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V tomto čísle se dočtete:

Informace o opravě průtahu obcí

Zrealizované projekty

Chystané žádosti o dotace

Svozový kalendář odpadů na rok 2021

Představení nové paní ředitelky školy  

Rok 2020 bez fotbalu

          a mnohé další

Vážení spoluobčané,

letošní rok nebyl moc příznivý pro pořádání společen-
ských a kulturních akcí v obci, ale jsem optimista a před-
pokládám, že kulturu zde zase od příštího roku oživíme. 

Aktuální adventní akce, které byly naplánovány, jsou 
ovšem ještě zrušeny. Pokud vláda rozvolní opatření a 
umožní (alespoň částečné) shromažďování, tak bychom 
velmi rádi alespoň odpálili tradiční novoroční ohňostroj 
na počest zdravým zítřkům pro všechny. 

V kulturním vyžití bychom následně pokračovali 
16. 4. 2021 a to divadelním představením „Na ostro“ v re-
žii Roberta Bellana v sále kulturního zařízení Veselanka, 
které je již objednané (pozn. termín přesunut z listopa-
du). 

Krásné prožití svátků vánočních ve zdraví a šťastný, 
zdravý a lepší následující rok 2021, Vám přeji jménem 
svým, zastupitelstva a zaměstnanců obce Veselá.             

Daniel Juřík, starosta obce
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Obecní úřad

KOMUNIKACE JE O KOMUNIKACI

Jak jste si jistě všimli, již nějakou dobu probíhá ve Veselé realizace pro-
jektu s pracovním názvem „Oprava průtahu obcí Veselá“. Získání pro-
středků a samotné zahájení stavby stálo opravdu nemalé úsilí, jelikož 
majitelem a správcem komunikace (cesty) je Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, zatímco obec Veselá vlastní a spravuje (pouze) chodníky v daném 
úseku.

Jednání již při přípravách projektové dokumentace byla náročná, dotče-
né orgány ji několikrát připomínkovali a museli jsme provádět řadu korek-
tur. Proto, když se podařilo projektovou dokumentaci dokončit a dokonce 
získat dotaci na výstavbu, byl jsem velmi rád, že budeme mít velkou část 
průjezdu obcí opravenu.

To jsem však netušil, jak náročná a mnohdy pro mne osobně nepříjemná 
bude samotná realizace. Všichni známe přísloví „Když se kácí les – lí-
tají třísky“ a právě zde – při rekonstrukci cesty a chodníků -  jsem se 
nesčetněkrát ocitl v situaci, že jsem byl nařčen, že někomu něco ničí-
me, co zbudoval, vypěstoval a celou dobu udržoval. Otevřeně chci říci, 
že mne mrzí, že musím řešit řadu konfliktů s výstavbou silnice, přičemž 
hlavní cesta včetně kanalizačních vpustí a šachet je plně ve vlastnictví 
a v režii Ředitelství silnic Zlínského kraje, a já osobně, ani nikdo z vedení 
obce nemůžeme ovlivnit, jak a kdy se tato stavba vyvíjí. Dle podepsané 
smlouvy o spolupráci a stanoviska Odboru dopravy Městského úřadu 
Vizovice má ŘSZK vydáno zvláštní užívání komunikace do 18. prosin-
ce 2020 a já pevně věřím, že v ten den bude realizace dle všech poža-
davků a norem nově vystavěna. Takto rozsáhlou stavební opravu hlavní 
komunikace jsme za běžného provozu ještě neřešili, a tak je mi jasné, 
že spoustě z vás znepříjemňovala život. Rekonstrukce ale mj. vycházela 
z  požadavků občanů a bylo bezpodmínečně nutné ji realizovat, stejně 
jako rekonstrukci chodníků, které k nim náleží. Jejich opravu realizuje 
fi rma Swietelsky (na základě výběrového řízení) a s ní pravidelně konzul-
tuji průběh. Nové chodníky jsou nutné, abychom zajistili bezpečnou pěší 
dopravu hlavně u školy a před obecním domem. Vím, že byly chvíle, že 
jste se nemohli dostat domů, ale zvládli jsme to a jsem přesvědčen, že 
opravený úsek chodníků a hlavní průtah bude sloužit ke spokojenosti ob-
čanů i návštěvníků obce, hlavně poté, co dokončíme v jarních měsících 
osázení okrajů za obrubníky.

Na základě výše uvedených zkušeností jsem si dovolil vytvořit seznam 
nejčastěji kladených otázek ohledně realizované opravy průtahu obcí:

1) Proč jsou tak široké chodníky?

Dle platných technických norem má chodník mít šířku min. 1,5 m, výji-
mečně 1,2 m, což se nám podařilo dodržet, až na jeden úsek v délce cca 
20 m, kde je šíře min. 1 m, aby nedošlo k výraznému zúžení silnice. 

2) Proč se místy zúžila vozovka? 

Ředitelství silnic ZK požadovalo v projektové dokumentaci stejnou šíři 
průjezdního úseku v celé délce, a proto místy došlo k zúžení, jinde k roz-
šíření. 

3) Musely se vyměňovat obrubníky? 

Ano, pokud je prováděna kompletní oprava hlavní komunikace, tak je nut-
no mít stanovené výškové a spádové poměry, které se určují dle osazení 
obrub.

4) Co jsou ty červené trubičky, které vyčnívají vedle obrub, či někde jinde? 
V rámci nabídnuté spolupráce fi rmy  Avonet, s.r.o. na rozšíření teleko-
munikačních služeb pro občany, jsme souhlasili s uzavřením smlouvy 
o umístění zařízení - rozvod chrániček na plánovanou optickou síť v obci, 
a oprava chodníků byla jedinečnou příležitostí pro jejich zapravení do 
země. Firma se zavázala, že provede rozvod optického kabelu do rodin-
ných domů dle technických možností přístupu.   

                                  Daniel Juřík, starosta obce

Dotace na dopadovou plochu
Obci Veselá byla schválena dotace ve výši 
250 000 Kč na rozšíření sportovního areálu v horní 
části obce. O dotaci jsme požádali v Programu na 
podporu obnovy venkova – DT3 Projekty na ochra-
nu životního prostředí, který je fi nancován Zlínským 
krajem. Vzhledem k tomu, že tento program pod-
poruje použití materiálů z recyklovaných odpadů, 
vybrali jsme dopadovou plochu z recyklované gumy 
a v rámci projektu jsem také pořídili několik odpad-
kových košů z recyklovaných plastů. Workoutová 
sestava a fi tness stroje nejsou vyrobeny z recyklo-
vaných materiálů, tudíž nejsou předmětem projektu 
a byly pořízeny z vlastních zdrojů. 

Hřiště a fi tness prvky byly osazeny během června, 
poté se ještě udělaly nějaké úpravy jako zasazení 
trávy a nainstalování gumových mřížek pod fi tness 
stroje. Odpadkové koše byly dodány v září, část je 
rozmístěna po sportovním areálu, ostatní najdete 
v jiných částech obce.

Projekt s názvem Rozšíření sportovního areálu 
v obci Veselá u Zlína a reg. číslem RP02-20DT3/003 
je spolufi nancován prostředky Zlínského kraje.

Kateřina Winkler, zastupitelka

Žádosti o dotace

Aktuálně zpracováváme několik žádostí o dotaci v pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Podpo-
ra obnovy a rozvoje venkova. Tento program je určen 
pro menší obce a podporuje hned několik aktivit, na 
které můžeme získat 80% dotaci. S jakými projekty se 
snažíme v tomto programu uspět? 

- V rámci titulu Podpora obnovy místních komunikací 
jsme podali žádost na obnovu místní komunikace 6c 
k Julinům (ke Škodům). Realizací projektu dojde k po-
kládce nového povrchu. Předpokládané náklady jsou 
3,16 mil. Kč. 

- V rámci titulu Rekonstrukce a přestavba veřejných 
budov jsme podali žádost na nezbytnou rekonstrukci 
střechy školní budovy. V rámci projektu dojde k vý-
měně střešní krytiny vč. zesílení stávající dřevěné kon-
strukce vazby krovů novými ocel. vazními trámy, dále 
dojde k zesílení sloupků a středních vaznic Předpoklá-
dané náklady této akce jsou ve výši 2,18 mil. Kč.

- Dále zpracováváme žádost na opravu parkoviště
(parkoviště u pizzerie) a vybudování sociálního zázemí 
a šatny pro sportovně kulturní areál v horní části obce. 
Nyní čekáme na zpracování projektové dokumentace. 
V průběhu měsíce prosince budou podány i tyto žádos-
ti o dotace.

Držte nám palce, ať aspoň s nějakým projektem uspě-
jeme! 

Kateřina Winkler, zastupitelka



Děkujeme, že třídíte!

Vážení spoluobčané, 

v předchozích měsících jsme společně prošli změnami v odpado-
vém hospodářství, které věříme, že povedou ke snížení směsného 
komunálního odpadu. Dle nového zákona o odpadech budeme to-
tiž muset již za pár let dosahovat množství směsného a objemné-
ho odpadu na občana za rok max. 170 kg, a každým dalším rokem 
bude tento limit přísnější a přísnější.

Nyní dosahujeme 177 kg na občana za rok, což znamená, že nám 
aktuální úroveň brzy nebude stačit. Máme tedy před sebou ještě 
hodně práce, ale pevně věříme, že se nám společně podaří dosáh-
nout skvělých výsledků a nebudeme nuceni mimo zákonnou po-
vinnost razantně zvyšovat poplatky za odpady, a naopak ušetříme 
fi nance, které budeme moci zainvestovat do zvelebení obce či do 
organizace kulturních akcí.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili do systému evi-
dence třídění. V současnosti je do pytlového sběru plastu zapo-
jených 75 % domácností! Jsme nesmírně potěšení takovým zá-
jmem, že vám není lhostejné životní prostředí a podporujete svým 
zodpovědným přístupem naši obec v dosahování požadovaných 
výsledků.

Pro ty, kteří se do pytlového sběru doposud nezapojili, ještě není 

pozdě! Kdykoliv se můžete do systému připojit. Stačí, když se 
v  úředních hodinách dostavíte na obecní úřad a zaregistrujete 
vaši domácnost. Zdarma od nás dostanete transparetní pytle na 
plasty a speciální etikety s QR kódem, který obsahuje informace 
o vaší domácnosti a druhu odpadu. Po naplnění je polepíte etike-
tami s QR kódem. Je velice důležité dbát na to, aby na pytel byla 
nalepena etiketa až po naplnění pytle. V případě, že nalepíte etike-
tu na pytel ještě před jeho naplněním, může dojít při manipulaci, 
respektive sběru odpadu k jejímu poškození. Každý pytel, který 
dáváte ke sběru, musí obsahovat etiketu s QR kódem.  Tyto pytle 
pak v den sběru odpadu (viz svozový kalendář pro rok 2021, který 
je vepsán v obecním kalendáři) umístíte před váš dům. Při svozu 
odpadu svozová společnost načte vaše pytle do systému, díky 
čemuž obec získá přehled o celkové produkci a likvidaci odpadu. 
V příštím roce pak budeme v tomto úsilí pokračovat. Získali jsme 
dotaci na pořízení žlutých nádob na plasty 240 l, modrých nádob 
na papír 120 l  a šedou 20 l tašku na kovy, které  obdrží každá 
domácnost v rámci projektu „Rozšíření separace odpadů v obci 
Veselá“ zdarma na výpůjčku, stejně jako před časem kompostéry.

Děkujeme, že jste v tom s námi a pomáháte šetřit životní prostředí a 
snižovat náklady za odpad.    

Daniel Juřík, starosta obce 
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Obecní úřad

ZREALIZOVANÉ A CHYSTANÉ PROJEKTY 

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás jménem stavební komise obce Veselá informoval 
o projektech, které se nám podařilo v letošním roce dokončit a 
které nás čekají v roce 2021.

Rok 2020

Sociální byty – po prasknutí přívodní hadice vody ke kuchyňské 
lince v podkrovním bytě 3+kk a jeho následném vytopení bylo 
sanační fi rmou provedeno postupné vysoušení a oprava bytu. 
V současné době jsou již všechny byty obsazeny.

Centrum volného času – zde byly po hávárii v bytě 3+kk téměř 
kompletně zničeny podhledy a bohužel i parketová podlaha, 
která byla odstraněna a nahrazena novou podlahovou krytinou 
z PVC. V centru je vše opraveno a je tedy připraveno plnit svoji 
funkci.

Plot ve školní zahradě – z důvodu pádu borovice u vjezdu na 
parkoviště u školy došlo k poničení starého plotu. Tento plot 
jsme se rozhodli nahradit pevnějším a jistě i vzhlednějším. 
V souvislosti s pádem borovice na školní zahradu byla zadána 
odborné fi rmě kontrola a následný ořez námi vytipovaných stro-
mů. 

Byla provedena oprava výtluků obrobníků a kanalizačních 
vpustí v některých místních částech obce.

Průtah obcí, rekonstrukce chodníků, cyklostezka – viz samo-
statný článek starosty obce.

Oprava veřejného osvětlení –  byla provedena instalace kabe-
lu, který by měl zabránit častým výpadkům VO. Dále se provádí 
výměna starých světelných zdrojů za nová LED svítidla s větší 
světelnou účinností a úsporou elektrické energie.
V této souvislosti bychom rádi uvítali Vaše připomínky a náměty

k místům, které by bylo vhodné novými světly případně doplnit.

Rok 2021

Rekonstrukce střechy a výměna krytiny na budově ZŠ a MŠ 
Veselá

V období červen – srpen 2021 bude provedena oprava nosné 
konstrukce střechy, která je již v havarijním stavu s následnou 
výměnou střešní krytiny. Tuto opravu bude provádět fi rma KMB 
střechy Otrokovice, která vyhrála výběrové řízení. Celá investič-
ní akce v objemu 2,3 milionu korun bude spolufi nancována ze 
zdrojů dotačních programů. Výše dotace bude známa nejdříve 
na jaře 2021. 

Parkoviště na bývalém „Sousedíkovém“

Z důvodu nedostatku parkovacích míst pro potřeby OÚ Veselá a 
kulturního zařízení Veselanka uvažujeme o vybudování nových 
parkovacích míst pro tato zařízení na zmíněném místě. V sou-
časné době se nacházíme ve fázi zadání a přípravy projektové 
dokumentace.

Dokončení kompletního napojení obce na čističku odpadních 
vod

Je zahájeno stavební řízení o vybudování přečerpávací stanice 
v lokalitě Žleb. Termín zahájení stavby a realizace je plně v kom-
petenci VAK Zlín.

Stavební komise má ve spolupráci se zastupitelstvem obce Ve-
selá rozpracováno řadu dalších projektů, o kterých Vás budeme 
v průběhu příštího roku postupně informovat. Jejich realizace 
bude závislá na fi nančních možnostech obce a případném zís-
kání fi nančních zdrojů z dotačních programů.

Tomáš Dujka, zastupitel 

Nový svozový kalendář odpadů pro rok 2021 najdete jako 
vloženou přílohu tohoto zpravodaje. 

Dále si jej můžete stáhnout z webových stránek obce či jed-
notlivé termíny jsou zaznamenány v obecním kalendáři.

 Novinkou je sběr jedlých olejů a tuků. 
  Oleje a tuky musí být v uzavřených plastových
 nádobách, např. v PET lahvích. Shromažďovat se  
 budou do popelnice u školy a vyvážet 1x měsíčně. 



Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v roce 2020

Letošní rok je pro nás všechny velmi atypický. Pandemie korona-
virová se promítla negativně i do realizací aktivit našeho akčního 
plánu projektu Naše škola – naše radost II na rok 2020. Uzavření 
a omezený provoz školských zařízení nám zkomplikovalo práci 
na poměrně dlouhé období.  Byli jsme nuceni zrušit například na-
plánovanou velmi zajímavou exkurzi našich ředitelů a pedagogů 
do škol na Vysočině. Přesunuli jsme semináře oblíbené lektorky 
Mgr. Bínové. Bylo přesunuto i tradiční pololetní setkání ředitelů 
s panem Valentou v Luhačovicích.  Nedošlo ani k realizaci všech 
smluvených lekcí Malé technické univerzity, které mají školky a 
školy v území možnost již druhým rokem dopřávat svým žákům. 
Ředitelé, učitelé, žáci i rodiče se museli poprat s výukou na dálku 
– přes počítače, tablety, telefony. Snažili jsme se jim poskytnout 
podporu ve formě předávání informací a inspirací ohledně dis-
tanční výuky přes různé komunikační prostředky a aplikace. 

Pravidelná setkání zástupců projektů MAP Zlínského kraje se zá-
stupci projektu SRP probíhala on-line. Vzájemně jsme se informo-
vali o aktuálním dění v území, inspirovali se realizovanými aktivita-
mi v nouzovém režimu.

V lednu proběhlo pravidelní jednání pracovních skupin s hlavním 
tématem podoby regionálního materiálu pro školy. V tomto měsí-
ci jsme také podávali Zprávu o realizaci projektu a další pak v čer-
venci.

Ještě v únoru jsme se zúčastnili celonárodní konference „Součas-
né a budoucí trendy regionálního školství a akčního plánování“ 
v pražských Emauzích, kde byly představeny výsledky šetření ČŠI 
o úrovni českého školství a další plány a vize v oblasti školství. 

V dubnu proběhla soutěž pro naše školáky v podobě osmisměrky, 
jejíž vítěz od nás obdržel společenskou hru Krycí jména. A v květ-
nu jsme udělali radost výherkyni, která byla vylosována ze správ-
ných luštitelů tajenky, hrou Dixit. 

Začátkem června, po uvolnění epidemiologických opatření se 
u nás potkali zástupci MAS celého Zlínského kraje. Cílem jejich 
setkání byla mimo jiné i diskuse k tématu potřeby vzniku tzv. 
středního článku ve vzdělávání, kterou řídil Mgr. Petr Kulíšek 
z MAP Sdružení Splav.

Bc. Alena Rasochová

Obecní úřad
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Malotřídka na vesnici? Proč ne?!

Do našeho projektu Místního akčního plánu s názvem „Naše 
škola – naše radost II“ fi nancovaného MŠMT z operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání je zapojeno 21 školských za-
řízení. Jde o školy mateřské, smíšená zařízení MŠ a ZŠ, základní 
školy malotřídní a 4 úplné. Některé z malotřídních vesnických 
škol každým rokem balancují na hranici udržitelnosti kvůli ne-
dostatku dětí. Mezi veřejností však již naštěstí pomalu začíná 
vzrůstat povědomí o výhodách vesnických malotřídních škol. 

Co znamená malotřídní? V této škole se vzdělávají děti ze dvou 
či více ročníků společně. Někteří rodiče mají představu, že tako-
véto vzdělávání je méně kvalitní, než vzdělávání v klasické škole 
a že děti odchází dále nepřipraveny. Děti v takovýchto malých 
vesnických školách jsou vzdělávány v klidné, často až rodinné 
atmosféře, s menším počtem dětí, což umožňuje respektování 
individuálních potřeb každého dítěte a to je velkým plusem ze-
jména pro děti se specifi ckými vzdělávacími potřebami.  Nezříd-
ka zde učí pedagogové, kteří mají k místu i osobní vztah, znají 
se s rodiči a o každém dítěti mají dobrý přehled. Děti jsou tak 
pro učitele čitelnější. Mohou snáze reagovat i na drobné změny 
v náladách či chování dětí a lépe pracovat s celým třídním ko-
lektivem. Další výhodou takovéto formy vzdělávání je budování 
větší samostatnosti a tolerance dětí mezi sebou. Je dobré si 
uvědomit, že na spojování dětí různých ročníků jsou založeny 
i dnes tolik vyhledávané školy se vzděláváním formou alterna-
tivních směrů. Jsem připravena se svými kolegyněmi využívat 
specifi ckých forem výuky a promyšlené a připravené střídání 
aktivit, využívání didaktických pomůcek, interaktivní tabule, a 
počítačových výukových programů pro samostatnou práci dětí. 

Péče o nejen o slabší děti nad rámec výuky je u nás běžnou pra-
xí. Máme radost z toho, když se nám společně podaří zvládnout 
a překonat problémy dětí z různých oblastí. 

Bohužel je smutnou realitou, že venkovské školy bojují o své 
přežití. Přitom tyto školy jsou nedílnou součástí kulturního ži-
vota obce. Podporují venkovskou komunitu jako vzácné spo-
lečenství a vytváří příležitost ke zkvalitnění mezigeneračního 
soužití. Přispívají k udržení místních tradic, zvyků, kulturních a 
společenských akcí. Při naší škole funguje také škola komunit-
ní, která zajišťuje mimo jiné cvičení pro různé věkové skupiny, 
výuku anglického jazyka a další aktivity. 

Hlavní příčinou problémů malotřídních škol je nedostatek dětí. 
Kvůli obavám z přechodu na větší základní školu umisťují rodi-
če své děti raději rovnou do větších – úplných základních škol. 
Argumentují tím, že děti mají s tímto přechodem pak problém. 
Samozřejmě, každé dítě je jinak nastavené, jinak citlivé, jinak 
adaptabilní.Tudíž může mít pak problémy spojené s přechodem 
na velkou školu, kde se bude pravděpodobně potýkat s větší 
anonymitou a soutěživostí. Pokud je však na malé škole dítě 
dobře vedeno kvalitními pedagogy, je schopno přechod úspěš-
ně zvládnout a tato zkušenost může mít velice zásadní a kladný 
význam pro jeho další vývoj. 

Bc. Alena Rasochová

MAS Vizovicko a Slušovicko splnila podmínky stan-
dardizace místních akčních skupin pro období 2021+

Patříme mezi prvních 30 MAS (ze 180) z celé České republiky, 
které splnily podmínky standardizace MAS. To znamená, že 
plníme požadavky Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) 
na složení partnerství, kompetence rozhodovacích a kontrol-
ních orgánů a nastavení procesů v souvislosti s udělováním 
dotací v následujících letech.

Splnili jsme tak první krok v přípravě na nové programovací 
období 2021-2027. Dalším krokem, který nás v následujících 
měsících čeká je předložení koncepční části připravované 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje tzv. SCLLD 
ke schválení MMR. Zde budou pojmenované problémové 
oblasti našeho území a navržena potřebná opatření pro jeho 
udržitelný a vyvážený rozvoj.

Do nového programového období se rozšíří také území naší 
MAS. Obec Držková se stala 21 obcí, která schválila zařazení 
svého území do působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Po 
úspěšné spolupráci s MŠ Držková v projektu Naše škola – 
naše radost II tj. místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  
se tak těšíme na spolupráci celé obce Držková a dalších sub-
jektů.

Naším cílem je, co nejdříve zvládnout tento proces a pokračo-
vat ve vyhlašování nových výzev.

Ing. Pavel Elšík
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ROK 2020 BEZ FOTBALU
Rok 2020 byl v mnoha směrech mimořádný. Změny způsobené 
světovou pandemií zasáhly všechny oblasti života a život nás 
všech. Někoho méně, někoho více. Kolektivní sport bohužel patřil 
mezi ty zájmové činnosti, kterým situace ve státě přála nejméně. 
Těžko hodnotit sportovní rok, ve kterém jsme neodehráli ani třetinu 
naplánovaných mistrovských utkání.  Na jarní část mistrovských 
utkání si myslím, že jsme byli dobře připraveni a ještě více natěšeni 
s posíleným kádrem hráčů.  

Ale jak všichni dobře víte, první vlna pandemie stopla jarní 
amatérský sport dříve než mohl začít. Nastala mimořádná 
situace, na kterou pravidla soutěží nemohla být předem 
nastavena a o dalším osudu fotbalových amatérských soutěží 
rozhodoval Výkonný výbor fotbalové asociace. Ten v průběhu 
jara 2020 rozhodl, že nedohraný soutěžní ročník 2019-20 bude 
v celém státě anulován a dohrávaly se jen profesionální soutěže, 
tedy jen I. a II. fotbalová liga. V našich soutěžích z tohoto důvodu 
v létě nenastaly žádné postupy ani sestupy. V srpnu nastoupily 
všechny týmy opět na stejnou startovní čáru a začalo se znovu 
ve stejném složení jako před rokem. Jen se v soutěžích doplnily 
díry, které vznikly po týmech, které z různých důvodů během jara 
skončily svou činnost.  V našem regionu to byl jen v krajském 
přeboru oddíl TJ RAK Provodov a v I.A třídě Viktorka Otrokovice 
B. V prvním případě to bylo způsobeno úmrtím majitele klubu, 
v druhém případě hrály hlavní roli fi nance a nedostatek hráčů.
Drobné přesuny v soutěžích využily v naší skupině FC Malenovice 
a pro soutěžní ročník  2020-21 jim bylo umožněno hrát ve slovácké 
C skupině I.B třídy. Opačným směrem zamířil tým TJ Ludkovice, 
s kterým jsme měli letošní mistrovský podzim uzavírat. 

Nestalo se tak. Přišla druhá vlna pandemie a nová omezení ze 
strany vládních orgánů a podzim v České republice skončil 
pro všechny amatérské fotbalisty o čtyři týdny dříve než bylo 
naplánováno. Nám konkrétně zůstalo neodehraných zápasů pět, 
jelikož v Kostelci u Zlína jsme nehráli díky letošnímu deštivému 
podzimu a podmáčenému místnímu hřišti v plánovaný den 
zápasu. Hrající trenér Tomáš Dujka tak na podzim uhrál s týmem 
solidních 16 bodů a v neúplné podzimní tabulce nám tak patří 
průběžné páté místo s minimální ztrátou na vedoucí Chropyni 
(čtyři body, ale zápas k dobru).

O  22  soutěžních branek se podělilo těchto 10 hráčů:

6 – Antonín  Burša

3 – Miroslav Záhořák  a Jan Žaludek  

2 – Pavel Postava, Tomáš Janíček a Tomáš Dujka

1 -  Tomáš Divoký, David Sokol, František Žůrek a  Petr Dlouhý 

Pro tento ročník byla pravidla soutěže upravena pro případ, že 
by se v jarních měsících nestihla kompletně dohrát všechna 
plánovaná utkání. Pro to aby byla soutěž uznána jako regulérní a  
50 % ze všech nalosovaných utkání. 

Netušíme jaká bude v jarních měsících v Česku epidemiologická 
situace, ale věříme, že natolik příznivá, že se soutěže na přelomu 
února a března rozběhnou a že se odehrají kompletní. Vedle 

příznivé epidemiologické situace uvítáme kdyby se k tomu přidaly 
i příznivé klimatické podmínky.  Čeká nás do 30. června 2021 v I.B 
třídě odehrát 18 mistrovských utkání a to vyžaduje začít už v únoru.  
Přesná termínová listina ještě vydána nebyla, ale nepamatuji rok, 
že by v polovině února bylo na Veselé hřiště už použitelné k sehrání 
regulérního utkání.  Pokud se nebudeme potýkat ledem a sněhem, 
tak s vodou určitě. Je proto dost pravděpodobné, že část utkání 
se odehraje i na umělé trávě ve Zlíně na Vršavě nebo na Pasekách. 
Pokud se začne tak brzy. A ještě bez diváků nebo už s diváky? To 
se také rozhodne na těch nejvyšších státních místech až daleko 
daleko po vánocích.

Během celého roku jsme při využívání hřiště a přilehlých vnitřních 
prostor maximálně dbali na dodržování platných vládních 
opatření. Desinfi kovali prostory i nářadí, přizpůsobovali počty 
povolených sportovců v jednotlivých skupinkách, až nakonec 
ukončili v  průběhu října tréninkový proces úplně. S nemocí 
COVID-19 a jejím šíření jsme nezaznamenali žádné vážnější 
potíže. Mladí sportovci to zvládli a nemoc se jim vyhnula a nebo 
ní prošli bezpříznakově, takže o ní možná ani nevěděli. Paradoxně 
jsem si covidovým onemocněním prošel v celém oddílu jen já. 
Naštěstí pro mě, jen s mírným průběhem.

Trávník našeho hřiště měl v průběhu minimální vytížení, ale 
maximální péči Tomáše Gajdošíka a tak je  radost na něj pohledět 
(zejména na trávník). Stejně pečlivě se o údržbu našeho areálu po 
celý rok staral Tomáš Dujka. Oběma patří velký dík za odvedenou 
práci ve svém volném čase. 

Poděkování patří určitě také všem trenérům naší mládeže. Přitom 
jak mládeže, tak i trenérů máme žalostně málo.  Proto také žádný 
z mládežnických týmů nemáme v soutěžích samostatně, ale vždy 
ve sdružení s jinými oddíly z okolí. V loňské sezóně jsme takto 
kooperovali s Vizovicemi a Lípou. Letos jsme se domluvili na 
spolupráci se slušovickým oddílem a byli bychom moc rádi, kdyby 
to byla spolupráce dlouhodobá. Pohled do budoucna  nám nedává 
velkou naději, že bychom v nejbližších letech jednotlivá žákovská 
družstva naplnili jen vlastními odchovanci. O vytvoření družstva 
dorostu momentálně uvažovat vůbec nemůžeme.  Nejpočetnější 
je skupina těch nejmenších dětí, o které se stará Tomáš Křížka se 
svými pomocníky a bylo by super, aby tyto děti vydržely u fotbalu 
i v dalších letech.       

O kategorii starší děti (9-10 let) vede Milan Macourek společně se 
slušovickými trenéry. O mladší žáky (11-12 let)  se stará Tomáš 
Gajdošík s Jindrou Slováčkem a mají v týmu i slušovické žáčky. 
Své domácí zápasy hrají na Veselé. Starší žáci (13-14 let) a 
dorostenci (15-18 let) trénují a hrají ve slušovických týmech.

Takto by to mělo minimálně zůstat pro jarní odvety.  Přejeme 
si všichni, aby jaro 2021 už proběhlo bez omezení a všichni se 
mohli zase vrátit k fotbalu. Hráči  na hřiště a příznivci na své židle 
a lavice kolem hřiště. Věřím, že se už brzy zase všichni milovníci 
veselského fotbalu setkáme v areálu veselského hřiště. 

Vážení naši příznivci a všichni Veselané, za náš fotbalový oddíl  Vám 
všem z celého srdce přeji příjemné a pohodové prožití vánočních i 
novoročních svátků. Všechny Vás jménem místního Sokola zdravím 
a přeji Vám pevné zdraví. 

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

3 4

Momentka z nejúspěšnějšího zápasu podzimu, 
Veselá - Chropyně 5:1
Foto: Iveta Šůstková



ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

Vážení občané, milí rodiče a veselské děti,

ráda bych se Vám představila. Mé jméno je Pet-
ra Slováčková a jsem novou ředitelkou veselské 
školy a školky. Na úvod bych Vás ráda seznámila 
s mottem, kterým se při vzdělávání a výchově dětí 
řídím:

„Předáváme-li své vědění dítěti, přebírá v první řadě ne 

to, co mu říkáme, ale to, jak se chováme. Budeme-li se 
chovat s respektem k dílům jeho i ostatních, předáme 
mu do života umění vážit si sebe i druhých. Vzájemný 
respekt, schopnost komunikovat a přijímat druhého 
takového, jaký je, povede k vytvoření kvalitních vzta-
hů, které se budeme snažit v naší škole rozvíjet. To 
bude základ pro zajištění vhodných podmínek pro 
vzdělávání veselých, a především tvořivých dětí.”

ZŠ a MŠ Veselá
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Buďme kamarádi

On-line ZOO

Zahájení školního roku

Nový školní rok jsme zahájili v úterý 1. září 2020. Společně jsme 
se sešli na školní zahradě, kde jsem přivítala všechny děti, jejich 
rodiče a spolu s třídní paní učitelkou Martinou Vajďákovou jsme 
slavnostně uvedly do řad žáků čtyři nové prvňáčky. Pan staros-
ta také slavnostně přivítal naše nejmladší žáčky a předal jim dar 
od obce – fi nanční příspěvek na nákup školních pomůcek ve výši 
2 000 Kč.  

Jelikož nám počasí nepřálo, přesunuli jsme se do tříd. Prvňáčci 
s paní učitelkou Martinou se dozvěděli něco o tom, co je tento rok 
bude čekat. Poslechli si příběh o lvu Alexovi a jeho školním snu. 
Ostatní děti se v druhé třídě seznámily s novou paní ředitelkou 
Petrou Slováčkovou a paní učitelkou Michaelou Juranovou. 

Seznamování 

Následující dny v prvním školním týdnu se nesly v duchu vzájem-
ného poznávání. Nejprve jsme se seznamovali ve třídách a poté 
všichni dohromady. Vyzkoušeli jsme si různé hry na rozvoj komu-
nikace, utužování kamarádství a postupného nastavování pravi-
del ve škole.

Třídní pravidla

Během měsíce září nás čekal velmi důležitý úkol – vytvořit třídní 
pravidla. Zadání nebylo vůbec jednoduché, ale společnými silami 
jsme ho v obou třídách zvládli na výbornou.

Vysvětlovali jsme si, proč jsou pravidla v životě důležitá a proč si 
na tvorbě třídních pravidel musíme dát záležet. Během práce se 
děti naučily spoustě novým dovednostem, zlepšovaly vzájemnou 
spolupráci a komunikaci.

Všichni pochopili, že díky dodržování třídních pravidel se budeme 
ve třídě a škole cítit lépe, bude se nám snáze spolupracovat při 
získávání nových vědomostí a dovedností.

Učíme se venku a v lese

Vždy když se ukázalo krásné počasí, využívali jsme nádherného 
babího léta a učili se venku. Čerstvý vzduch a pohyb nám velmi 
prospívá. 

Malá technická univerzita

I v letošním školním roce se díky příspěvku MAS Vizovicko a Slu-
šovicko, o.p.s. můžeme účastnit vzdělávacích programů, díky kte-
rým v dětech rozvíjíme jejich technické a logické myšlení. 

Život v mateřské školce

I v naší mateřské školičce to žije! Když nás zrovna paní ředitelka 
není přinucena zavřít kvůli epidemiologické situaci. Děkuji za po-
chopení a vstřícnost všech rodičů dětí MŠ.

Distanční výuka

V polovině října jsme všichni dostali nelehký úkol. Dětem ZŠ byla 
zakázána osobní přítomnost ve škole. Museli jsme se začít vy-
učovat distančním způsobem (domácí vzdělávání). Velmi nápo-
mocný nám byl školní informační systém EduPage, který jsme 
od nového školního roku rozjeli. Dále potom probíhaly pravidelné 
online hodiny. 

Velmi bych chtěla poděkovat všem rodičům, prarodičům a blízkým, 
kteří se podíleli na vzdělávání našich dětí. Myslím si, že se nám dis-
tanční výuku společnými silami podařilo zvládnout. 

Děkujeme za spolupráci!   
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ZŠ a MŠ Veselá

Spolupráce s Unií rodičů

Velké poděkování patří také Unii rodičů 
za dosavadní spolupráci a fi nanční pod-
poru školy. Vzhledem k epidemiologické 
situaci nám nebylo umožněno uspořádat 
tradiční akce pro děti a veřejnost. O to 
více se těšíme na nadcházející společné 
aktivity.

Dětský klub II. 
ZŠ a MŠ Veselá ve spolupráci s Komunitní školou Kašava, z. s. 
nově otevírá Dětský klub II.

Dětský klub na Veselé nabídne pro rodiče dětí I. stupně základní 
školy možnost hlídání dětí mimo školní vyučování a provoz škol-
ní družiny. Při splnění určitých podmínek, vyplývajících z nařízení 
Evropského sociálního fondu, je provoz dětského klubu zdarma. 
Přihlásit se mohou také děti, které nenavštěvují ZŠ a MŠ Veselá.

Klub povedou pečovatelky Karolína Chmelařová a Michaela Jur-
čová, které budou pro děti připravovat sportovní aktivity, hry, tvoři-
vé a výtvarné činnosti. V případě příznivého počasí budou připra-
veny aktivity na hřišti a v přírodě.

Více informací nejen o Dětském klubu se dozvíte na webových 
stránkách školy – www.zsamsvesela.cz nebo na fb stránkách – 
zsamsvesela.

Procházka veselským lesem

Dětská diskotéka

Děkuji Vám za Vaši přízeň a zájem o naši školu a budeme se s dětmi těšit na nadcházející spolupráci nejen s Obcí Veselá, ale také 
s ostatními místními spolky.

Všem přeji poklidný, zdravím a láskou naplněný vánoční čas.
Mgr. Petra Slováčková, ředitelka školy

Mrkněte na nové webové stránky školy: http://www.zsamsvesela.cz/
či na facebookový profi l zsamsvesela

Dětská diskotéka



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

Červenec

Oldřiška Kocháňová  80 let
Aleš Gregar   75 let
Jaroslav Kučera  70 let
Ing. Vladimír Kautský  70 let
Vlastimil Polanský  60 let
Věra Gerychová   60 let
Antonín Juřík   60 let

Eva Ševců   55 let

Iveta Škodová   55 let

Srpen

Josef Čoček   90 let

Emílie Krajčová   80 let

Září

Marie Divilková   80 let

Marie Čočková   75 let

Mária Juříková   75 let

Říjen

Marie Fryštacká  75 let

Alžběta Bednaříková  75 let

Ludmila Bartošíková  70 let

Michaela Julinová  55 let

Jiří Hamšík   50 let

Listopad

Marta Řiháková  75 let

Blažena Kirková  65 let

Pavel Oškera   65 let

Prosinec

Marta Valeriánová  75 let

Petr Gerych   65 let

Všem oslavencům přejeme zvláště v  tomto 
čase hodně zdraví! 

NAROZENÍ
Vít Pavlas

Beáta Orságová

Anna Vinařová

Matyáš Plíšek

Anna Vyorálková

Petr Gajdošík

ÚMRTÍ
Karel Machalíček

Josef Paták

Jiří Horák

František Kocháň

Milada Sáblová
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Obecní kalendář na rok 2021

Letos jsme pro vás připravili pestrobarevný 
obecní kalendář plný obrázků dětí ze školky a 
školy. Pokud vás zastupitelé při roznosu kalen-
dářů nezastihli doma, můžete si svůj kalendář 
vyzvednout na obecním úřadě v době úředních 
hodin. Chcete-li si zakoupit nějaký navíc, pro-
dává se za 100 Kč.

Informace pro občany – platnost stávajících čipových karet dopravců ve-
řejné dopravy 

Vážení občané, na základě informace od společnosti Koordinátora veřejné 
dopravy Zlínského kraje, s.r.o., v souvislosti s přechodem na nového doprav-
ce ARRIVA MORAVA si Vás dovolujeme informovat, že čipové karty stávají-
cích dopravců (ČSAD Vsetín, KRODOS BUS, Housacar, ČSAD Uherské Hra-
diště) budou platné do 31. 12. 2020. Pouze čipové karty vydané dopravce 
ARRIVA MORAVA budou i nadále v platnosti.

JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH

Telegrafi cké informace z úřadu, aneb co bylo, je a bude: 

- Obec podporuje snížení CO
2
 a tak požádala o fi nanční dotaci na pořízení 

nákladního elektromobilu pro obecní práce v rámci výzvy Ministerstva život-
ního prostředí.

- V listopadu 2020 byly vypnuty v kabelové televizi obce programy: EURO-
SPORT1 a EUROSPORT2. Další změny zatím nejsou hlášeny.  

- Firma ELPO spol. s.r.o. začala opravovat veřejné osvětlení, konkrétně vymě-
ňovat svítidla a rozvedení izolované kabeláže.

- Začátkem března 2021 budeme zahajovat realizaci stavby chodníku a cyk-
lostezky Veselá – Klečůvka.

- V měsíci březnu budeme také v sále kulturního zařízení Veselanka vítat nové 
občánky. 

- 16. 4. 2021 se uskuteční divadelní představení „Na ostro“ v sále kulturního 
zařízení Veselanka. O předprodeji vstupenek vás budeme včas informovat.

- V polovině června 2021 bude zahájena oprava střechy školní budovy.

- Na podzim byla uspořádána anketa týkající se jednotného vizuálního stylu 
obce. Návrhy nám zpracovali studenti grafi ckého designu UTB ve Zlíně. Ví-
tezného studenta jsme oslovili, aby nám obecní vizuální styl dopracoval. Po 
novém roce vám ho rádi představíme. 

-  V minulém čísle jsme vás informovali o možnosti informování občanů po-
mocí sms zpráv. Zatím jsme tuto službu nespustili, ale pracujeme na tom. 
Pomocí komunikační brány Mobilní rozhlas budete lépe informováni o dění 
v obci. Tato služba nabízí zasílání hromadných sms zpráv, e-mailů, newsle-
tterů, také je možné si stáhnout aplikaci do mobilního telefonu. Očekáváme 
spuštění této služby v první půli příštího roku.   

- V rámci projektu „Rozšíření separace odpadů v obci Veselá“ budou nakou-
peny nové kontejnery a nádoby na odpad. Každá domácnost se může těšit 
na 240l nádobu na plast, 120l nádobu na papír a 20l tašku na kov. O distribuci 
nádob vás budeme včas informovat.

- Rozpočet obce Veselá je pro rok 2021 navržen jako defi citní s předpokláda-
nými příjmy ve výši 12 461 000 Kč a výdaji ve výši 15 989 900 Kč. Tento rozdíl 
bude kryt přebytkem peněžních prostředků z minulých let. Návrh rozpočtu je 
k dispozici na úřední desce. 

Zveme vás na obecní novoroční oh-
ňostroj, který se uskuteční 1. 1. 2021 
v 18:00 hod. na fotbalovém hřišti. Dle 
aktuálního platného nařízení vlády se bu-
deme muset letos obejít bez přípitku.

Další tradiční akce rozvěcování stromeč-
ku se zabijačkou je bohužel zrušena. 


