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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ

Vážení spoluobčané,

V tomto čísle se dočtete:

konec července je pro Veselou obdobím, kdy
slavíme pouť sv. Anny. Při této příležitosti
jsme pro vás se zastupiteli připravili ve víkend
26. – 28. července 2019 spoustu kulturních,
sportovních a zábavních aktivit.

Projekty, Sociální bydlení
Odpadové hospodářství
Kopané v obci je 55

Vezměte tedy příbuzné a známé a přijďte se
(po)bavit. Všichni jste srdečně zváni.

Činnost SDH Veselá
Zprávičky z veselské školičky
a mnohé další

Daniel Juřík, starosta
Pouťový program najdete na poslední str. 16.

Obecní úřad

PROJEKTY
I.
Jsem velmi rád, že se v roce 2013 obec Veselá zapojila do Integrovaného plánu rozvoje území Zlína – IPRÚ, kterého se účastní celkem
8 obcí a 3 města. Co to vlastně je a jaký to má pro Veselou přínos?
Tento plán má za cíl zajistit prosperitu vymezeného území, popisují
se zde konkrétní problémy a potřeby, které budou naplněny realizací
konkrétních projektů. Tento plán je schválen na období 2014 - 2020
a byla zde alokována cca 1 miliarda, ze které se podařilo doposud
ukrojit necelých 10 milónů pro přebudování bývalého obecního úřadu na sociální bydlení. Dalších cca 7 miliónů máme přislíbeno v rámci sekce dopravy a technické infrastruktury na projekt s názvem
„Rekonstrukce a výstavba chodníků a smíšené cyklostezky v obci
Veselá“. Tento projekt je sdruženou investicí ve spolupráci s Ředitelstvím silnic zlínského kraje (ŘSZK), které spravuje krajský majetek =
silnici napříč obcí. Hlavním úkolem celého projektu je zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v obci a zajištění bezpečného přecházení
chodců. Projekt obsahuje rekonstrukci stávajících chodníků podél
hlavní silnice III/4918 (která je majetkem kraje a ve správě ŘSZK),
dále vybudování nového chodníku (směrem na Klečůvku po vyhlídkový altán a část chodníku před obecním úřadem), úpravu stávajících vchodů, sjezdů k nemovitostem právě podél krajské silnice a
vytvoření bezbariérového užívání. Rekonstrukce chodníků začíná
u č. p. 109 (Čočkovi). Bude provedena také úprava zastávky u školy,
místo pro přecházení u Ševcového č. p. 26 a první etapa rekonstrukce chodníků bude ukončena u č. p. 199 (p. František Gajdošík), protože zde nám končí majetkové vlastnictví pozemků pod chodníkem.
Projektové práce jsou v plném proudu a na první část je již vydáno
stavební povolení. Oﬁciální podání žádosti musíme stihnout do konce tohoto roku. K žádosti se samozřejmě dokládá nespočet příloh a
jednou z nich je právě stavební povolení s nabytím právní moci. Další etapu přípravy rekonstrukce chodníků bych chtěl začít jednáním
s ŘSZK ohledně majetkoprávních vztahů a pak by mělo následovat
geodetické zaměření a následně studie pro připomínkové jednání
s dotčenými orgány.
Věřím, že realizací výše uvedených projektů v rámci IPRÚ zvýšíme
bezpečnost pohybu chodců a cyklistů v obci, ale také zvelebíme
obec a připravíme možnost sociálního bydlení, což je jednou z hlavních priorit nejen mých, ale celého vedení obce.
II.
Zastupitelstvo obce Veselá, projednalo a schválilo zpracování a podání žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR k projektu „Rozšíření separace odpadů v obci Veselá“. Žádost bude podána do podzimní výzvy Operačního programu Životní prostředí a rádi
bychom z dotace pořídili zejména nové velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad, které bude možno svážet obecním vozidlem a
nebudeme tak odkázáni na svoz externích ﬁrem. Dále bychom rádi
nakoupili kontejner na tabulové sklo, zastřešený kontejner na papír
a nádoby o objemu 240 l na plasty do domácností.
Daniel Juřík, starosta

Jak jste si jistě všimli, za budovou školy byla vybudována nová multifunkční hrací plocha. V rámci tohoto projektu, na který jsme získali dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje, ještě dojde k překrytí nevzhledného
septiku gumovou dlažbou, instalaci ruských kuželek
a laviček na školní zahradě i v jiných částech obce.
Lavice typu „Áčko“, tj. dvě lavice se stolem, bude
umístěna u hřiště s umělým povrchem a další lavice s opěradlem bude instalována v dolní části obce
„Na kopečku“. Nyní čekáme na dodání odjednaného
inventáře. Co je velmi sympatické, v tomto projektu
se klade důraz na použití materiálů a výrobků z recyklovaných odpadů.
Kateřina Winkler, zastupitelka

Vážení občané,
před nedávnem jsem obdržel dopis od Karla Ferschmanna - předsedy Poslanecké sněmovny pro životní prostředí a zemědělství - a myslím, že bychom se nad jeho
zněním měli zamyslet. Tento dopis je zaměřen na omezení počtu sečení trávníků na zahradách a veřejných
plochách. Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho,
bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak
se s touto situací vyrovnat. Jedním z nich je i omezení
počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy
a v konečném důsledku může místo trávníků zůstat jen
holá zem, která odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a
eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a
v případě dešťů pak voda po holé zemi pouze steče pryč
namísto toho, aby se vsakovala. Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu
řešení pro uchování vody v půdě, ale také je řešením
jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací
teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň
o něco snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se stává stabilnější a snadněji
odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční
paprsky a poskytuje životní prostor pro to, aby v půdě
pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe
se udrží přímo na místě. Konečnou úpravu trávníků lze
poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem
na skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné pro
vývoj a udržení některých druhů rostlin především trav a
květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy
v přírodě.
Chtěl bych Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení
pomůžete nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu
klimatu v okolí. A tam, kde to není nezbytné, ponechejme, prosím, travní porost bez sekání. Vedlejším efektem,
nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých ﬁnančních prostředků. Předem (i za přírodu) děkuji.
Daniel Juřík, starosta
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SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VESELÁ – SPLNĚNÍ
PODMÍNEK ŽADATELE
Od listopadu 2019 bude v obci Veselá k dispozici šest sociálních
bytů, jež jsou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopny plnit
povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení stanovené pro IROP, technické parametry, ﬁnanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními
byty, které jsou uvedeny ve Speciﬁckých pravidlech pro žadatele
a příjemce 61. výzvy IROP. K dispozici je 6 nájemních bytů se
základním vybavením v režimu sociálního bydlení, z toho čtyři
byty 1+kk, jeden byt 3+kk a jeden byt 4+kk. Sociálním bytem
se dle těchto pravidel rozumí standardní bytová jednotka se
základním vybavením bez nábytku (byt je vybaven umyvadlem,
sprchou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou).
Záměrem je nabídnout dostupné nájemní sociální bydlení, které
umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. Jedná se o následující speciﬁcké cílové skupiny:
• Muži a ženy v seniorském věku – jedná se o obyvatele obce Veselá v seniorském věku, tato cílová skupina je řešena minoritně
při splnění speciálních kritérií deﬁnovaných Speciﬁckými pravidly pro žadatele a příjemce pro 61. výzvu IROP.
• Osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu – jedná se o osoby, obyvatele obce, kteří dostali výpověď z nájemního bytu a
kterým zejména ﬁnanční situace nedovoluje nalézt samovolně
vhodný byt v obci Veselá nebo v blízkém okolí. Pro stanovení
orientačního počtu cílové skupiny zde byly zahrnuty i osoby, kterým končí nájemní smlouva a nebude jim s největší pravděpodobností prodloužena.
• Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie,
zemnice), osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např.
osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem
majitele.
• Osoby využívající ubytování v nízkoprahovém zařízení – noclehárna popř. veřejná komerční ubytovna – osoby, kterým ﬁnanční
situace a životní styl nedovolují zřídit si trvale bydlení.
• Osoby využívající ubytování v azylových domech v dostupném
okolí obce Veselá (muž/žena s dítětem/dětmi, celé rodiny, muž/
žena) a současně jsou osobami působícími jakýmkoliv způsobem v obci Veselá.
• Osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel bez jiné možnosti bydlení. Jsou jimi zejména ty osoby, jež pracují přímo
v obci Veselá nebo v jejím nejbližším okolí, avšak výdělek těmto
osobám nedokáže pokrýt výdaje na samostatné bydlení ve výši
nájemného.
• Osoby obývající byt bez právního důvodu, tedy v nezákonně obsazené budově na území obce Veselá.
• Osoby propuštěné z výkonu trestu.
• Invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě.
Veškeří nájemníci, kteří budou v případě zrealizování projektu
využívat podpořené byty, budou splňovat podmínky stanovené Speciﬁckými pravidly pro žadatele a příjemce pro 61. výzvu
IROP.

• Nájemní smlouvu k bytu příjemce dotace „Obec Veselá“ uzavře
pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 % členů užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku,
tj. ve věku 15 až 64 let, nájemní smlouva se případně uzavře i
s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů
užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj.
ve věku 15 až 64 let).
• Nájemní smlouva bude uzavřena pouze s osobou, která nemá
uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nebude mít ve vlastnictví ani
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Podmínky nájmu, vlastnictví, spoluvlastnictví budou splňovat všechny osoby užívající domácnost
sociálního bydlení.
• Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že
její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek
průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ(k 1. 6. 2019 je průměrná mzda 31 868 x 0,6 = 19 120,-) a dle koeﬁcientu, jež je
stanoven pravidly IROP na ohled počtu členů v domácnosti). Při
obsazování jednotlivých bytů bude bráno na zřetel doporučení
maximální rozlohy sociálního bydlení v IROP k počtu osob v domácnosti, což je stanoveno u bytu 1+kk - 1 osoba, u bytu 3+kk
– 3 osoby a u bytu 4+kk je minimum 4 osoby.
• Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží
osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy:
a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost
se 2 členy;
b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost
se 3 členy;
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost
se 4 členy;
d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost
se 5 a více členy;
• Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období
od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu
uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční
příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná
ČSÚ je/bude umístěna také na webových stránkách MMR.
• Do započitatelných příjmů osoby, u níž insolvenční soud určil
jako způsob řešení úpadku oddlužení formou plnění splátkového kalendáře v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, v platném znění, se tyto soudem určené
splátky a případné další mimořádné splátky nezahrnují. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje
podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
v platném znění.
• Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.
Zpravodaj obce Veselá
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• Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. Při obnovení nájemní
smlouvy není přihlíženo k minimálnímu počtu ekonomicky produktivních obyvatel ve společné domácnosti.
• Pokud jsou uspokojení všichni žadatelé z cílových skupin daných výzvou v dané lokalitě, a příjemce není schopen zajistit
nájemníka z cílových skupin daných výzvou, lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do
cílových skupin daných výzvou anebo nesplňuje podmínky pro
uzavření nájemní smlouvy dle těchto Pravidel. Nájemní smlouva s osobou nepatřící do cílové skupiny sociálního bydlení IROP
může být uzavřena maximálně na jeden rok. Příjemce, kterým
není obec, informuje obec o záměru pronajmout podporovaný
byt osobě, která nepatří do cílové skupiny a/nebo nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle této výzvy, a daná obec
má právo obsadit byt jinou osobou z cílových skupin daných vý-

zvou, pokud je k dispozici.
• V případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být nejpozději do tří měsíců od vyklizení sociálního bytu uzavřena nová
nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny. V odůvodněných
případech může být lhůta pro uzavření nové nájemní smlouvy
prodloužena.
• Po dobu udržitelnosti projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce. Sociální prací je myšleno poskytování sociální služby podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, nebo
další sociální práci, jejímž gestorem je kvaliﬁkovaný sociální
pracovník.
Jana Janíková, zastupitelka
Žádosti o sociální bydlení lze předkládat na Obecní úřad
Veselá od 2. 9. 2019.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VESELÁ U ZLÍNA
Obec Veselá se cíleně podílí na sociální politice státu. Jednou z aktivit je řešení problematiky sociálního bydlení. V rámci Integrovaného
regionálního operačního programu se podařila adaptace bývalého
Obecního úřadu č. p. 130, kde z nebytových prostor vzniklo pro potřeby sociálního bydlení šest bytů se základním vybavením v režimu
sociálního bydlení, z toho čtyři byty 1+kk, jeden byt 3+kk a jeden byt
4+kk se základním vybavením. Byty jsou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení.
Součástí rekonstrukce byl i záměr vytvořit Komunitní centrum obce.
V prvním nadzemním podlaží je k tomuto účelu vyčleněno 120 m2,
které budou sloužit k zájmovým činnostem a setkávání občanů.
Obyvatelé obce jsou zváni na Den otevřených dveří, který se bude
konat v den veselské pouti 28. 7. 2019 od 15:00 do 17:00. Zastupitelé
obce budou provázet zrekonstruovanými prostory a jsou připraveni
zodpovědět otázky spojené se smluvní nabídkou nových bytů.

Projekt

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI VESELÁ
U ZLÍNA
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je vytvořit dlouhodobě dostupné nájemní sociální bydlení v obci Veselá u Zlína, které
umožní sociálně vyloučeným osobám vstup do nájemního vztahu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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MAS Vizovicko a Slušovicko informuje ...
Nové Mikrojesle Komínek
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. bude na základě úspěšně
podané projektové žádosti od 1. 7. 2019 realizovat projekt Mikrojesle Komínek na Palackého náměstí 365 ve Vizovicích.
Tato bezplatná služba péče o děti od 6 měsíců do 3 let včetně je
určena pro rodiče (zákonné zástupce) z Vizovicka a Slušovicka,
kteří jsou zaměstnaní, podnikají, hledají si práci, rekvaliﬁkují se
nebo studují.

Nové mikrojesle Vizovice
od 1. 7. 2019 na Palackého náměstí 365 ve Vizovicích

ZDARMA
• individuální profesionální péče o děti v pracovní dny v době podle dohody
• malá skupina max. 4 děti v daném okamžiku – místa může sdílet více rodin
• možnost pravidelné celodenní docházky i nepravidelné jen pár hodin týdně
pro děti od 6 měsíců do 3 let včetně, jejichž rodiče jsou zaměstnaní, podnikají,
aktivně hledají práci (uchazeči o zaměstnání - ÚP), rekvalifikují se nebo studují

Provoz mikrojeslí bude zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm
hodin denně i v době letních prázdnin.
Své děti můžete přihlašovat na emailu: zuzana.navratilova@masvas.cz. Více informací a přihlášky dětí ke stažení najdete na
www.masvas.cz. Vaše případné dotazy zodpovím na telefonu
774 348 953.

PŘIHLÁŠKY
na e-mail: zuzana.navratilova@masvas.cz nebo na tel. 774 348 953

Těšíme se na Vás J

mikrojesle

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Více informací na www.masvas.cz, podrobnosti na: www.mikrojesle.mpsv.cz

Těšíme se na Vás a Vaše děti
Mgr. Zuzana Navrátilová

Program rozvoje venkova
V rámci třetí výzvy v Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila
MAS Vizovicko a Slušovicko bylo přijato celkem 12 projektových
žádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby bylo podáno
7 žádostí.
Ve Fichi 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních
podniků a služeb a uvádění produktů na trh - nezemědělské činnosti bylo podáno 5 projektů.
Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový
výbor o podpoře 5 žádostí s celkovou výši požadované dotace
856 870 Kč.

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. zve ke spolupráci neziskové organizace
Neziskové organizace zabývající se více než 2 roky činností
s dětmi a mládeží mohou získat na 3 roky dotace na své aktivity
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
ve vyhlášené výzvě „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“ prostřednictvím MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která
připravuje podání projektové žádosti a nabízí partnerství zájemcům o zapojení do tohoto projektu. Více informací získáte na
emailu: zuzana.navratilova@masvas.cz nebo na telefonu 774
348 953. Podrobnosti o výzvě najdete na www.opvvv.msmt.cz.
Mgr. Zuzana Navrátilová

Do této chvíle tedy byla mezi zemědělce, podnikatele a zpracovatele působící na území vizovicka a slušovicka rozdělena částka přesahující 6,6 mil Kč.
ng Ondřej Štach
Ing.

Pomáháme školám s čerpáním prostředků ze Šablon II.

Polytechnika v MAP II.

Před více než rokem vyzvalo MŠMT ve výzvě Šablony
II mateřské a základní školy (také střediska volného času,
školní družiny a kluby) k čerpání 6 miliard korun. Výzva umožňuje pro účely realizace aktivit i pořízení pomůcek, mimo jiné
například možnost pořídit hardware a digitální techniku. V rámci
šablony Využití ICT ve vzdělávání je přímo jedním z výstupů vedle samotné výuky také nákup mobilních zařízení, tj. tabletů, nebo
notebooků.

V rámci podpory polytechnického vzdělávání v projektu Naše
škola - naše radost II. jsme pořídili lis na odznáčky, tzv. buttonkovač, se kterým jsme se představili na akci Odpoledne s Mikroregionem Slušovicko. Děti si vymalují předtištěný obrázek a
za naší asistence si mohou samy vyrobit odznáček, magnetku
nebo zrcátko.

Velmi často školy využívají aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů, doučování dětí a žáků nebo oblíbené projektové dny.
Některé školy zvolily možnost ﬁnancování nových zaměstnanců
jako např. psychologa, asistenta pedagoga či v mateřských školách chůvy.

Bc. Alena Rasochová

Školy budou mít možnost si od nás půjčit buttonkovač na své
akce.

MAS Vizovicko a Slušovicko poskytuje v této oblasti
bezplatné poradenství a metodickou pomoc při zpracování
Žádosti o dotaci i průběžných půlročních zprávách o realizaci.
Poslední možnost pro podání žádosti je 28. 6. 2019, přičemž
vyčerpáno je necelých 50 % alokace.
Ing. Renata Štachová

Zpravodaj obce Veselá
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
FYZICKÁ ANALÝZA ODPADŮ VE VESELÉ
CO JSME ZJISTILI Z NAŠICH ODPADŮ A JAK DO TOHO
ZAPADÁ ECONIT?
Nedávno jsme si nechali zpracovat analýzu současného stavu
odpadového hospodářství v naší obci Veselá. Analýza tzv. „od
stolu“ ukázala, že míra třídění v naši obci je pouhých 21 %.
Pro představu, jak nízké je toto procento, je potřeba si uvědomit
nadcházející zpřísnění legislativy. Během pár let (rok 2024) bychom dle zákazu skládkování měli dosáhnout alespoň 60% míry
třídění, abychom neplatili za skládkovné až čtyřnásobek aktuální ceny (aktuální cena je momentálně 500 Kč/t).
Abychom zjistili, co za odpad se v černých popelnicích skrývá a
tedy jaký je potenciál třídění, bylo zapotřebí uskutečnit fyzickou
analýzu odpadu. Výsledky analýzy nám měly ukázat, jak lépe
nastavit odpadové hospodářství tak, aby bylo třídění pro občany
snazší a vedlo ke snížení směsného komunálního odpadu a ke
zvýšení míry třídění.
Fyzická analýza proběhla ve čtvrtek 13. června v prostorách parkoviště u fotbalového hřiště na vzorku cca 400 kg směsného
komunálního odpadu, který jsme nechali sesbírat v naši obci.
Odpad se roztřídil na 20 složek, přičemž každá složka se zvážila
a zaznamenala. Výsledky této analýzy byly překvapující.
Až 70 % odpadu z domovních (černých) popelnic se dá ještě vytřídit.
Mezi využitelnými složkami byl například zelený kompostovatelný odpad ze zahrad a kuchyní, který tvořil až 20 %. Papír a
plast tvořily dohromady víc jak 10 % analyzovaného odpadu, což
v kilogramech činilo 42 kg. Dalšími složkami, které jsme podle
množství sestupně seřadili, byly následující: stavební odpad (9,8
%), textil (4 %), sklo (3,5 %), kov (3,2 %). Odpad dále nevyužitelný,
tedy opravdový směsný komunální odpad, se vyskytoval v popelnicích v množství 120 kg z celkových 394 kg (30 %).
Graf odpadů sesbíraných v naši o bci v červnu 2019

Analýzu odpadu provedla partnerská nezisková organizace Institut Cirkulární Ekonomiky a společnost JRK Česká republika.
Celá akce měla navíc edukativní přesah ve chvíli, kdy k analýze
byly přizvány děti z místní základní školy. Jeden z pracovníků
neziskové organizace pokládal dětem místy až záludné otázky
zaměřené na třídění odpadu, avšak musíme školáky pochválit,
že si s dotazy hravě poradili.
Odpovědí na výsledky analýz bude adresná evidence odpadů
ECONIT, díky níž se stane třídění pro občany pohodlné a zároveň každý občan, který obec podpoří ve zvyšování míry třídění
a snižování množství směsného komunálního odpadu, bude odměněn jednoduchým ﬁnančním bonusem. Navíc dostane obec
cenná data o svém odpadovém hospodářství, což v budoucnu
pomůže celý systém zefektivnit a zamezit tak zvyšování nákladů, které očekáváme s příchodem nové legislativy.
Náklady na likvidaci odpadů v naši obci v roce 2018
Komunální odpad, velkoobjemové kontejnery,
známky na popelnice

304 453 Kč

Plasty, sklo

43 572 Kč

Nebezpečný odpad

32 325 Kč

Bioodpad, vlastní odvoz, likvidace

127 637 Kč

Celkový náklad obce na likvidaci odpadů k 31. 12. 2018
508 287 Kč

Poplatek občanů a podnikatelů v naši obci v roce 2018
Poplatky - obyvatel obce Veselá
Poplatky - podnikatel v obci Veselá

362 941 Kč
2 000 Kč

Poplatky vybrané na likvidaci odpadů k 31. 12. 2018
364 941 Kč

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že obec Veselá v roce 2018
doplácela za likvidaci vyprodukovaných odpadů všech občanů a
podnikatelů 143 346 Kč. Z počtu obyvatel 832 ke dni 1. 1. 2019
vychází, že doplatek za odpad vyprodukovaný občanem činil
172 Kč. Tato čísla vzešla z ceny skládkovného 500 Kč/t, kterou
prozatím obec platí. Jak bylo již výše uvedeno, předpokládá se,
že novelizací zákona bude skládkovné navýšeno v roce 2024 až
téměř 4násobně.
Jelikož nám zastupitelům obce Veselá není lhostejno, kolik
bude obec platit za odpady v blízké budoucnosti a jak odpady
ovlivňují životní prostředí, rozhodli jsme se zapojit do programu
„Obec bez odpadu“. Součástí programu je již výše zmíněná analýza komunálního odpadu z našich popelnic, která ukázala, jak
občané obce neumí třídí odpad v domácnostech. Je velmi pravděpodobné, že bude poplatek za odpad v obci Veselá navýšen
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a každý další rok bude navýšení pokračovat v závislosti na výši
skládkovného, které nám bude určeno. Společně se můžeme pokusit snížit tento poplatek nebo minimalizovat zvýšení poplatku
za odpad vyprodukovaný v obci Veselá a to tak, že se občané zapojí do projektu realizovaného obcí. Tomu, kdo se aktivně zapojí,
nebude v příštím roce zvýšen poplatek ze současných 480 Kč na
652 Kč, ale třeba pouze na 500 Kč. Vše musí ovšem projednat a
schválit zastupitelstvo obce Veselá. Máte-li zájem se dozvědět
více o projektu „Obec bez odpadu“, přijďte na veřejnou schůzi, která bude v měsíci říjnu.
Zpracováno za pomocí Ing. Veroniky Rajnišové ze společnosti
JRK Česká republika a paní Lenky Richterové z Institutu cirkulární
ekonomiky - INCIEN.
Roman Krajíček, místostarosta obce

Sběr oblečení, bot a textilu pro další použití
Společnost Dimatex zajišťuje v obci Veselá charitativní ekologický sběr textilu a bot. Spolupráce mezi obcí Veselá a společností Dimatex trvá již od roku 2014.
V souladu s obcí jsme umístili sběrné nádoby na textil tak,
abychom pro Vás snížili docházkovou vzdálenost ke kontejneru. Zároveň průběžně renovujeme stávající síť nádob na
textil. Pomozte přispět ke zlepšení životního prostředí. Odkládejte do našich speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný
textil zabalený do igelitových tašek nebo pytlů.
Svoz nádob na textil optimalizuje inteligentní informační
systém. V každé nádobě je umístěn chip. Šetříme životní prostředí, efektivně plánujeme svozové trasy a vyhodnocujeme
zaplněnost kontejnerů. Jsme držitelem certiﬁkátu ČSN EN
ISO 9001:2009.

Složení vzorku směsného komunálního odpadu, 13. 6. 2019

Dochází k druhotnému využití oděvů a bot s aspektem sociální služby. Provozujeme sociální šatník a pomáháme neziskovým organizacím, a to nejen materiálně ale také ﬁnančně. Z charitativního šatníku odebírají neziskové organizace
ošacení, obuv, deky a jiné podle vlastních potřeb. Společnost
Dimatex podpořila v roce 2018 neziskové organizace částkou
přesahující 1 300 000 Kč.
Spolupracujeme: Charita Zlín
Společnost Dimatex je Váš stabilní, spolehlivý a blízký partner pro recyklaci textilu.
www.recyklace-textilu.cz
www.youtube.com/Cestatextilnihoodpadu

Zpravodaj obce Veselá
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ČINNOST KNIHOVNY NA JAŘE 2019
Ráda bych Vás seznámila s několika akcemi, které jsme
v knihovně pořádali od letošního jara. V naší Obecní knihovně
se snažíme aktivně pracovat s dětmi, aby si získaly dobrý vztah
ke čtení i k naší Obecní knihovně. V dnešní konkurenci internetu,
počítačových her, Youtube a dalších „akčních“ činností, to není
úplně jednoduché. Bohužel to bývá často poznat i na vyjadřování dětí, které mívají slabou slovní zásobu a hůře se slovně vyjadřují. Při četbě si děti slovní zásobu rozšiřují, rozvíjí představivost a my v knihovně se je v tom snažíme podporovat. Na jaře
proto ve spolupráci s naší veselskou školou proběhl již 3. ročník
soutěže „Mladý veselský spisovatel“, kdy děti píšou „knihy“ na
určené téma. Letošní účast byla trochu slabší, protože nám ze
školy odešli šikovní účastníci minulých ročníků, ale nevzdáváme
to. Věříme, že se určitě najdou jejich nástupci. Po loňské, velmi
úspěšné čtenářské soutěži pro děti „Lovci perel“, jsme pro děti
vyhlásili od března novou soutěž „Veselínova výzva“, která trvá
do konce roku. Děti v ní mají přečíst 5 knih na různá témata a na
konci soutěže dostanou odměnu. Zájem o soutěž je tak velký, že
někteří mladí čtenáři ji už mají splněnou. Z toho důvodu jsme
museli (samozřejmě rádi) připravit 2. kolo soutěže.
Na konci června proběhla další akce pro děti a to „Pohádková
knihovna“. Děti mohly přijít v pohádkových kostýmech, měly zá-

bavné focení, četly si úryvky z pohádek a vyprávěly vlastní pohádkové příběhy. Jako každý rok o prázdninách opět pro děti
pořádáme Prázdninovou dílničku. Proběhne ve středu 6. srpna
v 17 hodin v naší Obecní knihovně Veselá. Budu se na děti moc
těšit a doufám, že na naše společné tvoření se sejdeme v hojném počtu.
Michaela Čočková, knihovnice

Letošní tradiční setkání seniorů proběhne již 19. září 2019 v sále kulturního
zařízení Veselanka. Podařilo se dohodnout, že k nám přijede vzácný host pan
MUDr. Radim Uzel - nejznámější český sexuolog s besedou na téma: „Sexualita
třetího věku“.
Po této besedě bude následovat společná večeře a k tanci a poslechu Vám bude
hrát Ivan a Danka.
Všichni jste srdečně zváni.

Víte, že v naší obci Veselá:
Letos byl nejúspěšnější ročník Procházky veselským
lesem. Celkem se účastnilo cca 130 dětí. Na trati je čekalo
12 stanovišť, kde plnily různé úkoly a za ně dostávaly
razítka a sladkou odměnu. V cíli si děti mohly nechat
něco hezkého namalovat na obličej a samozřejmostí
bylo i opékání špekáčků.
Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené
odpoledne a obrovský dík patří hlavním organizátorům Unii rodičů, hasičům a mysliveckému sdružení.
Kateřina Winkler, zastupitelka

- před 90 lety (1929) se začala psát pamětní kniha obce Veselé a ve stejném roce rozhodlo zastupitelstvo obce o podpoře
městečka Slušovice při výstavbě měšťanské školy, neboť dosud
musela mládež docházet do měšťanské školy ve Vizovicích. O
necelých 10 let později začala platit povinná docházka do měšťanských škol, a tak žáci z obce Veselá mohli navštěvovat právě
slušovickou školu,
- již před 70 lety (1949) v rámci veřejné činnost vznikl první pěvecký sbor pod vedením Ludvíka Bednaříka,
- před 55 lety byl založen TJ Sokol Veselá,
- před 50 lety byla povolena výstavba nákupního střediska na
Veselé,
- před 40 lety (v zimě 1979) byl vyhlášen havarijní stav, kdy neočekávané mrazy nutí stát k vyhlášení regulačních stupňů v šetření elektrickým proudem. Televize v tuto dobu vysílá až od 19
hodin, pouliční světla jsou vypnuta, ve školách jsou zimní prázdniny,
- v roce 1999 vznikají ostré spory s občany ohledně žádosti zájemce o vybudování sportovního komplexu pod Veselou, jehož
součástí má být i motokárová dráha, tento záměr nakonec neprojde,
Zdroj: Jaroslav Juřík a kol.: VESELÁ Procházka časem (2006) a
kronika obce Veselá
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Z obecní kroniky ...

z roku 1972

z roku 1982
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Kronika obce Veselá 1921 - 1976
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Spolky - fotbalisti

KOPANÉ V OBCI JE 55
Pětapadesátileté výročí?
To máme velké štěstí, to totiž existují pamětníci těchto
fotbalových začátků. Je jich přesně osm a všichni by měli být
v sobotu odpoledne 27. července na hřišti a vzpomínat, jak se
v roce 1964 na Veselé s fotbalem začínalo. A pokud jste zvědaví,
kterých 8 rodáků to je, nebo se jich nemůžete dopočítat, tak
přijďte taky. Nejde o žádné velké kulatiny (ve Slušovicích letos
oslavovali 90, ve Zlíně 100), ale oslavovat se bude a samozřejmě
fotbalem.

že máme šikovné dorostence a nemusíme se obávat dát jim
letos další šanci v týmu mužů pro I.B (Ondřej Tkadlec, Ondřej
Ševčík, Michal Střílka a Miroslav Záhořák).

Červencový víkend 26. – 28. bude v obci slavnostní díky pouti,
přidáme se tedy i my. Na sobotu, na 14 hodin jsme si pozvali
k utkání starých gard přímo ligový FASTAV Zlín. V týmu kolem
Petra Klhůfka se představí bývalí ligoví hráči Zlína od 40-ti do
70-ti let. V poločase tohoto vzpomínkového utkání legend si
připomeneme veselské začátky a hlavně oněch 8 pamětníků
prvních zápasů v roce 1964.

Ze 14-ti účastníků „Trolejbusové ligy“ bylo včetně nás a Fryštáku
celkem 9 týmů kolem Zlína. Letos budou dojezdové vzdálenosti
ještě kratší a bude nás kolem Zlína už 10. Setupující Kostelec
u Holešova paradoxně nahradí z okresu postupující jiný Kostelec,
Kostelec u Zlína. Mezi účastníky budou ještě dvě změny. První
Fryšták přijal postup a bude hrát o třídu výše (I.A třídu) a přišli
jsme navíc ještě o jednoho tradičního a blízkého soupeře
- o Příluky. Vedení Příluku několik hráčů v létě avizovalo, že
končí kariéru a nebo odchází jinam, a tak v Příluku zareagovali
a raději se dobrovolně přihlásili o soutěž níže (do okresního
přeboru). Tyto dva soupeře nahradí ze slovácké skupiny „C“
přeřazená Březnice (předloni hrála v naší skupině) a Luhačovice
B (předloňský vítěz okresního přeboru).

Slavnostní odpoledne bude pokračovat v 17.30 pohárovým
utkáním prvního mužstva dospělých proti TJ Tatran Halenkov.
Jedná se o tradiční letní soutěž o Pohár hejtmana Zlínského
kraje a hosté ze Vsetínska k nám přijedou jako 12. tým valašské
skupiny I.B třídy. Po přípravě s TJ Partyzán Prlov půjde pro nás
o další porovnání výkonnosti zlínské a vsetínské skupiny I.B
třídy.

Dorostenecké družstvo po podzimním tápání mělo jaro velmi
úspěšné a ze sestupových vod to dotáhlo až na pěkné sedmé
místo. Spojení dorostu s Lužkovicemi se ale od podzimu
už konat nebude. Ti lepší a starší naši dorostenci už budou
nastupovat výhradně za muže a pro ty mladší jsme našli
uplatnění ve spojeném dorosteneckém týmu Vizovice / Veselá.
Koordinátor veselské části týmu bude opět Tomáš Gajdošík.

I.B třída se pro nás rozběhne o 14 dnů později. A začneme ji
v Luhačovicích s místním Béčkem. Bude to pro Veselou už šestý
ročník této soutěže a všechny jsme dosud odehráli ve zlínské
skupině, pro kterou už se vžil úsměvný název - Trolejbusová liga.
To proto, že většinu jejich účastníků tvoří mužstva v dosahu
zlínské MHD či z blízkého okolí Zlína. V červnu skončené soutěži
jsme obsadili 6. místo jen díky horším vzájemným utkáním
s pátým Holešovem B. Soutěž to byla vyrovnaná, jen první
Fryšták všechny soupeře výrazně převyšoval a naopak poslední
Kostelec u Holešova se potýkal s nedostatkem hráčů a uhrál
jen 13 bodů. Veselá měla lepší podzim (24 bodů) než jaro (19
bodů) a to zejména díky velkým zásahům do sestavy zaviněným
řadou zranění, ale i pracovními povinnostmi mnoha hráčů. Tyto
personální problémy měly ale i jedno pozitivum. Ověřili jsme si,
Zpravodaj obce Veselá
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Spolky - fotbalisti
Podobné propojení se bude týkat i žákovských družstev. Zde
nám budou spojencem fotbalisté z Lípy. Díky tomuto propojení
budeme mít od podzimu tým jak mladších žáků, tak i starších
žáků. Starat se o ně budou zejména Jara Sovják s Jindrou
Slováčkem. Žákovskou přípravku povede opět Milan Macourek.

veselských fotbalistů na vás bude už tradičně čekat na webové
adrese http://tjsokolvesela.rajce.idnes.cz/. Pro jejich shlédnutí
použijte toto odkódování:
jméno: vesela
heslo: fotbal (malé písmo a bez diakritiky)

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 jako v minulých letech). 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 budete vídat zase na
obvyklých místech. Fotodokumentace téměř ze všech utkání

Zajímavé komentáře ke všem utkáním I.B třídy, včetně tipování
výsledků a hlasování pro nejlepší hráče jednotlivých kol slibuje
přinášet redakce fotbalunas na adrese:

Rozlosování TJ SOKOL VESELÁ - podzim 2019

12

Zpravodaj obce Veselá

http://www.fotbalunas.cz/soutez/315/
Všechny zdraví a na setkání na hřišti se těší za TJ Sokol
Zdeněk Kučera, jednatel TJ

Spolky - hasiči

SDH VESELÁ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2019
V zimních měsících roku 2019 jsme se zúčastnili slavnostních
Valných hromad 11. okrsku, jakožto i Valné hromady v partnerské Veselé u Val. Meziříčí. Tyto společenské povinnosti jsme zakončili slavnostní Valnou hromadou 11. okrsku konanou u nás
ve Veselé za účasti 96 uniformovaných hasičů a hasiček.
Období zimních měsíců využívají naši členové k úpravě výzbroje a výstroje. Letošní zima byla však oproti ostatním odlišná.
Garáže hasičské zbrojnice, kde k úpravám výzbroje a výstroje
dochází, byly využívány stavební ﬁrmou. Přesto jsme nezaháleli,
pečlivě jsme se připravovali na sportovní sezónu a naše nejmenší učili teoretickou část hasičské průpravy.

hraných pohárů velmi úspěšný. Okrskové soutěže v Trnavě se
zúčastnily rovněž družstva mužů i žen, kteří navíc absolvovali
noční soutěž v Zádveřicích.
15. června jsme s žáky zavítali do obce Želechovice na jejich
pohárovou soutěž a odvezli si pro letošní rok asi již tradiční 3.
místo v kategorii mladších žáků. Nutno podotknout, že konkurence zde byla velmi vysoká.

Na konci dubna jsme jako každoročně pomohli vyčistit obec
od nepotřebného železného šrotu. Peníze získané sběrem jsme
využili na nové vybavení sportovních družstev žáků. 29. dubna
jsme uspořádali výlet na Sv. Hostýn v rámci hasičské poutě. V
autobuse nás až na horní parkoviště cestovalo 38. Počasí nám
letos přálo a pouť se vydařila. Bylo příjemné v autobuse vidět i
naše nehasičské spoluobčany.
1.května jsme se zúčastnili první letošní pohárové soutěže v
obci Trnava. Našim žákům se i přes komplikace podařilo v konkurenci získat krásné 6. místo. 4. května jsme se v rámci oslav
SDH Slušovice zúčastnili jejich pohárové soutěže na dostihové
dráze. Mladší i starší žáci se zde umístili na krásných 3. místech.
Po delší odmlce začalo v měsíci květnu také trénovat nové družstvo žen pod vedením Zuzany Oškerové. Tímto bych chtěl ve
sboru přivítat: Kristýnu Červenkovou, Adélu Krajíčkovou, Anetu
Krajíčkovou, Kamilu Tkadlecovou, Dominiku Žůrkovou a Sabinu
Holeňákovou.

29. června jsme uspořádali pohárovou soutěž u nás ve Veselé, kterou jsme zakončili dováděním dětí v hasební pěně. V 9:00
začala soutěž žáků. Celkem se jí zúčastnilo 22 družstev. Jako
první se na start postavilo naše domácí družstvo mladších žáků.
Jejich výborně provedený útok zůstal nepřekonán až do konce
soutěže, což nám zajistilo krásné 1. místo. Starším žákům se
podařilo v soutěži získat 4. místo. Po obědě jsme pokračovali
soutěží dospělých. V domácím prostředí se poprvé představily naše ženy a se svým útokem obsadily 3. místo. Naši muži
doplnění staršími žáky předvedli parádní výkon a umístili se na
celkovém 2. místě. Muži nad 35 let předvedli tradiční srdnatý
výkon a i přes malou komplikaci se umístili na pěkném 3. místě.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na organizování pohárové
soutěže.
První sobotu v červenci jsme strávili v obci Hrobice v rámci pohárové soutěže. Naši mladší žáci se umístili na 7. místě. Muži
zabojovali a skvělým výkonem se umístili na 3. místě. Ženy i
přes komplikaci předvedly zajímavý výkon a umístily se na 6.
místě. Muži nad 35 let uvítali v sestavě novou posilu, která se
seznámila s proudnicí až ráno těsně před soutěží. Franto děkujeme, výkon to byl parádní a napoprvé je to bramborová medaile
za 4. místo.

Koncem května proběhlo v Trnavě první kolo v požárním sportu. Disciplíny jako jsou štafety dvojic, štafety 4x60m a požární
útok jsme absolvovali ve vysokém tempu a odvezli si s mladšími
žáky pohár za 3. místo. Z Trnavy jsme se odpoledne přemístili
na soutěž na Klečůvku, kde získali mladší žáci pohár za 2. místo a starší žáci za 3. místo. V neděli jsme pak navštívili soutěž
Želechovice – Paseky a získali pohár za 3. místo. Byl to pro nás
jeden z nejnáročnějších víkendů, který byl však z pohledu vy-

V průběhu letních měsíců nebudeme zahálet. Máme v plánu se
zúčastnit řady dalších soutěží a vybojovat nejeden nový pohár.
Mimo tyto aktivity se bude SDH Veselá angažovat na přípravě
a organizaci taneční zábavy. Tímto bych Vás rád pozval na taneční zábavu se skupinou KOSOVCI, která se uskuteční v rámci
pouti v pátek 26. 7. 2019.
Závěrem bych Vás chtěl poprosit o opatrnost v období sucha, ať
nás ve Veselé nenavštíví červený kohout.
Roman Krajíček, starosta SDH Veselá
Zpravodaj obce Veselá
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

59. Zlínský ﬁlmový festival nás opět velmi zaujal svým programem.

V měsíci červenci si užíváme léto, prázdniny či dovolené
plnými doušky. K příjemnému letnímu období Vám nabízím
malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem.
V měsíci dubnu se konal zápis do první třídy. Šest čtvrťáků
v kostýmech z pohádky Žofka přivítalo šest dětí, kteří se v
září stanou školáky. Všichni se na ně moc těšíme a věřím,
že i oni budou v naší škole spokojení. V dubnu jsme také
navštívili na Malé scéně ve Zlíně divadelní představení plné
písniček s názvem Povídejme si děti, které bylo sestaveno
podle knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Tento měsíc jsme tradičně zakončili čarodějnickým vyučováním
a soutěžemi a opékáním špekáčků za školou pod vedením
maminek z Unie rodičů.
První část měsíce května jsme se věnovali besídce pro maminky. Paní vychovatelka s dětmi nacvičila představení Žofka. Vystoupení bylo jako vždycky „parádní“, všem se líbili
školáci i děti z mateřské školy s pásmem písniček, básniček

Zápisem do první třídy provázeli budoucí prváčky herci z představení Žofka.

Na besídce pro maminky zahráli žáci představení Opice Žofka.
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a tanečků. Besídkovou „derniéru“ prožili žáci čtvrtého ročníku, kteří přestupují do páté třídy do Slušovic. S jednou pohybovou skladbou z Žofky vystoupili starší žáci i na přehlídce
pohybových skladeb ASPV ve Slušovicích. Na konci května
jsme se přihlásili na 59. Mezinárodní festival ﬁlmů pro děti a
mládež. V GAC jsme se podívali na ﬁlm Aldabra – Byl jednou
jeden ostrov. Ve volném čase jsme měli možnost navštívit
různé workshopy v prostoru na náměstí, které byly součástí
festivalu. Před zámkem nás pořádně „rozparádil“ tanečník
Tomáš Vořechovský. Festival byl úžasný, moc jsme si ho užili.
V závěru měsíce června už nás čekaly jen příjemné akce.
Všichni třeťáci se zúčastnili 49. ročníku plaveckých závodů
žáků a žaček třetích tříd o Stříbrný věnec, kde si nevedli špatně. Předposlední červnový pátek jsme se utkali se žáky ZŠ
Neubuz na hřišti v Neubuzi ve vybíjené a fotbale. Tentokrát
byly výkony neskutečně vyrovnané. O to víc si výhry v obou

Při čarodějnickém vyučování byla škola plná čarodějů a čarodějnic.

Na přehlídce pohybových skladeb ve Slušovicích vystoupili starší žáci.

ZŠ a MŠ Veselá

Stříbrný věnec - ani letos nám nemůže chybět fotograﬁe s Danem Málkem.

disciplínách považujeme. Naši hostitelé nám také zahráli pohádku „Šíleně smutná princezna“, kterou se neubuzští nejstarší žáci loučili se svou školou. Další akcí byla návštěva
Dopravního hřiště v Malenovicích, kde všichni čtvrťáci získali
průkaz cyklisty. Mladší žáci si užili zrenovovaného dopravního hřiště, trénovali, jak se má chovat účastník silničního
provozu (chodec, cyklista, řidič). Na konci června jsme konečně odjeli na jednodenní školní výlet do Moravského krasu (původní termín jsme museli zrušit z důvodu silného deště). Tentokrát nám počasí přálo a my jsme si moc užili jízdu
vláčkem, lanovkou i lodičkami po říčce Punkvě v jeskyních
Moravského krasu. Školní výlet byl krásnou tečkou za celým
školním rokem.
Poslední den školního roku se přišel se čtvrťáky rozloučit

Utkání v Neubuzi - Fanoušci nadšeně povzbuzovali.

Na školním výletě jsme poznali krásnou přírodu Moravského krasu.

Průkaz cyklisty máme v kapse, testy jsme zvládli.

pan starosta. Ani se nechce věřit, že je před čtyřmi roky v září
vítal do první třídy. Čas se prostě nedá zastavit. Ze srdce jim
přejeme, ať se jim nadále daří a ať jim i ta další škola, kterou
budou navštěvovat, přinese nejen hodně užitečných poznatků a návyků do dalšího života, ale také spoustu zážitků a
bezvadných kamarádů.
Při loučení s končícím školním rokem bych ráda poděkovala
všem, kteří se na úspěšném chodu školy podílí – zaměstnancům školy, panu starostovi a zastupitelstvu obce za podporu, maminkám z Unie rodičů za krásné akce, které pro děti
připravují.
PaedDr. Ladislava Čočková

Utkání v Neubuzi - Část fotbalového družstva.

Pan starosta se loučí se čtvrťáky poslední den školního roku 2018-2019.

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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Květen
Jiří Maule
Jana Moučková
Stanislav Křenovský

65 let
65 let
65 let

Červen
Vlasta Jurásková
Františka Křenovská
Ing. Josef Urban

70 let
65 let
55 let

Červenec
Ludmila Ševců
Božena Zapletalová
Františka Julinová

85 let
75 let
75 let

Srpen
Josef Krajča
Hana Krhánková

70 let
55 let

Připravujeme pro Vás další divadelní představení s názvem „Kšanda“,
které se bude konat 24. 10. 2019 v sále kulturního zařízení Veselanka.
Tentokrát za námi dojedou známé tváře jako M. Kuklová, J. Sypal, M.
Maxa, K. Kornová, M. Pitkin a další.
O předprodeji vstupenek Vás budeme včas informovat.

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Viola Večeřová

ÚMRTÍ
Jaroslav Rychta
Zdeňka Plšková

Žádám občana obce Veselá, který střílí po kočkách ze vzduchovky, aby
s tímto jednáním přestal, jelikož se dopouští tr. činu týrání zvířat a také
střílí v obytné zóně. Dne 17. 7. 2019 byla na veterinární klinice ve Slušovicích ošetřena kastrovaná a očkovaná kočka, která byla postřelena
vzduchovkou do hlavy, ze které jí byla vyjmuta diabolka. Majitelka zvířete
podala tr.oznámení na neznámého pachatele.
Děkuji za pochopení,
Hana Navrátilová
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