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ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ

Vážení spoluobčané,

V tomto čísle se dočtete:
Projekty na letošní rok
Klabání letos bude
Obec šetrnější k životnímu prostředí
Zprávičky z veselské školičky
Foťte do obecního kalendáře
Nová služba Z-BOX
			

a mnohé další

neodbytný vir nás neustále provází a i nadále kazí kulturní, zábavné a sportovní plány letošního roku. Při psaní prosincového
zpravodaje jsem věřil, že se opět setkáme
již v dubnu, ale bohužel, vše se posunuje a
překládá. Již roční přestávka je velmi náročná na psychiku, lidé se navzájem odcizují a jsou nabručení… Počasí ale naštěstí
vypadá jarně a doufejme, že se již brzy
začne pracovat na zahrádkách a sluníčko
nám dodá tolik potřebnou energii.
Dovolte mi, abych Vám všem jménem
svým, zastupitelů a zaměstnanců obce
Veselá popřál hlavně zdraví, pozitivní náladu a příjemné svátky velikonoční.
Daniel Juřík, starosta obce

Obecní úřad

PROJEKTY
Stavební práce na realizaci projektu Cyklostezka Veselá –
Klečůvka, část Veselá začnou již po Velikonocích, a pokud
vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být v červnu. Již jsem
měl pár dotazů ohledně této stavby, tak bych rád pár informací sdělil všem: Chodník bude začínat u stávajícího měřiče
rychlosti a bude vystavěn ze zámkové dlažby o šířce 1,5 metrů. Povede k altánku (místu pasivního odpočinku), kde se
bude spojovat s asfaltovým povrchem cyklostezky a stávající komunikací. Do stávající zákopy u cesty bude uloženo
kanalizační potrubí s uliční vpustí na odvodnění komunikace
hlavní silnice. Úsek od altánu po hranici katastrálního území Veselé bude řešen asfaltovým povrchem o šíři 3 metry.
V daném úseku je veden vodovodní řád k vodojemu Veselá
a plynovodní potrubí, tudíž umístění nejen samotné trasy, ale
i osvětlení nebylo jednoduché a bohužel stávající stromy budou muset být pokáceny. Osvětlení bude nutno umístit mimo
ochranné pásma, což vychází 1,2 m od obrubníku směrem
do pole, kde bychom chtěli vysadit novou alej stromů.
Jak již bylo uvedeno výše, nový asfaltový povrch cyklostezky
bude končit na naší hranici katastrálního území. A co dál? Po
realizaci bych chtěl oslovit město Zlín, zda by nenavázalo na
náš projekt a nezrealizovalo alespoň propojení s Klečůvkou.
Pokračování výstavby cyklostezky přes obec za hřištěm,
směr Hvozdná, není nyní realizovatelná z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků.

Pokračování opravy chodníků a hlavní cesty - „Oprava průtahu silnice III/4918 obcí Veselá, Etapa III“ (od ukončené
opravy po rozcestí pod Veselou) - projekt je ve fázi připomínkování správců sítí. Se stavební komisí jsme se dohodli,
že předejdeme možným komplikacím při realizaci. Chceme
všem, kterých se to bude týkat, představit návrh a společně
si odsouhlasit případné změny. Termín, kdy budeme obchůzku provádět, oznámíme minimálně tři dny dopředu a seznámit se s podklady můžete taktéž na webových stránkách
obce Veselá (v sekci O obci - Realizované projekty).
		

Daniel Juřík, starosta obce

Nová herní stanoviště pro děti
Zlínský kraj letos opět vypsal dotační titul podporující projekty šetrné k životnímu prostředí - konkrétně podporují
nákup herních prvků či obecního mobiliáře vyrobených z recyklovaných materiálů. V tomto programu se nám podařilo
už dvakrát uspět, proto jsme se rozhodli zkusit štěstí i letos.
Předmětem projektu je vybudování dvou nových herních stanovišť pro děti. Jedno by mělo být zbudováno v dolní části obce na „Kopečku“ a druhé u točny vedle místa pasivního odpočinku. Na „Kopeček“ by měla být umístěna pérová
houpačka, lanový most a posezení, u točny pak také pérová
houpačka a skluzavka. V rámci projektu by měla být pořízena i lanová pyramida, která zas o něco rozšíří a zatraktivní
obecní sportovní areál. Držte nám palce, aby náš záměr byl
schválen a dotačně podpořen.
Kateřina Winkler, zastupitelka
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Zpravodaj obce Veselá

Klabání letos bude
Dlouholetá veselská tradice klabání, která se vloni díky
pandemii omezila pouze na předzahrádky či dvorky s pracovním názvem „zaklab si na dvorku“, by měla být opět
oživena. Proto letos budou klabáči chodit po obci v rouškách s rozestupy a na dodržování pravidel budou dohlížet
standardně obíhači (deváťáci) ve spolupráci s klukama,
kteří měli za obíhače chodit vloni. Nechceme přece o tuto
tradici v obci přijít.
Zda rodiče své ratolesti na procházku obcí pustí, je pouze
na jejich rozhodnutí a zodpovědnost.

Trénink paměti
Kdo by nepotřeboval si osvěžit paměť nebo se pobavit, zabavit se s dětmi či seniory? Navíc v této době, když pořád máme
být doma a s nikým se nemáme stýkat? Ve spolupráci s Mgr.
Kateřinou Maděrovou - trenérkou paměti jsme se dohodli na
spolupráci, a to formou kurzu, který obsahuje pět lekcí korespondenční formou. Kdo se bude chtít zapojit, tak stačí si
vyzvednout podklady k první lekci v obecní knihovně nebo na
obecním úřadu. Četnost lekcí bude jednou za čtrnáct dní, nebo
za tři týdny dle dohody. O začátku vás budeme informovat.

Co máme v plánu pro školy a děti v příštím roce?
Spoustu aktivit a pořízení různých pomůcek
Díky projektu Naše škola – naše radost II byl aktualizován
Strategický dokument, který popisuje aktuální situaci v mateřských a základních školách na území Vizovicka a Slušovicka. Tento dokument také definuje priority a konkrétní cíle
pro následující roky, jako je např. vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti
s využitím nových technologií; zvýšení úrovně výukových
materiálů a forem učení cizích jazyků; podpora technických, řemeslných a přírodovědných znalostí a environmentální výchova nebo zlepšení hardwarového a softwarového
vybavení škol.
Již nyní máme v MAS Vizovicko a Slušovicko naplánovány aktivity, které nám tyto cíle pomohou naplnit. Během
následujícího roku a půl bychom chtěli zrealizovat několik
seminářů, nakoupit do škol knihy a hry, uspořádat setkání
asistentů pedagoga, zafinancovat hodiny s rodilým mluvčím, pokračovat s podporou polytechnického vzdělávání
především nákupem pomůcek či zařízením projektových
dní a v neposlední řadě se zaměřit na rozšíření robotiky ve
školách.
Pevně věříme, že se nám všechny naše plány podaří realizovat a budeme se moci s pedagogy a dětmi na našich akcích
v roce 2021 potkávat.
Ing. Renata Štachová

Obecní úřad

Obec Veselá chce být šetrnější k životnímu prostředí
V loňském roce jsme v rámci vyhlášené výzvy OPŽP - elektro mobilita požádali o dotaci na pořízení vozidla pro údržbu obce, kterým nahradíme již technicky nevyhovující multikáru M25 z roku
1985. Koncem ledna jsme obdrželi rozhodnutí od Státního fondu
životního ČR o přidělení finanční podpory na projekt „Elektromobil pro Veselou“ ve výši 500 000,- Kč. Nyní bude vypsáno výběrové řízení na pořízení obecního elektromobilu.
Projekt „Rozšíření separace odpadů v obci Veselá“ se pomalu
naplňuje a obec již obdržela dodávku nádob na plasty a papír.
Nyní ještě čekáme na čipy, které budou instalovány do nádob, a
propojení na evidenční systém. Jak bude vše připravené a funkční, budeme vás informovat ohledně předávání, které bude na základě smlouvy o výpůjčce.
Odpady z obce Veselá
Víte, že:
- za rok 2020 se posbíralo 2092 kg recyklovaného textilu
- dále:
Kompozitní obaly tetrapaky – 0,3 t
Sklo barevné – 4,5 t
Sklo bílé – 4,56 t
Plasty – 10,11 t
Papír – 4,66 t
Kovy – 4,35 t
Bioodpad – 81,56 t
SKO – 121,73 t

Bioodpad ve Veselé
Obec Veselá má uzavřenou smlouvu s obcí Ostrata o likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu, který se vozí na zpracování
do Fryštáku. Cena za likvidaci tuny odpadu je odstupňovaná
podle druhu, který v kontejneru převažuje. Nejdražší bioodpad jsou větve a dřevní hmota, za to platíme 1430,- Kč za
tunu. Pojďme se společně pokusit snížit obecní náklady na
likvidaci větví, dřeva a dřevních zbytků a to tím, že každý má
možnost bezplatného uložení na skládce firmy Pila Pešl ve
Slušovicích, což je kousek od obce. Dřevní materiál se používá pro výrobu biomasy a obec tak ušetří finanční prostředky.

Mikroregion Slušovicko, který sdružuje 12 okolních obcí, se
dohodl s mikroregionem Vizovicko a společně připravili projekt „Kompostéry do zahrad 2“. Nositelem projektu je Mikroregion Slušovicko, který již žádal a byl úspěšný a nyní tomu
není jinak a občanům Vizovicka a Slušovicka rozdá bezmála
1800 ks kompostérů o objemu 1000 l v hodnotě 5,8 mil. Kč.
Dodávka kompostérů má být do konce července, ale předpokládám, že to bude dříve. Veselští občané, kteří si kompostér
objednali, si ho na základě smlouvy o výpůjčce posléze vyzvednou.

Společnost Technické služby Zlínsko, v rámci své pravidelné obnovy techniky, zajišťuje svozy v naší obci novou svozovou technikou, která na jedné straně zkvalitňuje systém svozů nádob vč.
zpřesnění evidence svozů a požadovaných údajů o svážených odpadech, na druhé straně přináší i nové nároky na technický stav
nádob 110, 120 a 240 l, u kterých, pokud nejsou v odpovídajícím
technickém stavu, může dojít k jejich nevysypání, příp. k jejich
poškození. Za špatný technický stav je v této souvislosti považováno: chybějící nebo poškozené úchyty a deformace kovových
nádob 110 l, u plastový nádob 120 a 240 l pak především poškozený nebo upravovaný límec těchto nádob. Majitelé nádob proto
musí jejich stav sledovat a v případě jejich špatného technického
stavu si je vyměnit.

Pytlový sběr plastů
Upozorňujeme občany, že každá domácnost má od obce k dispozici průhledné pytle o objemu 120 l, které jsou primárně určeny
ke sběru plastů. Každý průhledný pytel, který vystavíte před dům
v den svozu musí být označen QR kódem. Neoznačené a jiné pytle nebudou vyvezeny.
Děkuji za spolupráci.
Daniel Juřík, starosta obce

Výrobou odznáčků a pořízenými pomůckami jsme potěšili děti i pedagogy
Před koncem roku 2020, který velmi zásadně ovlivnil život každého z nás, přinášíme zprávu z projektu MAP II s názvem Naše škola – naše radost II, kterou jako MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
realizujeme. I v druhém pololetí tohoto roku byly aktivity částečně
omezeny, ale přece jen něco se nám zrealizovat podařilo.
O prázdninách jsme navštívili několik obecních akcí. Děti si mohly opět vyrobit krásné buttonky v podobě odznáčků, magnetek,
otvíráků a zrcátek, a to díky stroji, který jsme vloni z projektu zakoupili. Stejně tak jsme se s buttonkovačem účastnili prezentace
mikroregionů v polovině září v Luhačovicích, kde jsme sklidili od
dětí i jejich rodičů velký úspěch. Kromě těchto akcí jsme uspořádali tři semináře pro pedagogy - Vzrůstající agresivita v předškolním a mladším školním věku; Specifické poruchy učení v kostce a
praktický seminář Jak pracovat s Klokanovými kapsami a kufry.
Poslední zmíněný seminář byl uspořádán zejména proto, že jsme
pořídili dvě sady didaktických pomůcek s názvem Klokanovy kapsy pro práci s dětmi a Klokanův kufr určený k individuální práci s
dítětem, které budou půjčovány mateřským školám.
V závěru roku jsme se rozhodli podpořit školy i školky také částkou 3.000 Kč na nákup knih a jiných didaktických pomůcek na
podporu čtenářské, matematické a cizojazyčné gramotnosti. Pro
zájemce z řad základních škol jsme ještě zakoupili soubor metodických příruček Učíme se venku, které mohou učitelé během
Vánočních svátků nastudovat, aby v dalším roce mohli s žáky vyrazit ven.
Ing. Renata Štachová

Obec Veselá zavádí službu Mobilního rozhlasu. Díky tomuto systému vám budou ty nejdůležitější informace z naší samosprávy
doručeny přímo do vašeho telefonu a nic vám tak neunikne, ať budete kdekoliv.
Pokud ještě nejste registrovaní, registrujte se zde: https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace anebo na obecním úřadě.
Zpravodaj obce Veselá
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ZŠ a MŠ Veselá

ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY

nost ve škole. Děti z mateřské školy a žáci 1. a 2. třídy si snížek
náležitě užili.

Vážení občané, milí rodiče a veselské děti,
od mého posledního příspěvku v minulém čísle zpravodaje, se nejen v naší společnosti, ale bohužel i v naší školičce udála spousta
změn. Naše škola je již několik týdnů úplně zavřená, ale já věřím,
že již svítá na lepší časy a naší budovou se opět ponese dětský
smích, radost a občas i pláč. Vím, že všichni prožíváme velmi těžké období a rozhodně jsem si počátky svého působení ve Veselé
nepředstavovala takto. Velmi bych chtěla poděkovat všem rodičům a prarodičům, jsem si vědoma, že častokrát doma zažíváte
nelehké chvíle a situace, ale zvládáte to na výbornou! Patří Vám
obrovské poděkování za čas, který dětem věnujete. Mnohokrát
děkuji za spolupráci a Vaši pomoc.

Barevný týden 4
V měsíci lednu na naší škole proběhl Barevný týden. Zapojili se
naši nejmenší, prvňáčci a druháčci, děti na on-line výuce i všichni
zaměstnanci školy. Každý den se nesl v duchu jiné barvy. Povídali
jsme si o tom, jak na nás barvy působí, kde je nalezneme v přírodě
a zda je máme rádi. V tomto týdnu jsme zažili spoustu legrace a
také pro děti v distanční výuce to bylo zpestření.

Vánoce 2020 1,2
Vánoční čas, byl nádherný lásky čas. Bylo to poslední období, kdy
jsme se společně všichni ve škole potkali a náležitě si to užili.
Dodrželi jsme každoroční tradici koledování a vyrazili jsme do ulic
naší vesnice popřát všem krásné svátky.
Navštívili jsme také obecní knihovnu, kde si pro nás připravila program paní knihovnice Sobotíková. Obeznámila nás se spoustou
vánočních tradic, kterými nás vtáhla do pravé vánoční atmosféry.
Děkujeme jí, panu starostovi a všem ostatním, kteří nás obdarovali krásnými dárky.
V předvánočním čase jsme stihli také vánoční dílničky a podařilo
se nám vyrobit spoustu krásných výrobků.
V každé třídě proběhla vánoční besídka a děti pod voňavými stromečky nalezly spoustu dárečků, které využíváme v rámci výuky a
také o přestávkách.
Radovánky ve sněhu 3
V lednu si radovánky a učení ve sněhu bohužel nemohly užívat
všechny děti. Žákům 3. a 4. ročníku byla zakázána osobní přítom-

Konzultace ve třech 5
V únoru jsme se osobně potkaly se všemi dětmi a jejich rodiči.
Společně jsme zhodnotili naše první pololetí. Děti byly velmi šikovné, skvěle zvládly své sebehodnocení. Naši třeťáci a čtvrťáci
vytvořili překrásné hodnotící plakáty.
Pololetní vysvědčení 6
Mrazivá výzva 7
V měsíci únoru byla vyhlášena Mrazivá výzva pro všechny tvořivé
ruce. Vznikly desítky překrásných ledových ozdob, které nám zdobily plot před školou. Děkujeme všem, kteří se zapojili.
Masopustní úterý 8
Předškoláci se pilně připravují do školy 9
Na závěr bych Vás ráda informovala, že na naší škole proběhla
tematická inspekční činnost, která provedla kontrolu distanční výuky. Naše online hodiny byly inspektory hodnoceny kladně,
všechny děti se plně zapojují do distančního vzdělávání a spolupráce s rodiči je na výborné úrovni.
Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši dosavadní spolupráci a přízeň. Pevně věřím, že se v co nejbližší době budeme moci ve škole
opět setkávat. Velmi se těšíme na všechny děti!
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Veselá Vám přeji krásné Velikonoce.
Petra Slováčková, ředitelka školy
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Zpravodaj obce Veselá

8

9

ZŠ a MŠ Veselá

Zápis do 1. třídy

Zápis do MŠ

Pro všechny šikovné budoucí prvňáčky připravujeme také motivační část zápisu, která bude dobrovolná. Bližší informace Vám
včas sdělíme prostřednictvím webových stránek školy a facebooku. V případě dostatečného počtu žáků pro příští školní rok
bych ráda otevřela samostatnou třídu pro 1. ročník a zároveň
bych si přála splnit jeden z hlavních cílů mé koncepce pro rozvoj
školy – otevření 5. ročníku.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v období od
2. května do 16. května 2021. Bližší informace a kritéria pro přijetí Vám budou včas sděleny prostřednictvím webových stránek
školy a obce.
Petra Slováčková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Veselá

ZÁPIS DO
1. TŘÍDY
6.4. - 30.4. 2021

Formální část zápisu proběhne bez osobní přítomnosti dětí a rodičů.

Více informací naleznete na:
www.zsamsvesela.cz
reditelka@zsamsvesela.cz
+420 778 541 821

Velmi se těšíme na šikovné budoucí prvňáčky!

Veselá uklízí zvesela!
I v letošním roce proběhla dobrovolná úklidová akce naší obce v rámci Ukliďme Česko, tentokrát však pod záštitou školy. Bohužel ani tento
rok zatím není přívětivý k hromadným akcím, proto nebylo možné uspořádat společnou akci jako v předchozích letech, ale letošní jarní úklid
proběhl formou individuálních procházek. Pro účastníky byly o víkendu
27. - 28. 3. 2021 nachystány před školou a obecním úřadem rukavice
a pytle na odpadky. Dle zaslaných fotografií se této akce zúčastnilo několik rodin. Děkujeme rodičům, že se vydali s dětmi do přírody a šli jim
příkladem. Skoro všechny děti se do akce zapojily a pochopily, jak by se
k přírodě a svému okolí měly chovat. Jsme rádi, že Vám prostředí, ve kterém žijeme, není lhostejné. Všem ještě jednou děkujeme, zejména těm
nejmladším sběračům.
Úklidu zdar!
Kateřina Winkler, zastupitelka

Více novinek a informací najdete na webových stránkách: http://www.zsamsvesela.cz/
či na facebookovém profilu zsamsvesela
Zpravodaj obce Veselá
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Foťte!
Milí spoluobčané, pro rok 2022 plánujeme kalendář, který bude tematicky
propojen fotografiemi přírody v katastru obce Veselá. Při této příležitosti se
na vás obracíme s následující výzvou: Zapojte se, foťte (na fotoaparát nebo
mobil) a posílejte své nové i staré fotografie na adresu: web@veselauzlina.
cz. Každá vybraná fotografie bude uvedena v kalendáři se jménem autora
i místem, kde byla nafocena. Proto je třeba tyto dva údaje k fotografiím uvést.
Zároveň bude vytvořena komise v čele s fotografkou Evou Babincovou – Plutovou, která vyhodnotí tři nejzajímavější fotografie. Ty budou oceněny zvláštní
cenou. Těšíme se na vaše příspěvky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jana Janíková, zastupitelka

JUBILANTI
Leden
Marie Tomšová			
Petra Dlabajová		

65 let
50 let

Únor
Marie Divilková			
Magda Gregarová		
Vladimír Žůrek			
Jaroslav Juřík			
Dominik Gregořík		
Jitka Gregoříková		

85 let
75 let
70 let
65 let
55 let
55 let

Březen
Ludmila Oškerová		
Ludmila Vyorálková		
Jindřich Hesek			

91 let
70 let
55 let

Duben
Libuše Julinová		
Helena Válková			
Renata Čočková		

90 let
75 let
50 let

Všem oslavencům přejeme zvláště v tomto
čase hodně zdraví!

NAROZENÍ
Ela Winkler
Eliška Jakubová
Eliška Gregoříková

Další služba občanům
Obec Veselá ve spolupráci ze Zásilkovnou s.r.o. uzavřela smlouvu pro umístění Z-BOXU. Zásilkovna na tuto plochu v dohledné době umístí a bude provozovat automat sloužící k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb.
Z-BOX bude umístěn na pravé straně v zelené ploše u vjezdu na parkoviště
k pizzerii, kde si budou moci občané po dobu 24 hodin a 7 dní v týdnu vyzvednout objednanou zásilku.

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha

ÚMRTÍ

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Marie Horáková
Jarmila Holeňáková
Ludvík Doubravský

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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