
  Vážení spoluobčané,

  pro naši obec velmi náročný a troufám si říci, že i úspěšný rok se nám chýlí ke konci. Realizova-
né projekty poposunuly kvalitu života v naší obci zase o kus kupředu, ale v dnešní uspěchané době 
je potřeba se i na chvíli zastavit a připomenout si, že nám již začal adventní čas a blíží se Vánoce.

  Do nadcházejících vánočních svátků Vám přeji jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce Ve-
selá hodně pohody, klidu, lásky a porozumění.

                    Daniel Juřík

  Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. První zmínka o osvětleném vánočním 
stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. 
  V Česku nemá stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavov-
ského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen velmi pozvolna, 
a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských městských rodinách. 
Zdobily se živé stromečky, smrky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pe-
čivem, perníčky, především ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či ro-
zinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku poprvé rozsvítily lojové svíčky.
  Do venkovských stavení pronikaly stromečky ještě pomaleji. Až do první 
světové války bývala v mnoha domácnostech pouze zdobená jedlová nebo 
smrková větev. Dnes se stromky zdobí skleněnými baňkami, slaměnými ozdo-
bami, elektrickými svíčkami. Na náměstích a na návsích ve městech a vesni-
cích se umísťují velké vánoční stromy. Rozsvěcují se v adventním čase a lidé 
se tu scházejí, aby se na chvilku zastavili v předvánočním shonu.
  Poprvé byl vánoční strom – Strom republiky – postaven na brněnském 
náměstí Svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu 
událost, kdy s přáteli nalezli v zimě roku 1919 v bílovickém lese opuštěné pro-
chladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích v roce 
1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem. Jedním 
z nejslavnějších vánočních stromů byl 24 m vysoký smrk z Beskyd, který ozdobí v roce 1999 Svatopetrské náměs-
tí ve Vatikánu.
  Na závěr vám všem chci popřát krásné chvíle prožité u vánočního stromečku ve společnosti nejbližších.
                  Podle wikipedie.cz  místostarostka

  Čas vánoční se blíží. V poslední době můžeme i na vánočních trzích vidět a 
ochutnat tradiční pečivo, voní úžasně a chutná nejlíp.
  Vánoce mají dlouholetou tradici. Již Keltové do svých domů přinášeli jmelí, 
které považovali za posvátnou rostlinu. Bylo výzdobou jejich obydlí. Házeli do 
ohně jehličí a voňavé rostliny.
  Křesťanství bylo uznáno za oficiální náboženství Římské říše. A tak církev na 
tuto dobu 25. prosince stanovila oslavu Ježíšova narození. Tento svátek se 

jímá jako narození božského dítěte. Poprvé slavili narození Ježíška v Římě v roce 336. Vánoce jsou ovlivněny tra-
dicemi a my jsme svědky, jakým způsobem vstupuje  naše současnost. Dnes pro mnoho lidí jsou svátky hojnosti 
a splněných přání a betlémským příběhem narození Ježíška a hlavně jesličky a koledy.
                  Marta Řiháková



a zrekonstruovány prostory v 2. patře (Obecního domu) - Veselanky. Zde vzniklo nové zázemí pro Obecní úřad Ve-
selá i jeho archív a krásné, prosvětlené a mnohem větší prostory pro místní knihovnu. V současnosti řešíme dotač-
ní možnosti na vybavení interiéru nábytkem a potřebným vybavením. 
  Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání rozhodlo, že v rámci oprav venkovních omítek u vstupu do 
„nového“ Obecního úřadu se provede také zateplení opravované části. Stávající klimatické podmínky ovšem nedo-
volují ve stavebních pracích pokračovat. 
  Dosavadně vynaložené náklady se vyšplhaly na 2 795 520,- Kč. 
  Mnoho z Vás, občanů, se ptá, co se bude dít se stávající budovou obecního úřadu. Zvažujeme několik směrů využi-
tí této budovy: pro děti, seniory, sociálně slabší spoluobčany apod. Rádi bychom vás touto cestou požádali o spolu-
práci při rozhodování a vyzvali vás k vyplnění přiloženého dotazníku, kde byste uvedli svůj návrh, jak a proč by měla 
být dvě patra prostor současného obecního úřadu využita. Dotazníky se svými návrhy prosím vhazujte do poštov-
ní schránky Obecního úřadu Veselá nebo do speciální schránky v místním obchodě, a to do soboty 5. ledna 2013. Za 
vaše náměty předem děkujeme.
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  Dotační prostředky byly v letošním roce použity na následující projekty a akce:
  1) Projekt s pracovním názvem „Veselá - oprava místní komunikace „Do Drahů“ po živelné pohromě v srpnu 2011“ 
byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj částkou 925 000,- Kč. Celkové náklady se ovšem díky prodlou-
žení opravované části komunikace o 360 metrů čtverečních a 74 metrů obrubníků - vyšplhaly na 1 716 026,- Kč. 
Podstata dotačního projektu je momentálně naplněna, zbývá dokončit terénní úpravy, a to do konce května 2013.

  2) Projekt „Oprava, rozšíření a zlepšení vyrozumění a varování občanů obce Veselá“ (přidání do nových lokalit 
a výměna starých či nefunkčních tlampačů - reproduktorů, oprava odbavovacího zařízení pro hlášení) byl podpo-
řen Zlínským krajem částkou 117 000,- Kč, obec investovala ze svého rozpočtu dalších 51 736,- Kč. Uvedené pro-

  4) Další projekty realizované v roce 2012, které byly popsány již v minulém zpravodaji, zde uvádíme jen pro úpl-
nost: 
  a. díky členství v Místní Akční Skupině (MAS) Vizovicko a Slušovicko jsme z operačního programu rozvoje venkova 
pro roky 2007 - 2013 získali částku 417 258 Kč na „Obnovu kulturního zařízení Veselanka“ – tedy na rekonstrukci 
a vnitřní vybavení sálu pro konání kulturních a společenských akcí. 
  b. od Zlínského kraje jsme dostali částku 
25 390,- Kč na vyhotovení Lesního hospodářského plánu. 
  5) Podané projekty: v listopadu jsme podali „Žádost o dotaci na rok 2013 na požární techniku nebo věcné pro-
středky požární ochrany“. Konkrétně žádáme o spolufinancování nákupu zásahových rukavic.
  Další žádost jsme podali přes Místní akční skupinu (MAS) v rámci LEADER programu spolupráce. Jedná se o žá-
dost na vybudování vyhlídky v obci Veselá, kdy spoluúčast z rozpočtu obce činí pouze 20% z uznatelných nákladů.
  Dále jsme se zapojili do projektu MAS pod názvem „Kompostéry do každé rodiny“. Zde žádáme o dalších 50 ks 
kompostérů na základě požadavků občanů.

středky byly vynaloženy na nákup 28 reproduktorů a dopojení koncových prvků 
(reproduktorů), z toho 8 ks bylo nově rozmístněno na místa s omezenou slyšitel-
ností dle požadavků občanů, zjištěných dotazníkovým šetřením v minulém roce a 
20 ks se vyměnilo za nové. Dále se provedla vyměna a dopojení 550 m kabeláže. 
  3) Největší investiční projekt „Víceúčelové transformace objektu Veselanky“, 
na který se nám také podařilo získat finanční podporu Zlínského kraje ve výši 
1 mil. Kč, je momentálně od dodavatelské firmy předán,  tzn. byly vystavěny 
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  Vážení spoluobčané,
  přijměte srdečné přání do hezkého a pokojného svátečního času. Dovolte, abych Vás krátce seznámil s pohledem 
do historie a přítomnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko.
  Dva sousedící mikroregiony Vizovice a Slušovicko založily v roce 2007 Místní akční skupinu (MAS). Velkou moti-
vací byla snaha o úspěch v operačním programu Program rozvoje venkova pro roky 2007 – 2013, který by otevřel 
možnost čerpat další finanční prostředky pro rozvoj tohoto území. Toto se podařilo. V hlavní dotační oblasti jsme 
přinesli do regionu za pět let existence 19,1 milionu Kč. Celkem to bude asi padesát projektů. Každá obec dosáh-
la na jeden nebo více projektů. Celkový přínos do území odhadujeme na 28,2 milionů Kč. Při přepočtu na obyvate-
le to je asi 1 400 Kč na každého. 
  Plánovací období 2007 - 2013 je prakticky u konce. V roce 2013 vyhlásíme výzvy k předkládání projektů za 
4,8 mil. Kč. Už od jara 2012 se připravujeme na další plánovací období (2014 – 2022), které může být velmi zajíma-
vé pro náš region. Každý hospodář ví, že pokud chce za čas sklízet, nesmí dát na blbé nálady, ale musí orat a sít ve 
správný čas.
  Připravujeme se tedy na nové plánovací období, které nám s největší pravděpodobností přinese mnohem více 
možností než doposud. Každý z nás se už nyní může zapojit svým příspěvkem přes anketu, která je na našich we-
bových stránkách, nebo účastí na veřejném jednání k přípravě našich strategií, nebo konkrétním zájmem v obci, 
spolku, církvi, v podniku nebo při tvorbě tvůrčího společenského klimatu. Každému z vás přejeme krásný a požeh-
naný sváteční čas.
                       Petr Žůrek, projektový manažer

  V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. 
První bude tzv. 18. kolo PRV („zimní“) od 6. 3. – 12. 3. 2013. Posledním bude „letní“ 19. kolo v červnu. V tomto kole 
zatím pro nedostatek prostředků neočekáváme vyhlášení výzvy pro Vizovicko a Slušovicko. 
Realizace „zimní“ výzvy k předkládání projektů bude probíhat takto:
  • Vyhlášení výzvy 20. 12. 2012.
  • Školení žadatelů 3. 1. 2013.
  • Předkládání projektů 10. 1. - 31. 1. 2013. Bude třeba se dopředu ohlásit (nejlépe sedm dní před předpokládaným  
     termínem podání žádosti). Na každého žadatele bude vyčleněno 80 minut na administraci žádosti.
  • Veřejná obhajoba a výběrová komise 18. 2. 2013.

  Seznam vyhlášených dotačních oblastí (Fichí): 1. Udržitelný rozvoj venkova; 2. Kvalita života a služeb; 3. Moderní 
zemědělství; 4. Rozvoj drobného podnikání; 5. Kulturní dědictví.

  Veškeré potřebné informace a nejen o dotacích naleznete na internetových stránkách http://www.masvas.cz/.

  Zdravím příznivce fotbalu, které bych chtěl seznámit s naší činností. Sezonu 2012/2013 jsme začali bez dvou hrá-
čů Žůrka Adama a Kořénka Michala, kteří přestoupili do žáků. Máme kolem 20 hráčů, tak jsme je rozdělili na mlad-
ší a starší. Jelikož mladší nemají svoji soutěž, zajistili jsme jim přátelské zápasy proti Příluku, Slušovicím a Jasen-

né. Tyto tři zápasy naši hráči prohráli s celkovým skóre 6:19. 
Nelepším střelcem Veselé byl Juřík Mirek s 5 góly. Starší hrá-
či začali podzimní soutěž velmi dobře, když z 9 zápasů 8 vy-
hráli a 1 remizovali při skóre 99:18. Na vstřelených gólech se 
podílelo 11 hráčů, vzpomenu ale jen tři nejlepší: Václavek J.  
40 branek, Kořének M. 17 a Záhořák 11 branek. Během roze-
hrané soutěže nás Lužkovice pozvaly na turnaj, který jsme 
vyhráli a cenu v podobě kopačky pro úspěšného střelce zís-
kal Václavek J. Po skončení soutěže jsme jeli na soustředění 
do Horního Lidče, kde nám moc nepřálo počasí, proto se hrá-
či věnovali fotbalu v tělocvičně a odpočinku v místní sauně a 

bazénu. Máme ještě v plánu zimní soustředění v Trnavě. Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům a  divá-
kům, kteří nás podporovali jak finančně, tak fanděním na hřišti. Ještě bych chtěl poděkovat panu Ševců Jiřímu, kte-
rý nám udělal nové branky za finančního a pracovního přispění Žůrka R. a Škody J.
              Škoda a Žůrek, trenéři     



z Českého rozhlasu. Taky jsme zatahovali na svatbě naši člence Jitce Juříkové, nyní Křížové. Jednou z posledních ak-
tivit byl podzimní sběr starého železa.
                  Jaroslav Juřík
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  Po pláži se po ránu procházel muž a házel zpátky do moře hvězdice, které uvízly na suchu. Za chvíli by je slunce 
spálilo. „Podívejte se, jak je ta pláž obrovská, celá je posetá takovými hvězdicemi,“ zastaví se u něj kolemjdoucí. „Ne-
můžete je zachránit všecky. A zítra tu budou nové. To co děláte, nemá smysl!“ Muž se zastavil s hvězdicí v ruce. „Pro 
tuhle hvězdici to smysl má.“ A hodil hvězdici do moře. Svět je divné místo k životu. Kam se člověk podívá, všude je 
bolest a trápení. Je ho tolik, že jsme si zvykli. A rezignovali. Nemáme přece dost sil a prostředků na to, abychom to 
změnili. A s omluvou sobě samým, že je to marný boj, se z nás stali kolemjdoucí.

  Prvním našim počinem v tomto roce bylo pořádání slavnostní okrskové valné hromady v naši obci, s účastí 117 čle-
nů z 8 sborů okrsku, kdy jsme ve svých řadách mohli přivítat i náměstka starosty OSH Zlín. Na konci března jsme 
uspořádali sběr starého železa. Následovala organizace schůze Slušovického okrsku v prostorách obecního úřadu 
na Veselé. 19. každoroční pouť na sv. Hostýn se uskutečnila na 
konci dubna. Díky dobrému počasí se vydařila. Druhého června 
jsme se zúčastnili pro náš sbor povinné soutěže 1. kola v požární 
soutěži okrskového formátu. Do soutěží se zapojují naše druž-
stva mužů, žen a žáků. Velmi dobře si v tomto roce vedou ženy, 
které získaly několik ocenění v podobě pohárů. Žáci se zúčastni-
li také několika soutěží, přitom pro ně nejzajímavější byla Pojez-
dová soutěž. Pořádali jsme vlastní pohárovou soutěž, která po-
kračovala zábavou. Pořádali jsme pouťové oslavy i se zábavou.    
V pořadí oslav se aktivně účastníme za velmi špatného počasí 
i hodů s tradičním voděním berana a s večerní  hodovou zába-
vou, na které exceloval bratr pana Chaloupky jako pravý dudák 

  Dobrovolní hasiči se takovými kolemjdoucími stát nechtějí. Bohu ke 
cti, bližnímu ku pomoci, heslo, které nám říká co je správně.
  Náš sbor zařazený do JPO V. s místní působností zasahující na úze-
mí svého zřizovatele nemá naštěstí a ke své smůle mnoho příležitos-
tí bojovat s živlem pro hasiče nejhorším. Mrzí nás, že o nedávném po-
žáru v naši obci se dozvídáme od našich kamarádů, zasahujících hasi-
čů ze Slušovic. (Mimochodem velmi úspěšně.) Ale co nás nejvíce popu-
dilo je zpráva na stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje, kde vyloženě píší: Na místo události vyjely celkem tři cisternové 
vozy, a to jak profesionálních hasičů centrální stanice Zlín, tak i jedno-
tek dobrovolných hasičů ze Slušovic a Zádveřic. Poplach byl vyhlášen 

také místní dobrovolné jednotce. Přitom elektronický varovný systém v naši obci mlčel. Těžko polemizovat o tom, 
že máme tím pádem z ostudy kabát. Pokud bychom nebyli schopni zasahovat, máme i jiné možnosti jak pomoci. 
              Jaroslav Juřík (jednatel sboru)



• Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) projednalo a schválilo návrh Ing. arch. Hofmana na materiálové řešení
    rekostrukce obecního domu.
• ZO schválilo návrh na opravu komunikace od křižovatky u OÚ směr Klečůvka.
• ZO schválilo zakabelování posledního drátového úseku místního rozhlasu.
• ZO schválilo úpravy vjezdů na soukromé pozemky z budované komunikace Drahy.
• ZO schválilo návrh na oplocení pozemku na křižovatce pod Veselou.
• ZO schválilo prodloužení veřejnoprávních smluv mezi městem Vizovice a obcí Veselá o výkonu přenesené 
    působnosti.
• ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• ZO schválilo zrušení rozmístění kontejnerů v letním období.
• Na základě změny zákona schválilo ZO prověření vlastnictví obecních pozemků na katastrálním úřadě.
• ZO schválilo možnost pořízení dalších kompostérů – projekt MAS.
• ZO schválilo projekt spolupráce s MAS – vybudování vyhlídky Hranička – dotace, spoluúčast cca 20%.
• ZO schválilo výši nájmu provozovatele Veselanky pro rok 2013 ve výši 23 tisíc Kč/měsíc.
• ZO schválilo postup hospodaření v obecním lese – návrh správce lesa.
• ZO schválilo rozšíření programové skladby KTV.
• ZO projednalo návrh na zimní údržbu místních komunikací.   

Příjmy
Daňové příjmy          6.239.400,00 Kč
- daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
- daň z příjmu fyzických osob z podnikání
- daň z příjmu právnických osob
- daň z přidané hodnoty
- správní poplatky
- daň z nemovitosti
- poplatek za vypouštění škodlivých látek
- poplatek ze psa
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu
- poplatek za VHP
- dotace na vnitřní správu

Nedaňové příjmy            596.400,00 Kč                                                                                                 
- příjmy z lesního hospodářství
- pronájem nemovitostí
- úroky
- poplatek kabelové televize

Celkem příjmy:       6.835.800,00 Kč

Výdaje
Lesní hospodářství            60.000,00 Kč
Veřejné osvětlení          150.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba        600.000,00 Kč
Kanalizace Drahy       1.320.000,00 Kč                                                                                               
Sběr komunálního odpadu        502.300,00 Kč
Provoz kabelové televize, oprava rozhlasu     449.000,00Kč                                                                 
Péče o vzhled obce            84.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – autobus HOUSACAR 55.000,00 Kč
Obědy senioři             40.000,00 Kč                                                                                                       
Kultura                        114.000,00 Kč
- knihovna
- kronika
- tisk novin
- posezení s důchodci, vítání občánků
Školství           823.000,00 Kč
- mateřská škola
- základní škola
- školní jídelna
- školní družina
- neinvestiční platby jiným školám 
Činnost místní správy      2.535.500,00 Kč
- elektrická energie, plyn
- poštovné, telefony, spotřební materiál
- pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné
- příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH,myslivci
- opravy budovy OÚ, odkup pozemků
- příspěvky mikroregionu
Restaurace „Veselanka“          103.000,00 Kč                                                                                        

Celkem výdaje:               6.835.800,00 Kč 
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  Školní rok 2012/2013 je již v plném proudu, máme za sebou téměř čtyři měsíce. V září nastoupilo do naší mateř-
ské školy dvacet osm dětí a do lavic základní školy usedlo třicet sedm žáků. Kromě plnění cílů, které nám ukládá 
školní vzdělávací program, se snažíme zpestřit dětem školní povinnosti dalšími akcemi, které jsou pořádány každo-
ročně, často ve spolupráci s Unií rodičů a Obcí Veselá. Na této dvoustraně si můžete některé z nich prohlédnout.

Nové úložné prostory (kabinet) v 1. poschodí, 
vybudované v průběhu prázdnin.

Základní školu nyní navštěvuje 37 žáků.

Na trnavském běhu se na medailových 
pozicích umístilo 7 žáků.

Mnozí rodiče přijali pozvání do školy při podzimních 
dýňových slavnostech.

Před dýňovými slavnostmi si návštěvníci školy mohli 
prohlédnout výstavku Strašidelný dům.

Děti si pochutnaly na dýňových dobrotách.
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  Rok 2012 je téměř za námi. V naší škole se stále něco děje bez ohledu na roční období. Uplynulý kalendářní rok byl 
jako vždy rušný, plný školních událostí. V tomto roce nás v červnu mimo jiné po několika letech navštívili pracov-
níci České školní inspekce, aby na plánované inspekci posoudili podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v naší ma-
teřské a základní škole. Inspekční činnost, která trvala dva dny, zahrnovala mateřskou školu, základní školu a škol-
ní družinu. Inspektoři posuzovali velmi pečlivě vedení dokumentace školy, prohlédli si renovované prostory, zajímali 
se o spolupráci s dalšími subjekty, sledovali přechod dětí z mateřské do základní školy a samozřejmě i navštívili vy-
učování. Oblast jejich hodnocení byla velmi široká, ředitelka školy předložila k posouzení celkem padesát sedm do-
kumentů, z nichž se mnohé zpracovávají pro každý školní rok samostatně. Posuzováno bylo období od roku 2008 
do roku 2012.  
  V závěru inspekční zprávy se konstatuje, že "činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstří-
ku škol, škola poskytovala vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Škola systematicky umožňova-
la rovnost přístupu ke vzdělávání dětí i žáků, vzdělávací potřeby dětí i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
byly zohledňovány. Ekonomické a materiální podmínky školy byly pro realizaci školního vzdělávacího programu pro 
předškolní a základní vzdělávání na požadované úrovni. Finanční prostředky ze státního rozpočtu škola využila efek-
tivně, hospodárně a účelně. Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí a žáků. Vyhodnocovala zdra-
votní a bezpečnostní rizika a přijímala odpovídající opatření k jejich minimalizaci včetně účinné strategie prevence 
sociálně patologických jevů. Škola vzdělávala děti podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
a žáky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Naplňování jejich výstupů, vedení dětí a žáků 
k rozvíjení klíčových kompetencí a k rozvoji jejich osobností bylo na požadované úrovni. Oba školní vzdělávací pro-
gramy byly v souladu s odpovídajícími rámcovými vzdělávacími programy a školským zákonem. Personální podmín-
ky umožňovaly naplňování školních programů, výrazným pozitivem bylo zajištění stoprocentní kvalifikovanosti pe-
dagogického sboru. „Ředitelka školy vykonávala svou činnost v souladu s požadavky školského zákona.“
  Závěry inspekční zprávy nás velmi potěšily. Při hodnocení nezůstala bez povšimnutí výborná spolupráce školy 
s obcí i s rodiči, ale i mezi pracovníky jednotlivých částí školy. Těší nás zejména skutečnost, že odborníci, kteří se 
hodnocením škol zabývají profesionálně, dokázali ocenit naše úsilí o dobré fungování místní školy.  
                     PaedDr. Ladislava Čočková

Vystoupení děti z MŠ na mikulášské besídce. Velký ohlas u rodičů má také vystoupení žáků.

Nadílku za pomocí maminek z Unie rodičů rozdávali 
Mikuláš, dva andělé a tři čerti.

Současné personální obsazení školy. 
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Fotodokumentaci zajišťuje p. učitelka Soňa Urbanová.



• JUBILANTI
Srpen 2012
Karel Vágner                   85 let
Zdeněk Řihák  70 let
Věra Krčmová  65 let
JUDr. Ladislav Čoček 60 let
Anna Juříková  60 let
Josef Geryk  55 let
František Janků 55 let
Říjen 2012
František Machalíček 75 let
Marie Škodová 70 let
František Divílek 65 let
Jaroslav Křížka 65 let
Listopad 2012
Zdeňka Krajíčková 65 let
Zdeněk Gerych 55 let
Prosinec 2012
Marie Fenyková 80 let
Štěpánka Sedláčková 80 let
Jiří Horák  70 let
Josef Horák  70 let
Eduard Čoček  70 let
Miloš Pekař  55 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

• ÚMRTÍ
Milena Polášková

• NAROZENÍ
Marek Burian
Šimon Vrla

Vydává Obecní úřad Veselá, tel.: 577 983 285, e-mail: ou@veselauzlina.cz, www.veselauzlina.cz
Zpracování: K. Čočková, D. Juřík, J. Juřík, J. Lukešová, K. Sobotíková, J. Gregoříková, L. Čočková, S. Urbanová

Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.
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  Obecní knihovna Veselá vyhlašuje výtvarnou soutěž „Knihovna snů“.
Nakreslete jakoukoli technikou, jak by jste chtěli, aby vypadala nová 
knihovna na Veselé.

  Soutěž je věkově neomezena. Každý dostane malý dáreček a o nejlepší 
obrázek se bude  hlasovat na webových stránkách knihovny. 

Obrázky můžete donést do knihovny každou středu od 1. prosince 2012 
do konce ledna r. 2013.

  V obecní části ŽLEB a DRAHY byly umístěny kontejnery, které slouží k uklá-
dání odpadu domácností, ke kterým se v zimním období nedostane svozo-
vá firma z důvodu zhoršené sjízdnosti cest. Tyto kontejnery budou otevře-
ny ve dnech svozu popelnic.

  Žádáme občany, aby v průběhu zimní údržby místních komunikací parkovali 
své automobily tak, aby nebránily provedení úklidu sněhu. 

  Žádáme majitele psů, aby si své miláčky zabezpečili proti samovolnému 
pobíhání po obci. Rozmístnili jsme koše na psí exkrementy: u křižovatky na 
Hvozdnou, u obecních vývěsek mezi kapličkou a restaurací a v dolní části 
obce (na kopečku u Dlabajů).  Proto prosíme o dodržování čistoty na chod-
nících i veřejných prostranstvích.

  Každoroční Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 5. 1. 2013, kdy Vás na-
vštíví malí koledníci.   

  Dovolte mi, abych Vás pozval  na novoroční přípitek s ohňostrojem u pří-
ležitosti přivítání nového roku 2013 se členy zastupitelstva obce u Obec-
ního úřadu Veselá, a to 1. 1. 2013 v 0.30 hod. 
               
                           Těšíme se na Vás. 


