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V tomto čísle se dočtete:

Vesnice roku Zlínského kraje 2022

Projekty v realizaci

Předplatné jízdné v dopravě

Zprávičky z veselské školičky

Co nového u SDH, TJ SOKOL a Unie rodičů

Program na pouť sv. Anny

 a mnohé další

Vážení spoluobčané,
letošní rok se nám přehoupl do své druhé poloviny a 
tradiční veselská pouť je za dveřmi. Doufám, že letos to 
bude bez deště a všichni budou spokojeni. 
Rád bych Vám popřál krásné prožití léta plného sluníčka 
a těším se na setkání s Vámi.    

Daniel Juřík, starosta obce     
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OBECNÍ ÚŘAD
Veselá

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, dne 14. června nás navštívila devítičlenná hod-
notící komise v rámci soutěže Vesnice roku Zlínského kraje. 
Připravili jsme pro ně zážitkovou jízdu obcí ve vozidlech fa-
vorit VB, Tatra 603 a 613, prohlídku cyklostezky a kulturně 
sportovního areálu. Dále jsme navštívili soukromou sbírku 
rádií s následnou prohlídkou školy včetně vystoupení žáků. 
Ze školy jsme se vydali přes školní zahradu do hasičské 
zbrojnice a dvouhodinovou prezentaci obce jsme zakon-
čili v Centru volného času, kde si členové komise prohlédli 
skvěle připravené prezentace spolků: Unie rodičů, TJ Sokol 
Veselá, Klubu seniorů Veselá a Mysliveckého sdružení Ve-
selá – Klečůvka. Při sledování videoprezentace o obci, kte-
rou zpracovali manželé Janíkovi, a při ochutnávce skvělých 
veselských pochutin, se komise dotazovala jednotlivých 
spolků na jejich činnost a po dvouhodinovém bohatém pro-
gramu pokračovala do nedaleké Dolní Lhoty, která rovněž 
o titul Vesnice roku Zlínského kraje soutěžila.

Chci mnohokrát poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou 
podíleli na přípravě této skvělé akce a za pomoc při pre-
zentaci, za kterou nás komise ocenila bílou stuhou. Toto 
ocenění je uděleno za práci s dětmi a mládeží. Dle slov 
členů komise ocenili v obci skvělou práci s dětmi v mnoha 
zájmových, školních a mimoškolních aktivitách, ale také se 
jim líbilo zázemí pro sport a volný čas, dále vizuální identita 
obce v podobě loga a jeho používání např. v grafické úpra-
vě zpravodaje. V neposlední řadě ocenili také přístup obce 
k udržitelnosti, odpadovému hospodářství, novým techno-
logiím a principům „chytré obce“. Já osobně jsem rád, že se 
tolik občanů ochotně zapojilo a představilo naši obec v celé 
své kráse.

VESNICE ROKU 2022
V rámci soutěže Vesnice roku (www.vesniceroku.cz) je v ka-
ždém kraji udělováno celkem pět stuh – zlatá je určena cel-
kovému vítězi krajského kola, modrá se uděluje za spolkový 
život, bílá za práci s dětmi a mládeží, zelená za péči o zeleň a 
životní prostředí a oranžová za spolupráci se zemědělským 
subjektem. Letos byly uděleny stuhy pouze tři: zlatou stuhu 
získala obec Zašová, která postupuje do celostátního kola, 
zelenou stuhu dostala obec Nedachlebice a bílou stuhou 
ocenili komisaři naši obec. Aby mohly být uděleny všech-
ny stuhy, muselo by se přihlásit 15 obcí (na každou stuhu 
alespoň 3 přihlášené obce), ale letos bylo přihlášeno pouze 
deset obcí, tak se udělovaly pouze tři stuhy a několik spe-
ciálních ocenění a diplomů za záslužnou činnost v obcích. 
Jedno z ocenění - osobnost Programu obnovy venkova ve 
Zlínském kraji - získala naše zastupitelka Jana Janíková za 
literární tvorbu, kdy komisi zaujala její publikace My z Vese-
lé. Srdečně blahopřeji.

Daniel Juřík, starosta obce

Jak Veselá v soutěži dopadla?

V loňském roce jsme Vás informovali o projektu „Vybavení 
centra volného času – Veselá 130“, v rámci kterého je již vše 
dodáno za celkovou cenu 745 tis. Kč a dotaci máme přislíbe-
nou ve výši 483 tis. Kč, přičemž navýšení ceny je způsobeno 
vzrůstající cenou všech komodit.  Centrum se díky projektu 
vybavilo audiovizuální technikou, zatemněním, ozvučova-
cí technikou, nábytkem a sportovním vybavením v podobě 
pingpongového stolu a gymnastických prvků.

Projekt ,,Prodloužení vodovodu Veselá“ je ve fázi skonče-
ného výběru dodavatele, kdy byla vybrána firma RIS-MONT 
s.r.o. za  nejnižší cenu 372 707,71 Kč včetně DPH a nyní jed-
náme o podpisu smlouvy a termínu realizace. Rád bych, aby 
se vše (vzhledem k narůstajícím cenám) podařilo zrealizo-
vat ještě v letošním roce.

Zastupitelstvo obce Veselá na svém zasedání dne 
27. 6. 2022 schválilo zadání územního plánu Veselá se vše-
mi zapracovanými připomínkami a žádostmi od občanů. 
Následný proces je: společné jednání s dotčenými orgány 
a poté veřejné projednání s občany, o kterém Vás budeme 
včas informovat.   

Daniel Juřík, starosta obce

PROJEKTY
Co se zrealizovalo a na čem se dělá?



3

Dětský den Mikroregionu Slušovicko
Dne 17. června 2022 se uskutečnilo Odpoledne s Mikroregi-
onem Slušovicko na Sokolské zahradě ve Slušovicích, které 
bylo určeno především dětem. Program byl velmi bohatý a 
vice jak dvě stovky dětí si to moc krásně užily. Každá zapo-
jená obec měla stanoviště, kde děti plnily různé úkoly, a na 
závěr dostaly malinovku a párek v rohlíku. Byla zde však i na-
bídka palačinek, cukrovinek a dobrot z udírny, kterou opět 

připravili starostové, zastupitelé a zaměstnanci obcí Mikro-
regionu Slušovicko. Děti i rodiče pobavilo klaunské vystou-
pení a po celou dobu nás odpolednem provázel DJ Březík. 
Bylo to krásné páteční odpoledne a všem, kteří se podíleli 
na organizaci za naši obec, moc děkuji. 

Daniel Juřík, starosta obce 

Foto z www.hornipodrevnicko.cz

KNIHOVNA
Co se děje v místní knihovně?
Začátkem května se u nás v knihovně natáčel krátký medai-
lonek o knihovně k příležitosti 20 let funkce Krajské knihov-
ny F. Bartoše ve Zlíně.  
S blížícím se Dnem dětí 26. 5. proběhla akce s názvem Po-
hádková knihovna. Společně jsme si s dětmi v pohádkových 
kostýmech přečetli pohádku, dvě šikovné děti zahrály na 
hudební nástroj, všichni  dostali malý dáreček a nakonec 
jsme se zvěčnili v pohádkovém fotokoutku.
15. 6. byly vyhlášeny výsledky 3. ročníku Lovců perel. Soutě-
že se zúčastnilo 13 dětí a dohromady získaly 153 perel, ne-
povinnými otázkami si lovci vydělali 163 knihožroutů, které 
si pak mohli po předání diplomů směnit za různé odměny. 
Přečetlo se 114 titulů. Některé vícekrát.
Nejpůčovanější knížky byly:
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Tatínku nezlob …. V rámci sou-
těže se půjčily 4x.
Lovci perel byli rozřazeni do kategorií:
1-3 perly: Nadějný začínající lovec knih, tento titul získali 2 
lovci,
4-8 perel: Veselý čtenář – 6 lovců,
9-12 perel: Pravý knihomol - 1 lovec, 
13 -40 perel: Nefalšovaný knihožrout -  3 lovci,
40+ perel: Knihožrout všech knihožravců - 1 lovec.
Děkuji všem za účast nejen na slavnostním předání, ale 
v celé soutěži. Na podzim nás čeká čtenářská výzva psa Ve-
selína a Lovce perel si zase zopakujeme příští rok.

27. 6. jsme v knihovně měli vyhlášení 4. ročníku soutěže 
Mladý veselský spisovatel. Konečně po 2-leté covidové 
přestávce se pomalu rozjíždíme, letos se nám sešly 3 kníž-
ky. Školákům zadám 2 témata a oni napíšou knížku, aby 
byla jak opravdická, letos jsme měli i krásná vydavatelství, 
např. Veselý dům. Shodou okolností si všichni vybrali stejné 
téma, rozhodování bylo faaakt těžké. Součástí vyhlášení je 
i autorské čtení, kdy nám každý přečte úryvek ze své knihy. 
Dětem vysvětlím, co přesně rozhodlo o vítězi, co se mi na 
každé knize líbilo. Teď budou knížky v knihovně i na zapůj-
čení a nakonec je vrátím autorům. Diplomy nám předal pan 
starosta, děti vypadaly spokojeně i s drobnými odměnami, 
které dostaly. Doufám, že spisovatelů nám bude přibývat. Já 
to říkám furt, na Veselé máme moc šikovné děti.

FB stránky knihovny

Letní otevírací doba knihovny

1. 7. - 31. 8. 2022, středa 16:30 - 18:30 hod.

Obecní YouTube kanál
Pokud jste ještě neviděli video ze života Veselanů, co jsme pouštěli hod-
notící komisi soutěže Vesnice roku, mrkněte na www.youtube.com - ka-
nál  Veselá u Zlína. Najdete tam i krátký sestřih z návštěvy komise. 



4

Pečovatelská služba Dotek ve Vizovicích
Společnost Dotek ve Vizovicích poskytuje od roku 2005 
sociální služby na Vizovicku a Slušovicku. Jedná se o po-
bytovou odlehčovací službu na dobu maximálně 3 měsíců 
a pečovatelskou službu. Prostřednictvím našich služeb po-
skytujeme podporu klientům i jejich rodinám.
Pečovatelskou službu Dotek z.ú. využívají lidé ve svém 
domácím prostředí. Pečovatelky jim pomáhají například 
s osobní hygienou, přesunem na lůžko či vozík, podáváním 
jídla a dalšími činnostmi péče. „Pečovatelskou službu po-
skytujeme 7 dní v týdnu od 7 do 19 hodin. Ke klientům jezdí-
me také o státních svátcích.“ uvedla pečovatelka Markéta.
Pečovatelskou službu Dotek z.ú. poskytujeme v ORP Vizovi-
ce – tedy v následujících obcích: Bratřejov, Březová, Dešná, 
Hrobice, Hvozdná, Chrastěšov, Jasenná, Lhotsko, Lípa, Lu-
tonina, Neubuz, Podkopná Lhota, Raková, Slušovice, Trna-
va, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice.
Pokud máte zájem o pečovatelskou službu, kontaktujte so-
ciální pracovnici Doteku na 737 024 823 nebo na socialni.
dotek@seznam.cz či socialni.dotek@ahc.cz. 

Místo auta nakoupili do Doteku ve Vizovi-
cích kompenzační pomůcky
Na přelomu roku probíhala na platformě Donio veřejná 
sbírka na automobil pro pečovatelskou službu Dotek ve Vi-
zovicích. Cílovou částku na nový automobil se nám vybrat 
nepodařilo. Od štědrých dárců jsme však získali krásných 
25 500 Kč. Z předchozí sbírky na Doniu jsme vybrali 1 650 Kč. 
Celkem tedy dárci pro Dotek přispěli 27 150 Kč. Za získané fi-
nance jsme se rozhodli zakoupit kompenzační pomůcky do 
naší půjčovny. V domácnostech klientů již slouží nový vozík, 
vysoké chodítko a toaletní židle. 
V rámci obnovy kompenzačních pomůcek jsme mohli dále 
nakoupit invalidní vozík a vysoké chodítko z projektu Konta 
Bariéry, které uhradilo pomůcky ve výši 25 000 Kč.
Všem dárcům z celého srdce děkujeme za podporu a přízeň.

DOTEK VIZOVICE

V Doteku zrekonstruují kuchyň
Díky podpoře Nadace Divoké husy a široké veřejnosti mo-
hou v odlehčovací službě Dotek ve Vizovicích zrekonstruo-
vat kuchyňskou linku.
Dobročinný knihotrh a Festivalový dobročinný knihotrh pro-
běhl od 24. 5. do 1. 6. 2022. Nakoupit knihy a podpořit tak 
vizovický Dotek mohli v Dobročinném obchůdku Dotek na 
Masarykově náměstí ve Vizovivích nebo v rámci Filmového 
festivalu pro děti a mládež v parku Komenského ve Zlíně.
„V rámci akce se nám podařilo prodat cca 500 ks knih a ča-
sopisů. Celkový výtěžek knihotrhů činí krásných 40 320 Kč.“ 
uvedla Jarmila Zatloukalová, koordinátorka Dobročinného 
obchůdku Dotek. 
Výtěžek akce bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy. Na 
rekonstrukci kuchyňské linky tak v Doteku získají 80 640 Kč.
Za velkou podporu děkujeme Nadaci Divoké husy, široké 
veřejnosti, organizaci knihomilove.cz v čelé s Igorem Dostá-
lem a také 62. Zlín film festivalu.
Podpořit činnost naší organizace můžete nákupem na www.
eshopdotek.cz nebo v kamenné prodejně na Masarykově 
náměstí ve Vizovicích.

K rozvoji vzdělávání ve školách přispívá MAS Vizovicko a Slu-
šovicko prostřednictvím místního akčního plánování. Místní 
akční plány rozvoje vzdělávání, tzv. MAPy, jak jsou takové 
projekty souhrnně označovány, jsou realizovány na území 
celé České republiky a pro plánování v území jsou nepostra-
datelné. Na území MAS „akčně plánujeme“ již od roku 2016, 
přičemž nyní jsme ukončili již druhý projekt s názvem Naše 
škola – naše radost II, který byl realizován od května 2018 do 
dubna 2022.
Během těchto čtyř let jsme spolupracovali s řediteli a pe-
dagogy mateřských a základních škol, pomáhali jim s plá-
nováním a rozvojem gramotností a poodhalovali jsme s nimi 
jejich silné a slabé stránky, problémy a plány do budoucna. 
Tvořili jsme strategické dokumenty a akční plány, které mají 
přímou spojitost s možností čerpat evropské dotace. Se-
tkávali jsme se s pracovními skupinami složených z peda-
gogů, zástupců obcí a dalších zájemců. 
Za 4 roky jsme pro pedagogy škol naplánovali a zrealizovali 
cca 40 vzdělávacích seminářů a workshopů, dvoudenní ex-
kurzi na Opavsko, pro děti a žáky mnoho programů od Malé 
technické univerzity, Sdružení D nebo Etických dílen a pro 
rodiče několik seminářů zaměřené především na výchovu 
a přípravu dětí k nástupu do 1. třídy. Pořídili jsme také sady 
robotických pomůcek (ozoboty a bee-boty), didaktické 
pomůcky (Klokanovy kapsy a Klokanův kufr), které školám 
dle zájmu zapůjčujeme. Do každé školy, která projevila zá-
jem, jsme pořídili sadu metodik Učíme se venku, kde učitelé 
najdou nespočet námětů na práci s dětmi v přírodě. Každé 
škole jsme poskytli 10 tisíc Kč na nákup libovolných vzdělá-
vacích pomůcek (v případě sloučených škol ZŠ a MŠ to bylo 
20 tisíc). V závěru projektu jsme připravili pro školy také hru 
Kyber trable, což je obměna známé hry Double, která má 
za cíl přiblížit žákům pojmy z oblasti digitálních technolo-
gií a kybernetické bezpečnosti. Tuto hru budeme školám 
dodatečně distribuovat. Poslední velkou akcí bylo uspořá-
dání festivalu IQ play ve vizovickém Domě kultury. Během 
posledního roku jsme se také intenzivně věnovali přípravě 
metodiky, webových stránek a aplikací o Valašsku a místě 
kde žijeme, které budou moci pedagogové využívat při vý-
uce. Na tvorbu „Valašska v kostce“, jak se tento sborník na-
zývá, přispěl 100 tisíci Kč také Zlínský kraj. V posledním roce 
začaly také vznikat edukační videa o tradičních valašských 
tradicích a řemeslech, které naleznete na Youtube kanále 
MAS Vizovicko a Slušovicko nebo po zadání Příběhy starých 
řemesel.

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko

Článek MAS VAS
Za čtyři roky jsme významně přispěli k roz-
voji vzdělávání ve školách
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Od 1. července zavádí Zlínský kraj předplat-
né jízdné v regionální dopravě
Zlín, 2. 6. 2022 – Ušetřete na jízdném… Zavádíme časové 
jízdné… Předplaťte si pravidelnou trasu… 
To jsou hlavní sdělení, s nimiž se nyní občané můžou setká-
vat na nejrůznějších místech souvisejících s dopravou po 
celém kraji. Lidé je najdou na zadních plochách autobusů, 
na zastávkách, na webových bannerech, na vyhledávačích 
dopravních spojení, na obrazovkách ve vlacích a autobu-
sech nebo na krajském úřadě a v čekárnách nemocnic… 
Apely upozorňují na dosud největší změnu v Integrované 
dopravě Zlínského kraje – totiž na možnost pořídit si pro 
cestování po kraji předplatnou jízdenku. Od 1. července 
2022 bude v nabídce předplatné na 30 nebo na 7 dní, poz-
ději se počítá s rozšířením nabídky.
„Zavedení předplatných jízdenek předcházely v minulých 
měsících intenzivní přípravy, které spočívaly v rozdělení 
kraje na 98 zón. Cestující si tak budou pořizovat předplat-
né jízdenky na zóny, kterými se pravidelně pohybují cestou 
třeba do práce nebo do školy. Na území zakoupených zón 
se pak budou moci neomezeně pohybovat jak vlakem, tak 
autobusem,“ představuje změny náměstek hejtmana Zlín-
ského kraje pro dopravu Radek Doležel a pokračuje: „Každá 
zóna má stanovenou cenu – výsledná cena předplatné jíz-
denky pak bude součtem zakoupených zón.“ U většiny zón 
cestující zaplatí 250,- Kč za třicet dní nebo 83,- Kč za sed-
midenní jízdenku; deset zón zahrnujících větší města v kraji 
je dražších. Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní 
jízdné většině cestujících vyplatilo už po zhruba 12 dnech, 
sedmidenní jízdné pak pátý den. 
 

Vybrané relace:

Zlín-Kroměříž přes Otrokovice – zóny 400, 405, 410, 414, 
425, 420                                         
cena 1570,- / 30 dní (jednotlivé jízdné 20 pracovních dní – 
2160,-)

Uherské Hradiště-Uherský Brod – zóny 500, 509, 490                                                                                
cena  870,- / 30 dní (jednotlivé jízdné 20 pracovních dní 
1320,-)

Vsetín-Valašské Meziříčí – zóny 460, 461, 453, 240
cena 1070,- / 30 dní (jednotlivé jízdné 20 pracovních dní 
1440,-)

Předplatné jízdenky budou vázané na krajskou kartu Zetka 
nebo kartu Moravskoslezského kraje ODISka, na níž je bu-
dou mít cestující nahrané. „Apelujeme proto na obyvatele 
kraje, kteří uvažují o předplatném jízdném, aby si kartu včas 
pořídili. Nyní ji dokonce nabízíme za zvýhodněnou cenu 
99,- korun,“ říká jednatel společnosti Koordinátor veřejné 
dopravy Zlínského kraje Martin Štěkář.

I po zavedení předplatného jízdného zůstane možnost ces-
tovat v krajské dopravě na jednotlivé jízdenky. „Bohužel mu-
síme reagovat na současnou ekonomickou situaci, proto od 
1. července nastavíme ceny následovně: nástupní sazba se 
zvýší na 11,- korun, za ujetý kilometr cestující nově zaplatí 
1 korunu a 35 haléřů,“ uvedl dále Radek Doležel. Jízdné se 
bude zaokrouhlovat dolů na celé koruny a k platbě bude 
jako doposud možné využít hotovost, platební karty, mobil-
ní telefon nebo karty Zetka či ODISka, které navíc umožňují 
zvýhodněný přestup mezi spoji, kdy cestující platí nástupní 
sazbu pouze v prvním spoji.

Veškeré informace k předplatnému jízdnému na linkách 
IDZK najdou cestující na webu www.idzk.cz, v informačních 
kancelářích dopravců a na vlakových nádražích v regionu. 
Aktuálně také probíhá informační kampaň ve větších měs-
tech v kraji, kde zájemci dostanou potřebné informace. 

Tisková zpráva Zlínského kraje

PŘEDPLATNÉ JÍZDNÉ
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ZŠ a MŠ
Veselá

Zprávičky z veselské školičky

Den naruby 
1. 4.  2022 se uskutečnila školní akce Den naruby. Učitelky se převlékly za učitele a my děti jsme zase chodily v pyžamech 
a županech. Měli jsme trička naruby anebo jsme si první dali mikinu a až pak triko. Bylo to super, měli jsme napřed matiku a 
potom češtinu. Celou 3. hodinu byla přestávka. Ve výtvarce učilo 5 dětí a všichni ostatní psali test, který spolužáci připra-
vili. Když jsme šli na oběd, tak jsme jako první měli hlavní jídlo a potom polévku. Na dveřích od jídelny byl nápis Kotelna a na 
dveřích od kuchyně Sklep. Paní kuchařka si dokonce zavolala 2 pomocníky, kteří umývali nádobí a nalévali polévku. Byl to ten 
nejlepší den, který jsem kdy zažil.  Matouš Š. (5.ročník)

Soutěžíme a kamarádíme se se ZŠ Neubuz I.
V úterý 12. 4. 2022 někteří žáci reprezentovali naši školu 
v recitační a pěvecké soutěži v Neubuzi. Ze soutěže s ná-
zvem Neubuzský skřivánek si několik našich žáků přivezlo 
krásné ceny, medaile i diplomy. Výhercům ještě jednou moc 
gratulujeme. 
Další společné setkání proběhlo v pátek 17. 6. 2022, kde jme 
poměřili síly ve sportovních soutěžích. Proti neubuzským 
žákům jsme se utkali ve dvou hrách: vybíjené a fotbale. Vel-
ká pochvala patří nejen našim sportovcům, kteří si vybojo-
vali dva krásné poháry, ale také ostatním žákům, kteří po 
celou dobu fandili. Tento den jsme si všichni moc užili!
Děkujeme našim kamarádům z Neubuze za organizaci obou 
akcí a v příštím roce se budeme těšit u nás na Veselé!

Putování do Veselé perníkové chaloupky II.
Opět po roce na naší Veselé škole proběhl zápis dětí do 
první třídy. Tento netradiční zápis se uskutečnil ve čtvrtek 
21. dubna 2022. K tomu, aby děti mohly od září usednout do 
školních lavic, musely splnit několik úkolů na pohádkových 
stanovištích. 
Mnohokrát děkuji všem zaměstnancům i žákům, kteří se na 
společném veselém odpoledni podíleli.

Den Země III.
V pátek 22. 4. 2022 jsme s našimi dětmi ze ZŠ a MŠ Veselá 
oslavili svátek Den Země. Žáci 1.-5. ročníku napsali během 
první vyučovací hodiny krásné vzkazy naší Zemi. Poté jsme 
si nasadili pracovní rukavice, vzali pytle a všichni společ-
ně šli uklízet místní les. Nejen v lese, ale i po cestě do lesa 
jsme nasbírali několik odhozených odpadků. Pytle se nám 
postupně plnily. Také děti z MŠ posbíraly spoustu odpadků 
pohozených v okolí školy. Všichni byli moc šikovní a práce 
jim šla hezky od ruky. 

I.

II.

III.

Co dělají naše děti ve škole?
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Sportovní soutěže
Ve středu 20. 4. 2022 se naši mladí fotbalisti zúčastnili tur-
naje v Lužkovicích. I přes velkou konkurenci všichni hrá-
či bojovali do poslední chvíle o umístění na stupni vítězů. 
O krásné 3. místo nás připravil smolný gól v poslední vteřině 
závěrečného zápasu. I tak jsme si turnaj skvěle užili a těší-
me se na další ročník.
V úterý 17. 5. 2022 se vybraní žáci z 1. až 5. ročníku zúčastnili 
sportovní akce s názvem Kašavský běh. Přesto, že počasí 
nebylo úplně ideální, naši běžci se jej nezalekli a do běhu 
vložili všechnu svou energii. Krásnou bronzovou medaili za 
3. místo si odvezl Olinek z 1. ročníku.

Bylinkové mámení
Naše škola se zapojila do projektu „Sběr léčivých bylin ve 
školách“ pod záštitou společnosti, která vyrábí bylinné čaje 
a sirupy. Jelikož v dnešní moderní době přichází děti čím dál 
méně do kontaktu s bylinami a nemají o nich mnoho infor-
mací, rozhodli jsme se v rámci školy o zapojení do tohoto 
projektu. Tímto bychom chtěli u dětí projevit zájem o léčivé 
rostliny a prohloubit jejich znalost nejen v poznávání, sbě-
ru, ale také v povědomí o blahodárných účincích.
Během realizace projektu proběhlo několik přednášek. Vel-
mi děkujeme paní knihovnici Čočkové za skvělou interak-
tivní besedu. Díky našemu sběru vznikla překrásná voňavá 
bylinková půda, kde sušíme všechny nasbírané léčivky. Vě-
říme, že naše půda okouzlila nejen hodnoticí komisi Vesni-
ce roku, ale také všechny návštěvníky při Dnu otevřených 
dveří.

Taneční přehlídka ve Slušovicích
Náš taneční kroužek se v neděli 29. května zúčastnil pře-
hlídky ve Slušovicích. Holky poprvé vystupovaly před cizím 
publikem a zvládly to skvěle. Předvedly tři taneční sestavič-
ky, které se naučily během letošního roku. Mají velkou po-
chvalu za reprezentaci naší školy i celé Veselé.
Děkuji Dance Křížkové za celoroční vedení kroužku a také za 
účast našich děvčat na taneční přehlídce.

Školní výlety
Během měsíce května a června proběhlo několik školních 
výletů. Všechny děti si je velmi užily!
Výlet našich školáků – Baťův kanál IV.
Na výletě jsme pluli lodí po Baťově kanálu. Bylo to hrozně 
super. Dozvěděli jsme se různé informace o kanále i o Na-
pajedlích. Byla to prostě VIP loď. Na lodi bylo všechno, na co 
si vzpomenete: záchod, bufet a super výhled. Myslím, že si 
to všichni užili. Určitě děkuji paním učitelkám za tak skvělý 
výlet. (Markéta Č.)
Výlet našich nejmenších – Zoo Zlín V.
Výlet předškoláků – Vizovice a festival IQ play VI.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 9. června proběhlo v naší škole Pasování prv-
ňáčků na čtenáře. Jednalo se o velmi slavnostní chvíli, kdy 
naši prvňáčci předvedli své čtenářské dovednosti. Pasování 
se ujala královna Petronela a princezna Martone. Velký dík 
však patří také komorné Knihomolce (paní knihovnici Sobo-
tíkové), která si připravila krásný proslov o tom, jak je čtení 
v životě důležité. 
Děkujeme všem, kteří přišli děti podpořit i všem, kteří se po-
díleli na organizaci této události.

Den otevřených dveří
Po dlouhé době se na naší škole konal Den otevřených dve-
ří. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory školy 
a školky, zavítat na naši novou bylinkovou půdu a chutnat 
dobroty z naší jídelny. 
Všem příchozím děkujeme za milou návštěvu!

Slavnostní ukončení školního roku VII.
A je to tady! Školní rok utekl jako voda a přišel čas rozdat vy-
svědčení. Slavnostního rána se zúčastnili rodiče i zástupci 
z obce. Několik žáků obdrželo také pochvaly třídního učitele 
a ředitelky školy. To bylo radosti! Rozloučili jsme se i s naším 
páťákem, kterému jsme popřáli mnoho úspěchů a štěstí na 
další studijní cestě. Proběhlo také loučení s paní kuchařkou 
Trchalíkovou, která odchází na zasloužený odpočinek do 
důchodu. Děkujeme jí za její letitou práci ve školní jídelně a 
její smysl pro humor. Dojemné loučení proběhlo i s paní uči-
telkou Pátkovou, která z našeho kolektivu odchází. Pro obě 
si žáci připravili malé dárečky a přáníčka. I jí děkujeme za pe-
dagogické vedení našich žáků. 
Nejen žákům přejeme krásné léto plné zážitků a pohody a 
od září se na všechny budeme moc těšit.

Paní učitelky a celý kolektiv ze ZŠ a MŠ Veselá

IV. V. VI.

VII.
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Zdravím Vás, všichni co právě čtete ve Veselském zpravoda-
ji, v minulém čísle jste se s příspěvkem od hasičů nesetkali, 
jelikož se u nás mnoho neudálo. Z kraje roku všechno spí a 
i my hasiči nabíráme sílu do letní sezóny. To ale neznamená, 
že odpočíváme úplně. 
Vedoucí jezdili v únoru až dubnu s dětmi do Želechovic do 
tělocvičny, kde pro děti připravovali různé pohybové ak-
tivity. V měsících dubnu a květnu naše vedoucí mládeže 
Lucie Juříková zorganizovala lekce jógy jak pro děti, tak pro 
dospělé (i pro ty, co nejsou ve sboru) pod vedením paní 
Martiny Hladké a pro velký úspěch se na podzim plánují 
další lekce. Nezapomeneme ani na jarní sběr železa, všem 
zúčastněným děkuji za pomoc. Na konci dubna jsme koneč-
ně po dvou letech uspořádali tradiční zájezd na hasičskou 
pouť na Svatý Hostýn. 
V květnu se naše děti zúčastnily soutěže „O pohár starosty 
města Slušovice“, kterému předcházel v dopoledních hodi-
nách  i „Den první pomoci“ a děti si vše mohly vyzkoušet. Ve 
Slušovicích se družstvo mladších i starších žáků umístilo na 
3. místě. 
Na soutěži v Trnavě se účastnilo jen družstvo starších žáků 
a obsadili 6. místo. Nesmím zapomenout na to, že 4. 6. pro-
běhlo ve Všemině okrskové kolo požárního sportu. Někte-
ré děti se do takové soutěže zapojily poprvé (štafeta, běh 
přes kladinu, skok přes překážku,…), byly moc šikovné a 
skončili na 5. a 7. místě, starší žáci na 2. místě. Náš vesel-
ský tým mužů zaujal příčku s 1. místem a postoupil tak na 
okresní kolo, kde se jim opět zadařilo a v srpnu nás budou 
prezentovat v kole krajském. Členové družstva mužů věko-
vě spadají ještě do kategorie dorostenců a v té nás letos 
prezentují i na Zlínské lize požárního sportu. V neděli 12. 6. 
jsme se přidali k Unii rodičů s ostatními spolky Veselé a měli 
jsme stanoviště na Procházce veselským lesem. Jak všichni 
víte, 14. 6. k nám do obce přijela hodnotící komise ze sou-
těže „ Vesnice roku“. Naše zbrojnice ráno posloužila vesel-
ským bábinkám jako zázemí, aby zde mohly připravit pohoš-
tění pro hodnotící komisi. Komise se zastavila i ve zbrojnici, 

HASIČI

Veselá
SPOLKY

ale jen na pár vteřin, kde si prohlédli vybavení garáže s klu-
bovnou a pokračovala dále za připraveným programem. Po-
slední víkend v červnu proběhla soutěž u nás na Veselé. Od 
ranních hodin soutěžily děti v soutěži „II. ročník – Memoriál 
Romana Krajíčka“ a odpoledne dospělí „ O pohár starosty 
obce Veselá“. Tady bych opět poděkovala všem zúčastně-
ným členům sboru za pomoc a průběh soutěže. Naše Ženy 
+ byly jediné ve své kategorii, muži a muži nad 35 let obsa-
dili 2. místo. Účastníme se samozřejmě i dalších soutěží, ale 
než bych vám je všechny vyjmenovala, bylo by to na dlouho.
Velmi nás těší neustálý zájem o hasičský „kroužek“ a pořád 
se nám sbor doplňuje o nové členy.
Naše zásahová jednotka letos vyjela už dvakrát a doufáme, 
že na dlouhou dobu i naposledy a všem se nějaké neštěs-
tí vyhne. Poprvé to bylo z kraje února, kdy jsme to k místu 
zásahu měli jen přes cestu k požáru a členové jednotky do 
ranních hodin drželi na místě stráž a požářiště hlídali, pro 
případné opětovné vznícení. Podruhé jsme vyjeli v červnu 
k pomoci při pátrání po pohřešované osobě. 

To je ke dnešnímu dni asi všechno, takže užívejte zbytek 
prázdnin a dovolených a na podzim se opět ozveme s nový-
mi informacemi.

Zuzana Oškerová, starostka sboru

Co se událo u hasičů?
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Pálení čarodějnic 
V pátek 29. 4. 2022 Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá uspořá-
dala pro místní děti Pálení čarodějnic. Zábavné odpoledne 
bylo plné her a tancování. Na úvod akce vystoupily naše 
malé tanečnice pod vedením Danky Křížkové. Všechny ma-
minky z Unie rodičů připravily výborné pohoštění a zajistily 
také přípravu ohně a opékání špekáčků. Děkujeme všem 
maminkám za přípravu a organizaci celé akce, kterou si děti 
velmi užily.

Malá školní olympiáda
20. 5. se na fotbalovém hřišti konala Malá školní olympiáda. 
Děti si poměřily síly ve čtyřech základních atletických disci-
plínách: běh na 100 m, běh přes překážky, skok z místa a hod 
raketkou. Školáci byli rozděleni do čtyř věkových kategorií: 
mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci. 
Všichni byli moc šikovní, ale medaile získali jen ti nejlepší. 
Počasí nám přálo, proto děti na závěr uvítaly malé vodní 
osvěžení.
Už teď se těšíme na další ročník! Sportovci, kteří nebyli spo-
kojeni se svým výsledkem, můžou celý rok trénovat.

UNIE RODIČŮ
Jaké byly akce pro děti?

Naše obecní knihovna pořádá různé akce i mimo prostory 
knihovny. Letos jsem po delší covidové době uspořádala pro 
děti BYLINKOVÉ VÝPRAVY. A díky tomu, že s paní ředitelkou 
i ostatními učitelkami z naší školy máme stejné „bylinkové 
naladění“, následovala přednáška s názvem BYLINKY VŠEMI 
SMYSLY pro děti ve škole.
Bylinkové výpravy původně měly být 4, pro velký úspěch 
jsme jednu přidaly. Probíhaly v těsné blízkosti Veselé, ať už 
v obecním lese pod Veselou nebo v místech za trafo stanicí, 
taky v horní části Veselé v lese v Novinách. Výprav se účast-
nily 2-4 děvčátka a taky psí bodyguardi – naši dva jorkšíři. 
Malé účastnice výprav si je moc užívaly a střídaly se v je-
jich opatrování. Během výprav jsme si povídaly zajímavosti 
o přírodě, učily se poznávat bylinky a ty, které jsme nezna-
ly, jsme si vyhledaly podle fotky v mobilní aplikaci. Součástí 
všech výprav byla vždy malá soutěž, které se holčičky vždy 
nadšeně účastnily. Z každé výpravy jsme si domů přinesly 
bylinky na čaj a i maminky byly překvapené, jak dobře čají-
ky chutnaly. Hodina nám vždy utekla jako voda a holčičky 
byly nadšené. V koutku duše doufám, že třeba najdu svou 
budoucí parťačku. Jedné z výprav se zúčastnili i dospělí zá-
jemci. Už se těším, až s dětmi vyrazíme na další bylinkové 
výpravy v příštím roce.
Brzy po začátku našich výprav mě oslovili z naší školy, abych 

Procházka veselským lesem
Další akcí letošního roku byla Procházka veselským lesem 
dne 12. 6. 2022. Sluníčko k nám bylo přívětivé a provázelo 
nás celým dnem. Pro děti bylo připraveno celkem jedenáct 
stanovišť, na kterých plnily úkoly, za které získaly razítko do 
své kartičky a k tomu ještě vždy odměnu. I tento rok se sešly 
děti ve velkém počtu, což nás těší.  Všem, kdo se na tomto 
dnu podíleli moc děkujeme a budeme se těšit na konání dal-
ší procházky veselským lesem.

Na závěr školního roku, v den vysvědčení, jsme pro všechny 
děti ve škole a mateřské školce připravili sladkou odměnu za 
celý školní rok ve formě zmrzliny a limonády. 

V měsíci červenci, pokud nám počasí dovolí a bude zájem, 
se uskuteční procházka dětí a rodičů, které nejsou odjety 
na dovolených a které se budou chtít potkat s kamarády. 

V posledním srpnovém víkendu se bude opět konat již tra-
diční dětská diskotéka na fotbalovém hřišti, která je tak tro-
chu i symbolem končících se prázdnin. 

Unie rodičů

BYLINKOVÉ VÝPRAVY
Letos vládnou bylinky i v knihovně udělala přednášku o bylinkách dětem ve škole. Přemýšlela 

jsem, jak děti zaujmout, protože ne každého bylinky zají-
mají. Takže přednáška proběhla hodně interaktivně ve stylu 
BYLINKY VŠEMI SMYSLY. Soutěžili jsme v hádání, z jakých by-
lin je vyrobený pleťový olej srovnáváním s vůněmi sušených 
bylinek. Poznávali jsme konzistenci bylinkových mastí i olejů 
při mazání na kůži, ochutnávali vzorky bylinkového čaje i si-
rupu. Pořád vidím ty natažené ručičky, ať už s kelímkem na 
čaj nebo sirup nebo na namazání voňavou mastí nebo ole-
jem. Povídali jsme si o tom, jakým způsobem se bylinky dají 
zpracovat a na jaký účel se používají. Děti se účastnily vel-
mi aktivně. A protože jsem přece jen knihovnice, tak jsme si 
také vysvětlili, co je to herbář a jak vzniká. Podle ohlasů dětí 
i paní učitelek se přednáška líbila a všichni jsme si ji užili.

Michaela Čočková, knihovnice
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SPOLKYFOTBAL V LETNÍ PŘESTÁVCE

Kdo nás trochu sledujete na hřišti nebo v novinách, tak 
jste postřehli, že tato před měsícem skončená sezóna ne-
byla pro nás úplně obyčejná. Jednak po pandemii se i fot-
balový život vrátil do původních kolejí a po dvou neúplných 
sezónách se tato 2021-22  odehrála kompletní jak mezi 
dospělými, tak i na úrovni mládežnického fotbalu. Sezóna 
byla pro nás úspěšná, ale i herně. Po nevýrazných výkonech 
v podzimní části soutěže a i v začátku jara se pak po poráž-
kách v Lužkovicích a v Březnici, kdy jsme vždy vedli 2:0, ale 
odjeli poraženi 4:2, karta obrátila a sezónu jsme zakončili 
nevídanou šňůrou sedmi vítězství v řadě. A nebyla to le-
dasjaká vítězství. Čtyřikrát to bylo s nulou a bezmála jsme 
v této sérii vstřelili polovinu všech branek v sezóně (34:5). 
Ztráta po podzimu na čelo tabulky byla velká, ale i tak zá-
věrečný finiš nám přinesl posun o šest příček a konečné 
pěkné třetí místo a mohli jsme se pyšnit nejlepším útokem 
v soutěži (76 branek ve 24 utkáních). Na jaře se rozstříle-
li především Tomáš Janíček (s 22 brankami druhý nejlepší 
střelec v soutěži) a Pavel Postava (14). Ze všech třinácti 
vítězství v soutěži si samozřejmě nejvíce cením toho dosa-
ženého  na začátku jara v šílené zimě na hřišti postupující 
Mladcové (1:0). Vysoko ale stavím výkon celého týmu i při 
posledním utkání ve Slavkově (6:2). Nám už šlo jen „o to“, 
uhájit 3. místo, ale domácí věděli, že bez ohledu na výsledky 
ostatních týmů mají možnost se udržet v soutěži jen když 
nás jakkoli porazí. Zvládli jsme to perfektně, od 32. minuty 
jsme celý zápas vedli a byli jasně lepší. A symbolicky se s tý-
mem brankou v 92. minutě rozloučil Antonín Burša, který se 
rozhodl od podzimu pokračovat ve Všemině.  
Nepřetržitá řada osmi sezón Veselé v krajských soutěžích 
nekončí a bude tedy i sezóna devátá.  V ní se nám vymění 
čtyři soupeři. V minulosti  několikrát Mladcová postup od-
mítla, ale tentokrát jej přijala a bude hrát o třídu výše, tedy 
v I.A třídě. Tam nahradí Fryšták, který byl poslední a po třech 
letech se k nám vrací do I.B třídy. Sestupující jsou dva. Vedle 
vzpomínaného Slavkova pod Hostýnem i Admira Hulín, která 
už v zimě odstoupila ze soutěže. A co mám informace, tak 
klub se nepřihlásil vůbec do žádné soutěže a už vůbec ne-
existuje. Tyto týmy nahradí dva nováčci. Vítězové okresního 
přeboru na Kroměřížsku (Hanácká Slavia Kroměříž B) a na 
Zlínsku (sousední Slušovice B). Čtvrtou změnou je výměna 
mezi skupinami B a C.  Ze skupiny C se po pěti letech vrací 
k nám Tlumačov a opačným směrem vedení soutěže poslalo 
Lhotu u Malenovic.
Tato zlínská skupina I.B třídy, která již po deváté se bude 
hrát i za naší účasti, je asi  ze tří skupin nejtěžší a navíc le-

tos asi i s jasným favoritem na postup (Kroměříž B), přesto 
je mezi kluby velký zájem o zařazení právě do této skupiny. 
Letos se o 14 míst ucházelo celkem  19  týmů.  Nejhůř kou-
sali vidinu dalšího roku na Valašsku v Příluku. Dalším, stej-
ně postiženým je Dolní Lhota, ale u té jako u nováčka přeci 
jen převládá radost z postupu. Ono je opravdu příjemnější a 
hlavně levnější jet 8x za sezónu hrát do Zlína než do Horní a 
Dolní Bečvy nebo do vesnic ze Valašským Meziříčím.  Těžko 
předpokládat kdo v příštím červnu postoupí nebo sestoupí, 
ale je pravděpodobné, že Příluky a Dolní Lhotu na Valašsku 
za rok vystřídá některý z týmů ze severovýchodního okraje 
Zlína (Fryšták, Kostelec, Lužkovice, Slušovice B nebo i my).
Příjemný závěr v I.B třídě nám pokazila situace v našem B 
týmu dospělých.  Zájemců hrát v tomto týmu každým rokem 
ubývá a místo toho, aby ti lepší se postupně přesouvali do A 
týmu, tak je tomu naopak a týden co týden muselo v posled-
ní době i pět hráčů hrát o víkendu za oba týmy a nebo jsme 
přemlouvali k restartu kariéry hráče, kteří už několikrát po-
věsili kopačky na hřebík (Viktor Nemeh, Petr Řihák, Ivan Ma-
cík a další). Všechny nás to mrzí, ale po třiceti letech jsme 
byli donuceni pro nedostatek vlastních hráčů B tým zrušit a 
už nepřihlásit do soutěže. 
Situace není růžová ani pro příští roky. Dorostenců nemáme 
tolik, abychom postavili do soutěže vlastní tým a tak i v dal-
ším roce těmto klukům umožníme hrát v okolí (Zlín, Slušo-
vice, Lípa apod.). V mladších kategoriích je to o něco málo 
lepší, ty už všechny obsadíme a přihlašujeme do soutěžní 
sezóny 2022-23. I když zase ve sdružení se Slušovicemi.  
Letos měli na počet dětí převahu naši žáci v  kategorii mlad-
ších a uhráli ve své skupině pěkné druhé místo.  V kategorii 
starších žáků bylo zase více hráčů ze Slušovic. Letos by se 
to mělo více vyrovnat. V žákovských soutěžích se v okrese 
příliš situace nemění a týmů neubývá, takže zase naše žáč-
ky čekají zápasy se soupeři relativně blízkými, od Vizovic po 
Zlín. Paradoxně nejdál budou jezdit ti nejmladší, přípravka 
Tomáše Křížky. Ti mají letos výjimečně soupeře i z Mysločo-
vic a Žlutav.  

Soutěže letos začínají první srpnový víkend a pro nás i pro 
vás tím nej nej derby – na Veselou přijedou Lužkovice. Bude 
to v neděli 7. srpna v 17.00, tak přijďte se podívat a veselské 
fotbalisty povzbudit hned na vstupu do sezóny.
V našich propagačních  skříňkách se budeme snažit, abys-
te vždy našli včas naše výsledky i program na následující ví-
kend. Budeme jen rádi, když se vaše děti i aktivně zapojí do 
žákovských fotbalových tréninků a utkání.  Přijďte mezi nás. 

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

Muži B  - 18. 6. 2022 na Veselé po historicky posledním (zatím) svém soutěžním utkání

Jak si vedou naši fotbalisté?

Muži A  - 19. 6. 2022 po posledním utkání ve Slavkově p. H.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

květen
Vojtěška Večeřová   75 let

Hana Odložilíková   50 let

červen

 Josef Lukeš   70 let

Jiří Horký   60 let

Ladislav Stopka   60 let

červenec

František Ševců   65 let

Ivo Čoček   55 let

Martin Valerián   50 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví!

NAROZENÍ

Sára Babáčková

Magdaléna Ptáčková

Natali Blanařová

Soňa Šarapova

ÚMRTÍ

Zdeněk Mizera

Alois Krajča

Miroslav Ševců

Radek Krajča

Komunální volby do zastupitelstev obcí se budou 
konat ve dnech 23. a 24. září 2022. Ve Veselé bude 
volební místnost umístěna v klubovně Sboru dobro-
volných hasičů v budově č. p. 130.

Program na pouť sv. Anny

22. a 24. 7. 2022

parkoviště u pizzerie

Pátek 22. 7. 2022

20:00 
tradiční pouťová zábava se skupinou CLERA, kterou 
zajišťuje SDH Veselá  

Neděle 24. 7. 2022

11:00 
bohoslužba v kapli sv. Anny

13:30 - 18:30
nafukovací atrakce pro děti, cukrová vata, bohaté 
občerstvení včetně pochutin ze zvěřiny, které zajiš-
ťuje MS Veselá - Klečůvka

15:00 - 18:00
dechová hudba Frajárenka z Bílovic u příležitosti 615 
let od první písemné zmínky o obci Veselá
oslava ocenění Bílé stuhy Zlínského kraje

Obecní kalendář 2023
Jako každý rok, i letos pro vás připravujeme obecní kalendář. 
Napadlo nás, že bychom na příští rok vydali kalendář se sva-
tebními fotografiemi Veselanů. K tomu budeme potřebovat 
Vaši spolupráci. Prosíme Vás o dodání svatebních fotografií  
(pouze foto na šířku) Vás, Vašich dětí, rodičů či prarodičů. 
Fotografie s popiskem datum konání svatby a jméno no-
vomanželů zasílejte na email cockova.k@gmail.com anebo 
doneste osobně na OÚ a my si ji oskenujeme. 
Děkujeme za pomoc!

Kateřina Winkler, zastupitelka 




