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V tomto čísle se dočtete:

Co se chystá

Nový strategický plán obce

Veselé roušky veselské 

Svozový kalendář odpadů na rok 2020  

Informace o činnosti místních spolků

          a mnohé další

Vážení spoluobčané,

předpokládám, že letošní Velikonoce budeme slavit pou-
ze ve svých domovech a samozřejmě i bez tradičních 
veselských klabáčů, kteří vždy dotvářeli atmosféru veli-
konočních svátků i příchod jara. Příroda si zatím pohrává 
se střídavým počasím, ale věřím, že všechno (nejen po-
časí) se brzy srovná a budeme moci se společně navště-
vovat, radovat a užívat si života. 

Dovolte mi, abych Vám všem jménem svým, zastupitelů 
a zaměstnanců obce Veselá popřál hlavně pevné zdraví, 
které v této době potřebujeme všichni a příjemné svátky 
velikonoční v rodinném kruhu.

Daniel Juřík, starosta
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Obecní úřad

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE VESELÁ 2020 - 
2025

Dne 21. 2. 2020 se sešlo 40 občanů obce Veselá, aby se zapojili do přípra-
vy strategického plánu obce. Byli rozděleni do šesti skupin, které se sklá-
daly ze zástupců spolků, sdružení a občanů různých věkových kategorií. 
V každé skupině byl jeden zastupitel. Pracovní skupiny obdržely pracovní 
listy, které obsahovaly pět tematických okruhů, kterých se hodnocení do-
týkala a dále matriku, do níž doplňovaly silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby. Díky jejich aktivnímu přístupu byl zpracován Strategický plán 
rozvoje obce Veselá 2020 – 2025, jenž aktualizuje strategický plán roz-
voje z r. 1999. Jedná se o základní strategický dokument, který formuluje 
strategické cíle, konkretizuje rozvojová opatření, specifikuje jejich náplň, 
stanovuje způsob financování a umožňuje strategické plánování při do-
sahování dlouhodobých cílů. Je zpracován jako opora představitelům 
obce při rozhodování o rozvojových investičních záměrech (průběžné 
dotační tituly kraje, ministerstev a fondů EU), pro sestavování rozpočtu, 
ale zároveň je určen obyvatelům obce, kteří tak mají možnost spolupodí-
let se a kontrolovat aktivity, které se v obci dějí. Strategický plán najdete 
na webových stránkách obce.

SOUTEŽ VESNICE ROKU

Vedení obce Veselá se rozhodlo podat v letošním roce přihlášku do sou-
těže Vesnice roku. Soutěž je vyhlašována od roku 1995 v Programu ob-
novy venkova. Cílem organizátorů je, jak uvádí: „… povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost 
a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic, ale také snaha vy-
zdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen 
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do spo-
lečenského života v obci.“ 
Veselá, ač se to možná nezdá, díky spolkům, sdružením, obci i jednot-
livým obyvatelům, nabízí široké spektrum společenského i sportovního 
vyžití. Pečuje o objekty, které jsou v majetku obce, udržuje vesnici v po-
řádku. Podporuje aktivity školy, seniorů, unie rodičů, TJ, hasičů, či mysliv-
ců. Přesto bude nezbytné, aby se v květnu, před příchodem komise, obec 
„učesala a oblékla do slavnostního“. 
Zastupitelstvo v neděli 15. 3. prošlo obec, aby získalo přehled o proble-
matických úsecích místních komunikací, neupravených koutech, mís-
tech, kde vznikají černé skládky. I ty kolem obce máme, přestože jsou 
k dispozici zdarma kontejnery. Je k neuvěření, že jsou mezi námi stále 
takoví (chce se mi napsat idioti), kteří žijí v přesvědčení, že svinčík za 
plotem se jich netýká. A pak jsou tu ti, kterým na prostředí, ve kterém 
žijí, záleží (chce se mi napsat idioty vnímaní troubové) a po těch prvních 
uklízí. Naštěstí lze dle celkového vzhledu obce usuzovat, že těch druhých 
je víc. Vedení obce se chystá vyhlásit akci „Ukliďme Veselou“, jakmile to 
situace dovolí. Bylo by hezké, kdyby se zapojili všichni - upravili prostran-
ství před svými domy a zároveň se porozhlédli, kde jsou veřejná zákoutí, 
která si naši pozornost zaslouží také. 

Jana Janíková, zastupitelka

Výsadba na točně
Před řadou let byla na točně u silnice na Hvozdnou 
vysazena zeleň, která postupem let odcházela, kru-
špánky ničil zavíječ zimostrázový, akáty usychaly. 
Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo v tomto pro-
storu zeleň obnovit. Zástupci několika veselských 
rodin se domluvili a darovali obci stromy - hlohy 
Paul´s Scarlet. Výsadbu stromů komplikovala situa-
ce s covidem 19 a byla tři týdny odkládána, nakonec 
se v sobotu 28. 3. dárci sešli a postupně rodina za 
rodinou svůj strom zasadili. 
Jedná se o první etapu úpravy tohoto  prostranství, 
v té druhé zde vzniknou vyvýšené záhony osázené 
travinami a optické odclonění od komunikace. Věří-
me, že tu pak bude radost posedět.

Jana Janíková, zastupitelka

Hledáme nového ředitele/novou ředitelku

Mnozí z vás ví, že naše dosavadní ředitelka ZŠ a MŠ 
Veselá - paní Ladislava Čočková letos končí ve své 
funkci. Obec, jakožto zřizovatel, má nelehký úkol najít 
náhradu. Dosavadní ředitelka nasadila laťku vysoko, o 
to je výběr pro nás složitější. První kolo konkursu pro-
běhlo v únoru. Do výběrového řízení se přihlásili dva 
uchazeči. Uchazeči byli pozváni k přijímacímu poho-
voru za účasti konkursní komise skládající se z členů 
určených zřizovatelem, krajským úřadem, Českou škol-
ní inspekcí a školskou radou. Po přijímacím pohovoru 
konkursní komise nevybrala žádného z uchazečů a tak 
jsme v březnu vyhlásili kolo druhé. V dubnu pak opět 
proběhne zasedání konkursní komise, kdy se otevřou 
obálky s přihláškami uchazečů a vyhodnotí se, zda spl-
ňují všechny náležitosti. Poté se uchazeči pozvou k úst-
nímu pohovoru. Držte nám palce, abychom v druhém 
kole byli úspěšnější!

Kateřina Winkler, předsedkyně školské komise

Vážení spoluobčané,
v dnešní době solidarity bych také rád poděkoval 
našim občanům – Radomíru Kusákovi a Tomáši 
Žákovi, kteří v nedávné době za 40 bezpříspěvko-
vých odběrů krve získali od Červeného kříže zlatou 
medaili prof. MUDr. J. Jánského. 
Děkuji jmenovitě jim, ale i všem, kteří darujete krev a 
tím mnohdy i  zachraňujete život.

Daniel Juřík, starosta

Na základě vyhlášení nouzového stavu na území 
ČR budou místní poplatky (tj. za svoz odpadu, ze 
psů a za KBTV) za rok 2020 v obci vybírány až do 
30. 6. 2020 (týká se jak jednorázové platby, tak 
i úhrady první splátky).
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Činnost naší obecní knihovny

V minulém roce v naší knihovně proběhlo 32 akcí. Mezi nejúspěš-
nější patřily: Kurz práce s fimo hmotou, Veselínova knižní výzva, 
Noc s Andersenem, společné čtení ve formě Pohádkové a Straši-
delné knihovny, Veselský spisovatel. 
Pravidelně knihovnu navštěvovalo 124 čtenářů, z toho 50 čtenářů 
do 15 let. Vypůjčilo se 2 899 knížek. Nejvíce se u nás půjčují de-
tektivky a knihy od českých autorů.
Odebíráme čtyři druhy periodik, z toho tři pro děti: Čtyřlístek, Bart 
Simpson, Rozmarýnka a jeden časopis pro dospělé: Moje země.
Rozšiřujeme také nabídku cizojazyčných knížek, stolních her a au-
dioknih. Každý měsíc nakupujeme knižní novinky.
O našich aktivitách Vás informujeme pomocí webových či face-
bookových stránek knihovny. 
Naše knihovna se stala institucionálním členem SKIPu (Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků České republiky) a zapojila se 
spolu se Základní školou Veselá do projektu Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářský návyků 

PROJEKTY – STAV V NOUZOVÉM STAVU
I přes současnou nelehkou situaci, jde život v obci dál a společ-
ně se zastupiteli i odborníky (v oboru stavebnictví či projekto-
vého managementu) připravuji či dále pokračujeme v realizaci 
projektů.
Jsem velmi rád, že se v loňském roce podařilo dodělat komplet-
ní administrativu k ukončení projektu sociálního bydlení a cent-
ra volného času, kdy nám první týden v březnu byla proplacena 
dotace ve výši 8 575 813,45 Kč, kterou jsme obratem splatili 
úvěr u KB. Nyní jsou obsazeny čtyři byty a zbývající dva čekají 
na odsouhlasení zastupitelstva, které mělo zasedat 16. 3. 2020, 
ale bylo kvůli vyhlášení nouzového stavu zrušeno. Centrum vol-
ného času se po pojistné události začalo opravovat a nyní zbývá 
výměna podlahy a závěrečná výmalba. Po uklidnění stávající si-
tuace bude možno tyto prostory využívat po předchozí dohodě 
k pravidelným i jednorázovým volnočasovým aktivitám.   
Dopravní projekt s názvem „Rekonstrukce a výstavba chodníků 
a smíšené cyklostezky v obci Veselá“ je, jak jsem již informoval, 
sdruženou investicí ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje (ŘSZK). Nyní se ještě zpracovává dokumentace pro prová-
dění stavby, která musela být upravena dle požadavků Dopravní-
ho inspektorátu Policie ČR Zlín. V rámci těchto požadavků jsme 
byli nuceni vypustit nově navrženou autobusovou zastávku a to 
z důvodu, že při vyjíždění by autobus zasahoval do protisměru, 
což z bezpečnostního hlediska není možné. 
Další úpravou v dokumentaci bylo zrušení přechodů u školy a 
u odbočky k obchodu s odůvodněním, že množství chodců a fre-
kvence projíždějících vozidel není tak velká (nachází se v interva-
lu A), abychom přechod mohli vybudovat. Viz. tabulka na konci 
článku.

Z těchto úprav jsem byl velmi znepokojen, protože hlavním 
úkolem celého projektu je zvýšení bezpečnosti pohybu občanů 
v obci. Nicméně legislativu změnit nemůžeme.
Projekt bude po dohodě s ŘSZK realizován dvouetapově. Část 
nového chodníku a smíšené cyklostezky, které jsou v naší režii, 
bychom rádi řešili samostatným výběrovým řízením a realizací. 
Nyní se připravují podklady na výběr dodavatele.

Daniel Juřík, starosta

žáků již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné 
absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní čes-
ká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účast-
níky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři 
roky koupit. Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky 
Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klo-
kan ze šuplíku.
I v roce 2020 jsme nechtěli zahálet. Od března měl v naší knihovně 
již podruhé probíhat projekt Lovci perel. Je to zábavná hra, která 
mění čtení v dobrodružství a z práce s knížkou dělá zábavu. Měla 
se konat Pohádková knihovna – společné čtení pohádek s hu-
debním doprovodem Moniky Vrlové. Plánovali jsme Noc s Ande-
rsenem s hostem z Hvězdárny Zlín. Bohužel kvůli vyhlášení nou-
zového stavu na celém území České republiky musel být provoz 
knihovny do odvolání uzavřen. Doufám, že tato situace nebude 
trvat příliš dlouho a plánované akce ještě tento rok uskutečníme. 
Děti ale stále mohou kreslit obrázky do výtvarné soutěže „Pohád-
ky z hvězdné oblohy“. Výkresy mohou donést po znovuotevření 
knihovny.

Kateřina Sobotíková, knihovnice



Kovářová, Helena Šišková s maminkou Jarmilou Lukešovou, 
moje maminka Božena Lačňáková, Jana Válková, Petra Dlaba-
jová, další členka zastupitelstva Kateřina Winkler a také „šička“ 
Táňa Pekárková ze Želechovic. Některé z nich pracují, takže jejich 
pomoc je o to cennější. Moc a moc jim děkuju nejen za sebe, ale 
i za Skauty a hlavně všechny uživatele našich roušek!
K 1. 4. jsme předaly Skautům k distribuci zatím celkem 405 rou-
šek! Kromě toho jsem přímo na lůžkovou část úrazového oddělení 
KNTB předala 25 ks roušek. Jako zastupitelka jsem kontaktovala 
s nabídkou roušek i karanténou postižená města Litovel a Uničov. 
Ve středu 1. 4. tak Skauti po domluvě s místostarostou města 
odvezli do Litovle celkem 517 ks roušek, z toho 117 dodala naše 
veselská skupina. Z dodávky měli velkou radost a moc děkovali. 
Všechny látkové roušky, které ušijeme, dávám k distribuci Skau-
tům nebo daruju přímo, předávám jménem obce Veselá. První 
vlna nadšeného šití  již trochu opadla. Taky je již rouškami pokryta 
většina potřebných, takže nás, kteří šijí roušky už ubývá a zůstá-
vají jen vytrvalci. Věřte ale, že je stále ještě mnoho míst, kam je 
roušky třeba dodat.
Od začátku  se mi ozývali i telefonicky občané Veselé s nabídkou 
pomoci. Ráda bych proto poděkovala všem dárcům, kteří přispěli 
naší veselské šicí skupince věcnými dary:
Marie Daňková – látka, Ludmila a Alena Dujková – látka a nitě, 
Marie Kocháňová – šňůrky, Miluška Chaloupková – gumy, Jitka 
Gregoříková – látka, Obec Veselá – nitě, tkalouny a další materiál 
potřebný k šití a v neposlední řadě anonymní dárce z Veselé, kte-
rý nám daroval 2 role (po 15-ti metrech) látky. Doufám, že jsem 
na někoho nezapomněla?! Pokud ano, moc se omlouvám, není to 
úmyslně! Je to teď trochu hektické...
Mile mě překvapila ohromná solidarita a snaha pomoci od mnoha 
lidí kolem mě i v celé naší zemi. Doufám, že aspoň část z ní nám 
zůstane i v „době povirové“. Ještě jednou děkuji všem za pomoc 
a přeju jim  i ostatním obyvatelům obce Veselá jen a jen zdraví a 
krásné jaro!

Michaela Čočková, zastupitelka

ŠIJEME ROUŠKY
VESELSKO/SLUŠOVICKO/ŽELECHOVICKÉ ŠVAD-
LENKY, STŘÍHAČKY A ŽEHLIČKY

Obecní úřad
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VESELÉ ROUŠKY VESELSKÉ

tj. název dobrovolnické skupiny, která od začátku nouzového 
stavu stříhá, žehlí, šije a sterilizuje roušky pro obyvatele Vese-
lé. Do skupinky se zapojily nejen dámy z Veselé, ale i blízkých 
obcí.  Již více jak 14 dnů také ve spolupráci se Skauty předávají 
roušky Policii Zlín, do Alzheimer centra, zdravotnickému perso-
nálu Centra srdce Otrokovice (kardiologie), postiženým v Male-
novicích, ale i do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně na 
různá oddělení. Roušky také rozesílají do různých koutů republi-
ky – např. do Psychiatrické léčebny ve Šternberku či do nejvíce 
postižené Litovle. Tato fakta jen potvrzují, že Češi (a Moraváci 
zvlášť) jsou, jak napsal deník Washington Post, vzorem solida-
rity pro celý svět!!

Celému týmu „Veselských roušek“  pod vedením Michaely Čoč-
kové patří obrovský dík. Dík patří také studentům a studentkám 
UTB ze Studentské unie, kteří dodali na začátku nouzového sta-
vu obci Veselá 80 ks a poté dalších 35 ks roušek. Poděkovat je 
však nutné i všem šičkám, které neorganizovaně a tiše zásobují 
své okolí a já vím, že v každé části obce takové jsou. Jelikož 
bych určitě na někoho při jejich výčtu zapomněl a bylo by mi 
to líto, chci jen říct: DĚKUJI, že stříháte, šijete roušky či dodá-
váte materiál, DĚKUJI za energii, kterou věnujete solidaritě a 
občanské společnosti = komunitě ve Veselé i navenek. DÍKY, 
MOC SI TOHO VÁŽÍM. 
Poděkování také patří Univerzitě Tomáše Bati, jejíž zástupci vě-
novali obci na veřejná místa (obchod a obecní úřad) desinfekci 
a desinfekční gel.
Desinfekci Anti-Covid pro potřeby občanů máme objednanou již 
několik dnů, ale dodávky jsou velmi omezeny kvůli přednostní-
mu zásobování desinfekcí do zdravotnických zařízení a domů 
pro seniory. O dodání a distribuci Vás budeme informovat.

Daniel Juřík, starosta 

Roušky jsou stále k dispozici na Obecním úřadu ve 
Veselé. Stačí zavolat na tel. 577 983 285 a dohod-
nout si předání.

Tento příspěvek píši, jak ze 
své pozice zastupitelky, tak 
hlavně jako občana Veselé 
a jako PODĚKOVÁNÍ VŠEM  
DOBROVOLNÍKŮM NAŠÍ 
ŠICÍ SKUPINKY I OSTATNÍM 
DOBROVOLNÍKŮM NEJEN 
Z VESELÉ, KTEŘÍ POMÁHA-
JÍ TAM, KDE JE POTŘEBA! 
Jak všichni víme, byl začát-
kem března v České republice 
vyhlášen nouzový stav kvůli 
pandemii coronaviru a ná-
sledně od 20. 3. bylo vládou 
nařízeno povinné nošení rou-

šek. Zástupci obce se připravovali  předem a již v pátek 20. 3. a 
následujícím víkendu jsme rozdávali zdarma první látkové roušky 
i s letáčkem o  jejich správném používání občanům Veselé. Prv-
ní várku látkových roušek dodaly obci dobrovolnice z Veselé (na 
dolním konci jsem jich ušila a rozdala občanům 33 ks). Následně 
obec dostala objednanou zásilku látkových roušek, takže potřeby 
občanů byly pokryty.
Řekla jsem si, že když už jsem ten šicí stroj po 20-ti letech zno-
vuzprovoznila, bylo by škoda nevyužít zkušenosti ze šití roušek 
pro obec. Navázala jsem spolupráci se Skautským krizovým 
centrem ve Zlíně, které zajišťuje nejen distribuci roušek od dobro-
volníků do různých institucí (KNTB Zlín, EUC Klinika Zlín, Domovy 
důchodců Burešov, Lukov, sociální ústavy, Krizová školka pro děti 
zaměstnanců IZS, město Litovel a spousta dalších), ale i další 
pomoc zejména pro seniory, tisk ochranných štítů atd. Je toho 
opravdu hodně a patří jim za to velký dík! 
Přes Facebook jsem dala dohromady skupinku dobrovolnic nejen 
z Veselé, ale i ze Slušovic a Želechovic, které mi pomáhají se stří-
háním a zažehlováním materiálu na roušky. Musím říct, že odvádí 
perfektní práci! V naší malé skupince jsou: Lenka Nevrlá, Alice 
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COVID-19 I SENIOŘI

CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? 
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte 
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším 
počtem lidí

Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu 
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje, 
vystavuje sebe i své okolí nákaze.

Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte 
pohyb mezi potenciálními nemocnými.

Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě 
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.

Důležité kontakty v souvislosti s epidemií koronaviru:

Infolinka 1212
pro osoby, které mají podezření na onemocnění 
COVID-19

V případě klinických potíží (teplota, kašel, dušnost) kon-
taktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost 
(mimo pracovní dobu praktického lékaře).
Infolinka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje: 
724 221 953 a 577 006 759 nepřetržitě od 8:00 do 16:00 
hod.

Vážení a milí senioři,
na této straně jsou pro vás připraveny důležité informace k si-
tuaci v boji s COVID 19. Rád bych Vás touto cestou vyzval, 
nebojte se požádat o pomoc! Pokud je vám více jak 65 let, 
nemáte pomoc rodiny, přátel, okolí a potřebujete nakoupit po-
traviny, hygienické potřeby a léky… zařídíme vše za Vás. Stačí 
se ozvat v pracovní dny na tel. 577 983 285 nebo přímo mě na 
tel. 723 973  267. 

Daniel Juřík, starosta
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Suchý únor se na Veselé nepodařil úplně dodržet. V sobotu 
15. 2. 2020 proběhl v sále restaurace Veselanka již 6. ročník 
koštu slivovice. Bylo koštováno přes 30 vzorků. Titulem "nej-
lepší veselská slivovice" se pyšní Radovan Ševců. Na druhém 
místě se umístil Josef Urban a na třetím František Dujka.

Workoutové hřiště s fitness stroji
Plánujeme v letošním roce rozšířit náš sportovní areál v horní 
části obce o nové workoutové hřiště s fitness stroji, které bude 
určeno pro všechny generace. Chceme, aby naši občané mohli 
aktivně trávit svůj volný čas a rozvíjet svou kondici a pohybové 
dovednosti.
Nějakou představu už máme. Vedle hřiště s umělým povrchem 
by měla být umístěna workoutová sestava, podél chodníku pak 
čtyři fitness stroje sloužící k posílení vrchní i spodní části těla. 
Firma zabývající se výrobou venkovních sportovišť již byla oslo-
vena. Tato společnost skrze Nadační fond zdravého životního 
stylu podporuje projekty tohoto charakteru nadačním příspě-
vek, o který jsme zažádali a byl nám přislíben. Část projektu by 
mohla být financována z dotačního programu Zlínského kraje, 
kde jsme podali žádost o podporu. Zatím nemáme rozhodnutí, 
tak nám držte palce! Pokud by dotace přece jen schválena ne-
byla, realizaci projektu to neohrozí. V neposlední řadě bychom 
rádi okolo hřiště osázeli stromy, které by celý prostor zastínily, 
což by pro cvičící bylo zajisté příjemnější. 

Kateřina Winkler, zastupitelka

UKLIĎME SI PŘED SVÝM PRAHEM
Vážení  spoluobčané,
aktuálně se nacházíme v nelehké době. Do našeho každodenní-
ho života zasáhlo něco, co ovlivnilo celý svět, něco na co jsme 
nebyli dosud zvyklí. Nejsme v tom sami,  bojuje s tím celý svět. 
Virus, který ochromil  během  několika měsíců  téměř celou pla-
netu. Den po dni se učíme, jaká pravidla dodržovat, jak se cho-
vat.  A je toho opravdu hodně co se učit a co měnit. Není smys-
lem tohoto článku psát informace o tom co se kolem nás děje, 
to si každý z nás den co den zjišťuje z médií.
Příspěvek o problematice obecního lesa jsem psal již několikrát. 
Nyní bych chtěl využít možnost a pokusit se ve Vás probudit op-
timismus, naučit se vypořádat s aktuální situací, třeba tím, že 
zvelebíte okolí svého domu, případně jiné své pozemky, které 
vlastníte.  Máme omezit pohyb a být co nejvíce doma. Určitě 
namítnete, každý z vás má určitě jinou důležitější práci, kterou 
třeba upřednostňuje.
Jako člen komise - péče o vzhled obce – jsem měl možnost 
s některými členy zastupitelstva projít část obce a jenom mít oči 
otevřené. U některých domů je vidět, že majitelé dbají o své okolí.  
Je však spousta míst kolem domů a zahrad, které by stálo za to 
trochu více zvelebit  a  ještě více tím upravit vzhled obce. I když 
se nacházíme v moderním století,  krása obcí nespočívá  jen v  
její modernizaci /samozřejmě ta je na místě/. Malebnou  tváří  
obce jsou také mimo moderních prvků původní zachovalé úhory, 
remízy, sady a zahrady, na kterých se dříve pracovalo a tyto po-
zemky byly svými majiteli udržovány. Vím, že v dnešní hektické 
době je v mnoha případech problém o tato místa pečovat. Proto 
bych Vás chtěl tímto znova vyzvat, aby jste využili  aktuální 
nelehké situace a díky omezení jiných aktivit, zkusili třeba jen 
část svého pozemku ať už před domem nebo přilehlou zahradu 
zvelebit .
Pomůžete tím nejen sobě, ale hlavně tím přispějete k úpravě 
vzhledu obce. Čím více nás bude,  tím krásnější obec budeme 
mít. Chtěl bych Vás ještě tímto požádat, aby jste odpad, se kte-
rým si nevíte rady dávali do kontejneru, bývají minimálně dvakrát 
do roka v obci k dispozici a nezakládali v okolí obce tzv. černé 
skládky. Několik jsme při pochůzce také objevili a to jsme prošli 
jenom horní část obce.
Co se děje kolem nás, s tím zřejmě moc neuděláme. Právě touto 
ušlechtilou činností můžeme zčásti překlenout  nelehké období 
a nemyslet stále na to co se děje kolem nás.
Závěrem mě dovolte Vám všem popřát hlavně zdraví, hodně 
ohleduplnosti k ostatním dodržováním pravidel. Dále pak trpě-
livost, čeká nás delší cesta, ale pevně věřím, že  nakonec  vše 
zvládneme. Jak se říká, všechno zlé na něco dobré. Možná se 
mnohému do budoucna naučíme, budeme si více vážit běžného 
života bez většího omezení. Posílíme komunitu v obci. A snad  se 
budeme ve větším počtu setkávat na kulturních a jiných akcích.

Roman Divílek, správce lesa 

Jak jistě tušíte, letošní akce "Ukliďme Česko - Ukliďme Ve-
selou" připadající na duben se prozatím ruší. Uvidíme, jak 
se bude situace vyvíjet. Budeme doufat, že se nám na pod-
zim podaří tuto akci uspořádat. Dáme vám předem vědět.
Úklidu zdar!

Svoz plastu

Chtěli bychom vás upozornit na to, že všechny plasty musí být 
v uzavřeném pytli. Cokoliv, co bude volně položeno vedle, nebude 
odvezeno (polystyren musíte tedy nalámat a dát do pytle, pak bude 
odvezen). Nezapomeňte pytel označit čárovým kódem.
Každá domácnost nyní dostala 15 pytlů s čárovým kódem. Pokud 
budete vědět, že vám pytle nevystačí, alespoň s měsíčním předsti-
hem tuto skutečnost nahlaste na Obecním úřadě a my vám pytle 
i  s  kódy přiobjednáme. Pokud však někdo bude mít nadměrnou 
spotřebu, další pytle mu budou zpoplatněny.
Také bychom chtěli upozornit na to, že tvrdý plast do toho svozové-
ho nepatří. Jedná se např. o plastový nábytek, hračky, trubky, pod-
lahové krytiny atd.
Zatím se všichni s tímto novým systémem svozu odpadu učíme. 
Příště tyto mouchy vychytáme! Pokud si s něčím nevíte rady, infor-
mujte se na Obecním úřadě. 
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Spolky - fotbalisti
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JARO 2020 BEZ FOTBALU
Touto dobou jsme se měli připravovat již na utkání čtvrtého jarního kola a 
o velikonočních svátcích nastoupit k derby utkání v Kostelci u Zlína.

Podzimní část sezóny se nám vůbec nevydařila a až vítězstvím 
v posledním zápase před zimní přestávkou (Slavkov 2:1) jsme si zajistili, 
že jsme podzim neukončili na sestupové  13. příčce.  

Přípravu na jarní odvety jsme proto považovali jako velmi důležitou a 
zahájili ji na konci  ledna prodlouženým víkendem v srdci Beskyd, v hotelu 
Bezruč, přímo pod Lysou horou. Akce se zúčastnilo  25  hráčů (muži + 
dorost) a že byla letošní zima bez sněhu nikomu nevadilo, o to byl  
pětikilometrový výběh na Lysou realizovatelnější, stejně jako modelové 
utkání na umělé trávě ve Frýdlantu nad Ostravicí.  Řádná fyzická příprava 
by ale neměla ten správný efekt, kdyby současně nedošlo i ke zkvalitnění 
hráčského kádru. To se podařilo více přes dodržení kamarádských slibů 
než přes úspěšné manažerské vyjednávání. Všichni už jsme se těšili  až  
v první jarní den vyběhne na Veselé  domácí  jedenáctka posílená o Tomáše 
Janíčka (na  podzim II. liga v Prostějově, předtím  248  utkání v I. české a 
slovenské lize), Pavla Postavu (tři roky v Luhačovicích, předtím  III. liga 
v Hulíně) a zkušeného univerzála Antonína Buršu ze Slušovic. Přípravná 
utkání (Hvozdná 2:0 a Prlov 3:1) naznačovala, že sestava si postupně sedá 
a předváděná hra začíná mít očekávanou kvalitu.

Všechno je ale jinak.  Světová pandemie nemoci COVID-19 se nevyhnula 
ani České republice. Hřiště i počet hráčů se zvětšily a bojujeme 
každodenně bez výjimek všichni za to, abychom nad zákeřnou pandemií 

co nejdříve zvítězili.  Rozehrané to máme dobře, proti ostatním evropským 
zemím máme slušný náskok a pokud budeme všichni dodržovat vládní 
nařízení a vydržíme v omezeném režimu fungovat co nejdéle, věřím, že 
vítězství přijde brzy. 

Bude to vítězství tak jednoznačné a rychlé, že se ještě  do prázdnin vrátí 
děli do škol a sportovci na svá sportoviště? O tom, době kdy píšu tyto 
řádky, si nedovolím polemizovat, vždyť každý další den může přinést nové 
skutečnosti jak pozitivní, tak bohužel i negativní.

O osudu nižších fotbalových soutěží, tedy těch na úrovni krajů a okresů se 
rozhodovalo na pražském zasedání výkonného výboru FAČR (fotbalové 
asociace) v úterý 7. dubna. Vy tedy při čtení už víte, to co já nyní ještě ne.  
Jestli už byl fotbalový soutěžní ročník 2019-20 v ČR zrušen a nebo jestli 
se dál čeká  na vývoj pandemie v zemi.

V každém případě ale vydržte přes velikonoce ještě všichni ve svých 
domovech a dál úspěšně bojujte s pandemií a chraňte se před nákazou 
koronavirem.

Buďte opatrní, buďte stateční a věřím, že se už brzy zase všichni příznivci 
veselského fotbalu setkáme v areálu veselského sportoviště. 

Všem Vám drží palce a přeje pevné zdraví  

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s. 

1. Výběh na Lysou horu, 1. 2. 2020 | 2. Příprava s Prlovem, zleva: Janíček, Šumšal, Postava, Střílka, Burša, 8. 3. 2020 | 3. Příprava s Prlovem - Tomáš 
Janíček, 8. 3. 2020 | 4. Přípravné utkání ve Frýdlantu nad Ostravicí, 1. 2. 2020

3 4
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Příprava s Hvozdnou, 1. 3. 2020
Noví hráči zleva: Burša, Janíček, Postava



Bratři a sestry hasiči, milí spoluobčané,
prožíváme nelehký čas. Ocitli jsme se v situaci, kterou nikdo z nás nezná a 
kterou jsme prozatím viděli jen ve filmech. Nový virus útočí tiše a zákeřně. 
Jsme nuceni měnit naše návyky a přišli jsme o pohodlí bezstarostného 
života. Vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, náš nadřazený 
orgán okamžitě zareagoval na vzniklou situaci a s předstihem preventivně 
zrušil připravované velké sportovní akce a současně vyzval, aby v násled-
né spolkové činnosti SH ČMS bylo přísně dodržováno nařízení zakazující 
konání akcí. Tímto jsme přišli o veškerou spolkovou činnost s mládeží i do-

spělými. Prozatím není známo, kdy se budeme moci vrátit k naší obvyklé 
činnosti. Co jsme ovšem do nouzového stavu stihli je dokončení návštěv 
valných hromad 11. okrsku a uspořádání slavnostní valné hromady 
11. okrsku u nás ve Veselé za účasti více než stovky hasičů a hasiček. 
Součástí slavnostní valné hromady byla rovněž volba vedení 11. okrsku. 
Do výboru okrsku byli za náš sbor zvoleni: bratr Roman Krajíček do pozice 
starosty 11. okrsku a Jaroslav Juřík do pozice jednatele 11. okrsku. Od 
počátku roku 2020 u nás ve Veselé také pracuje nově zvolený výbor sboru 
dobrovolných hasičů.

9Zpravodaj obce Veselá

Spolky - hasiči

ČINNOST SDH VESELÁ

VÝBOR SDH Veselá pro období 2020-2025

Starosta SDH - Roman Krajíček
Náměstek starosty - Daniel Juřík

Jednatel - Jaroslav Juřík
Velitel - Zuzana Oškerová

Zástupce velitele - Vladimír Dlabaja                                                                               
Preventista - Marek Gerych                                                                                                         
Strojník - Tomáš Kocurek                                                                                  
Referentka žen - Adéla Krajíčková                                                                                   

V polovině roku 2020 oslaví sbor dobrovolných hasičů ve Veselé 100 let 
od jeho založení. Přípravy na důstojné oslavy našeho výročí jsou v plném 
proudu a věřím, že se v červenci při oslavách s Vámi se všemi setkáme. 
Program oslav bude zveřejněn s dostatečným předstihem.
Vážení přátelé, vím, že teď není mezi námi mnoho optimismu, a že nás 
čekají krušné týdny. Pandemie je velká zkouška naši zodpovědnosti a 
disciplíny. Přesto jsem optimista a věřím, že boj se zákeřným nepřítelem 

zvládneme. A protože si myslím, že s úsměvem se vše zvládá lépe, vyhle-
dal jsem pár anekdot, abych alespoň na chvíli vykouzlil úsměv ve Vašich 
tvářích. Za celý sbor dobrovolných hasičů Vám přeji pevné nervy, hodně 
zdraví a životního elánu. Nechť naše heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomo-
ci“ provází Vás všechny.

Roman Krajíček, starosta sboru

Vedoucí mládeže - Rostislav Juřík
 Hospodář - Anna Juříková

Ochrana obyvatelstva - František Vondrák
Revizor – Antonín Machalíček

Dojedou hasiči k hořícímu domu?
Pomoz jim najít nejkratší cestu!

„Dcera se mi vdává, chodila s doktorem
a s hasičem.“
„No, a který je ten šťastný?“
„Hasič, dcera si bere doktora.“

Když přijeli hasiči k požáru poli-
cejní stanice, roztáhli plachtu a 
policajti začali po jednom skákat. 
Ale vždycky, když policajt skočil, 
tak hasiči s plachtou uhnuli, a děs-
ně se smáli, když se policajt dole 
rozmázl. Až přišel na řadu posled-
ní - náčelník. Ten tušil podraz, tak 
vytáhl pistoli, namířil na hasiče 
a povídá: "Mně se vám nepodaří 
oblafnout! Ruce vzhůru, plachtu 
na zem a všichni tři kroky dozadu!"

Malý František říká matce, která soustředěně čte 
knihu:
„Mamííí, hoří lampa!“
„Lampa nehoří, ale svítí!“ odvětí a spokojeně čte dál.
Po chvíli František pokračuje: „Mamííí, už svítí i zá-
clony!“

Takovou účast na místním ple-
se hasičů ještě neměli. A za co 
tomu vděčí?
Na hasičské zbrojnici byl už 
z daleka viditelný plakát s vel-
kým nápisem:
„Přijďte na náš ples. My přije-
deme na Váš požár!“

Sejdou se tři hasiči. Jeden z Berlína, druhý z Vídně 
a třetí z Brna.
Ten z Berlína říká: Na vánoce dostanu takové pré-
mie, že si koupím BMW a za zbytek skútr.
Ten z Vídně říká: Na vánoce si za prémie koupím 
českou Fábiu a za zbytek kolo Olpran.
Brňák prohlásí: Já si za vánoční prémie koupím 
svetr.
A ti dva: A co zbytek?
Zbytek? ptá se Brňák, ten mi doplatí manželka!



ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

V dnešním příspěvku do obecního zpravodaje bych se chtěla zaměřit na 
preventivní programy, kterým věnujeme v naší škole velkou pozornost. 
Možná se ptáte, k čemu jsou takové programy dobré? Cílem našeho pů-
sobení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za 
vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Velmi nám 
záleží na tom, aby se naši žáci uměli k sobě dobře chovat, aby se neuráželi, 
neponižovali, vytvářeli si mezi sebou přátelské vazby, naučili se navzájem 
spolupracovat. Já osobně mám prostředí malé školy velmi ráda z něko-
lika důvodů – je tu menší počet dětí, musíme spolu navzájem komuni-
kovat napříč ročníky, psychicky se otužujeme ve známém a bezpečném 
prostředí. Abychom se v sociální oblasti, která se týká vzájemného soužití 
různých jedinců, mohli zdokonalovat, objednali jsme si u externích doda-
vatelů  následující programy:

Buďme kamarádi
- Jednalo se o prožitkový vzdělávací program, ve kterém si děti mohly vy-
zkoušet, jak se cítí člověk, který se může pohybovat pouze na vozíčku, 
jaké je nevidět, dorozumívat se pomocí znakové řeči, malovat nohama, 
chodit s bílou holí, ohmatali jsme si Braillovo písmo a další. Protože jsme 
malá komunita, žáci se mnohdy nemají kde s těmito postiženími setkat. 
Vzhledem k osobnímu prožitku, kdy jsme si mohli řadu pomůcek vyzkou-
šet na vlastní kůži, i díky citlivému vedení paní lektorky, byl tento program 
skutečně přínosný.

On-line ZOO
- Tento program, který pro školy nabízí Krajská pedagogicko-psychologic-
ká poradna Zlín, je určený žákům druhého až čtvrtého ročníku. Lektor se 
věnoval základům bezpečného chování na internetu. Na chování zvířat v 
zoologické zahradě si žáci ukazovali, jak správně přistupovat k internetu, 
aby se nedostali do nebezpečí, čemu se mají vyhnout.
Snad jsme našim žákům alespoň částečně pomohli objasnit úskalí komu-
nikace v on-line prostředí.

Dalším subjektem, který jsme využili pro prevenci nežádoucích jevů v ko-
lektivech dětí, bylo Centrum pro rodinný život Olomouc a jeho etické pro-
gramy pro školy. Z jejich nabídky jsme vybrali témata Mluvíme a naslou-
cháme, a přitom se rádi máme pro mladší žáky a Můžu se stát hrdinou? 
pro starší žáky. Oba programy jsou zaměřeny na sociální oblast, týkají se 
zejména prevence šikany, ale také prevence závislostí a zneužívání. Pro-
gramem pro mladší žáky nás provázely děti Honzík a Anička, seznamovali 
nás s dobrými a zlými slovíčky, učili jsme se hovořit tak, aby slova neubli-

žovala, pokoušeli jsme se naslouchat i porozumět kamarádům (první část 
měla název Jak spolu mluvíme). V pokračování (druhá část programu se 
jmenovala Nad rodinným albem) jsme si povídali o tom, že tatínek a ma-
minka byli také dětmi, seznámili se, založili rodinu... Beseda byla založena 
na osobních zkušenostech žáků, velmi je bavila. 
Program Můžu se stát hrdinou? obsahoval tři besedy zaměřené na pozná-
ní a rozvíjení svých možností, schopností a dovedností, včetně dovednosti 
odmítat špatné věci, ale i na rozvoj vnímavosti a schopnosti ocenit druhé 
ve třídě i v rodině. První část s názvem Moje vzory se zabýval tématy jako 
úspěch a neúspěch, kdo je vzorem dnešních dětí, jak vypadají hrdinové 
všedního dne, co se můžeme naučit z vlastních úspěchů a neúspěchů, 
vytvořit si správný vztah k vlastním chybám. V další části Jak se bránit 
nátlaku jsme se dozvídali, co nám prospívá, co nám škodí, jaká jsou úska-
lí snadné cesty, jak předcházet závislostem, učili jsme se najít odvahu k 
odmítnutí, uvědomili jsme si, že můžeme být dobrým vzorem pro ostatní. 
Poslední část programu se nazývala Od prvního setkání k nové rodině. Po-
vídali jsme si o mužích a ženách z naší rodiny, jak poznat „toho pravého“, 
vyprávěli jsme si o tom, co je to láska, zásnuby a manželství a vytvářeli 
velký strom rodiny. 

Další preventivní program s názvem Chodec, cyklista je zacílen na do-
pravní výchovu, která je v mladším školním věku velmi významná, neboť 
se zde vytváří návyky pro postoje a chování budoucích řidičů. Tento pro-
gram je rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. První část, v níž 
jsme se seznámili s pravidly chování chodců, cyklistů i řidičů, již máme za 
sebou. Ve škole nás navštívil lektor Dopravního hřiště Malenovice a vše 
jsme spolu probrali. Před sebou máme praktickou část, ve které navštíví-
me krásně zrekonstruované Dopravní hřiště Malenovice, kde si vyzkouší-
me roli chodce, cyklisty, řidiče, policisty. 

Mimořádná opatření, která se nás dotkla ve středu 11. března uzavřením 
základní školy a 16. března uzavřením mateřské školy, nám bohužel zruši-
la všechny následné výborné programy, které jsme měli pro žáky připrave-
ny, například s naší paní knihovnicí Katkou Sobotíkovou, s lektorkou Malé 
technické univerzity, zrušen byl výchovný koncert s názvem Děti dirigují, 
kde jsme se mohli seznámit s orchestrem a s řadou zajímavostí, které se 
nacházejí v symfonické hudbě. Již teď víme, že se na přelomu května a 
června neuskuteční dětský filmový festival… Upřímně je mi velmi líto, že 
budeme o všechny tyto krásné společné zážitky ochuzeni. Věřím, že po 
ukončení mimořádných opatření se situace zlepší natolik, že ještě alespoň 
něco hezkého spolu prožijeme….

ZŠ a MŠ Veselá
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Dopravní výchova

Buďme kamarádi On-line ZOO



                 Ladislava Čočková (text), Soňa Urbanová (foto)
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ZŠ a MŠ Veselá

VESELÁ DĚTSKÁ SRDÍČKA PRO PANA STAROSTU 
Z VESELÉ

Naše škola se již potřetí přihlásila do soutěže Srdce s láskou 
darované, která se koná pod záštitou Poslanecké sněmovny 
parlamentu České republiky. Celostátní soutěž je nedílnou sou-
částí projektu AGE a vydavatelství ANTECOM. Je určena dět-
ským kolektivům mateřských i základních škol, školních družin 
a dalším. Před výrobou se mají děti v kolektivu zamyslet nad 
tím, komu by chtěly srdce darovat a proč. Děti mohou vyrábět 
srdíčka pro své blízké, pro seniory v domově důchodců, mohou 
vybrat člověka ve svém vzdáleném i blízkém okolí, který by si 
srdce zasloužil za nějaký mimořádný čin, mohou srdíčkem ně-
koho podpořit v nelehké situaci … My jsme se rozhodli vyrobit a 

darovat srdce našemu panu starostovi Danielu Juříkovi za jeho 
podporu školy, za pomoc, ochotu a přístup k dětem. Jeho práce 
pro obec si velmi vážíme.
Děkujeme všem, kteří naší práci posílali hlasy ze svých mobil-
ních telefonů, tabletů, počítačů. Dnes již víme, že jsme se ve ve-
řejné hlasovací soutěži umístili na padesátém místě z dvě stě 
dvaceti tří účastníků, naše srdce obdrželo 451 hlasů, což je pěk-
ný výsledek. Pokud byste si chtěli všechna krásná dětská díla 
prohlédnout, najdete je na adrese srdce.age-management.cz.

Učitelky a žáci ZŠ Veselá

Informace o činnosti Unie rodičů v roce 2020

V lednu pořádala Unie rodičů již tradiční Rodičovský večírek. Le-
tošním tématem byly HUDEBNÍ LEGENDY. Večerem provázel DJ 
Milan Březík. Rodiče svou kreativitou opět nezklamali a předvedli 
nápadité kostýmy. Součástí večírku byla tombola, jejíž výtěžek 
bude beze zbytku použit na akce pro děti. Všem bychom chtěly 
poděkovat za příspěvky do tomboly, účast a podporu!
V únoru se jako každý rok konal Dětský karneval. O hudbu a dob-
rou náladu se postaral opět Milan Březík. Děti předvedly krásné 

masky. Zúčastnily se několika soutěží rozdělených podle věko-
vých kategorií a za odměnu si odnesly balíčky. 
Další plánované akce (Jarní dílna, Pálení čarodějnic) musíme 
vzhledem ke stávající situaci prozatím odložit. Budeme se snažit 
dětem vše vynahradit. A také doufáme, že se všichni sejdeme v 
červnu na Procházce veselským lesem.

Dana Křížková, předsedkyně Unie rodičů



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

Březen
Ludmila Oškerová  90 let
Marie Horáková  75 let
Libor Odložilík  55 let

Duben
Emílie Ševcová  80 let
Milán Krajča   75 let
Miroslav Drábek  65 let
Ludmila Slováková  60 let
Miroslav Čala  60 let
Dagmar Bednaříková 50 let
Michaela Čočková  50 let

Květen
Marie Horáková  90 let
Miloslav Juřík  70 let
Josef Večeřa  50 let

Všem oslavencům přejeme zvláště 
v  tomto čase hodně zdraví! Osobní 
blahopřání od zastupitelstva obce 
Veselá je odloženo na dobu, kdy se 
zase bude smět potřást rukou.

NAROZENÍ
Adam Šojdr
Bibiana Hanáčková
Anna Vinařová
David Tomšů

ÚMRTÍ
Jaroslav Čoček
Ludmila Vajďáková
Jana Bodláková
Josef Nevola
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Kabelovka SATTURN
Vážení příjemci televizního kabelového rozvodu (KTR), dle nařízení vlády ze 
dne 19. března 2020 se dočasně přerušuje proces přechodu zemského di-
gitálního televizního vysílání ze standartu DVB-T na DVBT-2 a odkládá se.
Dále byl přidán nový kanál ČT 3, 
který vysílá v době od 9 - 17.30 hod. 
Všechny tyto úpravy a změny nejsou 
v možnostech obce Veselá upravovat.

I v době nouzového stavu se musí makat...

Tradiční výlet ku příležitosti hasičské poutě na Sv. Hostýn 
je letos bohužel zrušen.

Chcete být informováni pomocí SMS zpráv?
Abychom drželi krok s moderní dobou, rozhodli jsme se zavést novou služ-
bu - informování občanů pomocí SMS zpráv. Bude-li výpadek, odstávka či 
se stane jiná událost, o které byste měli být přednostně informováni, přijde 
Vám na mobilní telefon zpráva s důležitým upozorněním.
Máte-li o tuto službu zájem, přihlaste se k odběru pomocí zaslání e-mailu na 
web@veselauzlina.cz či zaslání SMS na číslo 723 973 267. Do textu SMS 
uveďte Vaše jméno a číslo popisné, do e-mailu uveďte navíc i Vaše tel. číslo. 
O spuštění této služby Vás budeme informovat.

Zde měla být pozvánka na další divadelní představení, které se mělo konat 
v dubnu v sále Restaurace Veselanka. Bohužel současná situace nedovoluje 
akce tohoto typu pořádat. Musíme doufat, že se situace v brzké době zklidní 
a na podzim se nám snad už podaří kulturně se obohatit. 

Srovnání  obecního pozemku na bývalém Sousedíkovém a Bodlákovém

Nový plot na školní zahradě


