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V tomto čísle se dočtete:

Výsadba obecního sadu

Lednové setkání s občany

Co nového v knihovně

Zprávičky z veselské školičky

Činnost hasičů, fotbalistů a Unie rodičů

Pozvánky na akce

 a mnohé další

Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží, čekají nás Vánoce, při-
nášející pohodovou atmosféru, kdy se setkáváme s ro-
dinou a přáteli, rekapitulujeme uplynulý rok a plánujeme 
budoucnost.
Chtěl bych Vám všem popřát jménem svým, zastupitelů 
a zaměstnanců obce, krásné a příjemné vánoční svátky, 
a hlavně zdraví, pohodu a optimismus v novém roce. Tě-
ším se na setkání s Vámi u novoročního ohňostroje.   

Daniel Juřík, starosta  
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Možná nevíte, že:
- obecní kalendář pro rok 2023 je nazván „Veselané v 
chomoutu“ a zastupitelstvo Vám jej doručí domů. V pří-
padě nepřítomnosti, budete mít v poštovní schránce 
lístek a s ním si budete moci vyzvednout kalendář na 
obecním úřadě Veselá,
- letos jsme přivítali 13 nových občánků obce Veselá,
- starosta ve spolupráci s matrikou Slušovice oddal v 
roce 2022 tři manželské páry,
- TJ Sokol má opravenou diváckou tribunu, nové pose-
zení pod pergolou,
- Mobilní rozhlas v telefonu - ještě pořád se můžete při-
hlásit a zaregistrovat k odběru novinek, zpráv a hlášení 
obecního rozhlasu,
- již je celá obec kompletně odkanalizována na ČOV Slu-
šovice,
- vzrostlý strom vyrobí denně kyslík pro 50 lidí a pohltí 
22 kg CO2 ročně a nejen proto sázíme stromy.

OBECNÍ ÚŘAD
Veselá

Obecní zastupitelé se dlouhodobě zabývají veřejným 
prostorem na Veselé. V současné době má obec dvě pro-
stranství, vybízející k revitalizaci – náves „Sousedíkovo“ a 
nedokončený kulturně-sportovní areál u fotbalového hřiš-
tě. Stále se tak rozvíjí diskuze o tom, jak by měla tato mís-
ta společného setkávání obyvatel vypadat.  Protože však 
budou sloužit především vám, rádi bychom v polovině led-
na 2023 uskutečnili pracovní setkání nejlépe se zástupci 
všech generací Veselanů.  Za přítomnosti architekta si vy-
měníme názory, sepíšeme vaše podněty, zkušenosti a ná-
pady, a vytvoříme plán revitalizace veřejného prostoru Ve-
selé, do jehož naplňování se co nejdříve pustíme. Budeme 
se tedy těšit na viděnou!

Jana Janíková, zastupitelka

Školní zastávka pod Veselou
Stížnosti od občanů ohledně nezastavování řidičů auto-
busů na zastávce před křižovatkou pod Veselou byly pro-
jednány s přepravcem a koordinátorem veřejné dopravy 
Zlínského kraje. Ten se hájí, že řidiči nemají v systému tuto 
zastávku vedenou a tudíž nemají povinnost zde zastavovat. 
Dohodli jsme se proto, že podáme žádost koordinátorovi 
na zařazení této zastávky do jízdních řádů s novým názvem 
„Pod Veselou“ a v rámci aktualizace bude zde spoj jedoucí 
do Slušovic zastavovat. Tuto zastávku však přepravce za-
hrne do jízdních řádů až při jejich aktualizaci v novém roce.      

Výsadba obecních ovocných stromů
Již více než rok je tomu, co jsme s Janou Janíkovou a zastu-
pitelstvem, probírali zapojení se do spolupráce s neziskovou 
organizací „Sázíme stromy“. Ta oslovuje firmy, kterým zále-
ží na životním prostředí, a ve spolupráci s obcemi finančně 
podporují sázení stromů převážně na obecních pozemcích. 
Začátkem září se ozvala paní Plháková z této organizace 
se zprávou, že firma Technodat Zlín projekt podpoří a letos 
budeme sázet u nás na Veselé, což mě velmi potěšilo. Vy-
zval jsem zahradnictví Arborea ze Slušovic ke spolupráci a 
majitel - pan Divila – souhlasil. Sdělil mi však, že výsadbu již 
neprovádí, ale že bude všemi možnostmi nápomocen. Vy-
pracoval malý projekt včetně návrhu jednotlivých vhodných 
ovocných odrůd a přislíbil i koordinaci při výsadbě. Napláno-
vali jsme výsadbu na sobotu 12. listopadu ve spolupráci se 
školou a zastupiteli a musím říct, že takovou hojnou účast 
občanů, zejména rodičů s dětmi, jsem opravdu nečekal. Dě-
kuji všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na této skvělé 
akci, kde jsme zasadili více než 40 stromů. Zda se vše poda-
řilo, se dozvíme s prvními plody. 

Daniel Juřík, starosta

Novinky z úřadu
Lednové setkání s občany 
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Knihovna
Co se událo v místní knihovně?
V roce 2021 byla naše knihovna ve Veselé oceněná jako 
Knihovna Zlínského kraje. Krajská knihovna Františka Bar-
toše ve Zlíně natočila u příležitosti svého 20letého výro-
čí fungování v roli krajské knihovny sérií videí, ve kterých 
představila 20 místních a obecních knihoven, které byly 
oceněny Zlínským krajem. Medailonek byl natočen i o naší 
knihovně, odkaz na toto video najdete na našich webových 
stránkách: knihovnavesela.webk.cz.
Neusnuli jsme však na vavřínech a snažíme se i nadále 
nezahálet. A že se nám to daří ukazuje i statistika, proto-
že počet našich čtenářů v listopadu je už vyšší než minulý 
rok. Díky podpoře obce máme v knihovně skoro každý měsíc 
knižní novinky, které určitě lákají k návštěvě. Funguje úžas-
ná spolupráce se ZŠ Veselá. Pravidelně k nám chodí děti na 
besedy, spolupracujeme na některých akcích, např. Knížka 
pro prvňáčka – Pasování na čtenáře a také nám pomáhají 
paní učitelky mezi dětmi propagovat naše akce. Musím také 
zmínit, že díky Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně 
v knihovně máme k dispozici dvakrát ročně výměnný soubor 
a dle potřeby výměnný soubor na přání. To je soubor zapůj-
čených knih, který můžeme půjčovat čtenářům rok a pak ho 
zase vrátíme a dostaneme knihy jiné. Je teda z čeho vybírat.
Na podzim jsme uspořádali Strašidelnou knihovnu. Spo-
lečně jsme si četli pohádky – četla jsem já, děti, maminky a 
dokonce si i některé děti vymýšlely svoji vlastní tvorbu dě-
sivých historek. Účast byla krásná – 31 účastníků, a tak nám 
naše knihovna praskala ve švech.
Na podzimní dílničce jsme tvořili z přírodních materiálů. 
Vznikly tak krásné výtvory z šišek, větviček, kůry, ořechů a 
kaštanů. 

A co nás ještě čeká? V prosinci se určitě ještě bude tvořit, 
tentokrát v duchu vánočním. Bude vyhlášena Veselíno-
va knižní výzva. Pro splnění výzvy je potřeba si vypůjčit 5 
knih na daná témata: kniha od zahraničního autora, kniha 
s hlavním hrdinou opačného pohlaví, než je čtenář, oblíbe-
ná dětská kniha rodičů/prarodičů, naučná literatura, dětská 
detektivka. Po splnění výzvy bude čtenáře čekat v knihovně 
malá odměna.
Kdo ještě naši knihovnu na Veselé nenavštívil, tak se určitě 
zastavte podívat. Máme otevřeno v úterý od 15:30 do 18:30 
a ve středu od 16:30 do 18:30. Těšíme se na Vás!

Kateřina Sobotíková, knihovnice

Seniorské posezení
V pátek 18. 11. 2022 se v sále kulturního zařízení Vese-
lanka uskutečnilo přátelské setkání občanů důchodo-
vého věku. Jak vidíte, účast byla opravdu hojná a nála-
da výborná. Důchodci si pochutnali na svičkové s daňčí 
kýtou. Maso věnovali místní myslivci. K tanci a poslechu 
zahrála cimbálovka Ocún.

Kateřina Winkler, zastupitelka

To zas byla jízda!
Občané se náramně pobavili u zájezdového komedi-
álního představení „Na ostro“, které nás potěsilo svou 
návštěvou v pátek 11. 11. 2022. 
A co se nestalo?! Na pódium byli přizváni dva (ne)dob-
rovolníci z publika a parádně se s herci sehráli. Klobouk 
dolů za tuhle improvizaci. 

Kateřina Winkler, zastupitelka
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Článek MAS VAS

Tým MAS Vizovicko a Slušovicko, mladý nadšený kantor 
z Trnavy a tým Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně – to je 
sestava, která se podílela na vytvoření unikátního souhrn-
ného materiálu o historii a podobě Valašska. Jde o sborník 
- metodiku určenou primárně pro pedagogy s názvem Va-
lašsko v kostce, který vznikal postupně během dvou let.
„Podařilo se nám vybrat a poskládat důležitá fakta a foto-
grafický i video materiál o Valašsku a speciálně také o regi-
onu spadajícího do územní působnosti MAS VaS. Připravený 
sborník obsahující i pracovní listy bude jistě vítanou pomůc-
kou nejen pro pedagogy, neboť jim umožní předávat žákům 
informace nejen o jejich bydlišti, ale o celém Valašsku s vy-
užitím principů místně zakotveného učení.“, říká mladý uči-
tel z Trnavy Mgr. Pavel Hanulík, který je autorem sborníku. 
Hlavním záměrem vytvoření sborníku bylo shromáždění in-
formací pro učitele, aby uměli žáky hlouběji seznámit s regi-
onem, kde se narodili, kde právě žijí a chodí do školy s cílem 
posílit k němu jejich vztah, aby historie Valašska a tradice 
měly své pokračovatele.
Sborník je rozdělen do 5 oblastí, které jsou členěny na ka-
pitoly    informacemi a fotografiemi k danému tématu. Žáci 
se budou seznamovat s procesem osídlování Valašska, 
jeho povrchem, florou i faunou, důležitými místy, podobou 
každodenního i společenského života Valachů a tradicemi 
během roku. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány formou 
jednoduché metodiky s přílohami pro učitele a pracovního 
listu obsahujícího úkoly pro žáky. Součástí projektu jsou 
i webové stránky, kde budou kromě elektronické podoby 
sborníku k dispozici i další materiály. „Předpokládáme, že 
prostřednictvím webu, se budou jeho uživatelé navzájem 
inspirovat vkládáním dalších námětů na úkoly a aktivity. Vě-
říme, že tento materiál budou hojně využívat nejen školy, 
ale i například knihovny a další aktéři v oblasti zájmového a 
neformálního vzdělávání“, uzavírá Alena Rasochová za MAS 
Vizovicko a Slušovicko.

Adresa webových stránek je www.valasskovkostce.cz

Komunální volby
Pokládám za velmi důležité, poděkovat Vám, občanům, 
kteří jste v říjnu přišli ke komunálním volbám a podpořili 
jste mě a ostatní členky a členy do zastupitelstva obce 
Veselá. Jsem moc rád za Vaši důvěru, kterou jste mi dali 
a slibuji, že budu dělat vše pro další rozvoj obce Veselá. 

Daniel Juřík, starosta

Valašsko v kostce

Poděkování
Vážená rado, vážení zastupitelé, vážení občané obce Vese-
lá,
máme za sebou 51. Barum Czech Rally Zlín. Ročník plný vý-
zev s novým promotérem i rušných momentů na rychlost-
ních zkouškách. Posádky předvedly kvalitní sportovní výkon 
a organizační tým fungoval. S časovým odstupem můžeme 
říci, že se odjel letošní ročník velmi dobře.
O skvělou atmosféru se opět postaraly desetitisíce fanouš-
ků, kteří podél trati hnali kupředu své favority a oblíbence. 
Rally bez fanoušků jednoduše není rally. 
Na stranu druhou je nám jasné, že tak enormní množství 
fanoušků s sebou nese mnoho komplikací pro místní obyva-
tele a mnohdy to není zcela jednoduché. Právě proto jsme 
velmi vděčni za Vaši podporu, samotná rally by se nemohla 
zorganizovat bez podpory Vaší obce, jejich obyvatel, maji-
telů komunikací a lesů podél tratě.
Tímto nám dovolte ještě jednou poděkovat za Vaši vstříc-
nost se svolením průjezdu závodu při letošní Barum Czech 
Rally Zlín a pevně věříme, že budeme nadále pokračovat 
ve spolupráci i v dalším ročníku, který by se měl uskutečnit 
v termínu 18. – 20. 08. 2023.

Miloslav Regner, předseda organizačního výboru a 
Jan Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín

Aby vám nic neuniklo!
Stáhněte si aplikaci MUNIPOLIS/Mobilní rozhlas do 
svého telefonu. Díky této aplikaci vám budou ty nej-
důležitější informace z naší samosprávy doručeny 
přímo do vašeho telefonu a nic vám tak neunikne, ať 
budete kdekoliv.
Nemáte-li chytrý telefon, nevadí. Ty nejdůležitější 
zprávy rozesíláme i prostřednictvím e-mailu či SMS. 
V případě zájmu zašlete e-mail na web@veselauzli-
na.cz nebo SMS na 774 354 420 a my vás do systému 
přidáme.  
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Svozový kalendář 2023
Komunální odpad, plast a papír

9.1. 23.1. 6.2. 20.2. 6.3. 20.3. 3.4. 17.4. 1.5.

15.5. 29.5. 12.6. 26.6. 10.7. 24.7. 7.8. 21.8. 4.9.

18.9. 2.10. 16.10. 30.10. 13.11. 27.11. 11.12. 25.12.

19.1. 16.2. 16.3. 14.4. 11.5. 8.6. 6.7. 3.8. 31.8.

28.9. 26.10. 23.11. 21.12.

27.1. 24.2. 24.3. 21.4. 19.5. 16.6. 14.7. 11.8. 8.9.

6.10. 3.11. 1.12. 29.12.

24.5. 1.11.

Svoz 1x za 14 dnů po celý 
rok

Svoz plastů v nádobách                
1x měsíčně 

 Svoz papíru v nádobách                 
1 x měsíčně

Nebezpečný odpad

Z obecní kroniky
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ZŠ a MŠ
Veselá

Zprávičky z veselské školičky

Slavnostní zahájení školního roku I.

Tak nám prázdniny utekly jako voda a my jsme se všichni mohli opět potkat na zahradě v naší krásné Veselé škole. Paní 
ředitelka Petra Slováčková s úsměvem přivítala žáky, rodiče, zaměstnance školy, pana starostu, a zejména pak ty, z kterých 
se dnešním dnem stali opravdoví velcí školáci.
V letošním školním roce je třídní učitelkou prvňáčků a druháků paní učitelka Martina Vajďáková, třeťáci a čtvrťáci mají za 
třídní paní ředitelku Petru Slováčkovou. Školní rok 2022/2023 je významný tím, že poprvé v historii školy je otevřena třetí tří-
da, kterou navštěvuje 10 páťáků. Třídní učitelkou nejstarších dětí se stala paní učitelka Kristýna Goišová. V letošním školním 
roce se na naší škole bude vzdělávat 33 žáků.
Do našeho pracovního týmu jsme přijali novou paní učitelku 
Evu Hořínkovou, vychovatelku Karolínu Chmelařovou a no-
vou paní kuchařku Marcelu Slačíkovou.

Začátek roku v mateřské škole II.

Nový školní rok jsme v mateřské školce zahájili zvesela! Se-
šli jsme se skoro v plném počtu, postupně jsme se sezná-
mili s novými kamarády a tvořili společně pravidla. Hrajeme 
si ve třídě i venku na zahradě a moc nás to baví. V letošním 
školním roce se o nás bude starat paní učitelka Lenka Ná-
bělková, Věrka Pekařová a nově i paní asistentka Karolína 
Chmelařová.

Seznamování a tvorba třídních pravidel III.

V prvních školních dnech jsme se společně seznamovali a 
všechny ročníky se věnovaly tvorbě třídních pravidel. Žáci 
pravidla vymýšlí samostatně a rozhodují také o tom, jaké 
bude jejich výtvarné zpracování. Pravidla se nejčastěji vě-
nují tomu, jak se budeme chovat k sobě navzájem či jak bu-
deme fungovat ve třídách. Tvorba těchto důležitých myš-
lenek zabere vždy podstatnou část začátku školního roku, 
avšak učitelky i žáci považují pravidla za důležitou součást 
každé třídy. První třída zvolila název Lesní pravidla, druhá 
třída pojmenovala svá pravidla Pravidla veselých planetek a 
nejstarší žáci zvolili název Veselé včelky.
Doufáme, že se žáci vytvořenými pravidly budou řídit nejen 
ve škole, ale i v životě.

Prvňáčkům se ve škole líbí IV.

Září uteklo velmi rychle. Naši nejmladší žáci se seznámili 
s prostředím školy, s novými spolužáky a s jejich učitelkami. 
Práce jim šla hezky od ruky a škola je baví. 

Land art V.

Začátek října byl jako stvořený pro venkovní výuku. S našimi 
třeťáky, čtvrťáky a páťáky jsme se rozhodli jít ven v rámci vý-
tvarné výchovy. Věnovali jsme se uměleckému směru Land 

I.

II.

III.

Co se děje v novém školním roce?
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art. Vysvětlili jsme si, že se jedná o umělecká díla tvořená 
v krajině, s využitím přírodních materiálů. Jde o zkrášlová-
ní přírody. Ukázali jsme si ta nejslavnější díla od světových 
i českých umělců. Poté se žáci samostatně rozdělili do 
tvůrčích skupin a společně pracovali na svých výtvarných 
dílech.

Den stromů VI.

Každý rok se 20. října slaví Den stromů. I naše Veselá škola 
se k těmto oslavám přidala. Paní učitelky se rozhodly uspo-
řádat pro žáky terénní výuku v okolí Veselé. Proto jsme se 
v úterý 18. října vydali na celodenní výpravu do lesa Amerika, 
nedaleko obce. Celý den žáci pracovali ve smíšených sku-
pinách, ve kterých měli vypracovávat úkoly a společně plnit 
různá zadání. Do celé procházky byly zařazeny všechny vy-
učovací předměty.

Návštěva místní knihovny a obecního úřadu 
V pondělí 24. října jsme se vydali na exkurzi na obecní úřad 
a do Místní knihovny ve Veselé. Žáci byli rozděleni do dvou 
skupin a postupně jsme navštívili knihovnu a následně úřad. 
Paní knihovnice Sobotíková měla pro děti připravené straši-
delné povídání o strašidlech a příšerkách, které se vyskytují 
v knihovnách. Poté dětem nabídla spoustu tipů na straši-
delné knihy a příběhy. 
Další kroky směřovaly o kousek dál. Do zasedací místnosti 
obecního úřadu, kde nás přivítal pan starosta, místostaros-
ta i paní účetní. Poslechli jsme si povídání o tom, co se na 
obecním úřadě děje, jaké věci se musí řešit. Děti měly zvída-
vé otázky, na které jim pánové ochotně odpovídali. Největ-
ším zážitkem byla prohlídka rozhlasové místnosti.
Děkujeme paní knihovnici i pracovníkům obecního úřadu 
za příjemně strávené dopoledne, a také za to, že jsme měli 
možnost, zase o malý kousek více, poznat Veselou.

Podzimní uspávání broučků VII.

První listopadový čtvrtek, 3. 11. 2022, se na naší škole usku-
tečnilo podzimní uspávání broučků. Této vydařené akce se 
zúčastnili děti a žáci ze ZŠ a MŠ Veselá, paní učitelky a za-
městnankyně školy a školky, rodiče a spousta dalších pří-
buzných. Akce startovala u školy, dále se pokračovalo do 
veselského lesa, kde děti z různých přírodnin vyrobily po-
stýlky pro broučky. V lese také objevily domeček pro brouč-
ky, které následně uložily k zimnímu spánku a zazpívaly jim 
krásnou ukolébavku. Za doprovodu pohádkových písniček 
jsme se všichni společně vydali zpět ke škole. Završení celé 
akce probíhalo na školní zahradě, kde bylo pro všechny při-
praveno pohoštění, které během čtvrtka děti připravily. Ne-
chyběl horký čaj a punč na zahřátí. Nejen rodiče, ale i ostatní 
zúčastnění se kochali výrobky a výkresy dětí. Celá akce se 
velmi vydařila a všem se moc líbila. Velké poděkování patří 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uskutečnění 
této slavnosti. 

Petra Slováčková, ředitelka školy

IV. V. VI.

Momentky z výuky

VII.
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Veselá
SPOLKY

Činnost Unie nezahálela, i když byly prázdniny a uskutečni-
la několik dalších akcí pro děti. 
29. 7. 2022 se děti mohly vydat na společnou procházku 
i s rodiči po veselském lese. Na závěr nás sice trošku skropil 
déšť, ale kdo v dětském věku neměl rád kaluže a přijít domů 
trochu zmáčený. 
V posledním srpnovém týdnu se děti opět potkaly na dětské 
diskotéce, která se konává pod přístřeškem na fotbalovém 
hřišti. I když to byl poslední prázdninový víkend a další školní 
rok už byl na dohled, panovala mezi všemi dobrá nálada. 
V neděli 9. 10. 2022 se pro děti podařilo uspořádat Drakiádu. 
Počasí nám vynahradilo první zrušený termín konání drakiá-
dy a dopřálo nám sluníčko i vítr. Věříme, že si děti i rodiče 
pouštění draků užili, pochutnali si na připravených dobrotá-
ch a strávili tak příjemné společné odpoledne.
Další plánovanou akcí 25. 11. 2022 je Lampionový průvod. 
Děti projdou Veselou s lampióny a světýlky. Průvod společně 
zakončíme na hřišti za školou, kde na děti i jejich doprovod 
bude čekat malé občerstvení od maminek z Unie. 
V následujících dnech se budeme připravovat na Mikulášs-
kou nadílku, kdy Mikuláš spolu s Andělem a Čertem navštíví 
děti v ZŠ a MŠ Veselá.
Po delší pauze, která byla způsobena opatřeními okolo Co-
vidu-19, se také uskuteční dne 21. 1. 2023 Rodičovský ples, 
na který Vás již nyní všechny srdečně zveme a těšíme se na 
vás.

S přáním pohodových dnů Unie rodičů 

Unie rodičů
Jaké akce se uspořádaly?

KURZ PRVNÍ POMOCI NA VESELÉ aneb Kdo je připra-
ven, není zaskočen
Každý den se můžeme setkat se situací, která si vyžaduje první pomoc.
Od drobných zranění až po stavy, které vyžadují okamžitou reakci.
V takovém okamžiku je nutné konat, najít odvahu. Ale je mnohem lepší mít 
taky základní, nebo dokonce obsáhlejší znalosti laické první pomoci. 
Pokud máte zájem se tyto znalosti naučit, můžete si přihlásit na KURZ 
PRVNÍ POMOCI, který se bude konat na jaře 2023.
Kurz povede zkušená lektorka a záchranářka ZZS ZK s dlouholetou praxí 
Mgr. Dana Polášková.
Kurz proběhne v centru volnočasových aktivit. Cenu za kurz, termín i čas 
bude včas upřesněný.
Pokud máte zájem, kontaktujte organizátorku Lucii Juříkovou, email: juri-
kova.ursa@seznam.cz, tel.: 739 919 578.
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Jak si vedli nejmenší hasiči?
Krásné podzimní dny,
dovolte mi shrnout naši aktivitu mladých hasičů za rok 2022.
Na začátku roku jsme začali pomalu děti připravovat na tré-
ninky a to pohybovou aktivitou v tělocvičně základní školy 
v Želechovicích. Pro velký úspěch jsme tyto návštěvy tělo-
cvičny naplánovali i po novém roce.
Během jara začaly některé děti také cvičit „jógu pro děti“, 
která probíhala v centru volnočasových aktivit. Zájem ze 
strany dětí byl i po skončení kurzu, a proto probíhá jóga i teď 
od letošního podzimu.
Srpen patřil opět několikadennímu hasičskému soustře-
dění na Rusavě, letos poprvé spojený s SDH Hrobice. Všem 
zúčastněným se spojený pobyt líbil a na příští rok je domlu-
veno soustředění ve stejném duchu.
Letos jsme se zúčastnili hasičských soutěží konaných ve 
Slušovicích, okrskové soutěže ve Všemině, Veselé, Lípě, 

Hasiči
Co nového u hasičů?
Letošní rok se naši dorostenci zúčastnili Zlínské ligy požár-
ního sportu. Sezónu jsme začali trochu hůř, než jsme oče-
kávali. Na prvním kole v Rackové nás pozlobila mašina, tak 
jsme se museli spokojit se 3. místem, ikdyž byl útok rozběh-
lý na příčku nejvyšší. Další dvě kola pokračovaly v Loukách a 
v Sazovicích, kde se nám bohužel taky moc nedařilo. Páté, 
šesté a sedmé kolo se jakžtakž povedlo a brali jsme dvakrát 
2. místo a jednou 3. místo. Bohužel zbylých osm kol se nám 
lepila smůla na paty, ve Vrběticích na devátém kole, to i přes 
na první pokus nezapojenou proudnici a velký prostřik na 
pravém terči, jsme urvali 3. místo, avšak velké překvapení 
přišlo na předposledním kole v Nedašově, kde jsme šli na 
start mezi posledními a tuto soutěž jsme ovládli s časem 
15:70, tudíž přišla naděje na celkové umístění v lize mezi 
třemi nejlepšími týmy. Poslední kolo v Lukově, přes nepří-
znivé počasí a komplikaci s přetlakovým ventilem, jsme se 
umístili na 3. místě. To bohužel stále nestačilo na celkové 
umístění na stupních vítězů. Tímto jsme se zapsali na cel-
kovém 4. místě.
V kategorii mužů stojí za zmínku 1. místo na  okrskové sou-
těži ve Všemině a tudíž postup na okresní kolo požárního 
sportu, kde jsme se umístili na 3. místě. Také jsme se zú-
častnili Extraligy České republiky v požárním sportu a Flídr 

Centrum volného času má již přidělenou správkyni, a tou je předsedkyně školské komise Ing. 
Lucie Juříková. V případě zájmu o uspořádání akce či pravidelných aktivit ji kontaktujte na tel: 
739 919 578,

Březové, Neubuzi a pojezdové soutěže XI. okrsku konané 
v říjnu.
Během soutěží se děti naučily nejen týmovému duchu, ale 
osvojit si moto: „Není důležité vyhrát, ale dokončit soutěž.“ 
Což mohly děti, zejména naše přípravka ukázat na hasičské 
soutěži v Neubuzi. Za to jsem na ně moc hrdá.
V září jsem uspořádali ukončenou mladých hasičů s rodiči. 
Bylo to moc milé setkání „mimo hasičskou půdu“. Na konci 
října proběhl již druhý ročník „halloweenské diskotéky“ v ha-
sičské zbrojnici a pevně věřím, že se tato akce zařadí mezi 
naše pravidelné aktivity.
Do konce roku nás ještě čeká s dětmi zimní tvoření, vánoční 
focení mladých hasičů,  exkurze HZS Zlínského kraje a po 
novém roce proběhne kurz první pomoci pro mladší hasiče.
Moc děkuji za podporu a čas všem, kteří se věnují této dob-
rovolné aktivitě, zejména rodičům a ostatním vedoucím. 
Moc si toho vážím. Za sebe i ostatní vedoucí přeji pohodové 
vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku 2023.

Lucie Juříková, vedoucí mladých hasičů

cupu , což jsou největší soutěže ČR . Celkem za tuto sezónu 
přibylo na našich poličkách 12 pohárů.

Matyáš Juřík
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SPOLKYVeselský fotbal

V červenci jsem přišel do kabiny po tréninku oznámit hrá-
čům, koho nám nalosovali do skupiny, proti komu budeme 
obhajovat jarní třetí místo. Že k nám přidělili Kroměříž B, 
suverénního vítěze okresu Kroměříž a hlavního aspiranta na 
další postup, nejvíce mrzelo Tomáše Janíčka. Chtěl se totiž 
rvát o letošní prvenství našich barev. Kvalita kroměřížských 
mladíků se potvrdila, neztratili na podzim ani bod. Nás ale 
hřeje, že druhé místo po podzimu patří nám, i když s odstu-
pem 11 bodů za Kroměříží. A úkol pro jaro je jasný - udržet 
druhé místo. Pojďme ale pryč od výsledků. Ještě připome-
nu, že všude se dočtete, že po covidu mládež výrazně méně 
sportuje, my to můžeme jen potvrdit. Těch nejmenších v pří-
pravce máme relativně ještě dost a za to jsme rádi. Že to ty 
osmi, devíti a desetileté kluky a holky baví a pravidelně cho-
dí na hřiště, za to hodně vděčíme jejich vedení, Tomášovi 
Křížkovi a Mirkovi Čočkovi ml. Horší už je to se staršími roč-
níky. Mladší žáky, starší žáky i dorostence jsme byli nuceni 
spojit se Slušovicemi a jít do soutěží společně. U těch mlad-
ších mají ještě početní převahu veselští kluci, u starších už 
je to horší a dorostenci momentálně chodí do Slušovic hrát 
jen dva. A to je velká škoda.  Přitom v dorosteneckém věku 
(ročníky  2007 až 2004) máme registrováno 10 hráčů. Bohu-
žel, jiné jejich aktivity dostaly přednost. U některých dostal 
přednost hokej nebo ragby, to samozřejmě akceptujeme, 
jiní prostě jen sport pustili na slepou kolej …
Fotbal, to ale nejsou jen utkání a soutěže, ale také budování 
a udržování areálu. A ten nám řada soupeřů závidí. V právě 
končícím roce se nám podařilo dotáhnout do konce  tři větší 
akce mající výrazný vliv jak na kvalitu samotného hřiště, tak 
i na zvýšený komfort pro diváky. Diváci zejména ocení nové 
prostory pro bufet spočívající v novém výdejním kontejne-
ru spojeným i s částí pro WC (bufet už na podzim sloužil, 
záchody budou zprovozněny během zimní přestávky). Celé 
zázemí s bufetem a pergolou ale neslouží jen fotbalu, ale 
využívají jej i ostatní spolky v obci. Proto se také na této akci 
finančně výrazně podílela obec. Diváci také určitě uvítali vý-
měnu všech prken na tribuně. Od léta už jsou všechna z re-
cyklovaného plastu, tedy takzvaně bezúdržbové. Poslední 

velká akce se konala až nyní v listopadu a týkala se samotné 
hrací plochy, kterou jsme zadrenážovali. Hřiště je sice na 
kopci, ale už slouží fotbalu přes 30  let a propustnost podlo-
ží nebyla ideální, dlouho po deštích  drželo vodu. Těšíme se, 
že na jaře už to bude lepší.
Tyto vzpomínané akce, ale i provoz areálu jsme schopni 
úspěšně zabezpečit jen díky sponzorům, kterým i touto 
cestou velmi děkujeme za podporu. Mezi nejštědřejší patří 
obec Veselá, která nás nikdy nenechá na holičkách. Ama-
térský sport výrazně podporuje přes  vypsané dotační pro-
gramy také Zlínský kraj a Národní sportovní agentura, která 
postupně převzala financování sportu v Česku od MŠMT 
(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Významně 
nám pomáhají sponzorské dary i od subjektů působících 
v obci a přímo i od samotných místních občanů. Všem moc 
děkujeme. Fotbalový oddíl v relativně malé obci (menší 
v naší skupině I.B třídy jsou už jen Ludkovice, cca 700 obyva-
tel) s týmem v krajských soutěžích je docela nákladnou zá-
ležitostí. Přitom maximum všech prací se snažíme provádět 
si sami ve svém volném čase a tedy zdarma (péče o hrací 
plochu, péče o areál hřiště, kabiny a i bývalou pizzerii). Při 
nových cenách energií a inflaci, bude provoz ještě nároč-
nější.  Zatím jsme museli každým rokem k naplnění rozpočtu 
získat (sehnat) od sponzorů 600 tisíc Kč. V roce příštím se 
dá očekávat, že bude třeba částky výrazně vyšší.   
To bude hlavní úkol pro nový výkonný výbor spolku, který 
vzejde z únorové volební valné hromady. Výbor bude pě-
tičlenný, jak nám stanovy spolku ukládají a na těchto pěti 
lidech bude další čtyři roky hlavní odpovědnost za chod 
spolku a za kvalitu i kvantitu fotbalu na Veselé.   
Na jarní soutěžní utkání Vás zvát ještě nebudu, to bude až 
za dlouhé čtyři měsíce. Ale za náš fotbalový oddíl Vám všem 
z celého srdce popřeji příjemné a pohodové prožití vánoč-
ních i novoročních svátků. Všechny Vás jménem místního 
Sokola zdravím a přeji Vám do dalších let hlavně pevné zdra-
ví.

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

Něco málo kolem fotbalu

Foto po posledním domácím zápase (Březnice 1:0), 23. 10. 2022

I.B třída, skup. B - po podzimu  2022
1. Kroměříž B  13    13    0    0 68:17 39 

2. Veselá  13    9    1    3  26:23 28 

3. Březnice  13    7    2    4  30:16 23 
4. Holešov B 13    7    1    5  37:32 22 
5. Slušovice B 13    7    1    5  30:25 22 
6. Fryšták          13    7    0    6  30:26 21 
7. Tlumačov      13    6    2    5  28:33 20 
8.Tečovice  13    5    3    5  30:19 18 
9. Chropyně 13    6    0    7  35:29 18 
10. Kostelec 13    4    3    6  27:34 15 
11. Lužkovice 13    4    3    6  23:40 15 
12. Louky          13    3    1    9  16:33 10 
13. Ludkovice 13    1    3    9  16:39 6 
14. Jaroslavice 13    1    2    10 16:46 5
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

srpen
Josef Čoček   92 let

Marie Gregoříková   80 let

JUDr. Ladislav Čoček   70 let

Anna Juříková   70 let

Josef Geryk   65 let

MUDr. Eva Horká   60 let

Jaroslav Smetana   50 let

září

Dana Křížková   60 let

Roman Polák   55 let

říjen

František Divílek   75 let

Lenka Nevrlá   50 let

listopad

Josef Krajíček   94 let

Zdeňka Krajíčková   75 let

Marie Čočková   65 let

prosinec

Marie Fenyková   90 let

Štěpánka Sedláčková   90 let

Eduard Čoček   80 let

Miloš Pekař   65 let

Martin Dlabaja   55 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví!

NAROZENÍ
Elen Dlabajová

Ema Gajdošíková

Denis Záboj

Tobiáš Müller

Anita Orságová

ÚMRTÍ
Ludmila Oškerová

Marie Divilková

Obecní kalendář 2023
Letos jsme pro vás připravili originální kalendář s názvem 
„Veselané v chomoutu“, který je plný svatebních fotogra-
fií veselských občanů. Děkujeme všem, kteří nám poskytli 
fotografie z veselky. Věřím, že kalendář bude připomínkou 
krásných chvil a vykouzlí vám úsměv na tváři. 
Pokud vás zastupitelé při roznosu kalendářů nezastihnou  
doma, můžete si svůj kalendář vyzvednout na obecním úřa-
dě v době úředních hodin. Chcete-li si zakoupit nějaký na-
víc, prodává se za 100 Kč.

Kateřina Winkler, zastupitelka

Oznámení o uzavření OÚ Veselá
V době od 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022 bude z důvodů čerpá-
ní dovolené Obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Novoční ohňostroj s přípitkem
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na obecní novoroční ohňostroj, 
který se uskuteční 1. 1. 2023 v 18 hodin na fotbalovém 
hřišti. Na výběr bude několik druhů teplých moků, které 
připraví dle vlastní nejlepší receptury naše spolky.  
Těšíme se na společné setkání!

Zastupitelstvo

Rozsvěcování obecního stromečku
Srdečně Vás zveme na tradiční rozsvěcování vánoční-
ho stromečku před školou, které se bude konat v pátek 
2. 12. 2022 od 17:00 hod. Opět se můžete těšit na zabi-
jačkové pochutiny.
Těšíme se na Vás!

Zastupitelstvo




