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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ

V tomto čísle se dočtete:
Chystané projekty obce
Reportáže z obecních akcí
Jak správně třídit odpady
Fotbal a hasiči v druhé polovině roku 2019
Zprávičky z veselské školičky
			

a mnohé další

Po roce opět zde máme Vánoce a následuje nový
rok s letopočtem 2020. Jaký bude? To si netroufnu odhadnout, ale vánoční svátky si užijme každý
podle svého, někdo aktivně, jiný v domácí pohodě.
Dovolte, abych vám jménem svým, jménem zastupitelů a zaměstnanců obce Veselá popřál, abyste
prožili sváteční dny i celý rok 2020 ve zdraví a k vaší
plné spokojenosti.
Daniel Juřík, starosta

Obecní úřad

PROJEKTY
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem informoval o projektu, na kterém již více jak
čtyři roky pracuji, pod názvem „Rekonstrukce a výstavba chodníků a
smíšené cyklostezky v obci Veselá“. Tento komplexní projekt je rozdělen do několika částí.
V současné době pracujeme na finalizaci dílčího projektu pod názvem
„Oprava průtahu silnice III/4918 obcí Veselá“. Jedná se o první etapu,
kdy bude vybudována část cyklostezky včetně chodníku v lokalitě „Hraníčka“ – tj. na okraji obce směrem ke Klečůvce v celkové délce 737,96 m
(od č.p. 43 po č.p. 199), a byl předschválen k financování v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín (IPRÚ). Odhadovaný rozpočet sdružené
investice (společně s Ředitelství silnic Zlínského kraje) je cca 13 mil. a
obec by investovala cca 8 mil. Kč. Nyní se zpracovává položkový rozpočet a v lednu bychom po dohodě s ŘSZK chtěli vyhlásit výběrové řízení
na dodavatele celé stavby.
Oprava silnice III/4918 obsahuje provedení stavebních úprav asfaltového povrchu vozovky, obnovu a doplnění obrubníků, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnovu a doplnění vodorovného dopravního
značení. V rámci přípravy stavby byla provedena již v dubnu 2018 diagnostika vozovky III/4918 Veselá v uzlovém úseku od č.p. 43 po kapličku
a následně další část od kapličky po odbočku k bývalému areálu firmy
Ran. Dle závěrů testování firmou CONSULTEST s. r. o. byl vyhodnocen
technologický postup oprav.
V rámci opravy silnice se obec zavazuje rovněž provést stavební úpravu
chodníků a obrub podél opravovaného úseku. Vzhledem k různé šířce
stávajících chodníků je jeho oprava navržena v proměnlivé šířce, s minimálním průchozím prostorem 1,1 m. Přechodová a přejezdová místa
mezi jednotlivými chodníky budou upravena bezbariérově. Obrubníky budou usazeny se základním výškovým rozdílem 15 cm nad finální povrch
komunikace.
Dle projektové dokumentace budou jednotlivé subjekty realizovat na své
náklady:
ŘSZK
• zaříznutí a odbourání okrajů vozovky silnice pro sjednocení šířkového
uspořádání obrubníků včetně sanace asfaltové podkladní vrstvy,
• realizace asfaltových konstrukčních vrstev vozovky včetně obnovy vodorovného dopravního značení a všech dešťových vpustí na dané komunikaci,
• přípojky dešťových vpustí na komunikaci.
Obec Veselá
• realizace chodníkové konstrukce a obrub, obnova (výměna) a doplnění
obrubníků do betonového lože,
• provedení přípravných zemních prací (příp. odhumusování),
• zaměření skutečného provedení stavby při dokončení.
Délky úseků opravbudou voleny dle možností stavebního podnikatele,
tak aby nedocházelo a zásadním omezení provozu a po celou dobu byl
zachován přístup a nutná obsluha přilehlých nemovitostí.
Cyklostezka Veselá – Klečůvka bude vybudována v délce 188,5 m a je
navržena v šířce 3 m. Podél ní a chodníků bude vybudováno 10 lamp
veřejného osvětlení v celkové délce 304 m.
V rámci stavby bude nutné vybudovat také přípojku dešťové kanalizace
na odvodnění cyklostezky a chodníku.
Závěrem ještě informace o postupu druhé části „Oprava průtahu silnice III/4918 obcí Veselá II. etapa“, zde již proběhlo geodetické zaměření
zbývajícího úseku a do konce roku by měly být podklady k předání projektantovi na zpracování dokumentace.
Jaké budou výzvy a zda budeme úspěšní v příštím roce, zatím nevíme,
ale určitě se pokusím udělat maximum pro další rozvoj obce a realizaci
tohoto velkého, významného projektu.
Daniel Juřík, starosta
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Zpravodaj obce Veselá

V říjnu jsme opět měli možnost přivítat skvělý divadelní soubor z Prahy. Tentokrát jsme shlédli komediální představení s názvem Kšanda, ve kterém
účinkovali např. Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Milan
Pitkin a mnozí další. Sál kulturního zařízení Veselanka praskal ve švech a všichni se náramně bavili.
Zájezdová představení sklízí v naší obci úspěch a
plánujeme v příštím roce v této, troufám si říct divadelní tradici, pokračovat Uvidíme, co se nám podaří
napřesrok zařídit.
Kateřina Winkler, zastupitelka

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k zhoršujícím se výsledkům lesního hospodářství obce Veselá (způsobeno pokračující kůrovcovou kalamitou a neprůhlednosti v kacení a následným
prodejem dřeva) obecní zastupitelstvo podniklo několik
důležitých kroků k zefektivnění hospodaření lesního
majetku. Zavedl se nový systém evidování vytěženého dřeva. V den těžby se zapisuje množství, druh dřeviny, jméno odběratele a datum odvozu (expedice). Do
budoucna (rok 2020) bylo obecním zastupitelstvem
schváleno zřízení oplocené plochy pro skladování a následný prodej zájemcům vytěženého dřeva. To by mělo
znemožnit anebo maximálně omezit nelegální vývoz
dřeviny z obecního lesa.
Dalším krokem je oslovení a následné jednaní o provedení auditu lesního hospodaření na majetku obce Veselá společností Foresta SG. Obsahem analýzy bude:
zhodnocení stavu lesa, zhodnocení kvality hospodařeni, posouzení výnosových a nákladových charakteristik
lesního majetku, vytvoření modelu dlouhodobého vývoje lesního majetku aj.
Viktor Nemesh, zastupitel

Finanční pomoc na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 1. 10. 2017 do
31. 12. 2018
Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo výzvu pro
sběr žádostí vlastníků lesa na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity. Žadatelem o podporu může
být vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa. Žádost o podporu se sestavuje v elektronickém systému na adrese eagri.
cz/prispevky-kurovec. Příjem žádostí probíhá do
28. 2. 2020.
Více informací o této finační pomoci najdete na
webových stránkách naší obce či na http://eagri.
cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/.

Obecní úřad
Neptejte se, co obec může udělat pro vás, ptejte se, co vy
můžete udělat pro obec
Veselá nepatří mezi obce, které se pyšní historickou tradicí šlechtického rodu, či slavné svaté pouti, na kterou se sjíždí lidé z širokého okolí. Ani se nemůže pyšnit komunitní bylinkovou návsí, nebo
titulem ekologická obec. Veselá je vlastně docela obyčejná obec,
tak jako její obyvatelé. Někteří nadávají, velká část je lhostejných
a pak jsou tu ti, kteří mají zájem, aby se něco dělo a nezištně se
zapojují. Aktivit, které pořádá obecní zastupitelstvo, či různorodé
spolky a skupiny obyvatel, je celá řada. Daří se udržovat tradice
- vodí se beran, máme svatou pouť, před Velikonoci nás budí klabači, setkáváme se při rozsvěcování vánočního stromu a novoročním ohňostroji. Vítají se občánci a pro děti se každoročně pořádá
„Kouzelný les“. Aktivní jsou hasiči a fotbalový klub, sdružení rodičů
i důchodců. A pak jsou tu jednotlivci, kteří pořádají košt slivovice,
cvičení, dílnu pro děti, nebo postaví vánoční ZOO. Těm všem patří
dík, protože díky nim Veselá žije komunitním životem. Připojte se!

ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU
S příchodem adventního času rozsvítily děti v pátek 6. 12. na
Veselé společně se starostou Danielem Juříkem vánoční strom
před školou. Koledami a básničkami přítomné naladily vánoční
pohodou. Při této chvíli si všichni přítomní také zavzpomínali
na paní katechetku Martu Krajčovou. Ta předcházející roky vánoční pásmo s dětmi nacvičovala. Moc všem chybí její radost
a energie, kterou rozdávala dětem a lidem kolem sebe.
O výbornou zabíjačku a dobrý mok se tradičně postarali hasiči.

Veselá má ZOO
Slyšeli jste o veselské ZOO? Vysílá o ní televize a jezdí se na ni
dívat lidé z širokého okolí. Před Vánoci se na zahradě rodiny Krajčových rozsvítí nejen andělé, svatá rodina, pastýři, stádo ovcí, pes
a velbloud doprovázející tři krále, ale i patnáct zvířat téměř v životní velikosti. Tahle noční podívaná je originální a přiláká pohledy
všech, co projíždí kolem. Je za tím obrovské množství práce Josefa Krajči, kamaráda Petra Gerycha, jeho ženy Aničky a vnučky Andulky, která zvířata předkreslovala. Je zřejmé, že v tomhle počtu
kusů ZOO už i něco sežere! Ale paní Krajčová říká: „Ano, mohly za
to být krásné dovolené! No za ty rozzářené oči dětí, to stojí.“ Tak
Krajčovi, pěkné Vánoce!

Všem přeji radostné Vánoce prožité ve zdraví a se svými blízkými.
Markéta Vrlová, zastupitelka
Vážení příjemci televizního kabelového rozvodu (TKR),
z důvodu výrazného zpoplatnění vysílání sportovního kanálu
TV Sport 5 Vám oznamujeme oficiální ukončení vysílání tohoto
TV kanálu v našich sítích TKR k datu 30. 11. 2019.
Za pochopení předem děkujeme.

Jana Janíková, zastupitelka
Střihání pásky
V úterý 24. září 2019 proběhlo
slavnostní otevření budovy bývalého OÚ, která byla zrekonstruována na sociální bydlení
a centrum volného času. Této
slavnostní akce se zúčastnili
zástupci obce, hejtman Zlínského kraje, starostové okolních obcí a zástupci MAS Vizovicko a Slušovicko. Těšíme se
až se nastěhují první nájemci
a dům se začne plně využívat.

Bruslení pro občany
28. 12. 2019 12:00 - 13:30 hod.
hala PSG ve Zlíně
Těšíme se na vás na ledě!

#pracizdar
V sobotu 19. října byl velice produktivní
den. Zastupitelé se domluvili na brigádě
na bývalém Sousedíkovém. Do přistaveného kontejneru odklidili, co se dalo
a celou lokalitu pročistili. Ve stejný den
proběhl i sběr velkoobjemového odpadu
a ještě sběr starého železa, který každoročně pořádají místní hasiči. Začínalo
se za mlhy a propracovali jsme se do
krásného slunečného dne.
Kateřina Winkler, zastupitelka

Obec Veselá, jakožto zřizovatel, vyhlásilo konkursní řízení na
vedoucí místo ředitele/ředitelky místní Základní a Mateřské
školy Veselá.
Uchazeči mohou podávat přihlášky do 22. 1. 2020 do 12:00
hod.
Více informací se dozvíte na webových stránkách obce či na
zkola.cz.

Obecní kalendáře
Pokud vás zastupitelé při roznosu kalendářů nezastihli doma,
můžete si svůj kalendář vyzvednout na obecním úřadě v době
úředních hodin. Chcete-li si zakoupit nějaký navíc, prodává se
za 100 Kč.
Zpravodaj obce Veselá
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Obecní úřad

BEZPEČNÉ OSLAVY KONCE ROKU SE ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKOU
Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní
pyrotechniky (světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí apod.). Bohužel
každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče i záchrannou zdravotnickou službu.
Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních
letech výrazně vzrostl a způsobené škody se pohybují v řádech
milionů korun. Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady,
okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době dochází
i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých
bytů, do kterých vlétly zapálené světlice. Naštěstí se v minulosti
tyto požáry obešly bez vážnějších zranění. Naopak vážná zranění
s trvalými následky způsobuje každoročně neopatrná manipulace
se zábavní pyrotechnikou.
Doporučení při nákupu pyrotechniky
Zábavní pyrotechniku kupujeme pouze takovou, která je na český
trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným
obalem nikdy nekupujeme.

• Předměty III. třídy jsou určeny pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.
Zásady zacházení s pyrotechnikou
• Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Pamatujte, že podle
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat
tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů
udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
• S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít
např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo
keřů.
• Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez
dozoru dospělých.

Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, mimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbů, otevřených ohňů
a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci.

• Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol.
Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky.

Prodej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu
č. 174 z roku 1992, která stanovuje, komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat:

• Pozor si dejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch.

• Ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první třídy nebezpečnosti.

• Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím
na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte
tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný naší obcí 1. 1. 2020.

• Předměty druhé třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let.
Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách a v

I pes má uši a slyší
Oslavy příchodu nového roku jsou pro zvířecí mazlíčky traumatizující. Víte, jak je alespoň částečně na zvuky připravit?
Rychlá opatření proti strachu z ohňostroje
Doléhají k Vám zvuky prvních ohňostrojů a hodiny za malý moment odbijí půlnoc? Pak je již příliš pozdě na dlouhodobé terapie
proti strachu z hlasitých zvuků. Nicméně i v této situaci můžete
učinit některá opatření.
• Psa připoutejte na vodítko
I na Silvestra potřebují psi svojí každodenní dávku pohybu na čerstvém vzduchu. Zůstat celý den doma není řešení. Aby procházka
se psem proběhla v klidu a bez stresu, měli byste vyrazit během
dne na klidnější místa. Zajeďte si například do lesa a vyhněte se
velkým městům, kde se bouchání petard ozývá již od brzkých hodin. Nicméně mějte psa stále na vodítku. Nikdy nevíte, kdy se ve
Vaší blízkosti ozve hlasitý „výbuch“. Nikdy nepodceňujte riziko, že
se pes lekne, uteče a už se nevrátí nebo vběhne na rušnou silnici.
• Je čas jít domů
Jakmile se setmí, zvuky vybuchujících rachejtlí se ozývají stále
častěji a intenzivněji. Je nejvyšší čas vzít psa domů. Pokud chcete oslavit příchod Nového roku venku, zůstaňte se svým psem a
nenechávejte ho samotného v takto rozrušeném stavu. Zvláště
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blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců,
škol, při sportovních akcích atd.

Zpravodaj obce Veselá

Roman Krajíček, místostarosta obce
úzkostliví psi, kteří se ve strachu odplíží do klidného koutku, potřebují Vaši blízkost a ochranu.
• Zavřete okna a dveře a stáhněte rolety
Hlasité zvuky petard proniknou i tlustými domovními zdmi. Zavřené dveře a okna a stažené rolety pomohou ztlumit zvuky, které
jsou pro psy neznámé a stresují je. Mnoho psů se takto uklidní.
Také na záblesky na noční obloze reagují někteří psi podrážděně.
Pokud nemáte na oknech rolety nebo žaluzie, zatáhněte alespoň
závěsy.
• Zapněte rádio nebo hudbu
Zavřete okna a zvuky petard a ohňostrojů se pokuste přehlušit
jinými, pro psa známými zvuky. Pusťte si svou oblíbenou hudbu
nebo zapněte rádio. Také zvuky televize, pračky nebo myčky nádobí mohou psa uklidnit. Ale nepřehánějte to s hlasitostí nebo psa
rozrušíte ještě více.
• Odpoutejte pozornost psa neobvyklými pamlsky
Psi, kteří ještě nepodlehli stresu, můžete rozptýlit přitažlivými
vůněmi nebo oblíbenými pamlsky. Pes se bude koncentrovat na
pachové a chuťové smysly a odpoutá pozornost od sluchových
vjemů. Můžete například v bytě vytvořit pachovou stopu, kterou
bude pes sledovat. Psi, kteří nemají v takové situaci chuť k jídlu,
uvítají neobvyklé pamlsky, které běžně nedostávají a díky kterým
na rušivé zvuky petard zapomenou.

Obecní úřad
• Vyzařujte klid
To nejdůležitější ze všech opatření ale je: Buďte stále v klidu. Signalizujte svému psovi „všechno je v pořádku“. Ukažte mu, že zvuky venku jsou zcela normální. Pokud budete na reakce Vašeho

psa sami reagovat hekticky a podrážděně, budou veškerá opatření zbytečná.
Roman Krajíček, místostarosta obce
Převzato z MV-generální ředitelství HZS ČR
www.radaveterinare.cz

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. sídlí na
Domě kultury, Gahurova 5265 ve Zlíně. Nabízíme několik typů služeb pro zdravotně postižené, a to ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (problematika partnerská, pomoc s vyřizováním příspěvků
na úřadech, kompenzačních pomůcek, zajištění následných služeb apod.), TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ (doprovod a
tlumočení u lékařů, na úřadech, bankách, poště atd.) a SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU pro neslyšící klienty, kde podporujeme rozvoj komunikačních schopností, pořádáme tlumočené přednášky
a další aktivity dle možností a přání klientů. Důležitou službou je
také možnost vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč.
Euroklíč – má na něj nárok každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou
chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou
a ulcerózní kolitidou; a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do
„Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu
postižení.

Kontakty
Odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené
Bc. Kateřina Kupčíková
Tel: 777 005 421, Email: katerina.kupcikova@czp-zk.cz,
reditel@czp-zk.cz
Tlumočnické služby
Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 971, 773 699 270 e-mail: r.travnickova@czp-zk.cz
Oldřiška Baránková, tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 948, e-mail: o.barankova-sluch@czp-zk.cz
Sociálně aktivizační služby
Vlasta Bartošíková
mobil: 777 005 289, e-mail: v.bartosikova@czp-zk.cz
Všechny poskytované služby jsou bezplatné!
Více info na: www.czp-zk.cz

Termíny svozu odpadů v roce 2020

Termíny svozu SKO Veselá
rok 2020
Svoz 1x za 14 dnů
po celý rok

9.1.

23.1.

6.2.

20.2.

5.3.

19.3.

2.4.

17.4.

30.4.

14.5.

28.5.

11.6.

25.6.

9.7.

23.7.

6.8.

20.8.

3.9.

17.9.

1.10.

15.10.

29.10.

12.11.

26.11.

10.12.

24.12.

4.5.

1.6.

13.7.

10.8.

Termíny svozu TO
Sáčkový svoz plastů
1x měsíčně

13.1.

10.2.

9.3.

5.10.

2.11.

7.12.

6.4.

7.9.

Termíny svozu NO
22.4.

2.9.

Ve Zlíně 5.11.2019
Zpracovala: Anna Válková
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Obecní úřad
KOMUNÁLNÍ ODPAD ANEB JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
Upozornění pro občany obce Veselá ohledně fungování evidenčního systému v obci.
Technické nesrovnalosti mezi svozovou a evidenční společností
přinesly bohužel pozdržení termínu načítání jednotlivých druhů
odpadu.
Transparentní pytle na plasty pro občany budou k odběru od
6. 1. 2020 a v případě naplnění, vystavení včetně kódu budou zaevidovány až v únorovém svozu roku 2020.
O podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje
obecně závazná vyhláška, a proto Vám přinášíme přehled toho,
jak správně třídit jednotlivé komodity.
SKLO – sklo nemusíte rozbíjet na menší části, bude se ještě
nadále třídit. Vhazujte do zelených nádob v kontejnerových
stáních.
Patří sem láhve od vína, či jiných nápojů, tabulové sklo z oken a
dveří, sklenice od kečupů či zavařenin, rozbité skleničky.
Do bílého kontejneru vhazujeme pouze čiré sklo.
Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, drátované sklo, zrcadlo nebo jakékoliv pokované sklo, varné a laboratorní sklo
nebo sklokeramika.
Nezapomeňte zálohované sklo vrátit zpět do obchodu.
PLAST – před vyhozením je důležité jeho sešlápnutí či zmačkání. Patří do transparentních pytlů, které jsou odváženy přímo
od rodinných domů.
Patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od kosmetických, pracích a čistících prostředků, kelímky
od mléčných výrobků, pěnový polystyren.
Nepatří sem mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin, barev či jiných nebezpečných
látek, novodurové trubky a podlahové krytiny.
PAPÍR – je nyní možno odevzdat 4x ročně do přistaveného
kontejneru u základní školy. Vždy je důležité sešlápnutí kartonu
a krabic a svázání pro manipulace a objem.
Patří sem časopisy, noviny, knihy, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z papírové lepenky, papír s kancelářskými sponkami,
obálky s plastovým okénkem, ovšem bublinkové obálky bez
plastového vnitřku.
Nepatří sem mokrý a jinak znečištěný papír (mastný, úhlový),
obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, termopapír (některé účtenky) a použité dětské pleny.
NÁPOJOVÉ KARTONY – je potřeba je před vyhozením řádně
sešlápnout. Nápojové kartony vhazujte spolu s plasty do transparentních pytlů, které jsou odváženy přímo od domácností.
Patří sem obal od mléka, džusů nebo laciného vína.
Nepatří sem měkké sáčky od kávy či jiných potravin v prášku,
ani kartony obsahující zbytky potravin a nápojů.
KOVY – mezi lehké kovy patří plechovky od nápojů, konzervy,
hliníkové obaly, zátky, klíče, alobal. Vhazujte do šedých kontejnerů, které najdete v kontejnerových stáních.
Nepatří sem plechovky od barev či nebezpečných látek, domácí spotřebiče či jejich části, pokovený plast a papír.
BIOODPAD – biologicky rozložitelný odpad z údržby zahrad a
z kuchyní. Umisťujte do svých zahradních kompostérů, které
jste obdrželi od obce. Suché větve a čisté dřevo lze pálit ve středu a pátek od 10 do 20 hod. na vlastním pozemku. Lze i využít
velkoobjemových kontejnerů, které jsou rozmístěny na určených stanovištích.
Patří sem zbytky a slupky z ovoce, pečivo (v malém množství),
vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, popel
ze dřeva, posekaná tráva, listí, trus býložravých zvířat, piliny,
plevele, seno, dřevní štěpka, stará zemina.
Nepatří sem kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich trus,
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omáčky, pomazánky, těstoviny, oleje.
TEXTIL – textil a obuv lehce obnošené či pokud pro ně není další využití. Tento typ odpadu umisťujte čisté do igelitových pytlů
a vkládejte do kontejneru bílé barvy umístěné v kontejnerovém
stání u prodejny potravin. Použitelný textil a obuv lze prodat či
darovat na webových stránkách bazos.cz či v mobilní aplikaci Let
go. Dále tento „odpad“ přijímají také různé nadace či příspěvkové
organizace jako např. Ekologický institut Veronica, Armáda Spásy
apod. Patří sem různá lehce obnošená obuv, kabáty, šaty, kalhoty,
trička, kabelky, pásky, hračky, bytový textil, přikrývky apod. Nepatří
sem ušpiněný a roztrhaný oděv a obuv.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – tento odpad patří do velkoobjemových kontejnerů, které jsou v předem ohlášeném termínu umístěny ve středu obce (sledujte obecní web, hlášení rozhlasu). V případě, že jsou věci stále použitelné, lze nabídnout na webu bazos.
cz či v aplikaci Let go a věci takto ještě zpeněžit. Patří sem starý
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika.
NEBEZPEČNÝ ODPAD – musí být odevzdaný při předem ohlášených sběrech, které se konají dvakrát do ročně. Sledujte obecní
web. Patří sem barvy, lepidla, rozpouštědla, technické oleje, pesticidy, akumulátory a domácí chemikálie. Léky odevzdávejte zdarma v jakékoliv lékárně.
ELEKTROODPAD – drobné elektrozařízení (akumulátorové články) patří do boxu, který je umístěn v místní prodejně potravin.
Velké elektrospotřebiče odevzdejte zdarma při svozu nebezpečného odpadu. Pod pojmem drobné elektro si představte baterie,
kalkulačky, mobilní telefony, discmany, elektronické hračky apod.
Mezi velké elektrospotřebiče patří ledničky, myčky, sušičky, počítače atd.
STAVEBNÍ ODPAD – pro menší množství tohoto typu odpadu
je určen sběr velkoobjemového odpadu v předem ohlášených
termínech (sledujte obecní web, hlášení místního rozhlasu). Při
větším množství (vzniklé při rekonstrukci domu apod.) využijte
obecní služby v podobě přistavení velkoobjemového kontejneru za 500 Kč + doprava a poplatek za skládkovné, který si hradí
původce. Patří sem cihly, beton, sklo, dlaždice, plasty, asfaltové
směsi a dehet, keramika, štěrk a vše, co vzniká při demolici staveb
či přestavbách.
PNEUMATIKY – pneumatiky lze odevzdat bezplatně ve všech autoservisech, pneuservisech a prodejnách pneumatik, které se zapojily do kolektivního systému ELTMA. Ti nejbližší jsou: Autoservis
Pavel Barbořák (K Teplinám 625, Slušovice), R. Horák s.r.o. (Na
Výpusti 666, Slušovice), Autocentrum Slušovice Rudolf Michal
(Dostihová 612), Autoplyn-centrum spol. s.r.o. (Papírenská 51, Želechovice nad Dřevnicí), BV Auto Zlín s.r.o. (ulice 4. května 806,
Želechovice nad Dřevnicí).

Zpracováno ve spolupráci s

Spolky - fotbalisti

VESELSKÝ FOTBAL V ROCE 2019
První polovinu roku a tím i soutěžní ročník 2018-19 jsme tu
hodnotili v létě, stejně tak jsme vzpomněli i oslavy 55. výročí
existence organizovaného fotbalu v obci. Dnes se tedy ohlédněme
jen za fotbalovým podzimem a připomeňme si co nás čeká v roce
2020.
Tak trochu jsme tušili, že letošní ročník v I.B bude pro nás jeden
z nejtěžších z dosavadních šesti. V průběhu předchozího ročníku
skončili v týmu Milan Šumšal a Martin Odstrčilík, v létě odešli
Roman Manďák a Pavel Přibyla. Končit s fotbalem chtěl i Petr
Červenka, nejistý byl zdravotní stav Tomáše Divokého, který
ho nepustil na hřiště v celé jarní části soutěží. Zdravotní potíže
měli i další hráči. Vedle zdraví nás brzdily ve výkonech i pracovní
povinnosti, někdy i menší chuť do fotbalu, což se vše projevilo na
nižší tréninkové morálce a potažmo i na podzimních výsledcích
týmu v I.B třídě. Museli jsme proto zkousnout tři domácí porážky
a z cizích hřišť dovezli jen tři body (jeden z Luhačovic a dva
z Holešova). Abychom podzimních 13 zápasů odehráli, museli
jsme použít rekordních 27 hráčů!!! Do všech zápasů zasáhli jen
Tomáš Dujka a benjamínek mužstva, šestnáctiletý Ondřej Ševčík.
V jednom utkání pro zranění chyběl střelec týmu, Petr Dlouhý
(8 gólů). Výsledných 15 bodů nám zajistilo jen průběžné 11. místo
a náskok na poslední Lužkovice v podobě 5 bodů. Ale bylo i hůř.
Např. za podzim 2015 jsme nasbírali jen bodů 14 a dokázali na
jaře pak přidat 24 bodů a vyšplhat se do středu tabulky, na deváté
místo. V lepší zítřky věříme i tentokrát. Ale tým musí ve všech
činnostech výrazně přidat, zejména v přípravě. Zimní přestávka je
dlouhá, prostor na zlepšení tu je.
Nahradit absentující hráče se nám podařilo jen díky fungujícím
družstvům mužů B a dorostu. I když dorostenců momentálně
nemáme na celé družstvo a dohodli jsme se na spolupráci s SK
Vizovice, kde letos hrají ti naši dorostenci, kteří nenastupují na
Veselé pravidelně za muže.

dělají první fotbalové krůčky pod vedením Milana Macourka. Po
podzimním náboru začalo Tomáši Křížkovi, Vlasťovi Juříkovi a
Mirkovi Čočkovi ml. chodit pravidelně na hřiště dalších cca 20
dětí ve věku 5-7 let. Pro ty jde především o všeobecnou sportovní a
pohybovou průpravu. Kolik jich v dalších letech zůstane u fotbalu,
to se ještě uvidí. Každopádně všem trenérům, kteří pečují o naši
mládež patří náš velký dík. K nim je třeba ještě přiřadit poděkování
zejména pro Tomáše Dujku a Gajdošíka, kteří vše zastřešují a jim
vděčíme za kvalitu trávníku i pohlednost celého areálu, jednoho
z nejhezčích v naší soutěži. Važme si práce všech těchto obětavců.
Není totiž úplně běžné, že v obcích naší velikosti se hraje I.B třída
a je tam tak rozsáhlá mládežnická základna. Např. v naší třídě je
menší už jen Slavkov pod Hostýnem (640 obyv.).
Jednu velkou kaňku ale pro rok 2019 máme. Nepodařilo se nám
za celý rok najít provozovatele pro naši pizzerii v areálu hřiště. Je
to mínus jak pro nás pro Sokol, tak i pro vás, obyvatele obce.
V roce 2020 bude tedy na čem pracovat, co zlepšovat. Rok 2020
je také ale rokem volebním v našem oddílu, takže máte všichni
možnost se zapojit a pozitivně ovlivnit chod fotbalového oddílu
v naší obci.
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 a na jaře
opět nashle na hřišti a kolem něj. Poznačte si do svých nových
kalendářů - začínáme na Veselé, na domácím hřišti v první jarní
den, v sobotu 21. března v 15.00 s FK Luhačovice B.
Všechny Vás zdraví
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

V žákovských kategoriích takto spolupracujeme se Sokolem Lípa.
Starší žáci hrají v Lípě ve společném družstvu s domácími a mladší
žáci z obou týmů zase naopak hrají v jednom družstvu na Veselé.
Po Petru Červenkovi převzali úspěšně starost o žákovské týmy
Jarda Sovják a Jindra Slováček. Ti ještě menší (osmi a devítiletí)
Zpravodaj obce Veselá
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Hoši s koši - odměna pro pamětníky

Veselá - Slavkov 2:1, poslední zápas roku 2019

Trénink těch nejmenších

Odklízení sněhu

Rozpis utkání - jaro 2020
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TJ SOKOL VESELÁ – JARO 2020 // aktualizace 15.12. 2019

Datum
So 21.3.
Ne 22.3.

A. mužstvo – I.B třída, sk. B
doma

venku

Trnava 15.oo

x

x

x

x

Neubuz 16.oo

Štítná n.Vl. 13.3o

Doubravy 16.oo

Bezměrov 10.oo

Slušovice 13.oo

Holešov B 16.3o
Hř. Újezd 16.3o

Tečovice 17.oo

Ne 17.5.

x

x

x

x

Ludkovice 10.oo

Jaroslavice 10.oo

Příluky B 10.3o

So 23.5.

Dol. Lhota 13.3o
Pozlovice 13.3o

Lutopecny 14.oo

Nedašov 14.oo

Fryšták B 17.oo
Louky 17.oo

Příluky 10.oo

Vys. Pole 10.oo

Racková 17.oo

Ne 31.5.

Slušovice 10.oo

Chropyně 17.oo

x

x

x

x

Jaroslavice 17.oo
Provodov B 17.oo

So 13.6.
Ne 14.6.

Zpravodaj obce Veselá

Sehradice 10.oo

Štítná n.Vl. 14.oo

Všemina 17.oo
Slavkov 17.oo

NEDĚLNÍ zápasy vyznačeny ŽLUTĚ
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Vys. Pole 12.3o

Malenovice 16.oo

Lužkovice 16.3o

So 6.6.

Jasenná 13.oo
Skaštice 10.oo

Mladcová 13.oo

So 16.5.

Ne 7.6.

utkání hrají v Lípě

Tečovice 10.oo

Ne 10.5.

So 30.5.

utkání hraje

venku

ve Vizovicích

Kostelec 15.3o

So 9.5.

Ne 24.5.

doma

Starší žáci domácí

Mysločovice 10.oo

Ne 26.4.
Ne 3.5.

Žáci starší – Okresní přebor B

Dorost domácí

Kudlov 15.3o

So 18.4.

So 2.5.

venku

Březnice 15.oo

Ne 12.4.

So 25.4.

Dorost – Okresní přebor

doma

Hulín 15.3o

So 11.4.

Ne 19.4.

venku

Komárov 15.oo

Ne 29.3.
Ne 5.4.

doma

Luhačovice B 15.oo

So 28.3.
So 4.4.

B. mužstvo – IV. tř. sk. A

Kostelec 10.oo

Slušovice 10.oo
MIMO VÍKEND zápasy vyznačeny ŠEDĚ

Spolky - hasiči

SDH VESELÁ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2019
Vážení a milí spoluobčané,

od starého nepotřebného železa.

dovolte mi Vás seznámit s činností hasičského sboru v druhé polovině roku 2019.

V říjnu jsme v obci společně s muzikanty uspořádali tradiční vodění berana v rámci hodů. Vodění berana proběhlo v sobotu dopoledne. Na sobotní večer jsme pro občany uspořádali hodovou
zábavu se skupinou Soaré. Celkem se zúčastnilo 76 návštěvníků.
Těší nás, že občané oceňují naši snahu udržet alespoň nějakou
tradici v obci Veselá. I v dalších letech v ní budeme pokračovat.
Pořádání hodové zábavy však bude záviset na její návštěvnosti.
Finanční prostředky, které sbor získává při příležitosti vodění berana slouží k úhradě hudebního doprovodu, občerstvení při vodění
berana a k zaplacení kapely na hodové zábavě.

26. července jsme pro Vás občany připravili taneční zábavu se
skupinou Kosovci. Návštěvnost zábavy nás mile překvapila.
Oproti předchozím ročníkům jsme v letošním roce využili k prodeji
občerstvení mimo jiné také zázemí pizzerie u fotbalového hřiště. Tímto bych chtěl poděkovat představitelům Sokolu Veselá za
možnost využít tyto prostory.

V neděli jsme opět zajistili dopravní
obslužnost při mši svaté u místní kaple. Tímto však naše práce neskončila.
Následujících několik hodin pomáhali
členové sboru při úklidu havárie přívodu vody v nově zrekonstruované
budově sociálních bytů.

V neděli 28. července jsme jako každý rok zabezpečili dopravní
obslužnost při bohoslužbě u místní kaple. Rozmístili jsme dopravní značky tak, aby nebyla narušená bohoslužba u kaple. Část
sboru se zúčastnila bohoslužby a druhá část zajišťovala odklánění dopravy.
V první polovině srpna jsme se zúčastnili pohárové soutěže
v obci Březová, letos prvně i v kategorii žáků. Mladší žáci skončili
na druhém a starší žáci na pátém místě. Odpoledne se zde konala
také soutěž v kategorii nad 35 let. Naši muži se umístili na prvním
místě.
Koncem srpna uspořádal sbor pro mladé hasiče již tradičně 4denní soustředění v obci Rusava. Soustředění se zúčastnilo 18 dětí
pod dohledem 5 vedoucích mladých hasičů. Letošní ročník jsme
pojali oddychově a díky krásnému počasí jsme strávili dvě odpoledne na místním koupališti, kde se děti mohly vyřádit i na tobogánu. Mimo vodní hrátky jsme aktivně stříleli, běhali, hráli hry, potili
se při „kvízovkách“ a taky jsme se báli při stezce odvahy. Velké
díky patří všem vedoucím, kteří se uvolnili ze zaměstnání, aby se
mohli v tyto dny věnovat hasičským dětem.
V letních měsících jsme navštívili také soutěž v Želechovicích-Paseky a v Neubuzi. V obou soutěžích se umístily děti na stupních
vítězů. Muži nad 35 let si z Neubuze dovezli krásné první místo.
V září se jako již tradičně konala Pojezdová soutěž 11. okrsku.
Při této soutěži se jezdí hasičskými vozy po obcích 11. okrsku a
plní se netradiční úkoly. Mladší žáci SDH Veselá skončili v rámci Pojezdové soutěže na nádherném prvním místě. V tento den
proběhlo rovněž vyhlášení výsledků Grand prix 11. okrsku. Grand
prix shrnuje činnost dětí za celou uplynulou sezónu. Mladší žáci
skončili na druhém místě a starší žáci na pátém místě v součtu
sedmi soutěží. V tomto měsíci jsme rovněž pomohli vyčistit obec

V měsíci listopadu jsme u příležitosti
mše svaté za živé a zemřelé hasiče
11. okrsku navštívili kostel ve Slušovicích.
6. prosince jsme spolu se zastupiteli obce Veselá pomohli uskutečnit rozsvícení veselského vánočního stromu. Přípravy na
večerní rozsvícení začaly pro hasiče již v dopoledních hodinách.
Zahrnovaly přípravu zabijačkových dobrot, ozvučení a zajištění
posezení a altánku pro případnou nepřízeň počasí. Tímto bych
chtěl poděkovat všem hasičům, kteří se v tento den uvolnili ze
zaměstnání a pomohli rozsvícení vánočního stromu uskutečnit.
Finanční prostředky získané z prodeje občerstvení slouží obci Veselá k pokrytí nákladů vynaložených na pořádání této akce.
7. prosince jsme uspořádali pro naše členy a pozvané hosty posezení k ukončení roku 2019. Maminky si spolu s dětmi uspořádaly
vánoční dílničku, na které proběhla tvorba vánočních věnců.
20. prosince 2019 završíme letošní činnost Valnou hromadou našeho sboru. Rok 2019 je rokem volebním a u příležitosti této valné
hromady se bude volit nový výbor dobrovolných hasičů. Následující rok je pro náš sbor výjimečný. Oslavíme 100 let od založení
hasičstva v obci Veselá. Již nyní víme, že to bude rok náročný,
který však s pomocí členů našeho sboru opět hravě zvládneme.
Dovolte mi, abych Vám jménem sboru popřál pohodové Vánoce a
do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí a klidu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům, kteří se
bez nároku na finanční ohodnocení podílejí na chodu sboru dobrovolných hasičů, zabezpečení a organizaci různých akcí, které
přispívají k pohodovému soužití všech občanů naší krásné obce.
Roman Krajíček, starosta sboru

Zpravodaj obce Veselá
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ZŠ a MŠ Veselá

ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

2. září - První den ve škole

V měsíci prosinci se opět setkáváme na stránkách obecního zpravodaje. Třetina školního roku je již za námi. A musím konstatovat,
že jsme se ve škole vůbec nenudili. Kromě učení, které je samozřejmě to nejdůležitější, žijeme svůj školní život s dalšími doprovodnými akcemi, které pro nás připravují paní učitelky nebo maminky z Unie rodičů.
Letos jsme do školy nastoupili 2. září. Spolu s panem starostou
jsme přivítali šest velmi šikovných prváčků. Již 6. září jsme jeli
do Otrokovic na zajímavou akci s názvem „Den s Policií České
republiky“. Dozvěděli jsme se více o práci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, jako je pyrotechnická služba,
výcvik koní pro policejní účely, zásah policistů s policejními psy
(radost nám udělalo setkání s Petrem Gajdošíkem z Veselé, který se výchově služebních psů aktivně věnuje), prohlédli jsme si
dopravní prostředky policistů, svezli se na policejním člunu. Akce
byla výborně připravená, na všechno jsme si mohli sáhnout. A
samozřejmě jsme se o práci policistů dozvěděli spoustu nového.
26. září jsme se zúčastnili sportovního soupeření v běhu s ná-

6. září - Den s policií v Otrokovicích a jízda na člunu

26. září - 3. místo v běhu Přespoláček
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zvem Přespoláček. Tento běh každoročně pořádá ZŠ Trnava.
I když jsme se hodně snažili, naším jediným sportovcem, který
stál „na bedně“, byl Marek Burian. Obsadil třetí místo v kategorii
chlapci druhých tříd.
4. října pořádala Unie rodičů Drakiádu. Počasí sice nebylo ideální,
i tak jsme dokázali draky dostat na oblohu. Při pouštění draků si
zaběhali hlavně tatínci, ale radost jsme měli všichni. 11. října nás
navštívili herci s divadelním představením Pú a jeho dobrodružství. Divadélko bylo určeno spíše mladším dětem, ale pobavili se
i ti starší. 31. října jsme ve škole prožili po devatenácté Dýňové
slavnosti. Je to den, na který se velmi těšíme. Tomuto dni předcházela výtvarná soutěž s názvem „Můj kostým“. Děti na připravenou šablonu výtvarně dotvořily svoji představu, jak by mohl vypadat jejich kostým pro „halloween“. Sešly se nápadité návrhy a
školu nám zdobí čarodějnice, mumie, drákulové, upíři, duchové…
Moc jsme si pak užili i dýňové vyučování: v dopoledních hodinách
jsme měli projektové vyučování. Pracovali jsme v družstvech, podle návodu jsme vytvářeli strašidelné domy, dýňové figurky či zví-

6. září - Den s policií v Otrokovicích

4. října - Drakiáda

ZŠ a MŠ Veselá

11. října - Medvídek Pú

řátka. Navečer jsme se sešli v průvodu s lampiony a na ochutnávce dobrot, které jako každý rok připravily obětavé maminky nebo
babičky. Nejvíce se nám líbilo (a také dařilo) vytváření dekorací
z dýní a různých přírodnin. Máme opravdu šikovné žáky.
1. listopadu nás navštívilo „sférické kino“. Promítli jsme si populárně naučný film Přátelé – uvnitř lidského těla. 12. listopadu k
nám přijel hudební pedagog Martin Kubát s pořadem Toníkův
hudební vláček, ve kterém se věnoval popularizaci osobnosti hudebního skladatele Antonína Dvořáka a jeho díla. 26. listopadu
uspořádala Unie rodičů pro veřejnost v sále restaurace Veselanka
Vánoční dílnu. Akce byla výborně zorganizovaná. Děti odcházely s vyrobenými přáníčky, věnečky, svícny, ozdobami, perníčky (ty
upekli žáci s paní vychovatelkou ve školní družině).
Na úterý 3. prosince jsme přijali pozvání do Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně. Setkali jsme se tu se zlínským spisovatelem Jaroslavem Kovandou s jeho programem pro děti „Děda
Kovanda čte a maluje s dětmi“. Při společném povídání a tvoření

31. října - Dýňové vyučování

3. prosince - Beseda se spisovatelem J. Kovandou

22. října - Výtvarná soutěž ,,Můj kostým“

nám představil svoji básnickou tvorbu pro malé čtenáře. Věnovali
jsme se především jeho knize Cirkus Bruno a žáci nakreslili zdařilé
ilustrace.
4. prosince jsme se sešli v sále Veselanky na Mikulášské besídce.
První část pozdního odpoledne patřila dětem z mateřské školy,
které nám představily život zvířátek na dvorku. V druhé části vystoupili žáci ze základní školy s pohádkou Karkulák. Pohádka se
líbila, vystupující sklidili bouřlivý potlesk. Na závěr besídky se dostavil Mikuláš, čerti a andělé a přítomným dětem nadělili balíčky,
které připravila Unie rodičů.
Rok 2019 pomalu končí. Prožijte jeho závěr v radosti, pohodě a
spokojenosti. Těším se na další příjemnou spolupráci s našimi
žáčky, jejich rodinami, s pracovníky školy, s panem starostou
i zaměstnanci obecního úřadu i s Vámi všemi, kteří naši školičku
podporujete.

12. listopadu - Toníkův hudební vláček

4. prosince - Pohádka Karkulák

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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Výzva k vlastníkům pozemků v katastru obce Veselá
Vážení spoluobčané, vlastníci pozemku v katastru obce Veselá,
mnoho z vás dostalo v poslední době do schránky dopis s nabídkou odkupu Vašich pozemků či lesů. Pokud uvažujete z jakýchkoliv důvodů o prodeji
svých pozemků, nabídněte je, prosím, nejprve Obecnímu úřadu obce Veselá,
který by od Vás tyto pozemky odkoupil za odhadní ceny.
Odkoupené pozemky by mohly být použity ke směně za jiné pozemky vlastníků v katastru obce nebo pro plánový rozvoj obce.
Děkujeme.								
Zastupitelstvo obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

Na co se můžete těšit začátkem nového roku 2020?

Říjen
Miroslav Ševců		
Helena Vágnerová		
Hana Čelůstková		

65 let
60 let
50 let

Listopad
Anna Juříková		
Magda Poláková		

60 let
50 let

Program akcí:
1. 1. 2020 | Novoroční ohňostroj s přípitkem, fotbalové hřiště
4. 1. 2020 | Tříkrálová sbírka
18. 1. 2020 | Rodičovský večírek, sál kul. zařízení Veselanka
25. 1. 2020 | Ples Mikroregionu Slušovicko, sál Sokolovny Slušovice
1. 2. 2020 | Slavnostní valná hromada hasičů 11. okrsku, sál kul. zařízení
Veselanka
8. 2. 2020 | Papučový bál, sál kul. zařízení Veselanka
15. 2. 2020 | Košt slivovice, sál kul. zařízení Veselanka

Prosinec
Marie Čočková		
Josef Slovák		
Roman Zmeškal		
Jitka Gajdošíková		
Radovan Ševců		

80 let
65 let
55 let
55 let
55 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Přijďte s námi oslavit příchod roku
2020, povyprávět si o životních slastech
i strastech a připít si teplým mokem
k novoročnímu ohňostroji, který bude odpálen 1. 1. 2020 v 18 hod. na fotbalovém
hřišti.
Těšíme se na vás,
zastupitelé obce Veselá

Tříkrálová sbírka proběhne

ve Veselé dne 4. ledna 2020.

NAROZENÍ
Marian Kozubík
Isabela Goňová
Roman Majc

ÚMRTÍ
Josef Vyorálek
Marie Drábková
Vítězslav Večeřa
Anna Křížková

Zastupitelstvo obce Veselá přeje občanům krásné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku 2020.
Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit v příštím roce!
Zastupitelstvo obce Veselá
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