily do tance, připravily Lollipopz diplomy a drobné odměny.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

Leden
Juliána Surovcová  85 let
Jiří Krhánek   55 let
Soňa Urbanová  55 let

Únor
František Kocháň  85 let
Josef Válek   75 let

Březen
Jaroslav Moučka  65 let
Milena Ševců  60 let
Pavel Kadlček  50 let

Duben
Marie Hradilová  75 let
Jaroslav Čoček  55 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Michael Šujan
Matěj Papež
Dorota Bednaříková
Ema Čalová
Hugo Křížka
Adam Cholasta
Erik Pechal
Sebastian Záboj

ÚMRTÍ
Josef Čurda
Josef Gregořík
Zdeňka Plšková
Jaroslav Rychta
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Dne 23. března 2019 proběhl již 5. ročník hokejového turnaje o putovní po-
hár Mikroregionu Slušovicka a veselské družstvo se umístilo na krásném 
4. místě, za což všem hráčům patří velké poděkování.     

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 
24. května od 14 do 22 hod. a v sobotu 25. května od 8 do 
14 hod. v klubovně hasičské zbrojnice.

FOTOREPORT: POKROK VE VÝSTAVBĚ VESELÁ 130

Byt o dispozici 1+kk. Celkem budou vybudovány 4 byty 1+kk v přízemí a 1. patře.

Bývalý kinosál, po rekonstrukci zde vznikne centrum volného času.

V podkroví vzniknou byty o dispozici 3+kk a 4+kk.


