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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2008

Ahoj prázdniny!Ahoj prázdniny!

JEDNÁNÍ ZO VESELÁ DLE ZÁKONA 
č. 128 / 2000 Sb. 

Kdy a jak žádat o projednání Vaší 
žádosti

Zastupitelstvo obce se schází dle 
potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně 
(pozn. zákon č. 128/2000 Sb., ukládá 
zasedání nejméně jedenkrát za tři měsí-
ce). Jednání členů zastupitelstva probí-
há dle Jednacího řádu Zastupitelstva 
obce Veselá, se kterým je možné se se-
známit na obecním úřadu. Jak je ze 
zákona a jednacího řádu zřejmé, na 
zasedáních může být jednáno o vě-
cech, které byly dodány na obecní úřad 
a zařazeny do programu jednání, nebo 
s jejichž zařazením vysloví zastupitelé 
souhlas na začátku jednání. Program 

jednání sestavuje a řídí starosta. Návrhy 
výborů, komisí nebo členů ZO se před-
kládají podle obsahu ústně na jednání 
nebo písemně.

Pokud má kdokoliv z našich občanů 
zájem o projednání určité záležitosti, 
má několik možností:

• požádat kteréhokoliv zastupitele 
o předložení jeho návrhu, popřípadě 
komisi nebo výbor, kterého se záleži-
tost týká,

• požádat starostu o zařazení bodu 
na jednání zastupitelstva,

• případně postupovat dle jednacího 
řádu.

Zastupitelstvo naší obce projedná 
každou žádost, která je doručena pí-
semně a je nazvána: „Žádost o projed-
nání na Zastupitelstvu obce Veselá“, je 

řádně podepsána a je na ní uvedena 
adresa žadatele. Zastupitelstvo obce 
nemůže reagovat na anonymní letáky 
nebo žádosti, které nejsou opatřeny 
kontaktními údaji, na které je možno 
zaslat žadateli odpověď. Pokud ale ob-
čané chtějí využít petičního práva 
a dokument je označen jako petice, 
musí splňovat náležitosti, které mu 
ukládá Zákon o právu petičním č. 85/ 
1990 Sb.

Je nutno zdůraznit, že všechna jedná-
ní zastupitelstva jsou veřejně přístupná 
a s projednávanými body je možné se 
seznámit na obecním úřadu či na úřed-
ní desce obce, umístěné v čekárně na 
autobus před ZŠ.

Ze zápisů z jednání Zastupitelstva 
obce Veselá: dokončení na str. 2

Mateřská škola Veselá na výletě v Dinoparku. Více čtěte na str. 6–7
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Mezi důležité body jednání a rozho-
dování Zastupitelstva obce Veselá v po-
slední době patřilo:

• Zastupitelstvo obce (ZO) projedna-
lo a schválilo zvýšení poplatků za kabe-
lovou televizi (KTV) na rok 2008 
o 200,- Kč (800 + 200). Od roku 2009 
si budou uživatelé KTV moci vybrat ze 
dvou alternativ připojení: základní vysí-
lací skladba nebo celková nabídka 
všech programů.

• ZO projednalo kritéria na provozo-
vání restaurace Veselanka. ZO navrhuje 
provést tzv. interní výběrové řízení dle 
schválených kritérií.

• ZO projednalo a odsouhlasilo žá-
dost TJ Sokol Veselá o příspěvek pro 
oddíl mládeže ve výši 8 000,- Kč na 
zakoupení pohárů na turnaj žáků, jež 
se uskutečnil na konci školního roku.

• ZO na svém veřejném zasedání 
projednalo a schválilo zakoupení tech-
niky na údržbu zeleně v obci a na ma-
nipulaci a přepravu materiálu. Byl za-
koupen RIDER Husqvarna 21 AWD, 
jehož běžná prodejní cena se pohybuje 
kolem 370 000,- Kč, avšak na základě 
jednání starosty se zástupcem firmy 
Husqvarna byla vyjednána sleva a sta-
novena konečná cena 269 901,- Kč 
včetně žacího ústrojí a sběrače trávy.

• ZO projednalo a schválilo rozděle-
ní školní zahrady na dvě části: horní 
část - veřejný prostor, kde se nachází 
kovové průlezky a kde je nutné si své 
děti hlídat a spodní část, která bude 
sloužit výhradně pro mateřskou a zá-
kladní školu v obci Veselá. Zde bude 
povolen přístup veřejnosti pouze v pří-
padě pořádání akcí vyhlášených ško-
lou. Tato část areálu bude oplocena 
a uzamčena pro veřejnost z důvodu 
dodržení striktních hygienických a bez-
pečnostních norem. 

• ZO projednalo a zhodnotilo připo-
mínky a návrhy obce a občanů, které 
byly předneseny na veřejné schůzi dne 
16. 6. 2008 ohledně rychlostní komuni-
kace R49 a tyto požadavky a připomín-
ky byly zaslány projektové firmě Mott 
MacDonald Praha k zapracování do 
technické studie etapy Fryšták – státní 
hranice ČR/SR.

• ZO schválilo opravu místní komu-
nikace od křižovatky směrem ke Hvozd-
né a odfrézovaný materiál bude použit 
na zpevnění příjezdové cesty ve spodní 
části obce u Kynčlů, jak požadovali 
tamní obyvatelé na veřejném zasedání.

Nejnovější informace o projektu R49
Na posledním jednání, jež proběhlo na Zlínském kraji dne 9. 7. 2008, jsem 

jednal s projektanty fy Mott MacDonald Praha ohledně připomínek občanů a za-
stupitelstva obce Veselá k projektu R49, jež byly vzneseny na veřejném zasedání 
či v písemné podobě na Obecním úřadu Veselá. Z jednání vyplývají v současné 
době následující závěry - realizace mimoúrovňové křižovatky pod Veselou je zá-
vislá na vzdálenosti mezi jednotlivými sjezdy na dané rychlostní komunikaci 
a momentálně je předmětem zkoumání její opodstatněnost vzhledem k obsluž-
nosti přilehlých oblastí. Stanovisko obce Veselá je v tomto případě odmítavé, tzn. 
že občané nepovažují mimoúrovňovou křižovatku v katastru za přínosnou.

Starosta obce Veselá požádal projektanty R49 o prezentaci technické studie 
občanům Veselé, jíž by se zúčastnili také zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Prezentace pro občany byla z jejich strany přislíbena a její termín bude občanům 
včas oznámen. Daniel Juřík

Upozornění - přídavky na dítě
Upozorňujeme příjemce dávky státní sociální podpory přídavek na dítě, že pří-

slušné předtisky pro uplatnění nároku na uvedenou dávku po 30. září 2008, stejně 
tak i další potvrzení, doklady a prohlášení (např. Prohlášení osob o příjmech roz-
hodných pro nárok, Doklady o výši ročního příjmu, Potvrzení o studiu), již nebu-
dou rozesílány poštou.

Náleží-li výplata přídavku na dítě za září je nutné pro zajištění výplaty dávky po 
30. září 2008 příslušné předtisky odevzdat následovně :

• do 30. 9. 2008
Potvrzení o studiu - jde-li o dítě, které se soustavně připravuje na budoucí po-

volání na střední nebo vysoké škole, nebo o dítě, které plní povinnou školní do-
cházku (jde-li o školní rok začínající v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 
patnáctý rok věku, a o roky povinné školní docházky po tomto roce následující)

• do 30. 9. 2008 (nejpozději do 31. 10. 2008)
Doklad o výši ročního příjmu spolu s Prohlášením osob o příjmech rozhodných 

pro nárok (popř. Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na 
dávky) 

Výše uvedené tiskopisy si vyzvedněte na místně příslušném pracovišti státní 
sociální podpory, kde budete zároveň poučeni o dalším postupu ve vyřizování 
dávky státní sociální podpory přídavek na dítě.

Všechny tiskopisy, potřebné k uplatnění nároku na dávky státní sociální podpo-
ry, jsou rovněž dostupné na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz).

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
Od 1. 4. 2008 platí nové znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokona-

lování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel. Tento zákon se zabývá, 
kromě přípravy řidičů v autoškolách, také tzv. profesní způsobilostí řidičů. Kon-
krétně je tato problematika obsažena v části páté zákona, v § 46 a následujících.

Se změnou zákona souvisí především 
povinná výměna starého „Osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče“ (dále jen 
„OPZŘ“) za nový „Průkaz profesní způ-
sobilosti řidiče“ (dále jen „PPZŘ“). 

Požádat o tuto výměnu je dle zákona 
každý držitel povinen do konce měsíce 
září 2008. V době podání žádosti však 
musí být váš OPZŘ platný. 

Požádat je třeba na odboru dopravy 
a silničního hospodářství Městského 
úřadu Vizovice (budova Hasičské zbroj-
nice, 1. patro) a k žádosti doložit platné 
doklady (občanský průkaz, řidičský 
průkaz, OPZŘ) a 1x fotografii.

Pro vydání nového PPZŘ se předem 
nevyplňuje žádný formulář, vše probíhá 
„on-line“ přes počítač na přepážce úřa-

du. Pokud jsou předložené doklady 
a fotografie v pořádku, je podání žádos-
ti otázkou okamžiku. Vlastní výrobu 
PPZŘ zajišťuje státní tiskárna cenin ve 
lhůtě do 30 dnů. S touto lhůtou je tedy 
třeba počítat pro včasné podání žádosti 
vzhledem k platnosti vašeho současné-
ho starého OPZŘ.

Výměna je při podání žádosti zpo-
platněna správním poplatkem 200 Kč. 

V případě dalších dotazů a informací 
kontaktujte odbor dopravy a silničního 
hospodářství Městského úřadu Vizovice, 
tel. 577 599 182.

Ing. Emilie Klinkovská, 
vedoucí odboru dopravy a silničního 

hospodářství. 

O Z N Á M E N Í 

o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 13. 8. 2008 od 7.30 do 14.30 h 
bude přerušena dodávka el. energie ve 
střední části obce Veselá. E.ON ČR
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Který druh odpadu třídí občané 

nejlépe?

Nejméně problémovou komoditou je 
sklo, jehož kvalita v nádobách je celkem 
dobrá. V loňském roce jsme svezli celkem 
982 tun skla, přičemž 967 tun bylo vyex-
pedováno k dalšímu zpracování. Občané 
už většinou vědí, že do zelených zvonů 
na sklo nepatří porcelán, keramika a zrca-
dla. Nejdou zde žádoucí ani zářivky, žá-
rovky, drátem vyplétané či lepené sklo, 
lahvičky od léků, chemikálií a jiných ne-
bezpečných látek.

Jaké problémy se nejčastěji vysky-

tují při separaci papíru a plastu?

V roce 2007 jsme vytřídili z 1707 tun 
svezeného papíru celkem 1612 tun. 
Pokud se rozdíl mezi svezeným a vytřídě-
ným odpadem pohybuje do desíti pro-
cent, lze to považovat za přijatelný stav i 
vzhledem k tomu, že barevné kontejnery 
na plast, sklo i papír jsou na území měst 
a obcí volně dostupné a záleží na přístu-
pu každého občana (například i dítěte), 
jaký druh odpadu do nádoby odloží.

U plastu jsme na třídící linku dovezli 
v roce 2007 celkem 794 tun a z nich jsme 
vyexpedovali k dalšímu zpracování 441 
tun. Zbývající množství se využít nedalo, 
a tak skončilo na skládce Suchý důl. 
Někteří neukáznění občané totiž odklá-
dají do žlutých kontejnerů odpad, který 
se nedá recyklovat. 

Můžete zopakovat, co do kontejne-

ru na plast nepatří? 

Kanystry od oleje či jiných mazadel. Ty 
totiž velmi často ještě obsahují zbytky 
olejů, které se při promíchání odpadu ve 
svozovém vozidle dostanou i na ostatní 
plasty. Takto zamaštěné jsou pak zcela 
nevyužitelné, protože i malé množství 
oleje působí koncovým zpracovatelům 
plastů velké potíže. 

Do kontejneru na plasty nepatří ani fo-
lie, které jsou značně znečištěny staveb-
ním odpadem, dále pak plastové obaly 
s neodstraněnými zbytky potravin, obaly 
od desinfekčních prostředků, chemikálií, 
olejů, pohonných hmot, léčiv, injekční 
stříkačky, pneumatiky, pryž, molitan, ple-
ny, plastové hračky obsahující kovové 
součástky a plasty značně znečištěné sta-
vebním odpadem

Záleží nám na čistotě separovaného odpadu

Rozhovor s ing. Ladislavem Vašinou, ekologem Technických služeb Zlín

Technické služby Zlín sváží vytříděné odpady ze Zlína a dalších 36 obcí, v nichž 
žije zhruba 108 tisíc obyvatel. O bližší informace jsme požádali ing. Ladislava 
Vašinu, ekologa TS Zlín:

 Naučili se občané už PETlahve se-

šlapávat, aby v kontejneru nezabíraly 

tolik místa?

Je to různé, záleží na přístupu každého 
jednotlivce. Bohužel hodně PETlahví na-
cházíme stále ještě i v kontejnerech s ko-
munálním odpadem. 

Naši svozovou společnost trápí ještě 
jeden problém: zhoršená či nemožná 
průjezdnost – zejména ve Zlíně. Špatně 
zaparkovaná vozidla na některých komu-
nikacích průjezd svozové technice neu-
možňují. Rád bych připomenul, že brání 
průjezdu nejen nám, ale také složkám 
záchranných systémů (HZS, ZZS). V zim-
ním období pak i autům, která zajišťují 
pravidelnou zimní údržbu ulic ve městě.  
 (MTA) 

Občanské sdružení ve spolupráci s KR Svazu důchodců ČR Ve Zlíně informuje

Finanční poradna ČR sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší 

skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P 

Sociálně finanční poradna o.s. ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:

-  na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele

-  na dodávku plynu (od září 2008) u vybraného dodavatele

-  na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic 

-  na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), 

 pevné linky, internet, Telefonica O2

-  na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)

-  na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)

Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způso-

benou zaměstnavateli,zákonné a havarijní poj.aut,pojištění domácnosti a nemovi-

tosti u vybraných pojišťoven.

V případě zájmu vezměte s sebou:

- vyúčtovací fakturu za elektr. energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)

- vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)

- fakturu vašeho mobilního operátora, pevné linky, internet

- pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost

- smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů

- průkaz TP, ZTP, ZTP-P

NEPLAŤTE VÍC , NEŽ JE POTŘEBA!
Finanční poradna o.s. ČR dále informuje:

Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního 

poplatku. Sociální poradna o.s. ČR nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, 

daňové a psychologické služby pro všechny občany. 

Kontaktní místo - KR Svazu důchodců, Brandýskova 1800, Zlín

Úřední den - čtvrtek 13 –15 hodin • Tel. 577 432 914, mob. 777 865 596

Vážení občané,
vzhledem k častým dotazům a poža-

davkům, jak telefonickým tak prostřed-
nictvím internetových stránek, ohledně 
instalace nových dopravních značek 
nebo dopravních zařízení (zpomalovací 
prahy) či změn stávajícího dopravního 
značení, vám touto formou chceme 
poskytnout obecné informace o této 
problematice.

Zásady pro užití a umístění jednotli-
vých dopravních značek a dopravních 
zařízení na pozemních komunikacích 
jsou dány zákonnými normami a tech-
nickými předpisy.

Je tedy vždy nutné posuzovat vhod-
nost a v neposlední řadě také účelnost 
navrhovaného dopravního značení ve 
vztahu k místním podmínkám a zákon-
ným normám. Obecně lze říci, že tam, 
kde jsou podmínky provozu na pozem-
ní komunikaci upraveny zákonem 
(např. zákaz stání v křižovatce, ve vjez-
du, na komunikaci nedostatečné šířky 
atd.), by neměla být umístěna dopravní 
značka se stejným významem, aby ne-
docházelo k duplicitě.

Dopravní značení
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HOSTÝN

Na den 3. května jsme Vás zvali 
k účasti na jubilejní XV. pouť hasičů 
ČMS na Svatý Hostýn, k uctění svátku 
sv. Floriána patrona hasičů. Přiznám se, 
že bylo počítáno s větším zájmem z řad 
Vás občanů. Daleko větší zájem měly 
politické špičky našeho státu, jako byli 
předseda Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR Ing. Miloslav Vlček, ministr 
vnitra MUDr. Ivan Langer, místopředse-
da vlády Jiří Čunek, hejtman Zlínského 
kraje Libor Lukáš. Mše celebrovaná 
olomouckým arcibiskupem mons. Ja-
nem Graubnerem byla jako vždy na 
vysoké úrovni. Všichni naši účastníci 
byli i tentokráte velmi spokojeni. 

Děkuji všem, kteří nás podpořili 
a udělali si s místními hasiči pěkný 
a hodnotný výlet.

 Juřík Jaroslav

POUŤ

Již za několik dnů obživne naše obec 
pouťovým veselím, ke kterému chtějí 
přispět i veselští hasiči. Všechny Vás 
srdečně zveme na pouťovou zábavu 
pořádanou v pátek 25. července na ta-
nečním parketu u Pizzerie. Zábava za-
číná ve 20 hodin, k tanci a poslechu 
bude hrát skupina FOCUS, přesně ta, 
která hrála i v začátcích oslav naší ob-
ce. Aby pouťové oslavy neskončily tak 
brzy a nebyly nudné, přesouvá náš sbor 
aktivity i na následující den, sobotu 26. 
července. Starosta obce vyhlašuje ha-
sičskou soutěž v požárním sportu 
„O pohár starosty obce Veselá“. Příjezd 
soutěžících jednotek a začátek soutěže 
je stanoven na 14. hodinu. Přijďte po-

Tímto řešením potom dochází k „pře-
značení“ komunikací, které vede ke 
snížení vnímavosti řidičů ve vztahu 
k dopravnímu značení. 

Samostatnou kapitolou je umisťování 
zpomalovacích prahů. Při posuzování 
vhodnosti jejich umístění jsou zde ob-
zvlášť důležité místní podmínky, zejmé-
na charakter komunikace, intenzita do-
pravy, chodců apod. Obecně se prahy 
neumisťují na komunikaci, s níž je sou-
běžně veden chodník a má-li komuni-
kace velký podélný spád. Výhodou 
zpomalovacích prahů je nesporně sní-
žení rychlosti vozidel a tím i zklidnění 
dopravy v daném místě. Jejich umístění 
však přináší i negativní dopady, které si 
málokdo uvědomuje. Dochází ke zvý-
šení hladiny hluku, vibrací a jelikož se 
většinou jedná o lokality k bydlení do-
chází tím k narušení většinou klidových 
zón. Dalšími problémy jsou odvodnění 
komunikace, náročnější údržba (zejmé-
na zimní), menší životnost povrchu vo-
zovky apod.

Proto je při návrhu zpomalovacích 
prahů nutné k těmto negativním dopa-
dům přihlédnout. Při nesprávném užití 
nebo umístění mohou být tyto negativní 
dopady ještě umocněny. Podmínkou 
pro bezchybnou funkci zpomalovacích 
prahů je také vhodné osvětlení a dosta-
tečná zimní údržba.

Na závěr bych si jen dovolila dodat, 
že žádné dopravní značení (omezení 
rychlosti, zpomalovací prahy apod.) si-
tuaci na našich komunikacích nezklid-
ní a nevyřeší, pokud nebudeme dodr-
žovat předpisy a nebudeme vůči sobě 
tolerantní, ať již jako řidiči či jako 
chodci.

Ing. Emilie Klinkovská
ved. odb. dopravy a siln. hospodářství 

Zprávy SDH Veselá

Jak využít sociální služby
Dne 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost nový zákon o sociálních službách.
Informace nabízí stručné vysvětlení právní úpravy ve vztahu k dostupnosti 

služeb.
Jste ve věku, kterému se říká seniorský či důchodový, a jste v situaci, kdy 

potřebujete sociální službu?
Potřebujete pomoc jiného člověka při zvládání běžných denních činností, či 

při chodu své domácnosti, pak můžete využít nabídky sociálních služeb, které 
se v našem regionu nacházejí.

JAK TO FUNGUJE?
Pro informace o takových službách (např. pečovatelská služba, domov pro 

seniory, osobní asistent apod.) se obraťte na pověřený obecní úřad s rozšířenou 
působností, kde získáte potřebné informace.

A JAK TO BÝT NEMÁ:
- nabízí-li vám někdo pomoc při zprostředkování takových služeb a žádá od 

vás peníze, nikdy mu je nedávejte!
- nevěřte podvodníkům, systém sociálních služeb takto nefunguje!
Informace z Ministerstva práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb

M. Řiháková

vzbudit domácí soutěžící. Bohaté ob-
čerstvení a pouťové atrakce jsou zajiště-
ny! 

 Juřík Jaroslav

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Každým rokem vyhlašuje Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska soutěž, 
„Požární ochrana očima dětí“. Protože 
náš sbor nemá mládežnický kolektiv, 
obrátili jsme se v rámci prevence na 
naši veselskou školu a školku o zapoje-
ní do této soutěže. Díky dobré a dlou-
hodobé spolupráci vyšla škola vstříc 
našemu požadavku. Tato soutěž je kate-
gorizována jak věkově, tak tématicky. 
Díky obětavosti našeho kantorského 
sboru, byly vybrány a zaslány práce 
našich dětí k vyhodnocení odborné po-
rotě složené z pedagogů výtvarného 
a literárního zaměření. Protože je tato 
soutěž poměrně bohatě zastoupená, 
byli jsme bombasticky překvapeni 
umístěním našich dětí. K převzetí oce-
nění byli 24. června pozváni i s rodiči 
do prostor Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje dva naši veselští 
soutěžící. 1. místo v okrese v kategorii 
mateřských škol vyhrála Lucie Sobotí-
ková svou výtvarnou prací. 2. místo 
v okrese a 3. místo v kraji získala za 
svou literární práci Lenka Červenková 
ze 4. třídy. Moc a moc těmto našim 
výhercům gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci školy a obce. Děkujeme 
také vyučujícím za vynaložený čas 
a trpělivost. Takové umístění svědčí 
o vysoké úrovni výuky ve škole. Za sbor 
dobrovolných hasičů Veselá všem zú-
častněným moc a moc děkujeme.

 Juřík Jaroslav

Blahopřejeme Lucince Sobotíkové 
k 1. místu ve výtvarné soutěži Požární 
ochrana očima dětí v okrese Zlín 
a Leničce Červenkové k 2. místu v lite-
rární soutěži Požární ochrana očima 
dětí v okrese Zlín a k 3. místu ve 
Zlínském kraji.



5

Kam za kulturou?
V prvním pololetí roku 2008 nás po-

ctily návštěvou divadelní soubory ochot-
níků z Březnice i dětí ze Základní školy 
Neubuz, jež si připravily představení 
„Záskok“ Járy Cimrmana (Březnické se-
skupení AIDS) a pohádku „Princezna ze 
mlejna“ v podání neubuzských školáč-
ků. Obě představení byla pojata s vel-
kým nadšením aktérů i diváků, a téměř 
profesionální výkony byly oceněny ně-
kolikanásobnými ovacemi. Jen houšť!!!

Mezi připravované akce patří v blízké 
době pouť sv. Anny, při jejíž příležitosti 
se uskuteční v pátek 25. 7. 2008 od 20 
hodin taneční zábava s oblíbenou rock-
ovou kapelou Focus. V sobotu pak pro-
běhne v odpoledních hodinách soutěž 
v požárním sportu „O pohár starosty 
obce Veselá“ a budou připraveny pouťo-
vé atrakce. V neděli 27. 7. se od 11 ho-
din již tradičně uskuteční bohoslužba 
v kapli sv. Anny. Těšíme se na Vaši 
účast!

 Další kulturní příležitostí je operetka 
„Televarieté v operetě“, se kterou vy-
stoupí sólisté operety Moravskoslezského 
národního divadla v Ostravě v době 
místních hodů, tj. v sobotu 25. 10. 2008 
od 17 h v sále restaurace Veselanka. 
Všichni jste srdečně zváni.

Uvítáme Vaše náměty na realizaci 
kulturních, společenských či sportov-
ních akcí.

Již myslíme na Vánoce 
aneb 

kurz výroby 
slaměných ozdob

V květnu tohoto roku schválil Fond 
kultury České republiky projekt navr-
žený starostou obce Veselá na reali-
zaci kurzů výroby slaměných ozdob. 
Kurzy se uskuteční na podzim a jsou 
určeny pro max. 12 žen, jež se při-
hlásí na Obecním úřadě Veselá do 
konce prázdnin – tzn. do 31. 8. 
2008. Kurzovné bylo stanoveno na 
cca 250,- Kč a slouží k pokrytí nákla-
dů na výrobní materiál. 

Vyrobené ozdoby budou mj. sou-
částí prodejní předvánoční výstavy, 
jejíž výtěžek bude určen místní ma-
teřské a základní škole.  DJ

Dopis od arcibiskupa

Vážení spoluobčané,

následující oznámení je určeno především Vašim dětem. Je doba prázdnin 
a děti oddychují od školních povinností a podnikají různé zábavné aktivity. 
Myslivecké sdružení Veselá–Klečůvka by rádo zpestřilo toto období místním 

dětem a srdečně je pozvalo na 

zábavné odpoledne s názvem MYSLIVCI DĚTEM  

v neděli 24. 8. 2008 ve 13 hod. na myslivecké chatě na Veselé. 
Přijďte si zasoutěžit s poznáváním naší přírody a strávit příjemné odpoledne.

Srdečně Vás zvou pořadatelé. Občerstvení bude zajištěno.

JUBILANTI 
KVĚTEN

Věra Vágnerová 75 let
Marie Strapková 70 let
Svatava Dočkalová 60 let
Jarmila Holeňáková 55 let

ČERVEN
Alžběta Gerychová 91 let
Luboš Krajčík 55 let
Zlata Křížková 55 let
Věra Malotová 55 let

ČERVENEC
František Hrbáček 75 let
Ludmila Nevolová 70 let
JUDr. Josef Vyorálek 65 let
Karel Jurásek 60 let
Antonín Machlíček 50 let

SRPEN
Jaroslav Nedbálek 75 let
Karel Ševců 75 let
Irena Martincová 70 let
Dominik Gregořík 65 let
Josef Dlabaja 65 let
Bohumila Juříková 55 let

ZÁŘÍ
Zdeněk Mizera 70 let
Marie Krajíčková 65 let
Václav Pabiška 60 let
 Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Aneta Divílková
Matyáš Kocháň
Nikol Kučerová
Monika Vrlová
Samuel Krajíček

ÚMRTÍ
Anežka Ševců
Věra Křížková

SŇATEK UZAVŘELI
Martin Kučera a Ladislava Kozlová
Vladimír Holík a Kateřina Ševců
Pavel Oškera a Magda Skybová
Jindřich Kolečkář a Jitka Vaňková

Upozornění: 
Kdo nechce být zveřejněn ve spole-
čenské kronice, nahlaste svůj nesou-
hlas na obecním úřadě.

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 
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Součástí ZŠ a MŠ Veselá je mateřská 
škola, kterou v současné době navštěvu-
je dvacet pět dětí. Obsah činností ma-
teřské školy vychází z cílů předškolního 
vzdělávání, které jsou stanoveny 
v Rámcovém vzdělávacím programu 
pro předškolní vzdělávání. Hlavní důraz 
je kladen na vytváření optimálních pod-
mínek osobního a sociálního vývoje 
jednotlivých dětí. Máme zpracovány 
tématické okruhy, které na sebe navazu-
jí a většinou se vztahují k roční době. 

Mateřská škola se v uplynulém škol-
ním roce zúčastnila celé řady akcí, 
z nichž byly některé společné pro děti 
mateřské školy a žáky základní školy. 
Spolupracovali jsme s Unií rodičů 
a velmi nás těší, že přicházejí i rodiče 
a děti, které ještě školku nenavštěvují. 
Společně jsme uskutečnili následující 
akce: Drakiáda, Mikulášská besídka, 
Dětský maškarní bál, Slet čarodějnic za 
školou, Den matek, Sportovní odpoled-
ne s diskotékou.

Práce dětí a prostory školy má veřej-
nost možnost si prohlédnout při 
Dýňových slavnostech, které pořádáme 
pravidelně na podzim. V uplynulém ro-
ce byla součástí této akce také keramic-
ká dílna, kde si děti s maminkami moh-
ly vlastnoručně vyrobit svícen.

M a t e ř s k á  š k o l a  Ve s e l á . . .

Po prázdninách kluci, holky,
spěchají do naší školky.
Školička jak kytička,
je v ní slyšet písnička. 
Pro všechny má hraček dost,
je tu dětem pro radost.

Ve třídě mateřské školy máme v prů-
běhu roku své vlastní slavnosti, soutěže 
i výlety. Patří k nim Vánoční besídka 
v MŠ s nadílkou, Maškarní karneval 
v MŠ, Zimní olympiáda v MŠ, Den dětí 
na školní zahradě, Letní olympiáda 
v MŠ, výlet do ZOO Lešná.

Spolu se žáky základní školy pravidel-

ně jezdíme na celodenní výlet, tentokrát 
to bylo na zámek Tovačov a do Dino-
parku ve Vyškově. 

Nezapomínáme na divadelní a hu-
dební představení pro děti. Viděli jsme 
maňáskové divadlo Jak šel zajíček do 
školy a Jak pejsek stonal, zazpívali jsme 
si s hudebníky v pořadech Já nic, já 
muzikant a Zpívánky.

Všechny děti si v rámci her mohly 
vyzkoušet základy anglického jazyka, 
naučily se pojmenovat barvy, znají ná-
zvy zvířat, reagují na jednoduché poky-
ny v angličtině.

Se základy hry na zobcovou flétnu 
a dechovými cviky, zaměřenými na 

Olympiáda MŠ
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. . . v  u p l y n u l é m  š k o l n í m  r o c e 

zlepšení zdraví, se seznamovaly před-
školní děti.

Učitelky rovněž v průběhu školního 
roku denně prováděly preventivní lo-
gopedická cvičení. Individuálně se pak 
věnovaly dětem, které potřebují zvýše-
nou logopedickou péči. O své zdraví 
jsme pečovali také tím, že jsme navštívi-
li zubní lékařky na preventivní prohlíd-
ce zubů. 

Podstatnou část naší práce tvoří mimo 
jiné kreslení a malování. Do soutěže 
Požární ochrana očima dětí, kterou vy-
hlašuje Okresní sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, jsme zaslali výtvarné 
práce dětí. Lucinka Sobotíková z naší 

mateřské školy získala 1. místo v nej-
mladší kategorii v této soutěži. Z jejího 
úspěchu jsme měli velkou radost.

Po celý školní rok jsme věnovali zvý-
šenou péči dětem, které v září nastoupí 
do první třídy. Dvakrát týdně jsme z dů-
vodu bezproblémové adaptace na škol-
ní docházku s dětmi v prostorách zá-
kladní školy procvičovali kresebné cvi-
ky k uvolnění ruky, početní představy, 
jazyková cvičení, orientaci v prostoru 
a další dovednosti, které dětem ulehčí 
nástup do školy. Proto také přicházejí 
předškoláci v květnu do první třídy, aby 
si vyzkoušeli sezení v lavici a plnění 
úkolů, které jim zadá paní učitelka. 
Prváci pak v červnu přečetli školkáč-
kům pohádku, aby ukázali, co se za rok 
ve škole naučili. V měsících květnu 
a červnu probíhal předplavecký výcvik 
předškoláků, který pořádá Plavecká ško-
la Zlín. 

Na závěr školního roku se předškolá-
ci se školkou slavnostně rozloučili.

Školní rok 2007/2008 je již za námi. 
Byl příjemný, pestrý, děti se toho hodně 
naučily. V září si pak můžeme společně 
zarecitovat:

Dobré ráno, milé děti,
prázdniny ty strašně letí.
Sešli jsme se tady znova,
čeká nás tu parta nová.
Bude tady legrace, 
budem jako v pohádce.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
nám se líbí celý svět.
Máme se tu všichni rádi, 
jsme tu dobří kamarádi.
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Fotbalistům Sokola Veselá v polovině 
června skončily mistrovské soutěže 
a všechna čtyři naše družstva si vedla 
úspěšně. „A“ družstvo mužů skončilo 
na 3. místě pět bodů za postupujícím 
Sokolem Štípa. Nejlepšími střelci Veselé 
byli Dočkal se 16 brankami, 10 branek 
dal Michal Prusenovský, po 8-mi bran-
kách vstřelili Miroslav Čoček ml. a Zde-
něk Jurásek. Na pěkném 4. místě skon-
čili muži „B“ ve IV. třídě (nejčastější 
střelci Julina 8, Janeta 6, Macík 5).

V polovině svých soutěžních tabulek 
skončila obě mládežnická družstva. 
Žáci byli mezi 12 oddíly okresní soutě-
že na 6. místě a přípravka mezi devíti 
soupeři obsadila místo 5. Střelecky se 
v žácích prosadil především Milan 
Čoček s 20 brankami. 

Naši mládežníci byli úspěšní pod 
vedením trénerů Milana Čočka a Josefa 
Škody i na turnajích, které jsme pořáda-
li pro naše nejmladší v červnu na na-
šem hřišti. Žáci v kategorii do 14 let 
turnaj vyhráli a přípravka (děti do 10-ti 
let) obsadila druhé místo za vítěznými 
Slušovicemi. 

Další ročník okresních soutěží začne 
dospělým v polovině srpna, konkrétně 
10. 8., kdy muži „A“ začínají v neděli 
v 10.00 v Lípě s domácím Sokolem 
a muži „B“ ve stejný den i hodinu přiví-
tají na Veselé družstvo TJ Fryšták „C“. 
Soutěže žákovské začínají o 14 dnů 
později. Žáci zajíždí k prvnímu zápasu 
v sobotu 23. 8. do Lužkovic a přípravka 
začne ve čtvrtek 28. 8. ve Vizovicích.

Hlavně v kategorii dospělých letos 
uvidíte díky reorganizaci okresních 
soutěží řadu jiných soupeřů, než zde 
tradičně hostíme. V druhém kole (16. 
8.) k nám zavítá Mladcová B, pak 6. 9. 
Tečovice B, 20. 9. Komárov, 18. 10. 
Velký Ořechov. Prostor bude ale i pro 
tradiční derby – 4. 10. se Všeminou 
a v posledním podzimním kole se utká-
me se Zádveřicemi. 

Muži „A“ budou opět hrát své zápasy 
na domácím hřišti v sobotu odpoledne 
(žáci budou hrát předzápasy o 2 hodiny 
dříve). Pro muže „B“ je vyhrazeno tra-
diční nedělní dopoledne od 10.00. Na 
přípravku se můžete těšit vždy ve středu 
v 16.00.

Kompletní rozlosování podzimních 
soutěží tradičně budete mít připraveno 
v kabelové televizi. 

Těšíme se na vaši návštěvu.  
Ing. Zdeněk Kučera

 jednatel TJ Sokol Veselá

Mládežnický fotbal – přípravka
Přípravka se po skončení soutěže 2007/2008 umístila jako po podzimní části na 

pátém místě. Škoda těsných domácích proher s Vizovicemi a Pasekami vždy 0 : 1, 
mohli jsme skončit na pěkném čtvrtém místě.

1. Zlín  16 15 1 0 172 : 6 46
2. Slušovice „A“ 16 14 0 2 139 : 18 42
3. Paseky  16 12 0 4 83 : 31 36
4. SK Vizovice „A“  16 10 0 6 75 : 38 30
5. Veselá  16  7  2  7  77 : 39  23
6. Lužkovice  16  5  1  10  42 : 62  16
7. Slušovice „B“  16  3  0  13  35 : 105  9
8. Mladcová  16  2  0  14  12 : 142  6
9. SK Vizovice „B“  16  2  0  14  9 : 203  6

Nejlepšími střelci byli J. Žaludek s 27 góly a L. Klečka s 25 góly. Děkujeme 
hráčům  V. Knirschovi, J. Žaludkovi a L. Klečkovi, kteří se s námi loučí a přejeme 
jim hodně úspěchů v žácích. Dále jsme se zúčastnili turnaje ve Slušovicích, kde 
z 11 mužstev jsme obsadili 3. místo. 21. a 22. června uspořádal TJ Sokol Veselá 
turnaj přípravek a žáků na domácím hřišti. Přípravka skončila druhá, žáci svůj 
turnaj vyhráli. Na závěr bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Veselá, všem 
sponzorům a rodičům, kteří nás finančně podporovali a fandili nám na hřišti.

J. Škoda a J. Večeřa ml.

TJ SOKOL VESELÁ

Vítězové žákovského turnaje

Turnaj přípravek


