
ZPRAVODAJ
obce Veselá

Říjen 2021 / Číslo 2  

V tomto čísle se dočtete:

Veselská knihovna nejlepší v kraji

Realizované projekty

Platná obecní nařízení

Volby do PS PČR

Co nás ještě letos čeká

Zahájení nového školního roku

 a mnohé další
Vážení spoluobčané,

vítejte na stránkách našeho Zpravodaje, který vychází 
v novém kabátě. Přinášíme Vám zprávy o tom, co se událo, 
o současném dění i o plánovaných akcích v obci do konce 
roku 2021. 

Za okny máme prozatím babí léto, tak věřme, že nám hezké 
počasí vydrží a užijeme podzim ve zdraví.                

Daniel Juřík, starosta obce  u Zlína
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Realizace projektu „Cyklostezka Veselá Klečůvka, část 
Veselá“ proběhla v souladu se smlouvou o dílo. Dle zprávy 
z  kolaudačního řízení bude cyklostezka plně zprovozněna 
od 1. 11. 2021. Již při zahájení stavby se mi podařilo dohod-
nout s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje opravu přiléhají-
cí komunikace III/4918 směrem na Klečůvku (která nebyla 
součástí projektu) na jejich náklady, a tak máme zrekon-
struován kompletně celý úsek komunikace až po vyhlídkový 
altán, což zvyšuje komfort i bezpečnost jízdy. 

Závěrečná prohlídka (kolaudace) byla na konci září usku-
tečněna také k „Opravě průtahu obcí Veselá“. Zde nás ješ-
tě čeká majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky 
a komunikací. Na základě dohody s Ředitelstvím silnic Zlín-
ského kraje bude po vypořádání uzavřena Smlouva o spolu-
práci na opravu zbývajícího úseku v obci a tím budou hlavní 
cesty v obci kompletně zrekonstruovány.

Dalším projektem, který se podařilo dokončit, je „Oprava 
střechy budovy školy“, kde čekáme na závěrečnou pro-
hlídku.

Probíhá realizace projektu „Oprava místní komunikace 6c“ 
k Julinům, kde jsou stavební práce v plném proudu.

Také je v realizaci projekt „Pořízení herních prvků v obci Ve-
selá“. V následujících dnech dojde k montáži lanové pyra-
midy vedle hřiště s umělým povrchem a také k umístění her-
ních prvků na stanoviště u točny a na „Kopečku“, jak jsme 
vás již informovali v předchozím zpravodaji.

V souladu s ekologickým přístupem byl z projektu zakoupen 
obecní elektromobil. V současnosti jeho využití testujeme. 
Více o projektech se dozvíte v dalším zpravodaji.

Daniel Juřík, starosta obce

Informace o realizova-
ných projektech

Upozornění na platná obecní nařízení
Dovolujeme si upozornit, že na webových stránkách jsou 
uvedena platná znění následujících obecně závazných vy-
hlášek, které je třeba dodržovat. Vybíráme pro vás z nich to 
nejdůležitější:

Obecně závazná vyhláška obce Veselá č. 3/2008, kterou 
se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů v obci Veselá  - zejména čl. 2: Podmínky spalování 
suchých rostlinných materiálů, odstavec 1: Suché rostlinné 
materiály lze spalovat ve dnech středa, pátek od 10 do 20 
hodin.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o regulaci hlučných čin-
ností – Čl. 2 Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých 
činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobu-
jící hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových 
pil a křovinořezů.

Veselská knihovna je nejlepší v kraji
Velmi mne potěšil dopis od členky rady Zlínského kraje za 
oblast kultury a školství  Ing. Mgr. Zuzany Fišerové Ph.D., ve 
kterém uvádí, že Místní knihovna ve Veselé po splnění mno-
ha kritérií byla vybrána k nominaci do celostátního kola a 
získala ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2021. Dne  
6.10.2021 se uskuteční slavnostní předání ocenění za přínos 
k rozvoji veřejných knihovnických služeb a nadstandartní 
aktivity knihovny. Za toto ocenění vděčíme především na-
šim knihovnicím - Kateřině Sobotíkové a Michaele Čočkové, 
ale i všem občanům, kteří navštěvují veselskou knihovnu. 
Děkuji. Podrobnosti uvedeme ve Vánočním zpravodaji.

Daniel Juřík, starosta obce       
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Veselá škola zahájila nový školní rok
V letošním školním roce jsme v základní škole přivítali 28 žáků, novou paní učitelku Kristýnu Javorovou a novou paní vycho-
vatelku Gabrielu Pátkovou. Slavnostně do našich řad bylo přijato 7 prvňáčků, jejichž třídní paní učitelkou je Martina Vajďá-
ková. Do mateřské školy nám v září nastoupilo 26 dětí.

Všichni se společně těšíme na nový nadcházející školní rok. Věříme, že se naučíme spoustu nových dovedností a dozvíme 
se spoustu nových informací, a že společnými silami zvládneme překonat všechny překážky dnešní složité doby. Milí rodi-
če, děkujeme za pomoc a za spolupráci!

Jaké akce bychom v nejbližší době chtěli uspořádat? Společně s Unií rodičů plánujeme během měsíce října Drakiádu, po 
podzimních prázdninách bychom pro děti a rodiče chtěli připravit Podzimní odpoledne s lampionovým průvodem. Těšíme 
se na společná setkání.

Petra Slováčková, ředitelka školy

Veselské hody vychází na čtvrtou říjnovou neděli, letos tedy 
na 24. 10. 2021, kdy se v 11 h uskuteční mše svatá v místní 
kapli. Tradiční vodění berana proběhne v sobotu 23. 10. 2021 
od 9 h za účasti veselských dobrovolných hasičů v doprovo-
du dechové hudby.

Setkání seniorů se uskuteční dne 5. 11. 2021 v sále kultur-
ního zařízení Veselanka. K tanci a poslechu bude hrát Ivan a 
Danka. Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Mikroregion Slušovicko pořádá v sobotu 27. 11. 2021 Ad-
ventní jarmark na sokolské zahradě ve Slušovicích, začátek 
v 9 h. Čekají na vás zabíjačkové dobroty, dárkové zboží i kul-
turní vystoupení. 

Obec Veselá ve spolupráci s Unií rodičů a hasiči pořádá 
v pátek 3. 12. 2021 rozsvěcování vánočního stromečku 
před školou. K zakoupení budou (již tradičně) zabijačkové 
pochutiny i něco dobrého k pití. Přijďte se s námi vánočně 
naladit.

Co nás ještě letos čeká

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou 
konat v pátek 8. 10.  2021 od 14,00 – 22,00 hod. a v sobotu 
9. října 2021 od 8,00 do 14,00 hod.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební míst-
nost klubovna Sboru dobrovolných hasičů Veselá (Veselá 
čp. 130, bývalý obecní úřad).

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství ČR (platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním pasem).

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů Obecní úřad Veselá (tel. 724 210 187) a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi (tel. 724 210 187) o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své 
členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku.

Sledujte prosím aktuální informace ohledně povinnosti no-
sit ochranné prostředky nosu a úst. Buďte ohleduplní a do-
držujte doporučená protiepidemická opatření.

V rámci červencové pouti byla pokřtěna kniha výpo-
vědí veselských rodáků napříč generacemi „my z Ve-
selé“, kterou sepsala zastupitelka doc. Jana Janíková. 
Publikace je k zakoupení na OÚ Veselá za 250 Kč a 
může se stát např. krásným vánočním dárkem pro vás 
a vaše blízké.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

květen
Jarmila Lukešová 70 let

Ján Kirka 70 let

Milan Ševců 65 let

Marie Drábková 65 let

Dana Gerychová 60 let 

František Ševčík 55 let

Milan Čoček 55 let

Alena Vacková 55 let

Radek Machálek 50 let

Jana Válková 50 let

červen

Jiří Ševců 80 let

Hedvika Dlabajová 75 let

Josef Škoda 60 let

David Dlabaja 50 let

červenec

Alois Zapletal 80 let

Anna Krajčová 70 let

Františka Holíková 70 let

Pavel Čurda 65 let

Vojtěška Michálková 65 let

Hana Čočková 55 let

Viktor Nemesh 50 let

srpen

Josef Čoček 91 let

Roman Chocholatý 55 let

září

Alois Křížka 75 let

říjen

Petr Pavlovský 65 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví!

NAROZENÍ
Julie Šojdrová

Richard Hanáček

ÚMRTÍ
Roman Krajíček

Karel Ševců
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Smutná zpráva
V květnu přišla velmi smutná zpráva. Navždy nás opustil pan 
Roman Krajíček, který zastával funkci místostarosty obce 
Veselá, starosty Sboru dobrovolných hasičů Veselá i funkci 
starosty slušovického 11. okrsku Sboru dobrovolných hasi-
čů. Roman byl přátelský, pracovitý, zodpovědný a svědomitý 
člověk, který stále něco vymýšlel, ale i realizoval. Byl známý 
svým smyslem pro humor a aktivním přístupem k činnosti 
v SDH i obecním zastupitelstvu. 

Čest jeho památce. 

Foto do kalendáře 

Již v jarním vydání veselského zpravodaje byla zveřejněna 
výzva k focení přírody a obce do veselského kalendáře pro 
rok 2022. Dovolujeme si připomenout, že pořízené fotogra-
fie je možné zaslat nejpozději do 29. října 2021 na adresu: 
web@veselauzlina.cz. Těšíme se na krásné snímky.

Aktuální složení Zastupitelstva 
obce Veselá 

V květnu došlo k následujícím změnám ve vedení obce: mís-
tostarostou se stal Tomáš Dujka, který do té doby vykonával 
funkci předsedy Stavební komise. V této funkci ho nahradil 
Tomáš Holeňák. Novým členem zastupitelstva a zároveň 
předsedou Komise péče o vzhled obce se stal František 
Bednařík.

Sběr velkoobjemového odpadu –  pro-
běhne 16. 10. 2021 v době 8 - 12 hod. 
na bývalém Sousedíkovém (u odbočky 
k místnímu obchodu). 

Vítání nových občánků
V sobotu 19. června 2021 jsme uvítali 13 nových občánků. 
Minulý rok jsme žádné vítání z důvodu nepříznivých pande-
mických opatření nepořádali a tak se nám letos nahromadi-
lo tolik dětí. Dokonce  jsme vítali od jedněch rodičů už dva 
nové přírůstky. 

Jsme rádi, že nás tak pěkně přibývá. Jen tak dále! 


