
ZPRAVODAJ
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V tomto čísle se dočtete:

Změny místní úpravy komunikací

Projekty na letošní rok

Výroční zpráva lesního hospodářství 

Zprávičky z veselské školičky

Co nového v TJ SOKOL Veselá

 a mnohé další

Vážení spoluobčané, 
jarní teploty a slunné dny, které nás vytáhly ze svých 
domovů na jarní procházky, byly sice nahrazeny koncem 
března studeným a ne moc vlídným počasím, ale to pro-
stě k tomuto období dle pranostik patří. Důležité je, že 
po dvou letech můžeme velikonoční svátky prožít dle li-
bosti a bez významnějších omezení. 

Přeji Vám proto, jménem svým, zastupitelstva i zaměst-
nanců obce Veselá, pohodové a krásné prožití veliko-
nočních svátků, dětem bohatou pomlázku a Vám všem 
svěží jarní dny.

Daniel Juřík, starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD
Veselá

Vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o nových změ-
nách v dopravním značení některých místních komunikací, 
dopravě v naší obci a stále více se vyskytujícím vandalismu.
• Na žádost občanů a po konzultaci s Odborem dopravy 
bude pro zvýšení bezpečnosti provedeno nové vodorov-
né a svislé dopravní značení v místní části Žleb a zjed-
nosměrněny místní komunikace směrem od Vrlového a 
Petruželkového  ke kapličce.
• Komunikace směrem na Hvozdnou - stále více občanů 
nás upozorňuje na její nevyhovující stav. Tato komunikace 
je vedena pouze jako účelová komunikace k zemědělským 
účelům, není v majetku obce a do katastru obce Veselá pa-
tří pouze k ,,lesíku“, dále je katastr obce Hvozdná. Bohužel 
se tato komunikace stala velkou zkratkou i pro velkotonáž-
ní vozidla, která nerespektují dopravní značení a značně 
ji poškozují. Proběhla schůzka za účasti Odboru dopravy, 
zástupců obcí, firmy NVB LINE a k žádosti na nové omeze-
ní průjezdnosti se bude vyjadřovat i Policie ČR. Po domluvě 
starostů obcí Veselá a Hvozdná by měli nejnutnější opravy 
(oprava výtluků) provádět organizátoři automobilových zá-
vodů.

Slovo místostarosty
Změny místní úpravy komunikací, doprava
a vandalismus v obci

čekají nová jednání a práce, aby se nám podařilo dokončit 
i 2. etapu průtahu obcí. Zkusme si prosím vážit všeho no-
vého, co se nám daří v obci vybudovat, opravit nebo pořídit.

• Vandalismus v obci - v poslední době dochází k nárůs-
tu vandalismu v obci a poškozování obecního majetku. Po 
zkušenostech, kdy jsme se pokoušeli s některými pachateli 
přestupků domluvit rozumnou formou na odstranění vznik-
lých škod a nedocházelo k nápravě, rozhodlo se zastupitel-
stvo obce předávat všechny nové zjištěné případy k doře-
šení na Policii ČR.   

Přeji Vám všem příjemné prožití velikonočních svátků, ve-
selským klabáčům pěkné počasí a koledníkům bohatou po-
mlázku.

Tomáš Dujka, místostarosta obce

 

• Doprava v obci - stále více dochází k nárůstu projíždějí-
cích vozidel, jelikož se naše obec stala pro některé motoris-
ty zkratkou při cestách. S tím souvisí čím dál větší nedodržo-
vání silničních předpisů (zvláště rychlosti) a bezohlednosti. 
Zastupitelstvo obce proto zvažuje, že požádá Policii ČR 
o provádění namátkových kontrol na měření rychlosti v obci.
• Parkování a jízda po chodnících - v minulém roce jsme 
úspěšně zkolaudovali 1. etapu průtahu obcí. Někteří řidiči 
používají chodníky (nové i starší) jako další jízdní pruh či do-
konce parkoviště a tímto jednáním dochází k jejich poško-
zování, jelikož chodník není na toto zatížení dimenzovaný a 
jeho hlavním účelem je sloužit hlavně chodcům. Nyní nás 

Důležité oznámení obce Veselá ohledně 
svozu odpadu
V letošním roce se už nevydávají svozové známky na ná-
doby na směsný komunální odpad. Každá nádoba má být 
označena štítkem (většinou na zadní straně nádoby) a či-
pem. V případě výměny a poškození nádoby nebo čipu je 
nutné zajít na Obecní úřad a nahlásit tuto skutečnost. Po-
stup náhrady/výměny a označení nádob od svozové firmy 
byl popsán v minulém zpravodaji.  

Upozornění
Ve dnech 20. 4., 26. 4., 9. 5. 2022 bude prováděna vel-
koplošná deratizace obce Veselá.
Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s.r.o., která pro-
vede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybra-
ných objektů. 
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodav-
ců i v okolí obytných domů a v hospodářských stave-
ních, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání 
pobytu hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte 
se přímo na pracovníky jmenované firmy anebo nahlas-
te své požadavky na úřadovnu, aby bylo zabezpečeno 
komplexní ošetření obce.  

Deratex, spol. s.r.o.
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Projekty
Co se nového chystá?

V minulém zpravodaji jsem popisoval rozpracované a plá-
nované akce, na což bych rád nyní navázal a seznámil vás 
s jejich současným stavem:
1) Poslední březnovou sobotu proběhla ve spolupráci se za-
stupiteli, místní školou a seniorkami výsadba 17 ks javorů 
malokorunných a jedné lípy podél cyklostezky. Jednalo 
se o  velmi hezkou akci napříč věkovými skupinami. Všem, 
kteří se zapojili a jakkoliv se podíleli, moc děkuji za společné 
zvelebování obce. Vážím si toho, že si lidé i v dnešní době 
najdou čas a mají chuť vytvářet hezké a funkční životní pro-
středí.
2) Projekt „Čerpací stanice odpadních vod Veselá – Žleb“ 
- zde se stavební práce po zimě opět rozběhly a začátkem 
června by mělo být hotovo. 
3) Získali jsme stavební povolení na vodohospodářskou 
stavbu s názvem „Prodloužení vodovodu Veselá“. Jedná 
se o lokalitu Drahy, kde bude řešeno prodloužení vodovodu 
v délce 90 m řízeným protlakem pro potenciální výstavbu 
rodinných domů.
4) Zastupitelstvo obce Veselá rozhodlo o finanční investici 
na pořízení nového sanitárního kontejneru s odděleným 
WC zázemím pro muže a ženy a kiosku (skladového kon-
tejneru) s výdejním okénkem. Toto zázemí bude umístěno 
u  pergoly na hřišti a jistě zde najde uplatnění pro konání 
mnoha kulturně sportovních akcí obce a spolků. 
5) Odpadové hospodářství – připravujeme projekt „Re-U-
se centrum obce Veselá“, který bychom rádi získali v rámci 
dotací z Operačního programu Životní prostředí. První část 
projektu se soustředí na vytvoření sběrného místa, které 
se dle Územního plánu obce Veselá bude nacházet za obcí, 
směrem na Hvozdnou před odbočkou k lesu.  Již začátkem 
roku jsme požádali o bezúplatný převod od Státního po-
zemkového úřadu do vlastnictví obce, abychom s pozem-
kem mohli takto disponovat. Druhá část projektu bude za-
měřena na vybudování Re-Use centra. Jedná se místo, kam 
můžete bezplatně odevzdat drobnější funkční předměty 
z vaší domácnosti, které byste jinak vyhodili. Takto je mů-
žete snadno darovat, aby posloužily ještě někomu jinému. 
Centrum má být umístěno na Záhumení, kde parkujeme a 
skladujeme kontejnery. Nyní se k němu řeší projektová do-
kumentace a potřebná povolení. 

Daniel Juřík, starosta obce

Lesní hospodářství
Výroční zpráva za rok 2021 

Vážení členové zastupitelstva obce Veselá,
podle LHP se nacházíme v posledním, tj. 10. roce dese-
tiletého období. Dovolil bych se ho zhodnotit jako dobré 
(kůrovcová kalamita; sucho; škody zvěří; dotace atd.).
Data z LHP: Bylo vytěženo celkem 306 m³ dřevní hmoty. 
Dřevinná skladba těženého dřeva: SM 64 m³; BO 213 m³; MD 
4 m³; DB 14 m³; HB 2 m³; BŘ 1 m³; BK/JS 8 m³. 
Rozložení loňských těžeb dle druhu je následující: 218 m³ 
mýtní a předmýtní úmyslná těžba; 88 m³ mýtní a předmýtní 
nahodilá těžba. 

Celkem tržby 2021
771 942 Kč – prodej dříví, samovýroba, dotace 

Celkem náklady 2021        
372 545 Kč – těžba, přibližování, OLH, pěstební práce 

HV 399 397 Kč

Celkový prodej z odvozního místa – 423 m³. Co se týká 
odběratelů je zde zastoupeno spousta různých velkých a 
malých pilařských středisek. Za uplynulý rok máte vše v po-
řádku uhrazeno.
Průměrné zpeněžení tohoto roku bylo dosaženo výsledku 
1 546 Kč/m³. Toto zpeněžení je způsobeno lepší cenou dře-
va oproti předchozímu roku, ale i zde je zpeněžení ovlivně-
no množstvím samovýroby občanů Veselá.
Co se týká občanů Veselé, jsou jejich požadavky na palivo-
vé dříví ať už prodejem v m3, nebo prostorových metrech 
v hráních plněny přednostně.
První zalesnění bylo provedeno na 0,45 ha nových kultur. 
Na těchto plochách bylo vysázeno  2 975 ks sazenic. Podle 
dřevin bylo nejvíce sazenic DB 100 ks; BK 2 700 ks; SM 175 
ks. 
V roce 2021 bylo za pomocí místního mysliveckého sdružení 
zalesněno 200 ks v rámci brigády, které myslivci zorganizo-
vali. Tlak zvěře na čerstvě zalesnění kultury neustále sílí. 
Dotace byli v roce 2021 poskytnuty v celkové výši: 
117 941 Kč. Jedná se o státní dotace.
Nadále pokračuje povinnost pro vlastníka lesa vést tzv. 
Systém náležité péče. Žádám, aby se do zápisu zastupitel-
stva zanesl bod o systému náležité péče.

Stručný výhled na rok 2022:
Nový LHP zhotovený p. taxátorem počítá s decenální těž-
bou cca 15 098 m³. Samozřejmě stejně jako v minulém de-
cenálním plánu vlastník není povinen těžit na maximum. 
Odvěká lesnická pravda říká: že dřevo roste na dřevě. Do-
poručoval bych pokud nebude problém s nahodilou těžbou 
(kůrovec, sucho borovice atd.) jít cestou probírek a před-
mýtních výběrů a uvolňování přirozeného zmlazení.
Předpoklad těžby na rok 2022 cca 700 m³ (z toho cca 
450  m³ probírky, zbytek dodělání uvolnění zmlazení z jara 
2021 + pokračování v uvolnění zmlazení v lokalitě noviny pod 
závorou). Předpokládané příjmy včetně dotací 850 000 Kč; 
náklady 450 000 Kč. HV 400 000 Kč.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce za kvalitní spo-
lupráci, při vytváření podmínek k mé práci. Také bych chtěl 
poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří se spolu se 
mnou zasloužili o výsledek za minulý rok.

Děkuji za pozornost a do další společné činnosti přeji hlav-
ně zdraví.
S pozdravem LESU ZDAR,     

Ing. Radek Hefka, správce lesa
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ZŠ a MŠ
Veselá

ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Veselá výuka v naší škole I.
I v novém kalendářním roce jsme započali výuku zve-
sela. Naši prvňáčci se již ve škole zabydleli a dělají ob-
rovské pokroky. Starší děti se učí vyjmenovaná slova, 
vzory podstatných jmen, v matematice stále procvi-
čujeme počítání a čtvrťáci se již seznamují se zlomky. 
Učíme se názorně, hravě a často při výuce využíváme 

všechny smysly. Rozvíjíme se také v digitálních a in-
formačních technologiích, zvládáme programovat 
Bee-bot včelky a také malé roboty Ozoboty. Jak nám 
to pěkně jde, můžete vidět na fotografiích.

A teď učíme my!
Poslední lednový den si žáci 3., 4. a 5. ročníku připravili 
program pro děti 1. a 2. ročníku. Celý den jsme nazva-
li A teď učíme my! Všechny starší děti se zapojily do 
přípravy výuky pro mladší spolužáky, na které čekalo 
celkem 5 stanovišť s různými úkoly. 

Pololetní vysvědčení II.
Pololetí uteklo jako voda a 31. 1. 2022 jsme dětem roz-
daly vysvědčení. Během prvního půl roku se všem žá-
kům velmi dařilo a všichni si vysloužili velkou pochva-
lu.

Plavecký výcvik III.
Žáci naší veselé školy absolvovali plavecký výcvik, 
který trval od konce listopadu až do začátku února. 
Na všechny děti čekalo celkem 10 plaveckých lekcí. 
Během kurzu se všichni učili nové plavecké techniky, 
zdokonalovali se v tom, co už umí, a také si povídali 
o bezpečnosti u vody. Žáci se naučili plavat kraul, prsa 
i znak. Všichni se postupně zlepšovali a byli velmi ši-
kovní.  Proto na závěr výcviku obdrželi „mokré vysvěd-
čení“, které všem udělalo velikou radost.

Dětský karneval
V neděli 20. 3. 2022 Unie rodičů pro děti uspořádala 
karneval, kterého se zúčastnilo mnoho dětí. Bylo zde 
k vidění spoustu krásných masek. I letos si maminky 
pro děti připravily různé soutěže a nechyběla ani tra-
diční tombola. Velkým překvapením bylo vystoupe-
ní dětí tanečního kroužku, který při škole vede paní 
Dana Křížková. Holkám se vystoupení moc povedlo a 
sklidily zasloužený potlesk.

Pravidelné návštěvy knihovny IV.
Děti z mateřské a základní školy se zúčastnily něko-
lika besed v místní knihovně. Mnohokrát děkujeme 
paní knihovnici Sobotíkové za spolupráci a za čas, 
který dětem věnuje.

I.

II.

III.
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IV. V. VI.

Březen plný akcí V.
V měsíci březnu jsme se zúčastnili spousty skvělých 
kulturních akcí a vědomostních soutěží. Naše děti se 
zapojily do celostátní matematické soutěže Klokan, 
do ekologické soutěže Poznej a chraň a ve středu 
30.  3. jsme pro děti uspořádaly školní kolo recitační 
soutěže. Nejlepší recitátoři z každého ročníku nás bu-
dou reprezentovat v meziškolní soutěži v Neubuzi.
Další skvělé zážitky jsme získali na výchovném kon-
certě „Děti dirigují“ a festivalu IQ play, kde jsme se se-
známili s velkým množstvím nových logických a des-
kových her. 
Děti mateřské školy společně s prvňáčky a druháčky 
zhlédli divadelní představení O skřítkovi a pohodlném 
autíčku.
V posledním březnovém týdnu jsme ještě zvládli ab-
solvovat interaktivní preventivní programy, které byly 
zaměřeny na posílení přátelství, rozvoj vyjadřovacích 
schopností a empatického vnímání. Pro mladší děti 
měly lektorky ze Sdružení D z Olomouce připraven 
program Méďové, starší děti se zúčastnily lekce Kryš-

tofe, neblbni! Všichni žáci se aktivně zapojovali a byli 
velmi šikovní.

Naši předškoláci VI.
Naši předškoláci se pilně připravují na nástup do ško-
ly a dokonce již absolvovali první vyučovací hodinu 
s paní učitelkou Marťou. Brzičko je čeká zápis do 1. tří-
dy, srdečně jste všichni zváni! Více informací nalezne-
te na přiloženém plakátě.

Sázení stromů
V sobotu 26. 3. 2022 se na Veselé uskutečnila velká 
společná akce – Sázení stromů. Obec ve spolupráci 
se školou se rozhodla vysázet 17 krásných javorů ko-
lem místní cyklostezky. Počasí nám konečně přálo, a 
tak jsme se sešli v hojném počtu. Do práce se zapojili 
úplně všichni, od našich nejmenších, až po naše milé 
důchodkyně, které s mužskou dopomocí zvládly na 
začátku stezky vysadit majestátní lípu.
Obrovské poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zapojili do přípravy a realizace této vyda-
řené události.

Petra Slováčková, ředitelka školy
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SPOLKY
Veselá

Fotbal na prahu jara 2022
Uplynuly čtyři měsíce, co jsem vám tady psal o fotbalu na 
Veselé. Moc se toho nezměnilo, ani ve fotbalu, ani kolem 
nás. Doba je nejistá až špatná, ještě pořádně netušíme,  
jestli jsme se na dobro nebo alespoň do podzimu zbavi-
li covidu a k tomu nám přibyli vrásky z vojenské situace na 
Ukrajině. Psát a hlavně číst teď proto něco o fotbalu je tak 
trochu mimo mísu, na vedlejší koleji. Ale slyšel jsem to už 
několikrát jak z médií, tak i kolem sebe, že by měl člověk pro 
svůj psychický stav umět občas vypnout od běžných den-
ních starostí, nepustit si některý den zpravodajský kanál 
v TV, nebrouzdat po sociálních sítích a nehledat tam info 
o hrůzách posledních   dnů. V této terapii si proto dovolím  
vám pomoct a v dalších pár řádcích se pokusím, abyste na 
chmurné chvíle života zapomněli.
Dva předchozí ročníky regionálních fotbalových soutěží se 
nedohrály. V jarních měsících let 2020 a 2021  se amatérský 
fotbal nehrál. Až letos snad budeme mít všichni co regio-
nální sport děláme a sledujeme, to štěstí, že naplánovanou 
soutěž celou odehrajeme a v neděli 19. června ji budeme 
moci slavnostně uzavřít s konstatováním, že náš osmý rok 
v krajských soutěžích dopadl úspěšně a už se budeme moci 
těžit na rozjezd toho devátého. 
Ano, letí to. Už to bude osm let, co nám byl v létě 2014 nabíd-
nut postup z 2. místa do krajských soutěží. Celou tuto dobu 
hrajeme ve stejné soutěži. I.B třída, skupina B, tzv. Zlínská.  
Nebo se jí také přezdívá Podřevnická a nebo Trolejbusová 
liga, jelikož většina klubů hrajících tuto soutěž má sídlo ve 
Zlíně a blízkém okolí. Letos např. jen tři kluby ze třinácti ne-
sídlí v blízkém okolí Zlína  -  Chropyně, Holešov a Slavkov pod 
Hostýnem.
V pěti kompletně odehraných ročnících jsme se postupně 
umístili na 7. – 9. – 6. - 2. - 6. místě ze  14-ti účastníků, tedy 
většinou ve středu tabulky. V nedohraném ročníku 2019-20 
se hrála jen podzimní část soutěže (13 utkání) a to byl  také 
náš nejhorší půlrok v I.B třídě. Získaných 15  bodů stačilo jen 
na 11. místo. V minulém ročníku 2020-21 se dokonce odehrá-

lo jen 8 utkání. V těch se nám dařilo výrazně lépe a 16 bodů 
nás vyneslo na  5. místo, když jsme skončili jen čtyři body ze 
vedoucí Chropyní.
Celkem jsme v I.B  již odehráli přes 165 utkání, z toho 77 ví-
tězných s celkovým skóre 343:309, když nepočítám ty tři  
za kontumační vítězství s Hulínem před 4 lety. Takže brzy 
oslavíme střelce 350. branky Veselé v I.B třídě. A kdo těch  
branek v dresu Veselé dal za ty roky nejvíce? Nejúspěšnější 
střelec už v týmu není, je jím Roman Manďák s 47  branka-
mi. Šanci jej přeskočit má už asi jen Petr Dlouhý, který zatím 
dal jen o 2  branky méně. Ale v poslední době už moc nena-
stupuje. Kromě toho, že je často zraněný, tak po skončení 
vysoké školy zůstal pracovat i bydlet v Praze a na Veselou 
už se tak často nedostane. Přes 20 gólů mají na svém kontě 
už jen Tomáš Dujka (35), Milan Šumšal (26) a Tomáš Divoký 
(20). Tomáš Dujka nejen, že je celých 8 let hrajícím trené-
rem týmu, ale také jediným, kdo dal alespoň jeden gól v ka-
ždém ročníku. 
Před letošním ročníkem se nepostupovalo, ani nesestupo-
valo, jen se soutěže doplnily všude na 14 účastníků a roz-
běhly se v srpnu 2021 stávající krajské fotbalové soutěže. 
Do naší skupiny poskočila z okresu  Lhota u Malenovic jako 
jediný nováček (nahradili Luhačovice B). Do jarních odvet, 
ale už v naší skupině B nenastoupil klub Admira Hulín. Admi-
ra  doplatila na příliš úzký kádr hráčů a ze soutěže se odhlá-
sila. Je čeká vysoká pokuta a nás o jeden jarní zápas méně.  
Konkrétně to měl být náš poslední domácí zápas  11. června. 
Hulín je tak prvním jistým sestupujícím a všechny jeho do-
savadní výsledky v tomto ročníku se anulovaly.  
Jarní odvety se rozehrály v poslední březový víkend. Nemá 
smysl Vám sem dávat momentální tabulku soutěže, jelikož 
v době, kdy budete Veselský zpravodaj vytahovat v poštov-
ních schránek a číst jej, tak už bude  soutěž o dvě kola dál 
- v sobotu  2. 4. to byl náš zápas na Mladcové, s vedoucím 
týmem průběžného pořadí a další sobotu 9. 4. domácí utká-
ní s Holešovem B, který má momentálně stejně bodů jako  
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Veselá (17) a jen díky lepšímu rozdílu vstřelených a obdrže-
ných branek je v tabulce před námi (8.místo). 
Pohyb v kádru veselských hráčů byl v posledních letech 
minimální. Výrazně jsme posílili už před pandemií, to se do 
oddílu vrátil Milan Šumšal a přišli dva ofenzivní tahouni, Pa-
vel Postava a zejména Tomáš Janíček. V posledních dvou le-
tech už jen počítáme ztráty. S fotbalem úplně skončil David 
Sokol, dlouhodobě mimo region jsou František Žůrek a Da-
vid Dlabaja. Podobně je na tom i Jana Žaludek, o Petru Dlou-
hém už byla řeč.  Proto  netrpělivě vyhlížíme mladé kluky, 
kteří by doplnili nejmladší generaci v týmu – Michala Střílku 
(2001) a Ondry Tkadlece (2002) a Ševčíka (2003). Dorost 
ale vlastní v posledním období nemáme, ti lepší kluci hostují 
ve Slušovicích a ve Zlíně, ti výkonnostně slabší s fotbalem 
skončili. Jiní dali přednost hokeji nebo florbalu. 
Před  jarními odvetami jsme sehráli čtyři přípravná utkání 
na umělé trávě v Luhačovicích a na zlínské Vršavě -  Šumice 
(I.A) 3:2, Štípa (OP)  10:1, Slušovice A (KP) 0:8, Slušovice B 
(OP) 3:1.  
Mírný a suchý průběh zimy a zejména  února a března nám  
umožnil zahájit jarní soutěž v termínu (27.3.) a na kvalitním 
domácím trávníku, o který se stále pečlivě stará Tomáš Ga-
jdošík. Spolu s Tomášem Dujkou mají největší zásluhu na 
tom, jak náš areál vypadá a že nám jej soupeři často závidí. 
Oběma patří velký dík za odvedenou práci ve jejich volném 
čase. 
Poděkování patří určitě také všem trenérům naší mládeže. 
Přitom jak mládeže, tak i trenérů máme méně než bychom 
si přestavovali.  Proto také žádný z mládežnických týmů ne-
máme v soutěžích samostatně (kromě přípravky) ale vždy 
ve sdružení s jinými oddíly z okolí.  V letošním roce jsme se 
stejně jako vloni domluvili na spolupráci se slušovickým od-
dílem jak v kategorii žáků, tak i  dorostu. Jen přípravku máme 
trenérsky i hráčsky pokrytou z vlastních zdrojů a zde je bu-
doucnost veselského  fotbalu, bohužel ještě dost vzdálená.
Jak se nám naše práce daří se přijďte podívat i po veliko-
nocích. V našich propagačních   skříňkách najdete vždy 
program na následující víkend. A v týdnu můžete sledovat  
přípravu a zápasy těch nejmenších v žákovských kategori-
ích. Budeme jen rádi, když se vaše děti i aktivně  zapojí do 
žákovských fotbalových tréninků a utkání.  Přijďte mezi nás. 
Vážení naši příznivci a všichni Veselané, za náš fotbalový 
oddíl  Vám všem přeji příjemné a klidné prožití velikonočních 
svátků.  

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

Vladimír Ševců   90 let

Ludmila Křížková   75 let

Jindřich Bednařík   75 let

Emil Gerych   75 let

Jiří Chaloupek   70 let

Ludmila Dujková   60 let

Kateřina Bodláková   50 let

Tomáš Kocurek   50 let

únor

Ludmila Křížková   85 let

Josef Krajíček   75 let

Anna Dostrašilová   60 let

Jindra Ševců   55 let

březen

Ludmila Oškerová   92 let

Ludmila Vrchovská   85 let

Františka Žůrková   70 let

Jarmila Kohnová   70 let

Olga Juříková   70 let

Ludmila Stopková   55 let

Milan Válek   55 let

duben

Libuše Julinová   91 let

Vladimír Holík   75 let

Miroslava Gerychová   75 let

Dagmar Čurdová   65 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví!

ÚMRTÍ
Josef Bodlák

Jaromír Divilek

Ivana Cholastová




