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1. Úvod
Strategický plán rozvoje obce Veselá 2020 – 2025 je základní strategický dokument, který
formuluje strategické cíle, konkretizuje rozvojová opatření, specifikuje jejich náplň,
aktualizuje Strategický plán rozvoje z r. 1999, stanovuje způsob financování, umožňuje
strategické plánování při dosahování dlouhodobých cílů. Jedná se o kreativní a interaktivní
proces, do kterého jsou zapojení zástupci obce a obyvatelé. Je zpracován jako opora
představitelům obce při rozhodování o rozvojových investičních záměrech (průběžné dotační
tituly kraje, ministerstev a fondů EU), pro sestavování rozpočtu, ale zároveň je určen
obyvatelům obce, kteří tak mají možnost spolupodílet se a kontrolovat aktivity, které se v obci
dějí. Strategie mikroregionu Slušovicko je propojena se Strategickým plánem rozvoje obce
Veselá 2020 – 2025.
2. Institucionální rámec
Obec Veselá se nachází na Valašsku 12 km severovýchodně od krajského města Zlín, je
jednou z partnerských obcí mikroregionu Slušovicko, vzdálená pouze tři kilometry západně
od Slušovic. Obec leží v nadmořské výšce 346 m n. m. a krajskou silnicí je spojena s
Klečůvkou a Slušovicemi. Hranice katastru tvoří na severu Březová, na východě Slušovice a
Zádveřice, na jihu Klečůvka, na západě Lužkovice a Hvozdná.
Dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění je územně samosprávným celkem s právní
subjektivitou a vlastním majetkem.
Je zde jedno katastrální území, KÚ Veselá u Zlína.
V obci žije 842 obyvatel (k 1. 1. 2019 dle ČSÚ).
Zastupitelstvo obce se skládá z 9 členů.
Kontaktní údaje
Oficiální název obce
Adresa
Telefon
E-mail
IČ
Počet částí
Katastrální výměra
Výměra lesa
Počet obyvatel
Průměrný věk
Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie
Škola
Vodovod
Plynofikace
Kanalizace

Obec Veselá
Veselá 33, 763 15 Slušovice
577 983 285
ou@veselauzlina.cz
00226203
1
450 ha
85 ha
817 (k 1. 1. 2017 dle ČSÚ)
40,3 (k 1. 1. 2017 dle ČSÚ)
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano

Obecní úřad Veselá je pracovištěm CzechPOINT (Český podací ověřovací informační
národní terminál). Každý občan zde může získat všechny informace o údajích, které o něm
vede stát v centrálních registrech. Za poplatek obdrží výpis z Obchodního rejstříku,
Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí aj.

3. Historie obce
Název obce lze nalézt v archiváliích ve tvaru Wessela (1407, 1718), Wesela, Veselá (1846),
Wesela, Veselá (1872), Veselá (1881 a 1924). Původ názvu je odvozen od přídavného jména
veselá (aby bylo v osadě vždy veselo, to znamená dobře, úspěšně). Stopy nejstaršího osídlení
jsou z pozdního neolitu (kamenné nástroje) a z eneolitu (pazourková sekera). První záznam o
obci Veselá je z r. 1407, kdy byla příslušenstvím lukovského panství. Od Lukova byla s
Klečůvkou odtržena r. 1710 a zůstala součástí klečůvského statku. Po r. 1850 spadala
postupně pod okresy Uherský Brod, Holešov, Vizovice, Zlín.
Po vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 byla vydána novela k obecnímu
zřízení. Obecní představenstvo bylo nazváno obecní radou a obecní výbor obecním
zastupitelstvem. Obecní zastupitelstvo volilo ze svého středu starostu, náměstka a obecní
radu. Obec stvrzovala svá rozhodnutí obecní pečetí. Veselá měla ve své pečeti z r. 1725 Krista
na kříži.
Elektřina v obci byla zavedena v r. 1932, telefon v r. 1936 (první telefonní stanice byla
zavedena obchodníku Leo Machalíčkovi). Obec byla až do třicátých let kvůli špatným cestám
zejména při deštivém počasí odříznuta od okolí. O stavbě nové silnice se jednalo od r. 1919,
ale teprve v roce 1936 byla postavena přípojka na okresní silnici Lípa – Slušovice a v roce
1938 bylo započato se stavbou nové silnice do Klečůvky a Želechovic. Nejbližší napojení na
železnici je v Lípě.
Rozkvět Zlínska ve třicátých letech byl zastaven s nástupem druhé světové války. Tato válka
poznamenala i obec Veselou. Postupně bylo zatčeno pro nepřátelskou činnost čtrnáct občanů.
2. května se k obci přiblížily válečné operace, obec Veselá byla osvobozena 4. května 1945
rumunskou armádou.
Správy obce se po osvobození obce ujal revoluční národní výbor, který byl po veřejných
volbách nahrazen místním národním výborem. Z celostátních voleb v říjnu 1945 pak vyšel
místní národní výbor, který byl už zvolen podle zastoupení jednotlivých politických stran.
V roce 1950 začíná združstevňování, zemědělci jsou přesvědčováni, aby vstoupili do JZD. To
je ustanoveno v r. 1958. Každoročně probíhají dožínky a obecně je kulturní život obce na
vysoké úrovni. Osvětová beseda promítá filmy, organizuje tancovačky, divadelní představení,
estrády i čaje o páté. Je postavena obecní prádelna, kravín, buduje se kanalizace. V roce 1960
jsou nemilosrdně zlikvidováni poslední soukromí zemědělci.
V šedesátých letech dochází k rozvoji Československého svazu mládeže, mysliveckého a
hasičského spolku. Funguje TJ Sokol. Družstvo staví novou administrativní budovu.

V sedmdesátých letech dochází ke slučování družstev do větších celků. Centrem se zde stávají
Slušovice, předsedou družstva Ing. František Čuba. Družstvo se zaměřuje na výzkum a
moderní přístupy v zemědělské výrobě. Ve Veselé je farma zaměřená na chov kuřat a
dobytka. Je zde soustředěn výzkum pro celé družstvo a rozvíjí se tu přidružená výroba. Obec
se rozrůstá, je postavena řada nových domů. Pokračuje se v budování kanalizace. Společenský
život je podporován SSM, ČSM, hasiči, ČSČK, TJ Sokol. Pořádají se kurzy vaření,
přednášky, divadelní představení, zájezdy po republice i do zahraničí. Běžné jsou brigády, na
nichž se obyvatelé s naprostou samozřejmostí podílí. V r. 1977 dochází ke sloučení obcí a
Veselá je včleněna pod Místní národní výbor Slušovice.
Osmdesátá léta jsou ve znamení stavby vodovodu. Opravují se cesty, chodníky, obecní
budovy. Obyvatelům se po ekonomické stránce vede dobře, protože Slušovické družstvo
nebývale prosperuje. Kulturní život je na ústupu. Přetrvávají jen některé tradice: draní peří,
klabání, stavění máje. Akční je TJ Sokol, hasiči.
Po roce 1989 dochází k vrácení samosprávy obcím. První samostatné volby do zastupitelstva
obce se konají v r. 1991. Opravují se komunikace, provádí se plynofikace. Obec se rozvíjí.
Staví se sportovní hřiště, vybavuje se sbor hasičů, opravuje se škola, kaple, obecní úřad.
Heraldik zhotovuje znak a prapor obce. Veselané se vracejí ke společnému komunitnímu
životu. Obnovují se zábavy, slavnosti spojené s křesťanskými svátky. O rozvoj kulturního
života se přičiňují hasiči, unie rodičů, sdružení seniorů i TJ Sokol, což trvá doposud.
4. Současnost obce
V současné době tvoří zastupitelstvo 9 zastupitelů v čele se starostou. Každý ze zastupitelů
má na starosti jeden z následujících sektorů: finanční, kontrolní, sociální, školský, kulturní,
stavební, péči o vzhled obce, péči o lesní hospodářství. Obecní zastupitelstvo pravidelně
aktualizuje webové stránky a vydává čtvrtletník, kde informuje o aktivitách obce.
Obec Veselá si v rámci samostatné působnosti v roce 1999 nechala vypracovat dokument pod
názvem „Místní program obnovy obce Veselá“, který se v průběhu let aktualizoval a
naplňoval. Projekty realizované na území obce se týkaly plynofikace, rozvedení kabelového
televizního kanálu do domácností, opravy, rekonstrukce a výstavby chodníků a komunikací,
liniové výsadby podél dnes již krajské silnice III/4918, přístavby kuchyně objektu restaurace
Veselanky. Dále byla provedena postupná rekonstrukce školy včetně přístavby a zateplení,
obnova dětského hřiště za školou a vybudování nového dětského hřiště pro veřejnost.
Postupné obnovy povrchů a lemování se dočkaly komunikace v částech Žleb, U školy, Drahy,
K vodojemu, Bzovík, Pod Veselou. Nová obytná zástavba byla uvedena v novém Územním
plánu společně s odkanalizováním části obce Záhumení a Drahy (projekt byl dotačně
podpořen v roce 2017). V roce 2013 proběhlo stěhování obecního úřadu do nynějších prostor
obecního domu, který prošel stavební úpravou a zateplením. Uskutečnila se rekonstrukce
místní kaple a postupně se restaurovaly tři pískovcové kříže. Sboru dobrovolných hasičů bylo
zakoupeno zásahové vozidlo a sportovní areál se rozrostl o hřiště na malou kopanou
s umělým povrchem. V rámci nakládání s odpady byly pořízeny kompostéry do domácností,
vozidlo a štěpkovač, který lze od obce zapůjčit. Veselá se řadí mezi obce, které se hlásí k
třídění odpadu. Pro své obyvatele uspořádala na toto téma vzdělávací kurz. Obec rovněž
vybudovala multifunkční hrací plochy za školou. Součástí prostoru jsou lavice a ruské
kuželky z recyklovaného plastu a gumová dlažba, která zakryla nevzhledný septik na školní
zahradě.

V roce 2019 obec nabídla dlouhodobě dostupné nájemní sociální bydlení, které umožňuje
sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do
nájemního vztahu.
Byla zpracována studie, která obsahuje dispoziční řešení území v centru obce. Jsou zde
navrženy významné prvky určující náves: zastřešená autobusová zastávka, odpočinková
zóna, parkovací plocha, zeleň. Horní část by měla sloužit jako víceúčelová, se zaměřením na
setkávání občanů při různých akcích např. stavění máje, rozsvěcování vánočního stromu i pro
drobný prodej z pojízdných prodejen.
Dále byla vypracována projektová dokumentace na spojené územní a stavební povolení
„Cyklostezka Veselá – Klečůvka, část Veselá“. Dílčí část cyklostezky navazuje na již
schválený projekt „Místa pasivního odpočinku“, kdy u křížku na Hraničkách byl vybudován
chodník a posezení.
Obec Veselá má potenciál atraktivního místa pro život a bydlení, díky kvalitnímu životnímu
prostředí, dobré dopravní obslužnosti a infrastruktuře. Obec by se i do budoucna měla rozvíjet
jako obec občansky vybavená, s dostatečnými pracovními příležitostmi v blízkém okolí a
vyváženým rozvojem, klidná a bezpečná, ekologicky progresivní a čistá, s možností
sportovních a odpočinkových aktivit, podporující své občany, spolkový život a ohleduplně
využívající okolní přírodu.
5. Situační analýza
5.1. Dostupnost a poloha obce, základní charakteristika
Obec Veselá se nachází ve Zlínském kraji, 12 km severovýchodně od krajského města Zlín,
tři kilometry západně od Slušovic. Veselou protínají silnice, které spojují sousedící obce,
Klečůvku, Lípu, Hvozdnou a Slušovice. Hranice katastru tvoří na severu Březová, na
východě Slušovice a Zádveřice, na jihu Klečůvka, na západě Lužkovice a Hvozdná.
Obec je členem DSO Mikroregion Slušovicko, MAS Vizovicko a Slušovicko a Sdružení
místních samospráv ČR.
5.2. Geografické podmínky
Obec leží v nadmořské výšce 343 m n. m. V současné době výměra katastru obce je přibližně
540 ha, z toho zemědělské půdy je 214 ha, lesní půdy asi 280 ha, a vodní plochy představují 5
ha. Zastavěno je 9 ha plochy obec a ostatní plochy tvoří 35 ha.
5.3. Obyvatelstvo
V obci žije k 1. 3. 2020 842 osob. Počet obyvatel má vzestupnou tendenci. Zatímco v roce
2000 jich bylo 729, v roce 2019 již 842. V roce 2018 bylo ve věku 0 - 14 let 148 obyvatel, 15
- 64 let 549 obyvatel, 65 a více 144 obyvatel.

Tab. 1 Věková struktura obce Veselá k 31. 12. 2018

Tab. 2 Věková struktura obce Veselá 1971- 2018
Rok
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Stav 1.1. Narození
748
750
724
703
715
722
719
721
733
724
718
713
703
700
701
695
689
703
703
712
677
682
681
690
706
707
696
710
717
717
716
708
713
708
713
721
728
744
763
773
792
814
817
816
812
821
817
832

19
12
9
17
16
17
24
18
14
14
9
5
9
8
5
11
10
9
16
5
14
10
9
12
9
7
4
5
6
10
3
5
1
10
11
6
11
17
10
7
11
4
5
4
13
5
9
16

Zemřelí
9
11
13
5
9
13
11
6
4
11
4
5
11
12
10
9
6
11
6
5
7
8
6
12
5
5
6
6
5
8
4
11
7
9
9
4
11
6
10
1
6
3
6
5
6
14
4
7

Přistěhovalí
21
5
5
8
21
9
15
28
12
1
6
8
12
12
8
16
19
22
22
23
14
24
25
20
7
14
22
17
11
22
12
22
12
15
18
30
30
12
23
15
30
16
28
22
11
19
28
15

Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek Územní
hovalí
přirozený migrační celkový změna 1
29
10
-8
2
32
1
-27
-26
22
-4
-17
-21
8
12
12
21
7
7
16
4
-7
-3
26
13
-11
2
28
12
12
31
10
-19
-9
18
3
-17
-14
16
5
-10
-5
18
-10
-10
13
-2
-1
-3
7
-4
5
1
9
-5
-1
-6
24
2
-8
-6
9
4
10
14
20
-2
2
23
10
-1
9
20
3
3
16
7
-2
5
27
2
-3
-1
19
3
6
9
4
16
16
10
4
-3
1
27
2
-13
-11
6
-2
16
14
9
-1
8
7
12
1
-1
12
2
10
12
19
-1
-7
-8
11
-6
11
5
11
-6
1
-5
11
1
4
5
12
2
6
8
25
2
5
7
14
16
16
4
11
8
19
13
10
10
14
6
1
7
13
5
17
22
14
1
2
3
28
-1
-1
25
-1
-3
-4
9
7
2
9
14
-9
5
-4
18
5
10
15
15
9
9
-

Stav
31.12.
750
724
703
715
722
719
721
733
724
710
713
703
700
701
695
689
703
703
712
715
682
681
690
706
707
696
710
717
717
729
708
713
708
713
721
728
744
763
773
780
814
817
816
812
821
817
832
841

Tab. 3 Věková struktura obce Veselá 1971-2017

Počet obyvatel obce Veselá k 31.12. daného roku
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Tab. 4 Přírůstek obyvatel 1971-2018

2018
841

2018

2018
9

0

2018
17,6

2018
148

2018
16

2018

2018
15

Průměrný věk (k 31. 12.)

Vystěhovalí

Přistěhovalí

Zemřelí

Živě narození

Počet obyvatel ve věku
0-14 (k 31.12.)

Podíl obyvatel ve věku
0-14 na celkovém počtu
obyvatel (%)

Saldo migrace

Přirozený přírůstek

Počet obyvatel
(k 31.12.)

Tab. 5 Věková struktura obce Veselá k 31. 12. 2018

2018
40,9

5.4. Vzdělání obyvatelstva
Poslední aktuální údaje v oblasti vzdělanosti pochází ze sčítání lidu v roce 2011 a nejsou
v roce 2020 relevantní.

5.5. Zaměstnanost
Nezaměstnanost v obci za posledních pět let:
2015 – 17 nezaměstnaných
2016 – 16
2017 – 17 nezaměstnaných
2018 – 16 (podrobnější struktura nezaměstnaných viz níže)
2019 - 13
2020 – 10 nezaměstnaných, tj. 1,64 %
Dlouhodobě se nezaměstnanost v obci pohybuje na velmi nízké hranici, tj. do 3 %.

2018
2,89

2018
16

2018
16

2018

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci úřadu práce evidence nad 12 měs.
(k 31. 12.)

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci úřadu práce absolventi (k 31. 12.)

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci úřadu práce
(k 31. 12.) - celkem

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci úřadu práce
(k 31. 12.) – dosažitelní

Podíl nezaměstnaných
osob dosažitelných (%)
k 31. 12.

Tab. 6 Zaměstnanost obce Veselá k 31. 12. 2018

2018
1

5

6. Doprava, bydlení, technická infrastruktura
6.1. Dopravní obslužnost
Pravidelné jsou autobusové spoje Veselá – Zlín a Veselá - Slušovice. Komplikovaná je
dopravní obslužnost Veselá – Vizovice. Chybí bezbariérový spoj mezi Veselou a Zlínem.
6.2. Stav komunikací
Vcelku uspokojivý je stav komunikací Zlín – Klečůvka - Veselá - Slušovice – Všemina, které
jsou v majetku kraje. Neuspokojivá je často využívaná zemědělská cesta Veselá – Hvozdná.
Stav místních komunikací a chodníků lze hodnotit jako vcelku uspokojivý.
6.3. Bydlení
V obci bylo dle Českého statistického úřadu k 26. 3. 2011 223 rodinných domů a 262
obytných bytových jednotek. Od roku 2011 se počet domů a bytových jednotek zvyšuje.
Obec vlastní 6 sociálních bytů I. kategorie a jeden obecní byt 3kk.
6.4. Stav občanské vybavenosti
Obec vlastní několik objektů, které slouží občanům. Obecní zastupitelstvo je udržuje
v takovém stavu, aby reprezentovaly obec a zároveň poskytovaly pro aktivity občanů důstojný
prostor, odpovídající současným trendům a potřebám.
 Objekt č.p. 130 – Sociální byty, centrum volného času, hasičská zbrojnice s
klubovnou. Objekt je nově zrekonstruován včetně zateplení a vnitřních prostor.







Kaple – sakrální stavba, která prošla částečnou rekonstrukcí fasády. Do budoucna se
počítá s opravou střešní krytiny.
Objekt č.p. 33 – sídlo obecního úřadu, restaurace, kulturní sál. Objekt zrekonstruován
včetně zateplení a interiérových úprav sídla obecního úřadu a knihovny. Údržba
objektu probíhá dle potřeby. Do budoucna je uvažováno o rekonstrukci kulturního sálu
včetně odhlučnění.
Obchod – v současnosti v majetku soukromého majitele.
Mateřská a základní škola – objekt zrekonstruován a zateplen. Do budoucna se
uvažuje o výměně střešní krytiny. Údržba objektu probíhá dle potřeby a finančních
prostředků zřizovatele.

6.5. Inženýrské sítě
V současné době je obec z větší části odkanalizována a splaškové vody jsou odvedeny do
ČOV. V blízké budoucnosti je třeba dokončit napojení místní části Žleb /předpoklad realizace
2 pol. 2020/ na ČOV, tím bude obec ze 100 % odkanalizována do ČOV.
Dále bude probíhat rekonstrukce průtahu obce, včetně nových chodníků a úpravy křižovatky
směrem k obci Hvozdná. Uvažuje se, že součástí průtahu bude i uložení chrániček kabelů
optické sítě.
6.6. Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství v obci je řešeno sběrnou službou. Směsný domovní odpad je vyvážen
1x za 14 dní. Sběr plastů je v obci monitorován pomocí kódů a prováděn 1 x měsíčně. Obec
provozuje několik sběrných míst pro skleněné nádoby, textil, hliníkové fólie, papír. Místní
spolek hasičů čistí obec od starého nepotřebného kovového šrotu. Periodicky je v obci
shromažďován a odvážen nebezpečný dopad.
Do budoucna se uvažuje o pořízení nádob na plasty a papír do každé domácnosti. Současně je
v plánu zbudování obecního sběrného dvora.
6.7. Úspory energií
Po zateplení obecních budov /MŠ a ZŠ, soc. bydlení, budova OÚ/ došlo k výraznému
uspoření nákladů za energie. V části pod obcí jsou instalována světla veřejného osvětlení se
solárními panely.
V roce 2020 začíná realizace revitalizace veřejného osvětlení a rozhlasu. Realizací projektu
dojde k výměně kabelu a svítidel veřejného osvětlení za úspornější LED.
7. Vybavenost a služby
Poštovní služby jsou zajišťovány pobočkou pošty ve Slušovicích.
Veselá spadá pod Vizovice, obec s rozšířenou působností.
Sídlo matričního a zdravotního obvodu je pro obec ve Slušovicích.
V centru obce je obchod se základními potravinami a restaurace Veselanka, která zajišťuje
dodávky obědů pro seniory.
V případě ohrožení jsou obyvatelé informováni prostřednictvím místního rozhlasu a
infokanálem. V případě požáru a mimořádných situací jsou obyvatelé informování v rámci
integrovaného záchranného systému.
Funguje zde papírnictví, kadeřnictví, kosmetika.

8. Školství
V obci se nachází mateřská škola, kterou navštěvuje 26 dětí, přičemž její kapacita je 28 dětí.
Ve stejné budově je i základní škola, která je obsazena z 53 %. Výuka pro první stupeň
probíhá ve dvojtřídkách. Od 5. třídy děti dojíždí do škol ve Slušovicích, Želechovicích, či
Zlíně. Funkční je školní jídelna. Nyní školu navštěvuje 24 dětí. Působí zde dvě učitelky a
jedna vychovatelka. Škola i školka jsou dotovány z obecního rozpočtu částkou 490 tis. Kč
(údaj za rok 2019). Od roku 2007 procházela škola celkovou rekonstrukcí v hodnotě
6 225 040 Kč.

9. Sport
V obci Veselá je aktivní TJ Sokol sdružující fotbalové hráče od útlého věku až po zralé muže.
Obec má v majetku fotbalové hřiště a hřiště s umělým povrchem. TJ má k dispozici vlastní
kabiny se saunou a klubovnu, kterou občané využívají i pro soukromé akce. Objekt budovy
kabin prochází postupně rekonstrukcí. Pro děti je přístupné dětské hřiště, funguje zde volejbal,
cvičení žen. Obec pravidelně pronajímá stadion pro veřejné bruslení. Je zde aktivní hokejové
družstvo.
10. Kulturní a společenské vyžití, udržování tradic
V obci je aktivní řada různých spolků a občanských sdružení − obnova tradic a rozvíjející se
kulturně společenské aktivity pro všechny věkové skupiny posilují místní sounáležitost: Pouť,
Procházka Veselským lesem, Drakiáda, Pálení čarodějnic, Dýňové slavnosti, každoroční ples,
hodová zábava, Papučový bál, košt slivovice. Probíhá Tříkrálová sbírka za účasti maminek,
babiček a dětí, klabání chlapců ve velikonočním čase, již několik let se koná akce "Ukliďme
Česko", v adventním čase veselské maminky společně vytvářejí adventní věnce a nacvičují s
dětmi pásmo k rozsvěcování vánočního stromečku před školou.
Na vysoké úrovni je obecní knihovna. Každoročně se koná příměstský tábor pro děti.
Kulturní zařízení Veselanka je využíváno pro pořádání plesů a zábav, vítání občánků,
vzdělávací akce, setkávání seniorů, vystoupení základní školy, divadelní představení, kurzy
tanečních.
Veselané se vracejí ke společnému komunitnímu životu. Obnovují se zábavy, slavnosti
spojené s křesťanskými svátky. O rozvoj kulturního života se přičiňují hasiči, Unie rodičů,
Klub seniorů i TJ Sokol.
11. Cestovní ruch
Obec je oblíbenou trasou pro cyklisty a má potenciál napojení na cyklostezku LípaKlečůvka- Hvozdná. Nabízí úchvatné výhledy na Vizovickou vrchovinu a Hostýnské hory. K
odpočinku místních i návštěvníků vybudovala tři klidová posezení. Obecní lesy nejsou příliš
rozlehlé a pro turisty či cyklisty nijak přitažlivé. V katastru obce není přírodní koupání, byť
jsou zde dva rybníky (v soukromém vlastnictví). V obci a jejím okolí nejsou žádné
významnější památky. Obec nenabízí ubytování a ani se zde nenachází rekreační objekty.

12. Životní prostředí
Obec nabízí příjemné životní prostředí – není zde výrazný dopravní ruch, obklopují ji
pastviny a louky, v blízkosti jsou lesy s potoky. Každoročně se občané zapojují do projektu
Ukliďme Česko.
12.1. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
O údržbu a čistotu v obci se starají zaměstnanci OÚ. V zimním období se daří udržovat v
bezpečném stavu chodníky, které zaměstnanci čistí obecní technikou. V letním období udržují
přilehlé travnaté obecní pozemky, chodníky jsou pravidelně čištěny od plevelů a dalších
nečistot.
V nedávné době byl vykoupen pozemek, který obec postupně upravuje, aby se zde vytvořilo
odpočinkové místo, náves či parčík.
V obci se podařilo vybudovat tři místa pasivního odpočinku, která se nachází na strategických
částech obce a slouží k odpočinku, při procházkách či cyklistických výletech občanů.
Obec má ve svém vlastnictví les, který má určeného správce. V dohledné době bude
rekultivován a využíván k procházkám i odpočinku. V katastru obce se nachází dva soukromé
rybníky.
13. Místní ekonomika a podnikání, zemědělství a lesnictví
13.1. Podnikání
Velká část ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za prací do krajského města Zlín a do
Slušovic. V obci působí místní drobné podniky a živnostníci v oblasti kožedělné výroby,
výroby kopyt pro zdravotní obuv, pekařství, kovářství, restaurace, obchod, kadeřnictví,
kosmetika, stolařství, výroba rukavic. Zde sídlící firmy jsou zaměřeny na oblasti:
autodopravy, kovoobráběcí firma, výroby doplňků stravy. Několik firem se také nachází
v průmyslovém areálu RAN.
13.2. Zemědělství a lesnictví
Místní občané a obec pronajímají své pozemky soukromým zemědělcům, kteří je využívají
pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Ráz krajiny se tak zachovává.
Tab. 7 Struktura půdy Veselá k 31. 12. 2018
Ostatní
plochy (ha)

Zemědělská
půda (ha)

Celková
výměra (ha)

2018
29,0

Zastavěné
plochy (ha)

2018
1,5

Trvalé
travní
porosty (ha)

2018
20,5

Vodní
plochy (ha)

-

Lesní půda
(ha)

2018
-

Ovocné
sady (ha)

2018

Zahrady
(ha)

Chmelnice
(ha)

2018
241,2

Vinice (ha)

Orná půda
(ha)

Struktura půdy

2018
106,9

2018
3,5

2018
10,9

2018
30,7

2018
292,2

2018
444,2

2018
241,2

2018

2018
-

-

2018
20,5

2018
1,5

2018
29,0

2018
106,9

2018
3,5

2018
10,9

2018
30,7

2018
292,2

Celková výměra (ha)

Zemědělská půda (ha)

Ostatní plochy (ha)

Zastavěné plochy (ha)

Vodní plochy (ha)

2018
0,57

Lesní půda (ha)

Koeficient ekologické
stability

2018
24,1

Trvalé travní porosty (ha)

Podíl lesních pozemků z
celkové výměry (%)

2018
0,8

Ovocné sady (ha)

Podíl vodních ploch z
celkové výměry (%)

2018
9,4

Zahrady (ha)

Podíl zastavěných a
ostatních ploch z celkové
výměry (%)

2018
9,9

Vinice (ha)

Podíl trvalých travních
porostů ze zemědělské
půdy (%)

2018
82,5

Chmelnice (ha)

Podíl orné půdy ze
zemědělské půdy (%)

2018
65,8

Orná půda (ha)

Podíl zemědělské půdy z
celkové výměry (%)

Tab. 8 Struktura půdy Veselá k 31. 12. 2018

2018
444,2

Obecní les se rozkládá především v severozápadní části obce. Leží zhruba v nadmořské výšce
340 m.n.m. Svou rozlohou 84,82 ha patří k těm velmi malým a řadí se mezi lesy
hospodářské. Lesní porost je tvořen s největším zastoupením borovicí a to převážně v mýtním
věku. Od roku 2015, kdy velmi výrazně zasáhl do ekonomiky lesů kůrovec, je hospodaření v
lesích ztrátové a velmi složité. Roční plány těžeb se nedaří plnit, protože je prodejní cena
dřeva na trhu již dlouhodobě velmi nízká.
Obecní les slouží místním občanům jednak jako možnost pořízení palivového dříví, ať už
formou samovýroby/ tato možnost se příliš nevyužívá/, nebo přímo jako zdroj hotového
palivového dříví, které je možno si zakoupit. Obec buduje oplocené místo na kraji lesa, kde
bude palivové dříví shromažďováno a následně prodáváno.
V zájmu co největší efektivity těžby, péče o stromy a výsadby byl zadán v r. 2020 audit lesního
hospodářství externí firmě.
Ve spolupráci s mysliveckým sdružením pravidelně probíhá čištění lesa, kterého se účastní i
obyvatelé Veselé.
Les je také využíván jako místo aktivního a i pasivního odpočinku. Obecní zastupitelstvo počítá
s kultivací lesa a zvýšení jeho atraktivity pro obyvatele i turisty. Záměrem je vytvořit poznávací
a relaxační stezku.
14. Rozpočet
Rozpočet obce se stabilními daňovými příjmy činí 12 098 700 Kč za rok 2019. Nepřetržitý
rozvoj obce umožňují každoroční žádosti v rámci rozvojových projektů.

15. Projektové aktivity
15.1. Přehled projektových aktivit 2007 -2020
Tab. 9 Přehled projektových aktivit

Rok

Název programu

Název projektu

2018

Integrovaný regionální operační
program
Operační program Životní
prostředí

Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Zlínský kraj

Finanční příspěvek na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů
Oprava hasičské zbrojnice
Dotace na hospodaření v lesích
Nová místa pasivního odpočinku
v obci Veselá

2017

2016

2015

Ministerstvo zemědělství
Zlínský kraj
Ministerstvo zemědělství:
Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků
Ministerstvo pro místní rozvoj:
Obnova obecního majetku po
živelních pohromách
Ministerstvo zemědělství
Fond Zlínského kraje
Zlínský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj:
Program obnovy a rozvoje
venkova
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zlínský kraj

2014

2013
2013 2015
2012

Operační program Životní
prostředí
Operační program Životní
prostředí
Zlínský kraj
Fond kultury Zlínského kraje
MMR
Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost
Zlínský kraj
SZIF

2011

MMR

2010

MMR
MMR

2009

Zlínský kraj
Zlínský kraj

2007

Zlínský kraj

Celkové náklady
v tis. Kč
15 458 tis. Kč

Dotace v tis. Kč

1 371 tis. Kč
náklady obce
Veselá: 232 tis.
Kč
75 tis. Kč

1 164 tis. Kč
dotace pro obec Veselá:
197 tis. Kč

316 tis. Kč
296 tis. Kč
233 tis. Kč

221 tis. Kč
198 tis. Kč a 95 tis. Kč
163 tis. Kč

Rekonstrukce komunikace „pod
Selskou“ – obnova strženého povrchu
komunikace po přívalovém dešti
Kanalizace v lokalitě Drahy
s napojením na ČOV Slušovice
Kanalizace v lokalitě Drahy
Obnova a zajištění lesních porostů
Revitalizace dětského hřiště u
pizzerie

3 011 tis. Kč

468 tis. Kč

4 072 tis. Kč

2 443 tis. Kč

4 072 tis. Kč
49 tis. Kč
545 tis. Kč

407 tis. Kč
36 tis. Kč
382 tis. Kč

Restaurování pískovcového kříže u
točny
Zásahový dopravní automobil pro
SDH Veselá
Zateplení objektu Obecního domu

111 tis. Kč

78 tis. Kč

786 tis. Kč

300 tis. Kč

2 584 tis. Kč

1 544 tis. Kč

Separace a svoz bioodpadu v obci
Veselá
Dotace na výchovu lesních porostů
Restaurování kříže
Stavební úpravy školy Veselá č.p. 44
Veřejně prospěšné práce

1 534 tis. Kč

1 304 tis. Kč

184 tis Kč
82 tis. Kč
1 354 tis. Kč
251 tis. Kč

Víceúčelová transformace objektu
Veselanky
Obnova kulturního zařízení
Veselanka
Oprava krajnic MK po živ. události
v 5/2010
Rekonstrukce kapličky
Veselá škola z Veselé

2 406 tis. Kč

67 tis. Kč a 95 tis. Kč
45 tis. Kč
929 tis. Kč
214 tis. Kč z OPLZZ,
37 tis. Kč ze SR
1 000 tis. Kč

252 tis. Kč

122 tis. Kč

3 110 tis. Kč

2 173 tis. Kč

604 tis. Kč
440 tis. Kč

453 tis. Kč
300 tis. Kč

Přístavba Obecní školy Veselá
Výměna zářivkových svítidel a
podlah
Výměna oken v Mateřské a Základní
škole

2 750 tis. Kč
600 tis. Kč

1 000 tis. Kč
417 tis. Kč

323 tis. Kč

115 tis. Kč

Kompostéry do zahrad – společný
projekt svazku obcí Mikroregionu
Slušovicko

9 159 tis. Kč

63 tis. Kč

15.2. Rozpracované plánované projektové záměry
Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů – zaměření,
předpokládaný harmonogram realizace a finanční plán (předpokládané náklady na realizaci
akce, jejich předpokládané finanční zajištění).
Rozšíření sportovního areálu o nové workoutové hřiště s fitness stroji
 Předpokládaný termín realizace: jaro/léto 2020
 Předpokládané náklady: 700 tis. Kč
 Finanční zajištění: vlastní zdroje/dotace Krajského úřadu Zlínského kraje
 Stručný popis projektu: Obec plánuje rozšířit svůj sportovní areál o nové
workoutové hřiště s fitness stroji, které bude vhodné pro všechny generace. Cílem
tohoto záměru je vybudovat na území obce kvalitní a moderní zázemí pro
smysluplné a aktivní využívání volného času dětí, dospívající mládeže i dospělých
a posílit tak infrastrukturní vybavenost obce za pomoci využití materiálů a
výrobků z recyklovaných odpadů. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality
života občanů, jelikož budou moci aktivně trávit svůj volný čas a rozvíjet svou
kondici a pohybové dovednosti; dále dojde k povzbuzení zájmu o sport a zdravý
životný styl a v neposlední řadě se zvýší povědomí o využitelnosti recyklovaných
odpadů.
Obec podala na úhradu části nákladů žádost o podporu v krajském dotačním programu, který
podporuje projekty na ochranu životního prostředí. Dopadová bezpečnostní podlahová plocha
pod workoutovou sestavu je vyrobena z recyklované gumy. Dále budou pořízeny odpadkové
koše z recyklovaného plastu.
Obec se snaží chovat ekologicky a realizovala již několik projektů týkající se ochrany
životního prostředí (např. implementace chytrého systému třídění odpadů pomocí čárových
kódů, nákup kompostérů do domácností, nákup laviček z recyklovaného plastu, vybudování
hřiště na školní zahradě z recyklované technické gumy aj.). Realizace projektu přispěje k
zatraktivnění celého areálu a také ke zkrášlení vzhledu celé obce.
Komplexní projekt: Rekonstrukce a výstavba chodníků a smíšené cyklostezky v obci Veselá
1. etapa: Oprava průtahu silnice III/4918
 Předpokládaný termín realizace: 2020
 Předpokládané náklady: 13 mil. Kč
 Finanční zajištění: vlastní zdroje obce + ŘSZK
 Stručný popis projektu: Jedná se o první etapu tohoto komplexnějšího projektu,
kdy bude vybudována část cyklostezky v lokalitě „Hranička“ a dojde k opravě
silnice III/4918 a chodníku (od č.p. 43 po č.p. 199). Tento záměr byl
předschválen k financování v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín
(IPRÚ). Odhadovaný rozpočet sdružené investice (společně s Ředitelství silnic
Zlínského kraje) je cca 13 mil. a obec by investovala cca 8 mil. Kč. Nyní se
připravuje ve spolupráci s ŘSZK dokumentace k výběrovému řízení na
dodavatele celé stavby.
Oprava silnice III/4918 obsahuje provedení stavebních úprav asfaltového povrchu
vozovky, obnovu a doplnění obrubníků, pročištění odvodňovacích prvků komunikace,
obnovu a doplnění vodorovného dopravního značení. V rámci přípravy stavby byla
provedena již v dubnu 2018 diagnostika vozovky III/4918 Veselá v uzlovém úseku od
č.p. 43 po kapličku a následně další část od kapličky po odbočku k bývalému areálu
firmy Ran. Dle závěrů testování firmou CONSULTEST s. r. o. byl vyhodnocen

technologický postup oprav. V rámci opravy silnice se obec zavazuje rovněž provést
stavební úpravu chodníků a obrub podél opravovaného úseku. Vzhledem k různé šířce
stávajících chodníků je jeho oprava navržena v proměnlivé šířce, s minimálním
průchozím prostorem 1,1 m. Přechodová a přejezdová místa mezi jednotlivými
chodníky budou upravena bezbariérově. Obrubníky budou usazeny se základním
výškovým rozdílem 15 cm nad finální povrch komunikace.
Cyklostezka Veselá – Klečůvka bude vybudována v délce 188,5 m a je
navržena v šířce 3 m. Podél ní a chodníků bude vybudováno 10 lamp veřejného
osvětlení v celkové délce 304 m. V rámci stavby bude nutné vybudovat také
přípojku dešťové kanalizace na odvodnění cyklostezky a chodníku.
Závěrem ještě informace o postupu druhé části „Oprava průtahu silnice
III/4918 obcí Veselá II. etapa“, zde již proběhlo geodetické zaměření
zbývajícího úseku a zpracovává se projektová dokumentace.
Revitalizace veřejného osvětlení
 Předpokládaný termín realizace: 2020
 Předpokládané náklady: 1 600 tis. Kč
 Finanční zajištění: vlastní zdroje
 Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k výměně kabelu a svítidel
veřejného osvětlení za úspornější LED.
Aktualizace Územního plánu obce
 Předpokládaný termín realizace: 2020
 Předpokládané náklady: 500 tis. Kč
 Finanční zajištění: vlastní zdroje
 Stručný popis projektu: Současný Územní plán obce je zastaralý, naposled byl
aktualizován v roce 2012.

16. SWOT analýza
Dne 21. 2. 2020 se sešlo 40 občanů obce Veselá, aby spolupracovali na přípravě strategického
plánu obce. Byli rozděleni do šesti skupin, které se skládaly ze zástupců spolků, sdružení a
občanů různých věkových kategorií. V každé skupině byl jeden zastupitel. Pracovní skupiny
obdržely pracovní listy, které obsahovaly pět tematických okruhů, kterých se hodnocení
dotýkalo a dále matriku, do níž doplňovaly silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
Členové pracovních skupin:
1. Rostislav Juřík
2. Tomáš Janků
3. Dominik Knedla
4. Zdeněk Jurča
5. Petr Žůrek
6. Emil Drábek
7. Tomáš Dujka
8. Antonín Machalíček
9. Jarmila Kohnová
10. Olga Juříková
11. Kateřina Winkler
12. Roman Krajíček
13. Zdeněk Kučera
14. Anna Krajčová
15. Simona Juříková
16. Jitka Křížová
17. Anna Juříková
18. Marie Kocháňová
19. Miloš Pekař
20. Miroslava Krajíčková
21. Zuzana Oškerová
22. Michaela Čočková
23. Jindřich Slováček
24. Tomáš Křížka
25. Jarmila Lukešová
26. Viktor Nemesh
27. František Vondrák
28. Vlastimil Juřík
29. Mária Juříková
30. Jana Holeňáková
31. Tomáš Holeňák
32. Roman Divílek
33. Ladislav Čoček
34. Tomáš Kocurek
35. Josef Urban
36. Soňa Urbanová
37. Jaroslav Juřík
38. Markéta Vrlová
39. Jan Čala
40. Jana Janíková

Vzhledem k rozsáhlosti a množství posuzovaných oblastí byla SWOT analýza rozdělena do
pěti oblastí a jejich podskupin. Za tyto oblasti byly vypracovány jednotlivé SWOT analýzy,
jejichž shrnutím je Souhrnná SWOT analýza. Členění jednotlivých oblastí obsahuje tato
témata:
1. Infrastruktura a technická vybavenost obce
 Dostupnost obce, dopravní obslužnost
 Členství obce
 Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace, napojení na ČOV, doprava
2. Občanská vybavenost a kvalita života obyvatel, školství
 Bydlení – kvalita života v obci
 Služby – nákupní možnosti, sociální služby, zdravotní služby, ostatní služby
 Nová výstavba a územní rozvoj obce – stavební pozemky, jejich ceny, možnosti
výstavby
 Školství – fungování MŠ, ZŠ, absence 2. stupně ZŠ
 Mezilidské vztahy, chování zainteresovaných osob/spolků, zájem o dění v obci
3. Ekonomika obce, podmínky pro podnikání, zaměstnanost
 Místní ekonomika a podnikání
 Zemědělství
 Rozvojové projekty
 Zaměstnanost, pracovní příležitosti
 Finanční podpora ze strany státu/ostatních subjektů, dotační zdroje
4. Místní správa, životní prostředí a vzhled obce
 Zastupitelstvo
 Životní prostředí – třídění odpadů
 Vzhled obce – udržování čistoty v obci, úklid, parkování, využití prostor
 Příroda, zeleň, okolí obce
5. Cestovní ruch, propagace a volnočasové aktivity v obci
 Sport – využití prostor, zapojení občanů/vedoucích spolků
 Kulturní a společenské vyžití – fungování spolků (hasiči, fotbal atd.), akce, vzdělávací
a zájmové kurzy, prostory pro tyto aktivity a jejich údržba, zapojení občanů a jejich
informovanost
 Cestovní ruch – partnerství, atraktivní lokality, události, akce
Pro každý tematický celek při hodnocení vznikla mikro SWOT analýza. Výsledná SWOT
analýza reflektuje podněty, které obyvatelé vnímají jako nejzávažnější. Ve vyhodnocení pod
každou analýzou jsou modrou barvou označeny texty, které informují o aktivitách, jež jsou
v jednotlivých oblastech v chodu.

16.1. SWOT analýza jednotlivých tematických skupin
1. Infrastruktura a technická vybavenost obce
 Dostupnost obce, dopravní obslužnost
 Členství obce
 Technická infrastruktura – vodovod, kanalizace, napojení na ČOV, doprava a
dodržování rychlosti v obci
SILNÉ STRÁNKY




Dobrá dostupnost krajského města
Zlína a Slušovic
Blízkost krajského města (úřady,
instituce, obchody, služby)
Vodovod, kanalizace

SLABÉ STRÁNKY













PŘÍLEŽITOSTI





Přechody pro chodce u školy
Zkvalitnění internetového připojení
Vybudování zastávky v centru obce
Odhlučnění obce či obchvat při
dostavbě silnice R49

Zastávka mimo střed obce
Zastávka bez přechodu
Chybějící přechody
Nepřehledná křižovatka u školy
Vypadávající veřejné osvětlení
Chybějící kanalizace a vodovod
v některých částech obce,
odkanalizování dešťové vody v
Bzovíku
Problémy s parkováním na
chodnících, málo parkovacích ploch
Chybějící informační směrníky
Chybějící chodník Veselá –
Klečůvka
Chybějící spolupráce s dalšími
obcemi
Slabá dopravní obslužnost odpoledne
do Zlína
Rychlost aut v obci

HROZBY







Ohrožení bezpečnosti - přechody na
hlavním tahu (naproti školy, u
kapličky)
Zanedbání a nedostatečné
investování do technické
infrastruktury
Rozsáhlá elektrifikace ohradníků
Zátěž komunikací
Nedokončená kolaudace kanalizace
v Drahách
Hlučnost a prašnost
z připravovaného obchvatu

Vyhodnocení a reflexe vedení obce:
Jako pozitivum občané vyhodnocují dobrou dopravní dostupnost krajského města, jeho
blízkost. Občané, kteří jsou vázáni na autobusovou dopravu, poukazují na nízkou míru spojení
s městem v odpoledních hodinách. Ve vazbě na autobusovou dopravu se jako silný problém
ukazuje umístění autobusové zastávky mimo centrum obce a neexistence přechodů, což
ohrožuje bezpečnost především dětí. Z tohoto úhlu pohledu je i riziková křižovatka silnice
vedoucí na Hvozdnou. Občané poukazují na rychlou jízdu aut obcí a mají obavy, že po
zrealizování rychlostní komunikace R56 bude výrazně narušeno životní prostředí obce (míra
hluku, znečištění ovzduší). Jako negativum je vnímáno parkování na komunikaci a chodnících
a nedostatek parkovacích ploch. Je také třeba zaměřit se na směrovníky u křižovatky.
V současnosti byl předschválen záměr k financování v rámci Integrovaného plánu rozvoje
území Zlín (IPRÚ). První etapa tohoto komplexnějšího projektu, kdy bude vybudována část
cyklostezky v lokalitě „Hranička“, následně dojde k opravě silnice III/4918 a chodníku (od
č.p. 43 po č.p. 199). Byl vypracován architektonický návrh na obecní klidovou zónu, který
počítá s autobusovou zastávkou, bezpečným přechodem i parkovištěm. V rámci jednotného
vizuálního stylu obce byly zadány i směrovníky.
Za silnou stránku je považována skutečnost, že má obec vodovod a kanalizaci. Zároveň se
poukazuje na potřebu dokončit kanalizaci v části obce Žleb a kolaudaci kanalizace v Drahách.
Přestože má celá obec veřejné osvětlení, jako velký problém je vnímáno to, že za větrného
počasí vypadává. Obnova veřejného osvětlení je zadána vybrané firmě, dokončení bude
provedeno do konce roku 2020.

2. Občanská vybavenost a kvalita života obyvatel, školství
 Bydlení – kvalita života v obci
 Služby – nákupní možnosti, sociální služby, zdravotní služby, ostatní služby
 Nová výstavba a územní rozvoj obce – stavební pozemky, jejich ceny, možnosti
výstavby
 Školství – fungování MŠ, ZŠ
 Mezilidské vztahy, chování zainteresovaných osob/spolků, zájem o dění v obci
SILNÉ STRÁNKY






Dobrá škola a školka
Potraviny
Obědy pro důchodce
Sousedská soudružnost
Spolupráce spolků na obecním
životě
 Dobrá komunikace obce a spolků
 Spolupráce spolků mezi sebou
 Ekologické chování- Ukliďme
Česko, mobiliář z recyklovaných
odpadů
 Úklid obce v zimě
PŘÍLEŽITOSTI








Vybudování návsi
Vytvoření nového územního plánu
(podnícena nová zástavba)
Rekonstrukce sálu Veselanka
Zřízení 5. ročníku ZŠ
Zřízení menší pekárny se základními
surovinami
Byty pro seniory, rodiny
Podpora obnovy pizzerie

SLABÉ STRÁNKY









Zastaralý územní plán
Málo stavebních pozemků
Chybějící centrum obce
Aktivní zapojení menší části
obyvatel do dění v obci
Školka brzy zavírá
Chybí pošta (rozvážející auto jezdí
rychle)
Sortiment obchodu s potravinami
Vysoký nájem v bývalé pizzerii

HROZBY











Nedostatek služeb (zavřený obchod)
Zavření školy a školky pro
nedostatek dětí
Nezájem obyvatel o život v obci a
kulturně- sportovní činnosti
Pokles obyvatel
Nedořešený pozemek pod
mysliveckou chatou
Uzavření restaurace
Uzavření potravin
Zakládání ubytoven
Stěhování nepřizpůsobivých
Podomní prodejci

Vyhodnocení a reflexe vedení obce:
Silnou stránkou obce je kulturně-společenský život, spolupráce mezi spolky a spolků s obcí,
práce pro obec. Výsledky také poukazují na skutečnost, že aktivity vyvíjí jen část obyvatel,
větší část je pasivních. Obecní zastupitelstvo činnost spolků podporuje finančně i osobní
účastí.
Další silnou stránkou jsou snahy obce být obcí ekologickou ať už v souvislosti s tříděním
odpadů či akcí Ukliďme Česko. Tuto akci míní zastupitelstvo vyhlašovat v budoucnu alespoň
dvakrát do roka a kontinuálně kultivovat prostor obce a jejího okolí.
V oblasti bydlení obyvatelé poukazují na zastaralý územní plán, který ovlivňuje nedostatek
stavebních pozemků, což přináší hrozbu snížení počtu obyvatel a dopad na snížení služeb

v obci – uzavření potravin, školy, hospody. Obec by měla jako příležitost uchopit vybudování
bytů, které by mohla nabídnout seniorům a mladým rodinám. V současné době běží příprava
nového katastrálního plánu, který by měl být hotov do konce roku 2020. Rovněž proběhla
jednání týkající se provozu restaurace Veselanka a podařilo se, byť s omezením provozní
doby, restauraci udržet v chodu.
Jako slabá stránka je vnímána skutečnost, že obec nemá náves. Občané se shodují v tom, že
náves má být spíše klidovou zónou a k akcím by mělo sloužit kulturně-sportovní centrum u
hřiště. Vědomí toho, že Veselá nemá náves, vedlo zastupitelstvo k odkoupení rodinného domu
č.p. 2 a pozemků k tomu náležejících. Prostor bude v návaznosti na vhodnou dotační výzvu
revitalizován a přeměněn v klidovou zónu. Stejně tak se počítá s dokončením kulturně sportovního areálu u fotbalového hřiště.
V oblasti občanské vybavenosti je silnou stránkou obce škola s mateřskou školou. Někteří
občané by přivítali delší provoz mateřské školky. Jako hrozba je vnímán úbytek dětí a
případné uzavření školy. Hrozbu úbytku dětí nemůže zastupitelstvo příliš ovlivnit,
odhlasovalo však motivační podporu každého dítěte nastupujícího do první třídy v obecní
škole.
Ačkoliv má obec potraviny, občané poukazují na slabý sortiment a nemožnost nakoupit
pečivo po příjezdu z práce. Přivítali by pekárnu, která by nabízela i některé další základní
potraviny. Někteří poukazují na problematickou skutečnost, že obec nemá vlastní poštu a
doručování zásilek je diskutabilní.

3. Ekonomika obce, podmínky pro podnikání, zaměstnanost
 Místní ekonomika a podnikání
 Zemědělství
 Rozvojové projekty
 Zaměstnanost, pracovní příležitosti
 Finanční podpora ze strany státu/ostatních subjektů, dotační zdroje
SILNÉ STRÁNKY



Využívání dotací
Existence obecního lesa

PŘÍLEŽITOSTI




Efektivní nakládaní s lesem
Revitalizace areálu RAN – vznik
nových pracovních míst
Podpora včelařů

SLABÉ STRÁNKY



Špatný stav lesa
Špatná informovanost o dotacích

HROZBY




Přílišná elektrizace pozemků
(problém pro zvěř)
Přílišná chemizace zemědělství
Nedostatek zemědělců

Vyhodnocení a reflexe vedení obce:
Jako kvalitní je vyhodnocována schopnost obce využívat dotace. Na druhou stranu by chtěli
být obyvatelé o vypsaných dotacích informováni.
Pozitivem je, že obec vlastní obecní les, který však není v dobrém stavu. Nicméně se nabízí
příležitost využít les jak k ekonomickému zisku, tak volnočasovým aktivitám. V současnosti
byl zadán externí firmě audit lesa. Správce lesa je povinen se čtyřikrát do roka zúčastnit
jednání zastupitelstva a informovat o situaci s lesním hospodařením.
Místní ekonomika a podnikatelé nejsou obyvateli zmiňováni. Svědčí to o skutečnosti, že zde
chybí provázanost obce s místními podniky a podnikateli, nebo o tom není mezi občany žádné
povědomí. V obci jsou minimální pracovní příležitosti, nicméně při vysoké míře
zaměstnanosti a blízkosti Zlína či Slušovic to není vyhodnoceno jako problém. Přesto je
k úvaze nabídnuto odkoupení objektu RAN a vytvoření nových pracovních míst.
Veselá je obklopena poli a pastvinami, které jsou pronajímány. Jako hrozba je vnímána
chemizace zemědělství a množství elektrických ohradníků, které brání lesní zvěři v migraci.
Také se projevuje obava z úbytku zemědělců. Za zvážení byla doporučena podpora včelařů.
Na zastupitelstvu 28. 2. 2020 byla odsouhlasena částka na podporu Spolku včelařů.

4. Místní správa, životní prostředí a vzhled obce
 Zastupitelstvo
 Životní prostředí – třídění odpadů
 Vzhled obce – udržování čistoty v obci, úklid, parkování, využití prostor
 Příroda, zeleň, okolí obce
SILNÉ STRÁNKY







Aktivní samospráva
Vstřícné jednání na obecním úřadě
Třídění odpadů a odpadové
hospodářství
Spolupráce s Klečůvkou
Klidné bydlení
Krásné umístění

PŘÍLEŽITOSTI









Sběrný dvůr
Intenzivnější péče o vzhled obce
(sady, remízky)
Modernizace sálu Veselanka
Úprava okolí domu bývalých
Bodláků
Častější akce Ukliďme Česko
Centrální informační systém
prostřednictvím SMS
Obecní značení
Výsadba stromů

SLABÉ STRÁNKY








Neupravená obec
Nízká kvalita silnice a chodníků
Zimní údržba
Není sběrný dvůr
Znečišťování okolí obce odpadem
Znečištění chodníků od zvířat
Chybí sáčky na psí exkrementy

HROZBY




Neekologické nakládání s odpady
Zkracování cesty na Hvozdnou přes
obec
Průchodnost pozemky pro procházky
občanů

Vyhodnocení a reflexe vedení obce:
Vedení obce je charakterizováno jako aktivní a komunikativní, obecní úřad zastává vstřícný
postoj k obyvatelům obce. Probíhá spolupráce s Klečůvkou, ale i dalšími obcemi
v mikroregionu.
Veselá nabízí klidné bydlení s mimořádným umístěním v krajině uprostřed Vizovických a
Hostýnských vrchů. Do budoucna by bylo vhodné vytvořit informační systém – obecní
značení. Informační systém byl zadán v rámci jednotného vizuálního stylu, který připravují
studenti Grafického designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Obec je hodnocena jako neupravená, obyvatelé často nedbají o okolí svých domů, je zde řada
ruin, není dokončena náves. Také je negativně hodnocena kvalita chodníků a cest. Proběhlo
odkoupení rodinného domu č.p. 2 a pozemků k tomu náležejících. Prostor bude v návaznosti
na vhodnou dotační výzvu revitalizován a přeměněn v klidovou zónu – náves. S revitalizací
chodníků a cest počítá zastupitelstvo v rámci druhé etapy projektu Integrovaného plánu
rozvoje území Zlín (IPRÚ).
Jako problematická je hodnocena zimní údržba, byť se v porovnání s dřívějškem zlepšila.
Pečovat by se mělo o zeleň v obci, remízky a les. Za příležitost se považuje úprava
prostranství bývalých Bodláků v centru obce. Častěji by se měly pořádat veřejné úklidy obce
a jejího okolí. Obecní zastupitelstvo na svém 9. zasedání vydalo podnět vyhlašovat akci
Ukliďmě Česko dvakrát do roka. Zároveň definovalo datum, kdy projde celou obec a

identifikuje problematická místa, která je třeba upravit. Aktivně se i do budoucna v tomto
směru hodlá zapojovat do úklidu obce a její estetické kultivace.
I když se obec angažuje v třídění odpadů, chybí sběrný dvůr. Navíc obyvatelé sami přispívají
k znečišťování, vytváří navážky kolem obce i v lese. Slabou stránkou jsou znečištěné
chodníky od psů a absence sáčků na exkrementy, které bývaly u odpadkových košů. Sběrný
dvůr je jedno z témat, ke kterému se zastupitelé neustále vracejí. Nebyla však dosud nalezena
vhodná lokalita, kde by mohl být umístěn. Bylo odsouhlaseno, že bude obec opět dotovat
sáčky na psí exkrementy.

5. Cestovní ruch, propagace a volnočasové aktivity v obci
 Sport – využití prostor, zapojení občanů/vedoucích spolků
 Kulturní a společenské vyžití – fungování spolků, akce, vzdělávací a zájmové kurzy,
prostory pro tyto aktivity a jejich údržba, zapojení občanů a jejich informovanost
 Cestovní ruch – partnerství, atraktivní lokality, události, akce
SILNÉ STRÁNKY










Aktivní činnost hasičů
Aktivní činnost Unie rodičů
Aktivní činnost TJ
Aktivní činnost spolku seniorů
Aktivní činnost knihovny
Centrum volného času
Kvalita života spojená s venkovským
způsobem života – vazba na přírodu
Vystoupení hostujících divadel
Dodržování tradic

PŘÍLEŽITOSTI






















Prostor pro setkávání maminek
Rozšíření kulturně-sportovního
areálu (workoutové hřiště,
multifunkční kurt na tenis, basket)
Tréningová plocha
Využití školního hřiště pro občany
Místo pro mládež
Nová myslivecká chata
Možnost plochy pro bruslení
Cyklostezka – propojení se Zlínem,
Hvozdná, Slušovice
Sportovní hala
Koupaliště
Stezka v lese
Rozhledna
Pořádat jarmarky
Vytvořit naučnou stezku
Pořádání obecních soutěží (výzdoba
domů a okolí)
Větší množství společenských akcí
Vybudování externího prostoru pro
kulturní a sportovní vyžití
Turistická trasa směr Březová
Využití komunitního centra pro
aktivity občanů
Tribuna na hřišti
Informovanost o akcích v obci

SLABÉ STRÁNKY









Málo příležitostí pro děti
Chybí propojení cyklostezek
Absence kavárny/cukrárny
Absence sociálního zařízení u
fotbalového hřiště
Chybí označení informační tabule
(ZOO Lešná)
Chybí pitná voda v myslivecké chatě
Chybí bazén
Obec nepořádá zájezdy

HROZBY


Nedostatek sportovního vyžití

Vyhodnocení a reflexe vedení obce:
Jako nejsilnější stránka obce byla definována aktivní činnost spolků, sdružení a obce,
dodržování tradic a vazba na přírodu. Prostor pro vyžití nabízí komunitní centrum a sál
Veselanky. Jako nedostatečné se jeví množství zájezdů a divadelních představení, které obec
pořádá. Občané by měli být o akcích více informováni. Informace jsou zveřejňovány na
infokanálu obce.
Chybí propojení cyklostezek od Zlína přes Veselou na Hvozdnou a Slušovice. Byl
předschválen záměr v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín (IPRÚ). První etapa
tohoto komplexnějšího projektu je vybudování části cyklostezky v lokalitě „Hranička“ a dojde
k opravě silnice III/4918 a chodníku (od č.p. 43 po č.p. 199).
Podněty se zaměřují na možnost vytvoření prostoru pro setkávání maminek a zázemí pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale i dospělých. Na fotbalovém hřišti chybí tribuna,
hřiště školky by se mohlo v odpoledním čase nabídnout k využívání i pro maminky s dětmi.
Obecní zastupitelstvo schválilo úpravy a další rozšíření kulturně-sportovního areálu u
fotbalového hřiště. Reálné se jeví vybudování naučné stezky a upravení lesa pro aktivní
trávení volného času. Jako návrh do budoucna pro větší zviditelnění obce a využití jejího
umístění je postavení rozhledny.

16.2. CELKOVÁ SWOT ANALÝZA
Celková SWOT analýza je vypracována na základě nejvýraznější silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb, které občané definovali. Červeně jsou označeny aktivity, kterými se
zastupitelstvo již v nějaké podobě zabývá.
SILNÉ STRÁNKY





Bohatá činnost spolků, aktivní
společenský život
Dodržování tradic
Občanská vybavenost (ZŠ, MŠ,
Potraviny)
Dobrá komunikace se
zastupitelstvem, školou i mezi
spolky

SLABÉ STRÁNKY










PŘÍLEŽITOSTI







Sběrný dvůr (hledání místa pro něj)
Větší množství společenských akcí
(divadla, jarmarky…)
Nabídka všestrannějšího sportovního
vyžití pro děti (tenis, basket,
bruslení…)
Přechody pro chodce u školy
Nový územní plán- nové pozemky
pro výstavbu RD, tím příliv rodin
Propojení cyklostezky (Zlín – Veselá
– Hvozdná - Slušovice)

Zastávka mimo střed obce
Zastávka bez přechodu
Nepřehledná křižovatka u školy
Vypadávající veřejné osvětlení
Chybějící kanalizace a vodovod ve
všech částech obce
Slabá celková úprava obce
Chybějící centrum obce – náves
(Sousedíkovo) (pro spol. události,
parkování, zastávka BUS, altán)
Problémy s parkováním na
chodnících
Chybějící informační směrníky

HROZBY






Nakládání s odpady – absence
sběrného dvora, slabé zapojování
občanů
Uzavření potravin – pro malý
sortiment
Uzavření místní školy, úbytek dětí
Přechody na hlavním tahu (naproti
školy, u kapličky)
Odliv obyvatel (není podpora
dostupného bydlení, nevykupují se
dostupné pozemky pro tuto možnost)

Vyhodnocení a reflexe vedení obce:
Celková swot analýza v silných stránkách potvrdila skutečnost, že má obec Veselá bohatý
spolkový život, který je provázán i s tradicemi. Příležitosti jsou vnímány v zapojování širšího
spektra občanů i možnosti rozšíření o další akce, jako jsou divadelní představení, místní
divadelní soubor a podobně. Je třeba dbát na dostatečnou informovanost obyvatel. Na vysoké
úrovni je dle hodnocení občanská vybavenost a kvalitní mateřská a základní škola, které jsou
podporovány obcí a zároveň vykazují řadu aktivit díky pedagogickému sboru a unii rodičů.
Obecní zastupitelstvo je hodnoceno jako komunikativní, aktivní, se spolky spolupracující.

Mezi slabými stránkami se jako nejvýraznější problém ukazuje zastávka mimo střed obce,
absence přechodů, nepřehledná křižovatka směrem na Hvozdnou a vypadávající osvětlení
v některých částech obce. Další opakující se reflexe občanů poukazuje na absenci návsi –
centra obce a nedostatečnou upravenost obce ve spojitosti mimo jiné s parkováním aut u
krajnice silnice, či zřetelným označením.
Jako příležitost je vyhodnocen sběrný dvůr, nový územní plán, cyklostezka, rozšíření
sportoviště.
Téměř všechna témata spadající do slabých stránek a příležitostí jsou již zastupiteli
projednávána a dílčími kroky řešena.
Uvedené hrozby souvisí především s úbytkem obyvatel. Obecní zastupitelstvo by mělo nadále
hledat nástroje, které budou občany motivovat k tomu, aby zde všechny vrstvy obyvatel
mohly žít plnohodnotný život.

17. Strategický plán rozvoje obce na léta 2020-2025, opatření
Realizace strategického plánu rozvoje obce
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce se bude pokračovat v již započatých
investičních akcích a zahájí se příprava projektů a podkladů k plnění jednotlivých cílů.
Součástí přípravy bude jako nejdůležitějším a prvotním krokem zajištění financování a
především zjištění možností využití dotací z EU. Jednotlivé cíle a jejich financování budou
hodnoceny v celém kontextu aktuálního rozpočtového výhledu obce a případných dotačních
titulů.
1. Infrastruktura a technická vybavenost obce
o
o
o
o

Cíl: Nové veřejné osvětlení obce
Nástroje: Dokončení objednávky u firmy ELPO system
Indikátory: Realizace 12/20
Odpovědná osoba: Roman Krajíček

o
o
o
o

Cíl: Kanalizace v části Žleb
Nástroje: Vodovody a kanalizace Zlín – vyřešení stavebního povolení
Indikátory: Realizace 12/23
Odpovědná osoba: Roman Krajíček

o
o
o
o

Cíl: Oprava silnice a chodníků
Nástroje: Integrovaný plán rozvoje území Zlín (IPRÚ)
Indikátory: Realizace 12/21
Odpovědná osoba: Daniel Juřík

o Cíl: Vizuální styl obce (včetně směrníků)
o Nástroje: Návrhy předloženy květen 5/20, smlouva o dílo s řešitelem nejlepšího návrhu
5/20
o Indikátory: Realizace 12/20
o Odpovědná osoba: MgA. Jana Janíková
2. Občanská vybavenost a kvalita života obyvatel, školství
o
o
o
o

Cíl: Nový územní plán
Nástroje: Zadání nového územního plánu
Indikátory: 4/20 setkání s obyvateli, převzetí 12/20
Odpovědná osoba: Daniel Juřík

3. Ekonomika obce, podmínky pro podnikání, zaměstnanost
o Cíl: Audit lesa
o Nástroje: Dokončený audit lesa, strategie lesního hospodaření
o Indikátory: Vyhodnocení 12/20
Vypracování strategie lesního hospodaření do 6/21
o Odpovědná osoba: Mgr. Viktor Nemesh

4. Místní správa, životní prostředí a vzhled obce
o Cíl: Klidová zóna se zastávkou a parkovacími místy
o Nástroje: Výzva pro spolufinancování EU, fond pro regionální rozvoj
o
Příprava aktualizace architektonického návrhu
1. krok: Srovnání pozemku „Sousedíkovo“ 4/20 ( Tomáš Holeňák)
2. krok: Jednání s pp Julinovými, Machalíčková o odkoupení či výměně pozemku 20m2
4/20 (Daniel Juřík a stavební komise obce)
3. krok: řešení průtahu silnice obcí (12/21), v návaznosti na to parkoviště, zastávka
(Daniel Juřík a stavební komise obce)
4. krok: dotační tituly- průběžné sledování (Kateřina Winkler)
o Indikátory: do 12/20 vizualizace, diskuse s občany, podání žádosti, realizace dle výzvy
o Odpovědná osoba: Tomáš Holeňák, Ing. Kateřina Winkler
o
o
o
o

Cíl: Úprava parkové části Točna směr Hvozdná
Nástroje: Návrh, nákup stromů a travin, objednání vyvýšených záhonů
Indikátory: Realizace do 12/20
Odpovědná osoba: MgA. Jana Janíková, Ing. Markéta Vrlová

5. Cestovní ruch, propagace a volnočasové aktivity v obci
o Cíl: Úprava a rozšíření kulturně - sportovního areálu u fotbalového hřiště
o Nástroje:
1. etepa – úprava posezení 12/20
2. etapa – nákup sportovních posilovacích zařízení (podána dotace 2020)
3. etapa úprava drobných staveb (12/20) vybudování pódia (12/21)
o Indikátory: 1. 2. 3. etapa 12/21
o Odpovědná osoba: Tomáš Dujka, Tomáš Holeňák
o Cíl: Rozšíření volnočasových aktivit pro děti i dospělé
o Nástroje: pinpongový stůl, vytvořená otevírací doba na umělku pro veřejnost (5/20)
zpřístupnění a dovybavení komunitního centra pro zájmové kroužky (6/20), workoutové
hřiště 9/20, podpora spolkové a kulturní činnosti na území obce formou podpory
spolkových a kulturních akcí a kulturního a spolkového zázemí.
o Indikátory: řešení v jednotlivých krocích
o Odpovědná osoba: Tomáš Dujka
o Cíl: Rozšíření kulturních aktivit obce
o Nástroje: propagace dvou divadelních představení (5/20), pilotní projekt zájezd Praha (do
5/21)
o Indikátory: propagace, průběh akcí
o Odpovědná osoba: Michaela Čočková, Ing. Markéta Vrlová
o Cíl: Posílení informačního systému - zlepšení komunikace obecního úřadu směrem k
občanům
o Nástroje: Infokanál Veselá; modernizace webových stránek; webové a mobilní aplikace
(např. mobilní rozhlas); hlášení rozhlasu; obecní zpravodaj; urgentní zprávy SMS;
elektronická úřední deska; modernizace korporátní identity (jednotný vizuální styl); rozvoj
komunikace na sociálních sítích
o Indikátory: 6/20

o Odpovědná osoba: Ing. Kateřina Winkler
o
o
o
o

Cíl: Revitalizace lesa pro volnočasové aktivity
Nástroje: Výzva pro spolufinancování EU, fond pro regionální rozvoj
Indikátory: 1/21 - 12/25
Odpovědná osoba: Mgr. Viktor Nemesh

Zaznamenané podněty, které se v hlavních cílech neobjevily, budou postupně projednávány a
realizovány z hlediska závažnosti, ve vazbě na rozpočtové možnosti a projektové výzvy.

18. Poslání
Na základě výsledků SWOT analýzy bylo definováno poslání a vize obce Veselá:
Obec dbá o životní prostředí, do kterého je zasazena, zabezpečuje potřebu obyvatel
ve vazbě na zásobování, pohostinství a dopravní infrastrukturu zajišťující spojení s krajským
městem a dalšími regionálními centry. Dbá o estetické kvality a pořádek obecních
prostranství. Nadále podporuje a rozšiřuje vzdělávací, sociální, sportovní a kulturní služby
tak, aby dosáhla maximální a udržitelné šíře v souladu se strategickým plánem. Jsou pro ni
důležitá fungující občanská sdružení, která zajišťují různorodé možnosti volnočasových
aktivit pro všechny generace. K naplnění poslání využívá svůj ekonomický i koordinační
potenciál ve vazbě na možnosti obecního rozpočtu a nové projektové výzvy.
19. Vize
Obec Veselá nabízí všem generacím způsob života, jenž odpovídá současným trendům,
pečuje o sociální, kulturní a sportovní zázemí, klade důraz na zdravý životní styl a udržuje
hodnoty ve vazbě na tradice obce.
20. Závěr
Vedení a zastupitelstvo obce Veselá plánuje přihlásit obec do soutěže Vesnice roku. Pro tento
záměr chce získat i spoluobčany. Prvním krokem k naplňování této vize bylo setkání
s Veselany nad SWOT analýzou, která odkryla silné stránky obce i její nejproblematičtější
místa a vytvořila základní osu cílů Strategického plánu obce Veselá. Ačkoliv pro vedení obce
a zastupitele nebyla zjištění nijak překvapující, definovaly se díky tomu priority,
zodpovědnost i termíny. Občané budou moci průběžně sledovat, nakolik s výstupy SWOT
analýzy současné zastupitelstvo pracuje. Nástrojem je Strategický plán obce Veselá, jenž
přehledně definuje cíle termíny a jejich naplňování.
Dalšími kroky bude spolupráce s obyvateli i při naplňování jednotlivých cílů. Budou se k nim
moci nejen vyjadřovat, ale napomáhat při jejich realizaci.
Snahou vedení obce a zastupitelstva je jednotlivé cíle postupně uvádět do praxe tak, aby
přispěly k rozvoji obce, zkvalitnily život obyvatel a naplňovaly vizi obce, kde se dobře
(vesele) žije.

21. 2. 2020 se sešlo 40 občanů obce Veselá, aby spolupracovali na přípravě strategického
plánu obce.

