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Vážení spoluobčané,
velmi rád bych Vás informoval o dění v obci po skončení nouzov-
ého stavu a opatření vyplývajících z nařízení vlády ČR v souvislosti 
s pandemií COVID 19. Velmi kladně bych chtěl ohodnotit přístup 
všech občanů v době pandemie, dodržování všech nařízení, 
komunitní spolupráci při výrobě a distribuci roušek apod. Veselá 
tak z krize vyšla s 0 nakažených. 
V období od března do května se pozastavily plánované projekty 
na letošní rok, ale nyní se projekty daly opět do pohybu a rád bych 
Vás informoval o jejich průběhu v nadcházejícím období:

Projekty v realizačním procesu

1) Dne 15 . 6. 2020 byly zahájeny výkopové práce pro podbe-
tonování dopadové plochy pod tzv. workoutové hřiště s fitness 
stroji, které vznikne v rámci projektu „Kulturně sportovního areálu 
Veselá“ s podporou Zlínského kraje ve výši 250 tis. Kč. Dopadová 
plocha z recyklovaných odpadů bude dokončena a čtyři fitness 
stroje dodány firmou COLMEX za 495 790,- Kč v průběhu měsíce 
července.
2) Již v dřívějších zpravodajích byly popsány stavební práce 
v rámci projektu „Rekonstrukce a výstavba chodníků a smíšené 
cyklostezky v obci Veselá“, ale ve zkratce se jedná o rekon-
strukci chodníků a komunikace od č.p. 43 po č.p. 199. Výběrové 
řízení na dodavatele stavby vyhrála firma SWIETELSKY stavební 
s.r.o. s vítěznou nabídkou v celkové ceně 6 046 453 Kč. Termín 
předání stavby je nejpozději do půli listopadu 2020. Tímto bych 
chtěl upozornit všechny občany, že bude omezen průjezd obcí 
v době realizace, ale dopravní obslužnost zůstane samozřejmě 
zajištěna. Přístupy k jednotlivým nemovitostem včetně napojení 
sjezdů se budou řešit průběžně, individuálně, po předchozí do-
hodě se stavební firmou, aby nedocházelo k neshodám a byla 

splněna podmínka zákona o pozemních komunikacích ohledně 
napojení jednotlivých nemovitostí na komunikaci III/4918 v majet-
ku Zlínského kraje. Obec musela nechat vypracovat Bezpečnos-
tní audit řešeného úseku a bude nutno provést úpravu stávající 
zeleně podél komunikace III/4918 (hlavní cesta) v nepřehledných 
úsecích – před školou, u kapličky - která zmenšuje zorné pole 
řidičů a cyklistů, a tím může být nebezpečná. Zde bude nutno 
zeleň redukovat. Pro následnou etapu výstavby cyklostezky a 
chodníku nyní připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby, 
která bude zahájena v jarních měsících roku 2021. 
Věřím, že se máme na co těšit…
    Daniel Juřík, starosta

MINIZPRAVODAJ

Svoz odpadů v obci Veselá
Téměř před rokem jsme zahájili spolupráci s firmou JRK Česká republika ohledně snižování 
produkce směsného komunálního odpadu. V rámci ní se uskutečnila veřejná schůze, informo-
vali jsem vás – občany - formou letáků, byly polepeny svozové nádoby a bylo rozdáno 15 ks QR 
kódů společně s typizovanými pytli na plasty do každé domácnosti. Někteří občané již žádají 
další pytle a někteří si je ani QR kódy zatím nevyzvedli. Upozorňujeme občany, že od července 
2020 nebude svozová firma svážet nádoby (popelnice), neoznačené touto samolepkou s QR 
kódem – viz ukázka. 

Důležité upozornění 
Prodejní místo pojízdných prodejců je od 1. 7. 2020 přemístěno na zpev-
něnou plochu u odbočky k obchodu.



Veselská škola má novou paní ředitelku

Druhé kolo výběrového řízení, ke kterému se přihlásily dvě 
uchazečky, bylo úspěšné a osmičlenná výběrová komise do-
poručila zřizovateli  - vedení obce Veselá - Mgr. Petru Slováč-
kovou na post ředitelky veselské školy. Ta byla k 1. 8. 2020 
ředitelkou jmenována a má plně ve své kompetenci doplnění 
svého pracovního týmu tak, aby byla škola na nový školní 
rok 2020 -2021 a další období plně funkční.           
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Kabelová televize obce Veselá

V září 2020 dojde k úplnému vypnutí DVBT vysílání. Po tomto datu 
bude možné v rámci kabelové televize nadále sledovat následu-
jící programy: ČT1, ČT2, ČT24, ČTSport, ČTD/art, NOVA, NOVA 
CINEMA, NOVA ACTION, PRIMA, PRIMA COOL, PRIMA KRIMI, BA-
RRANDOV, BARRANDOV KRIMI, BARRANDOV KINO, NOE, ŠLÁGR, 
ŠLÁGR2, VESELÁ, VIASAT HISTORY, VASAT NETURE, VIASAT EX-
PLORE, CS FILM, PRIMA MAX, PRIMA ZOOM, EUROSPORT1, EU-
ROSPORT2, NOVA SPORT1, NOVA SPORT2, FISHING HUNTING, 
SPORT1, FILM+, MINIMAX, MARKÍZA, JOJ FAMILY. Těchto 34 pro-
gramů poběží po vypnutí signálu DVBT, a to i na starších televiz

ních přijímačích. Zbývající programy bude možné sledovat pouze 
přes set-top box. Pokud již máte televizor, který dokáže přijmout 
signál DVBT – 2, budete moci naladit celkovou vysílací skladbu 70 
programů. Veškeré práce na vysílací stanici se snaží provozovatel 
řešit průběžně v koordinaci s obcí, ale nelze ovlivnit zařazení vysí-
lacích programů do nabídky.
Pokud máte starší televizor a již nyní nemůžete naladit např. ČT, 
CS Film, Nova, je nutné pořídit set-top box již nyní. 

SDH Veselá oznamuje, že letošní oslavy stoletého založení 
Sboru dobrovolných hasičů Veselá se odkládají na příští rok, 
ale SDH ve spolupráci s obcí Veselá pořádá soutěž v požárním 
sportu v kategoriích: ženy, muži a muži nad 35 let, a to v so-
botu 27. června 2020 od 13 hod. na fotbalovém hřišti. Přijďte 
podpořit veselský tým, dát si něco dobrého a popovídat.     

V sobotu 27. června 2020 od 20 hod. také obec Veselá ve spo-
lupráci s SDH Veselá pořádá na hřišti venkovní zábavu se sku-
pinou CINDY rock a ostravskou ABBA revival, která vystoupí 
kolem jednadvacáté hodiny. 
Srdečně zveme k poslechu i tanci u dobrého moku.

Revitalizace točny

Jistě jste si všimli, že točna nám zase o něco prokoukla. Před 
nějakým časem zde byly vysazeny hlochy. Nyní byly instalo-
vány cortenové vyvýšené záhony, které jsou osázeny různými 
travinami a taky zástěna, která opticky odcloní komunikaci. 
Už chybí jen doplnit lavičky a je hotovo. Věříme, že se zde rádi 
zastavíte a na chvíli spočnete.            

Knihovnu navštívila královna Eliška 

Po více než měsíčním uzavření kvůli Covidu – 19 se knihovna 
opět otevřela pro veřejnost.
Nakoupena byla řada knižních novinek a byl dovezený nový 
výměnný soubor z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlí-
ně. Čtenáři si tedy mají z čeho vybírat.
V červnu jsme zakončili projekt Knížka pro prvňáčka slav-
nostním pasováním na čtenáře. Děti z první třídy přečetly 
krátký příběh a tím všem dokázaly, že si pasování zaslouží. 
Rytíři a princezny poklekli před královnu Elišku, složili slib ry-
tíře řádu čtenářského a mečem byli pasování na čtenáře. Za 
odměnu dostali knihu, diplom, medaili a něco sladkého.
V knihovně jsme také zahájili 2. ročník Lovců perel. Doufá-
me, že bude tak úspěšný jako první. O čem tato hra je? Je to 
jednoduché – v knihovně najdete knížku, která je označena 
perlou (tzv. perlorodku), půjčíte si ji domů a přečtete si ji. Vy-
plníte kontrolní otázky, které vám v knihovně vytiskneme a za 
odměnu dostanete perlu. Kdo nasbírá do 5. 5. 2021 nejvíce 
perlorodek bude bohatě odměněn!!!
Po 5 letech, jak stanoví knihovní zákon, byla provedena revize 
fondu. V knihovně máme 3 185 knih, 265 knih v době revize 
bylo vypůjčeno. Některé knihy, které jsou již zastaralé nebo 
ve špatném stavu, byly navržené k vyřazení.
V letních měsících bude knihovna otevřena ve středu od 
16.30 – 18.30. 
Přeji všem krásné léto s knihou …

Kateřina Sobotíková, knihovnice

Pouť sv. Anny

Zveme Vás na tradiční pouť sv. Anny. Jak jste se již dočetli, 
taneční zábava bude letos uspořádana v červnu. 

V neděli 26. 7. 2020 od 14:00 hod. se můžete těšit na decho-
vou kapelu Trnkovjanka, která zahraje na parkovišti u pizzerie. 


