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ZPRAVODAJ

obce Veselá

V tomto čísle se dočtete:

Navýšení poplatku za svoz odpadu
Vážení spoluobčané,
adventní čas nastává, ale opět nám situace nedovoluje
uskutečnit tradiční akce spojené s vánočními svátky, na které se všichni celý rok těšíme. Je mi to moc líto, protože omezování těchto akcí může odradit lidi od zapojování se do života v obci a „navrácení do starých kolejí“ komunitního života
nemusí být snadné. Pevně věřím, že to nevzdáte a prožijete
Vánoce šťastně a spokojeně se svými blízkými a všichni se
budeme těšit na společné setkávání v novém roce.

Zrealizované a chystané projekty
Knihovna roku 2021
Zprávičky z veselské školičky
Fotbal na Veselé v roce 2021
Co nového u hasičů
a mnohé další

Krásné a spokojené vánoční svátky a šťastný nový rok 2022
Vám přeji jménem svým, zastupitelů a zaměstnanců obce
Veselá.
Daniel Juřík, starosta obce

Veselá
u Zlína

OBECNÍ ÚŘAD
Veselá

Odpady
Jaká bude nová výše poplatku a co za tím
stojí?

zvem „Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“. Zákonem je stanovena maximální výše, a to 1 200 Kč
na občana, což u nás zatím nehrozí. Nicméně výrazné navýšení poplatku nás nemine, a to mj. také z důvodu omezení možností dotací svozu ze strany obce, růstu nákladů na
skládkování, energie a pohonné hmoty svozových služeb
atd.
Při výpočtu poplatku na rok 2022 jsme proto vycházeli z dosavadních nákladů – viz následující tabulky.
Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t) dle Zákona o odpadech

Nový Zákon o odpadech, který nabyl platnosti 1. 1. 2021, je
reakcí na vysoké zatížení životního prostředí skládkováním
využitelných odpadů, které je dlouhodobě neudržitelné.
Proto přináší pro občany ne příliš příznivá ustanovení, která spějí k úplnému zákazu skládkování využitelných odpadů
v roce 2030. V roce 2035 bude možno skládkovat pouze 10 %
zbylého již vytříděného komunálního odpadu a recyklovaný
celkový komunální odpad má být již v roce 2025 snížen na
55 %, dále v roce 2030 na 60 % a v roce 2035 o dalších 5 %
z celkové stávající produkce odpadů v ČR.

Celkové náklady obce na svoz vč. investic

Již v letošním roce byl zaveden poplatek dle zákona o odpadech ohledně ukládání odpadů s přepočtem hmotnosti
na občana a s požadovanou úlevou, kde jsme zatím pouze
v komunálním odpadu dopláceli minimálně. Schválený zákon upravuje poplatek za skládkování a navíc i hmotnost,
kterou může občan v rámci skládkování uložit. Nynější poplatek za skládkování ve výši 500 Kč dosáhne v roce 2030
astronomickou výši, a to 1 850 Kč/tuna, a bude se zde započítávat veškerý odpad, který nelze vytřídit a lze dále zpracovat, či energeticky využít.
Obec Veselá již dlouhodobě řeší odpadové hospodářství
a pro snížení produkce a efektivní třídění komunálního odpadu podniká (také díky vám) řadu kroků a opatření. Získali
jsme dotační tituly na vybavení domácností nádobami na
tříděný odpad, kompostéry, vynaložili jsme nemalé finanční prostředky na zlepšení komfortu občanů v rámci nabídky
svozu a třídění všech druhů odpadů a zároveň vzniká motivační program pro jejich efektivní třídění.
Za zmínku také stojí, že dlouhodobě řešíme vhodnou lokalitu pro sběrné místo, kde by bylo možno ukládat zbylý odpad
domácností v průběhu celého roku. Lokace takového místa
je však limitována mj. Územním plánem obce Veselá.
Přes všechna dosavadní opatření bude třeba ještě zintenzivnit a zefektivnit odpadové hospodářství, což s sebou mj.
nese i navýšení poplatků, jehož výši musí obec upravit (dle
Zákona o odpadech) v nové obecně závazné vyhlášce s ná-
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Z tabulky vyplývá, že se nám výrazně daří omezovat nebezpečný odpad, ale naopak se výrazně zvýšily náklady
za likvidaci bioodpadu. Výše poplatku 480 Kč za obyvatele
(přičemž senioři mají poplatek 390 Kč), je vzhledem k výše
uvedeným a stále stoupajícím nákladům neudržitelná.
Poplatek za svoz odpadu v roce 2022 se zvýší na 850 Kč
s možností slev a motivačních úlev.
Na rok 2022 je proto stanoven poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství 850 Kč za osobu, senioři nad
65 let mají slevu 100 Kč a lidé, kteří se zapojili do systému
ECONIT 50 Kč. Další slevy a motivační úlevy budou stanoveny po vyúčtování pro rok 2023, kde již bude možno zohlednit odpadové hospodaření jednotlivých domácností.
Daniel Juřík, starosta obce

Projekty
Co se letos zrealizovalo a co se chystá
v příštím roce?
Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o projektech,
které se nám podařilo v letošním roce realizovat a na co bychom se rádi zaměřili v roce 2022.
ROK 2021
Cyklostezka Veselá - Klečůvka – v první fázi výstavby došlo k vybudování nového chodníku až k altánku a poté byl
vyhotoven obousměrný pruh cyklostezky v šířce 3 m a délce 190 m s novým asfaltovým povrchem a osvětlením. Zde
ještě zbývá provést výsadbu stromů, která by měla proběhnout v jarních měsících.
Pavlíkův dvůr - byly odstraněny staré podkladní vrstvy cesty a proveden nový zpevněný povrch. Zároveň zde byly osazeny nové sloupy veřejného osvětlení.
ZŠ a MŠ Veselá – během letních prázdnin došlo k opravě
nosné konstrukce střechy, položení nové střešní krytiny a
obnově fasádního nátěru na přístavbě jídelny. Ve školní zahradě bylo vybudováno nové pískoviště pro děti.
Lanová pyramida a hrací prvky pro děti – vedle hřiště s umělým povrchem byla zbudována nová dopadová plocha z recyklovaného materiálu, na kterou byla nainstalována lanová
pyramida. Dále byly po obci ( na ,,Kopečku‘‘ a ,,Točně‘‘) rozmístěny nové hrací prvky pro děti (skluzavka, visutý most,
pružinové houpačky).

Rok 2022
Dopojení místní komunikace ve Žlebě - po dokončení přečerpávací stanice bude nutné provést nové napojení místní
komunikace v délce cca 50 m. Bude zadáno zhotovení projektové dokumentace a provedeno výběrové řízení na zhotovitele.
Sběrné místo - zastupitelstvo obce se zabývá zbudováním
nového sběrného místa (sběrný dvůr) pro občany. Tento
projekt řešilo již minulé zastupitelstvo a budeme se snažit
pokračovat v rozpracovaném záměru.
Nová parkovací místa - po realizaci I. etapy průtahu obcí došlo k výraznému úbytku parkovacích míst u Obecního domu
a proto bychom rádi vybudovali nová parkovací místa na bývalém ,,Sousedíkovém“.
O všem, co se nám bude společně se zastupitelstvem obce
dařit realizovat, Vás budeme v průběhu příštího roku postupně informovat. Všechny realizace jsou vždy závislé na
finančních možnostech obce a případném získávání zdrojů
z dotačních programů.
Závěrem mi dovolte, abych Vám svým jménem poděkoval za
Vaši spolupráci v letošním roce a popřál Vám do nového roku
2022 vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a rodinné pohody.
Tomáš Dujka, místostarosta obce

Komunikace 6c ve Drahách - byl odstraněn starý nevyhovující povrch cesty, podloží a došlo ke kompletnímu obnovení komunikace včetně upravení křižovatky směrem na
Záhumení.
Přečerpávací stanice kanalizace v lokalitě Žleb - byla zhotovena samotná přečerpávací stanice a výtlakové potrubí
směrem k obchodu. Předpokládaný termín dokončení včetně spuštění je plně v kompetenci VAK Zlín.
Elektromobil - obecní vozový park byl rozšířen o užitkový
elektromobil značky ALKE, kterým byla nahrazena již technicky nevyhovující multikára.

Informace TS Zlínsko
Instrukce k dodatečné montáži čipů.

nádoby - obec zavede aktualizované údaje do své evidence.

1. Postup při čipování nádoby

b) poškozená nádoba (svozovou společností)

Občan nahlásí pořízení nové nádoby na obec - obec zajistí
pomocí servisního balíčku montáž čipů na nádobu - obec
nahlásí svozové společnosti číslo kódu nádoby a číslo spárovaného čipu, druh a objem nádoby - obec si zavede nové
údaje do své evidence.
U montovaných čipů se jedná výhradně o čipy dodané obci
svozovou společností, která zajišťuje evidenci nádob, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.
2. Postup při čipování poškozené nádoby
a) výměna nádoby (vč. poškozené)
Občan nahlásí výměnu nádoby na obec - obec zajistí přemontování původního čipu na novou nádobu s původním
kódem - nebo obec provede montáž nového čipu příp. nového kódu pro spárování - obec nahlásí svozové společnosti číslo kódu nádoby a číslo spárovaného čipu, druh a objem

Občan nahlásí poškození nádoby na obec nebo svozové
společnosti - v případě, že je škoda svozovou společností
uznána, nahradí svozová společnost nádobu za plastovou
nádobu o stejném nebo obdobném objemu - nádoba bude
dodána na obec a vyměněna oproti poškozené nádobě v případě ztráty čipu bude dodána vč. nového čipu na náklady svozové společnosti - obec upřesní kód nahrazené
nádoby - při předání dojde ke spárování kódu s novým čipem
nebo k potvrzení původního kódu s původním čipem - obec
zavede aktualizované údaje do své evidence.
V případě, že škoda není svozovou společností uznána, postupujte dle bodu 2. písm. a).
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Lovci perel
Místní knihovna ve Veselé vyhlašuje 3. ročník Lovců perel.
Je to hra, která mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu.
Tato soutěž probíhá od října 2021 do konce května 2022.
Více informací se můžete dozvědět přímo v knihovně.

Malá, ale šikovná místní
knihovna ve Veselé
Jak dopadla naše knihovna v soutěži?

Letos jsme se zúčastnili soutěže Knihovna roku 2021. Nejlepší knihovny ocenil ve středu 6. října Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.
Ocenění za vynikající práci a přínos k rozvoji knihovnických a
informačních služeb obdržely čtyři knihovny.
Slavnostního ceremoniálu se účastnil také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a radní pro kulturu a školství Zuzana
Fišerová.
„V našem kraji funguje 390 knihoven, z toho je víc než 250
malých neprofesionálních, z nichž komise vybrala pro
ocenění čtyři veřejné knihovny, jednu knihovnu z každého
okresu. Ocenění má upozornit na činnost knihoven, která
nespočívá v pouhém půjčování knih, ale mnohdy má přesah
i do kulturního života v obcích,“ uvedla radní Zlínského kraje
Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.
Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ roku 2021 získaly:
Městská knihovna v Hulíně: https://www.knihovnahulin.cz/
Místní knihovna v Babicích: http://knihovna.babice.eu/
Místní knihovna ve Velkých Karlovicích: https://velkekarlovice.knihovna.cz/
Místní knihovna ve Veselé: https://knihovnavesela.webk.
cz/.

Galerie Ježíšků
Jak asi vypadá Ježíšek? Může vypadat různě, záleží na
naší představě, a v tom je právě to kouzlo Vánoc.
Zkus tuto svoji představu nakreslit a svůj výtvor dones do
knihovny. Obrázky zde budou vystaveny.
Kreslit můžou děti i dospělí. Svůj výtvor můžeš do knihovny donést do 22. 12. 2021.

Zlínský kraj vybral naši knihovnu z těchto čtyř knihoven a vyslal nás do Prahy, kde jsme se zúčastnili 14. října v Zrcadlové
síni Klementina slavnostního udílení ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2021. Zde jsme získali z rukou pana
ministra kultury Lubomíra Zaorálka Diplom za mimořádné
tvůrčí propojování literární a rukodělné tvořivosti u dětí a
mládeže a za rozvoj dětského čtenářství s důrazem na místní lidové tradice a lokální historii. Naše knihovna se celkově
umístila na krásném 4. místě, což je pro naši malou knihovnu
velká čest a mimořádný úspěch.
Kateřina Sobotíková, knihovnice
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Vybavení Centra volného I hasiči budou mít nové
vybavení
času - Veselá 130
Co je nového v Centru?

Na co získali dotaci hasiči?

Tj. název projektu, který byl sepsán, abychom naše krásné
nové Centrum volného času v prostorách nad hasičskou
zbrojnicí vybavili nábytkem a zázemím pro volnočasové
aktivity. Projekt jsme podali prostřednictvím Místní akční
skupiny Vizovicko a Slušovicko, kdy poskytovatelem dotace
je Státní zemědělský intervenční fond, který dlouhodobě
podporuje mj. aktivní spolkovou činnost a trávení volného
času. Finanční podporu jsme získali a mohlo se začít projekt
realizovat v dubnu tohoto roku. Do centra tak může být pořízeno toto vybavení: nové židle a stoly, „přezouvací“ lavice,
věšáková stěna, projekční a audio technika, sportovní vybavení a zařízení - pingpongový stůl a nafukovací žíněnka.
Celkové náklady jsou ve výši 604 415 Kč, vlastní podíl obce
je ve výši 120 883 Kč a vše bude nakoupeno ve prospěch aktivit dětí i dospělých do června 2022. Věřím, že si vybavení
všichni užijí.

Hasiči z Veselé si taktéž podali žádost přes Místní akční
skupinu Vizovicko a Slušovicko a to na obměnu nábytku a
pořízení outdoorového vybavení pro dobrovolné hasiče
z Veselé. Jedná se o nákup židlí a stolů do klubovny, pivních
setů, nůžkových stanů a přenosné motorové stříkačky pro
sportovní účely. Většina vybavení bude využívána při pohárových soutěžích i setkávání všech družstev veselských
hasičů. Hasičská základna na Veselé se nám úspěšně rozrůstá o malé hasiče a hasičky, kteří již od 4 let navštěvují
zájmový kroužek, a tak jistě nové vybavení poslouží dobré
věci. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši bezmála
500 tis. Kč, SDH Veselá se bude spolupodílet 20 % z jejich
rozpočtu.
Daniel Juřík, náměstek starosty sboru

Daniel Juřík, starosta obce

Pan Škoda

Hrdinný zaměstnanec obce Veselá.
Jen málo lidí se může pochlubit takovou pílí a pracovní obětavostí pro obec Veselá jako pan Škoda. Jeho pracovní příběhy jsou velmi zajímavé. Například tento: Pan Škoda si ráno
vyjel vysypat obecní kontejner bioodpadu. Včera pršelo a
bylo tedy mokro. Jakmile přijel ke kontejneru, jeho pomocný pracovník pan Ševců ho navigoval při couvání co nejblíže
k němu. Pak začal kontejner nakládat, jak ho naložil, vyšel
z kabiny a zakryl kontejner plachtou. Když ho zakryl, nasedli do kabiny a chystali se vyjet ho vysypat na Ostratu. Pan
Škoda chtěl už vyjet, když zjistil, že se zahrabal. Zkoušel vyjet několikrát, dokonce ho pan Ševců navigoval, ale bylo to
beznadějné. Vyšel tedy z kabiny a dal pod kolo desku, doufal, že to pomůže, ale i to nefungovalo. Po několika marných
pokusech se rozhodl, že to půjde nahlásit panu starostovi
Juříkovi. Pan Ševců zůstal u kontejneru a rozhlížel, co se vůbec stalo. Při cestě na obecní úřad si pan Škoda všiml bagru,
který pracoval na úpravě místní komunikace. Řidiče požádal,
zda by ho jel vyprostit. Ten ochotně souhlasil a jelo se. Jak
přijeli ke kontejneru, pan Škoda přivázal ke kontejneru první konec pevného provazu a druhý konec k lžíci bagru. Řidič
bagru začal couvat a pana Škodu vytahovat. Pan Škoda poděkoval a jel vysypat kontejner na Ostratu. Jeho obětavost

a hrdinství dokazuje především jeho obrovská ochota vstát
i v neděli ve čtyři hodiny ráno a svým obecním traktůrkem
odmést všechny chodníky po celé obci od sněhu. Nebo jeho
nekonečné jízdy pro štěrk a potěrák k obecním účelům. I při
těchto činnostech má hodně zajímavých příběhů. Pro toto
všechno pana Škodu obdivuji a je to můj hrdina.
Dominik Divílek

Pana Škodu s jeho věrným parťákem multicar
jsem vytvořil z lega.
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ZŠ a MŠ
Veselá

Zprávičky z veselské školičky
Co se děje ve škole v tomto školním roce?
Evropský sportovní školní den

I.

Ve středu 15. 9. se děti zúčastnily Evropského sportovního školního dne. Tento projekt je v rámci EU a má za úkol rozpohybovat dnešní děti. Ukázat jim, že pohyb může být i zábava.
Na hřištích na děti čekalo 5 stanovišť s úkoly, které naši mladí sportovci postupně plnili a na konci je čekala odměna za vynikající výkon. Děkujeme Kristýnce Červenkové, která v rámci svého studia pro děti připravila sportovní dopoledne.
Den stromů
Den stromů je svátek, který se slaví ve více než 40 zemích
světa. I my na naší veselé škole jsme se těchto oslav zúčastnili, a to ve středu 20. 10. Všechny paní učitelky se ve
výuce zaměřily na práci, která se tematicky týkala stromů.
Tento den jsme si všichni skvěle užili a pochopili jsme, jak
moc jsou pro nás a naši planetu Zemi stromy důležité. Těšíme se, až se nám podaří nějaké stromy na Veselé vysadit.

I.

Kroužky ve veselé škole v plném proudu!

V letošním školním roce se nám v naší škole podařilo otevřít několik kroužků. Z projektu Šablon je financován Klubík
deskových a logických her a Posezeníčko, ve kterém děti
procvičují učivo zábavnou a hravou formou. Každé středeční odpoledne děti mohou roztančit své boky pod vedením
maminky Danky Křížkové. Mnohokrát děkuji všem vedoucím
za jejich přípravu a čas, který dětem věnují.
Spolupráce s místní knihovnou

II.

II.

III.

I v letošním školním roce pokračuje výborná spolupráce
s místní knihovnou. Žáci základní školy, ale také děti z mateřské školy, již navštívily paní Sobotíkovou, která si pro děti
vždy připraví skvělý program. Mnohokrát jí děkujeme za to,
že si na nás vždy udělá čas, a že děti již od malička vede
k lásce ke knihám a čtení.
Kamarádské preventivní programy
V pondělí 25. 10. se žáci obou tříd zúčastnili preventivních
programů, které byly zaměřeny na kamarádství. Společně
s paní lektorkou jsme si povídali, hráli hry, zpívali a zkoušeli
různé modelové situace, které se nám v životě mohou přihodit. Všichni jsme si uvědomili, jak moc je pro nás kamarádství důležité a potřebné.
Spolupráce s Unií rodičů

III.
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IV.

I přes nepříznivou předpověď počasí se Unii rodičů podařilo

uspořádat dětmi oblíbenou „Drakiádu“, která se uskutečnila
21. 10. na fotbalovém hřišti. Vítr nám hezky foukal, a tak se
do výšky vzneslo mnoho pestrých draků, kteří byli krásně
vidět už z dálky. Děti si i pochutnaly na drobném občerstvení, které jim přichystaly maminky z Unie rodičů a už teď se
všichni těší na další rok.
Podzim v MŠ

o tématu Místo, kde žijeme jsme se vydali k místní kapličce.
Někteří z žáků byli v této kapličce úplně poprvé. Vše jsme
si prohlédli a poslechli pár historických informací, které se
kapličky týkají. Jako vzpomínku na naše blízké zemřelé jsme
zapálili svíčky u pomníku.
Uspávání broučků a lampionový průvod

V.

V září jsme přivítali nově příchozí děti, které se již pěkně
adaptovaly na nové prostředí. Společnými aktivitami jsme
se snažili vytvořit pohodovou atmosféru v této nelehké době. Na podzim bylo hezké počasí, a tak jsme trávili
spoustu času venku na zahradě. Děti moc baví zapojovat se
do praktických činností, úklid zahrady, hrabání listí. Podzim
jsme ukončili uspáváním broučků s lucerničkovým průvodem.
Poznáváme tradice a okolí
Ve středu 3. 11. jsme si u nás ve škole připomněli památku
všech zemřelých. S dětmi jsme si společně povídali o Dušičkách, vyplňovali jsme pracovní listy a tvořili. V předmětu
čtení jsme se podívali na pohádku Chaloupka na vršku, děti
tak mohly vidět, jak se dušičky slavily dříve. V rámci povídání

IV.

VI.

Ve čtvrtek 11. 11. se na naší veselé škole uskutečnilo podzimní uspávání broučků s lampionovým průvodem. Této akci
předcházel dopolední program, kdy jsme společně s dětmi
pekli a připravovali různé pochutiny na večerní pohoštění. Nechyběly zde slané tyčinky z listového těsta, jablíčka
v županu, podzimní muffiny, mrkvové šátečky, Bebe řez a
další. Před akcí probíhaly velké přípravy, které zahrnovaly
podzimní tvoření dětí, a to v rámci výtvarné výchovy, pracovních činností, družinky i odpoledního klubu. Děti vyrobily podzimní svícny a panáčky ze zavařovaček, ježečky
z papíru i šišek, domečky z přírodnin pro broučky, šaty z listí
a další krásné výrobky, které nám ozdobily školní zahradu.
Děti příprava a převážně pak pečení velmi bavilo. Nemohly
dočkat, až vše ochutnají a své výrobky ukážou rodičům a
příbuzným.
Mgr. Petra Slováčková, ředitelka školy

V.

VI.

Vážení občané, milí rodiče,
rádi bychom Vám popřáli veselé Vánoce naplněné láskou, rodinnou pohodou a vnitřním klidem. Velmi Vám děkujeme za
spolupráci a pomoc v letošním roce a budeme se těšit na společná setkání v roce nadcházejícím. Věříme, že s úsměvem na
tváři a s láskou v srdci lze překonat všechny těžké chvíle dnešní doby!
Vaše paní učitelky, kuchařky, školnice a všechny veselé děti
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SPOLKY
Veselá

FOTBAL VE VESELÉ
Co přinesl rok 2021?

Psát a hlavně číst teď něco o fotbalu, to Vás asi nikoho moc
nebere, když nikdo nevíme, v jakém duchu a hlavně zdraví
prožijeme blížící se vánoce. Já dnes (30. 11.) absolvoval třetí
dávku očkování a věřím, že mne i nadále bude covid míjet.
To samé na úvod přeji i já Vám, všem Veselanům a všem příznivcům našeho místního fotbalu.
Pandemie nás všechny už trápí skoro dva roky a do fotbalu už zasahuje třetí sezónu. V sezóně 2019-20 se odehrála
jen podzimní část soutěží, ta následující skončila na podzim
2020 už po devíti kolech. Letošní podzim se naštěstí stihnul
odehrál celý a s nadějí vzhlížíme k jaru 2022 a chce se nám
věřit, že už nikdo o covidu a pandemii neuslyšíme.
Rok 2021 začal pro amatérský sport smutně. Nejprve se
start soutěží několikrát odložil, až se v polovině dubna definitivně rozhodlo ve vedení fotbalové asociace (FAČR), že
soutěž pokračovat nebude a dovolí-li to situace, rozjede
se až podzimní nový soutěžní ročník 2021-22. Postupně se
podmínky pro sport rozvolňovaly a v polovině května už nastala možnost začít hrát i přátelská utkání. Hlad po fotbale
mezi hráči byl veliký a rychle, a hlavně aktivně se snažili, co
nejdříve dohnat výpadek fyzický i herní a hra v přátelských
utkáních se nám docela dařila. Fotbal to byl pohledný, a i výsledkově příznivý.
Pohyb v kádru byl poslední dva roky minimální. Příchody ani
odchody se nekonaly, když nebyla perspektiva, že soutěže se naplno rozjedou. Změna nastala jen v pravidlech a to
dost zásadní. Nemám teď na mysli posuzování hry rukou a
nebo penaltových faulů, nad čímž asi se i vy často vztekáte při sledování fotbalu v televizi. Pro nás se změnilo to, že
v celém Zlínském kraji bylo od léta zrušeno provádění penaltových rozstřelů při remíze po základní hrací době. Od letošního srpna ve všech soutěžích mužů i mládeže získávají
po remíze oba soupeři po jednom bodu a o ten třetí už se
nehraje, ani nekope, ten nezískává nikdo.
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Dva roky se také díky nedohraným soutěžím nepostupovalo a nesestupovalo. Jen se doplňovaly v soutěžích místa
po oddílech, které z nějakých důvodů se rozhodly již dále
nepokračovat a nebo dobrovolně pokračovat v některé nižší
soutěži. V soutěžích nad námi se hledal jen zájemce o místo
v I.A třídě místo fotbalistů z Val. Klobouk, kteří se rozhodli
jít dobrovolně o dvě třídy níže, do okresního přeboru. První
oslovený s nárokem na postup (Bylnice) nabídku přijal, takže z naší skupiny výš nikdo neodešel. Bylnice po podzimu
vedla skupinu A v I.B třídě. Jedna změna v účastnících ale
přeci jen nastala. Pohyb způsobil tým Luhačovice B, který luhačovičtí funkcionáři přihlásili také jen do okresního
přeboru. Vyšší soutěž tak čekala na ambiciózní tým Lhoty
u Malenovic, který Luhačovice B nahradil. Lhota přitom ještě v roce 2019 hrála základní třídu spolu v naším „Béčkem“.
A každým rokem šla o třídu vyše.

Sezónu jsme začali dvěma zápasy v krajském poháru. Nejprve jsme vyřadili 3:0 Zdounky, ale na vynikající Kvasice z krajského přeboru jsme již nestačili (1:10), přitom s podobnými
soupeři, kteří jsou dnes výše v tabulce než Kvasice, jsme
odehráli v přípravě docela vyrovnané zápasy (Slušovice, Luhačovice).
Osmý rok v I.B třídě jsme ale odstartovali v Tečovicích na
jedničku. V brankové přestřelce jsme se bili o vítězství až do
konce a úspěšně. Po brance Tomáše Janíčka v posledních
vteřinách zápasu jsme brali 3 body za vítězství 4:3. Další
zápasy? Bylo to s námi jako na houpačce. Zápasy s Mladcovou a Holešovem B se nám nepovedly, pak jsme ale v derby
rozmontovali Lužkovice (7:1). A následovaly zase dvě porážky. Nedařily se nám zejména venkovní utkání, ze kterých
už jsme po Tečovicích nedovezli na podzim ani bod a pětkrát v řadě prohráli. Na nevyrovnaných výkonech se projevily i časté vynucené změny v sestavě. Při vetší marodce a
karetních trestech nebylo v závěru sezóny příliš kam sáh-

nout a v sestavě se protočilo rekordních 27 hráčů. Všechny
zápasy a plný počet minut odehrál jen Tomáš Janíček, do
všech zápasů zasáhl ještě kapitán Miroslav Čoček, jedenkrát chyběli Tomáš Dujka a Milan Šumšal. I když jsme v počtu střelených branek patřili v soutěži k nejlepším (33 gólů),
přesto jsme 4x vyšli střelecky naprázdno. Naopak neinkasovali jsme jen 2x a obranu jsme měli jednu z nejhorších (32
gólů). Uhraných 16 bodů proto stačilo jen na 10. místo po
podzimní části soutěže:
1. Mladcová 		

13 10 1 2 		

41:11

31

2. Březnice 		

13 9 3 1 		

30:14

30

3. Lužkovice 		

13 8 2 3 		

36:24

26

4. Louky 			

13 7 2 4 		

21:13

23

5. Tečovice 		

13 6 2 5 		

29:20

20

6. Holešov B 		

13 6 2 5 		

28:19

20

7. Chropyně 		

13 6 2 5 		

28:23

20

8. Jaroslavice 		

13 5 3 5 		

20:20

18

9. Kostelec 		

13 5 3 5 		

25:27

18

10. Veselá 		

13 5 1 7 		

33:32

16

11. Ludkovice 		

13 2 5 6 		

14:25

11

12. Admira Hulín 		

13 3 1 9 		

8:39

10

13. Slavkov p.H. 		

13 2 2 9 		

9:49

8

14. Lhota u Mal. 		

13 2 1 10 		

27:33
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O 33 soutěžních branek se podělilo těchto 11 hráčů:
8

Tomáš Janíček a Milan Šumšal

5

Pavel Postava

3

Tomáš Dujka

2

Jan Žaludek a Ondřej Tkadlec

1

Miroslav Záhořák, Michal Bodlák, Jan Paták, Antonín Burša a Martin Dlabaja

na konci března rozběhnou a že vás budeme moci pozvat
na první jarní zápas s Tečovicemi, který už je naplánovaný
na sobotu 26. března.
Trávník našeho hřiště měl v průběhu prvního pololetí sice
minimální vytížení, ale zato maximální péči Tomáše Gajdošíka a náš trávník patří určitě k nejlepším v soutěži. 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 méně než bychom
si představovali. Proto také žádný z mládežnických týmů
nemáme v soutěžích samostatně, ale vždy ve sdružení s jinými oddíly z okolí. V letošním roce jsme se stejně jako vloni
domluvili na spolupráci se slušovickým oddílem, jak v kategorii žáků, tak i dorostu. Jen přípravku máme trenérsky
i hráčsky pokrytou z vlastních zdrojů a zde je budoucnost
veselského fotbalu. Bohužel musíme na ně 8-10 let počkat,
až nám po všech stránkách vyrostou a starat se o to, aby je
fotbal stále bavil a zůstali u něj.
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 zejména pevné
zdraví.
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

Netušíme jaká bude v jarních měsících v Česku epidemiologická situace, ale věříme, že natolik příznivá, že se soutěže

9

HASIČI

Co se letos událo u hasičů?

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s činností hasičského sboru za letošní rok 2021.
Letos to zprvopočátku vypadalo už na klidnější rok než ten
předcházející, kde nikdo nevěděl, co bude. Koronakrize nás
ještě počátkem roku držela v teple svých domovů.
V dubnu už jsme ale pomohli vyčistit obec od starého nepotřebného železa. Naše každoroční hasičská pouť na
Sv. Hostýně byla bohužel opět zrušena.
Myslím, že mnoho z nás členů SDH Veselá si vrylo do paměti
2. 5. 2021, kdy nás navždy opustil náš bratr (starosta SDH
Veselá a starosta XI. okrsku) Roman Krajíček. Všichni jsme
doufali v zázrak, který bohužel nepřišel. Čest jeho památce. Jenže sbor musel fungovat dále a musel se zvolit nový
starosta našeho sboru. Z několika kandidátů jsem byla
s většinou převahou zvolena já, Zuzana Oškerová. Převzetí
rozjetého vlaku po Romanovi bylo hodně těžké, ale budu se
snažit ho alespoň trochu dohnat.
Jak se nám začalo oteplovat, přišel nápad založit na Veselé
družstvo malých hasičů, neboli přípravky. Vedoucí přípravkového družstva byla zvolena Lucie Juříková. Nově se nám
přihlásilo celkem 22 dětí, což nás hodně potěšilo.
Začátkem června proběhla Procházka veselským lesem,
kde jsme se taky zapojili a vymysleli pár úkolů na stanovištích. Pár dní potom byla vypsána veřejná sbírka pro pozůstalé děti Romana. Všem, kdo přispěli na budoucnost
chlapců, děkuji. 17. 6. jsme se zúčastnili i akce „Trénink pro
děti s hokejisty PSG Berani Zlín“, kde se dětem věnoval Petr
Čajánek s Tomášem Fořtem, Jirkou Karafiátem a nechyběl
ani maskot zlínských hokejistů Beran. Bylo to odpoledne
plné pohybu a her, po kterém byly děti odměněny zmrzlinou.
S přípravkou jsme trénovali poctivě každý týden a 3. 7. se
konala soutěž na Hrobicích, kde si naše družstvo přípravky
okusilo, jaké je to naostro soutěžit. Štěstí jim přálo a vyhráli
svůj první pohár, ze kterého měli všichni radost. Soutěže na
Hrobicích se zúčastnilo i naše družstvo Mužů a Mužů nad
35.
Dne 25. 7. nastal den D, s ročním odkladem u nás proběhla
oslava 101. let od založení sboru. Přípravám na oslavy jsme
věnovali hodně času a přípravovali jsme se už od června.
Ráno se nám bohužel kvůli dešti zkomplikovalo a musel při-
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jít na řadu náhradní plán. V 11 hodin proběhla bohoslužba,
které se ujal pan farář Emil Matušů. Celý den nám k poslechu hrála kapela Trnkovjanka. Odpoledne bylo plné zábavy,
pro děti bylo k dispozici malování na obličej, cukrová vata,
skákací hrad, překvapením bylo letadlo, které shazovalo pro
děti bonbony a mnoho dalšího. Za doprovodu hasičských sirén proběhla i ukázka zásahu slušovských hasičů, kteří nám
po ukázce zásahu udělali i pěnu, ve které mohly děti dovádět. V hasičské zbrojnici proběhla výstava fotek z dávných
i přítomných časů. Měli jsme zapůjčený i starý hasičský vůz
od hasičů z Hovězí a koňskou spřežku z Březové. Hasiči
z Karolínky nám přivezli ukázat jejich zbrusu nový hasičský
vůz se zvedací plošinou. Nesmíme zapomenout na dar od
Petra Pavlovského, který nám daroval plastiku našeho patrona hasičů sv. Floriána. Všem sponzorům velmi děkujeme.
V srpnu proběhly ve Veselé dvě taneční zábavy, přijela
k nám zahrát kapela Skarlet rock a Rock Raider. Uskutečnila
se i soutěž na Březové, kde se naši Muži nad 35 umístili na
2. místě. Koncem měsíce proběhlo i naše už tradiční soustředění na Rusavě. Byť nám počasí moc nepřálo, zvládli
jsme to. Letos bylo soustředění zpestřeno i tím, že za námi
jeden den dojely i děti z přípravky. Za pomoci si vyzkoušely střelbu ze vzduchovek a další aktivity, které doufáme, že
děti bavily.
Letošní ročník soutěže „O pohár starosty obce Veselá“ a
první ročník „Memoriálu Romana Krajíčka“ jsme díky plánování oslav museli přesunout až na měsíc září. Počasí bylo
opravdu chladné, ale i tak se dopoledního memoriálu zúčastnilo 34 družstev, mezi nimi i naši malošci z přípravky.
Odpoledne se mraky trošku roztrhaly a proběhla soutěž
dospělých.
Počasí nám konečně přálo 2. 10. při pojezdové soutěži,
která probíhala po jednom stanovišti v každé obci našeho
XI. okrsku. V říjnu proběhly v naší hasičské zbrojnici volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Během jednoho tréninku jsme dětem dopřáli podívanou na ukázku kynologie,
kterou pro nás zajistil Petr Gajdošík. Další akcí v říjnu byly
hody a tradiční vodění berana za doprovodu muziky a bohoslužba u naší kapličky. S dětmi z hasičů jsme si uspořádali
halloweenskou diskotéku v maskách. Na konci října proběhl
v letošním roce již druhý sběr železa.
V měsíci listopadu jsme s mladými hasiči pekli a zdobili perníčky v naší zbrojnici. V neděli 21. 11. proběhla ve Slušovicích
v kostele mše za hasiče XI. okrsku. Pár dní před začátkem
adventu jsme měli tvořivou dílnu pod vedením Martiny Juříkové v Centru volného času.
A mně nezbývá nic jiného, než abych Vám jménem Sboru
popřála pohodové Vánoce a do nového roku 2022 hodně
zdraví, štěstí a klidu.
Zuzana Oškerová, starostka sboru

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na obecní novoroční ohňostroj, který se uskuteční 1. 1. 2022 v 18 hodin na fotbalovém hřišti.
Novoroční přípitek Vám tentokrát nabídnou také spolky naší
obce. Každý ze spolků bude mít připravený svůj svařák nebo
punč dle vlastní receptury.
Těšíme se, že situace dovolí a letos si společně do nového
roku 2022 připijeme.

Bruslení veřejnosti

Obecní kalendáře

Zveme Vás na obecní vánoční bruslení, které se bude konat 30. 12. 2021 od 14 do 15:30 hod. na PSG aréně ve Zlíně.

Jako každý rok, i letos jsme pro vás připravili obecní kalendář. Tentokrát se na tvorbě podíleli samotní občané a dodali
nám nádherné fotografie veselské přírody, za které děkujeme.

Každý čtvrtek od 17:30 do 19:00 hod. je pro naše občany
zajištěna ledová plocha u školy ve Slušovicích. Veřejnost
se bude na ledové ploše střídat s veselským hokejovým
družstvem vždy ob týden. V týdnu, kdy bude bruslení pro
veřejnost, Vás budeme předem informovat. V případě nepříznivého počasí se bruslení nekoná.

Dobročinný e-shop Dotek

Pokud vás zastupitelé při roznosu kalendářů nezastihnou
doma, můžete si svůj kalendář vyzvednout na obecním úřadě v době úředních hodin. Chcete-li si zakoupit nějaký navíc, prodává se za 100 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
listopad
Marie Kučerová 70 let
Jana Hesková 50 let
prosinec
Karel Vágner 65 let

První charity shop ve Zlínském kraji - vizovický Dobročinný
obchůdek Dotek - bude v únoru slavit 10 let své činnosti.

Jitka Juříková 60 let
Andrea Tkadlecová 50 let

„K prvním kulatinám jsme se rozhodli dát dárek nejen obchůdku, ale také zákazníkům, bez nichž bychom nemohli
existovat. Chceme jít s dobou. Zřídili jsme proto nový Dobročinný e-shop Dotek. Naše zboží lze zakoupit přes internet na www.eshopdotek.cz. E-shop mohl vzniknout díky
podpoře Nadace ČEZ, které tímto z celého srdce děkujeme.“ uvedla Veronika Malinová, koordinátorka Dobročinného e-shopu Dotek.

Všem oslavencům přejeme zvláště v tomto

Na e-shopu mohou zákazníci zakoupit dekorace, knihy,
kabelky, módní doplňky, výrobky dobrovolníků, oblečení a
spoustu dalšího zboží.

Lukáš Vráblík

„Kamennou prodejnu můžete navštívit ve všední dny na
adrese Masarykovo náměstí 144 ve Vizovicích od 9:00 do
16:30 hod. Bez podpory veřejnosti – dárců i zákazníků – by
obchůdek nemohl fungovat. Vaší přízně si moc vážíme a děkujeme za ni.“ uzavřela Jarmila Zatloukalová, vedoucí Dobročinného obchůdku Dotek ve Vizovicích.

Marek Tkadlec 50 let

čase hodně zdraví!

NAROZENÍ
Berenika Janků

ÚMRTÍ
Ludmila Ševců
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