
Vážení spoluobčané, 
rok se nám přehoupl do druhé poloviny, dětem začaly prázdniny a nadchází významný den pro naši obec 
„pouť sv. Anny“. Tímto Vás chci srdečně pozvat na oslavy již 605. výročí od první zmínky o obci Veselá, které 
jsou s poutí spojeny a uskuteční se ve dnech 27. – 29. července 2012 na parkovišti u Pizzerie v blízkosti fotba-

lového hřiště. 

PROGRAM:
Pátek 27. 7.

Od 20:00 h rocková kapela Focus – srdečně zvou hasiči.
Neděle 29. 7.

V 11:00 h - Mše svatá u místní kapličky
Od 14:00 h k poslechu i tanci hraje country kapela Pěšáci.

Na nedělním občerstvení se podílí a srdečně zvou myslivci.
Od pátku do neděle budou k dispozici pouťové atrakce, takže neváhejte a přijďte se pobavit…

Přeji Vám klidné a pohodové prožití pouti sv. Anny a těším se (společně se zastupiteli a zaměstnanci obce) na shle-
danou s Vámi při uvedených kulturních akcích

Daniel Juřík, starosta

  Anna a Panna Maria s Ježíškem 

 Svatá Anna a svatý Jáchym byli údajní rodiče Panny Marie a tedy prarodiče Ježíše Krista.
     Podle svatého Jakuba byli manželé zřejmě dobře prosperující pastýři, kteří výtěžek svého hospodářství dělili spra-
vedlivě mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým a vlastní potřeby. Problémem bylo to, že neměli děti. Neplodnost 
u Židů byla považována za výraz nepřízně Boží a chrámoví kněží dokonce 
jednoho dne z toho důvodu odmítli přijmout oběti, které chrámu přinesli.
 Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se 40 dní postil 
a modlil k Bohu. Poté se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlit-
by byly vyslyšeny a slíbil jim narození dítěte. Skutečně se jim přes vy-
soký věk narodila dcera, které dali jméno Marie. Otec zemřel krát-
ce po jejím narození, matka Anna se údajně dožila vysokého věku.
   Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného poro-
du, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, 
také čeledínů. Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou Flo-
rencie, Innsbruck, Neapol. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za 
déšť, proti bouřce, ale i například za nalezení ztracených předmětů.
 Samotné jméno Anna je hebrejského původu – Chana, v překladu 
„milostiplná“ či „milá“.
 Svátek svaté Anny je od dob papeže Řehoře XIII. sla-
ven společně se svátkem svatého Jáchyma 26. července.

 Tolik o patronce naší kapličky, kde každoročně na její svátek slavíme pouť svaté Anny.
  Podle wikipedie.cz místostarostka
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ní díla je stanoven na 30. září 2012.

 3) Dalším přínosným projektem, 
zejména z důvodu ochrany život-
ního prostředí, je „Zavedení se-
parace bioodpadů v obcích Vese-
lá a Hvozdná“. Díky dotaci z Evrop-
ských fondů mohly být do domác-
ností zdarma distribuovány kom-
postéry o objemu 900 litrů od firmy 
ELKOPLAST k ekologickému zpra-
cování bioodpadu. Ty byly místním 
občanům předávány 30. a 31. břez-
na tohoto roku. Projekt byl velmi 
úspěšný, protože se rozdalo všech 
150 ks kompostérů oproti 87 pů-
vodně podaným přihláškám. Osob-
ně jsem velmi spokojen a pev-
ně věřím, že dokážeme snížit ná-
klady v odpadovém hospodářství.

 4) „Víceúčelová transformace ob-
jektu Veselanky, knihovna, OÚ a 
obecní archív“ – tj. projekt, kterému 
je nyní věnována velká pozornost a 
jehož dokončení bylo stanoveno na  
30.10.2012, a to s realizační firmou 
ERGO VH, spol. s r.o. V rámci pro-

jektu dojde k přestěhování obec-
ního úřadu, knihovny a archívu do 
prostoru druhého podlaží nad re-
stauraci Veselanka. Tím dojde k vy-
užití prostor dlouhodobě „ležících 
ladem“ díky přísným hygienickým 
normám. V souvislosti s tím vznikl i 
návrh architekta, jakým směrem by 
se měl do budoucna vyvíjet exteriér 
i vybavení a dispoziční řešení nejen 
tohoto objektu, ale i centra obce 
včetně občany požadované návsi 
apod. Více informací bude uvedeno 
v příštím vydání Zpravodaje, kdy již 
budu znát přesnější technické náro-
ky a podmínky, možnosti a omeze-
ní realizace. Co se týká samotné re-
konstrukce, k dnešnímu dni jsou z 
80% provedeny bourací a stavební 
práce, rozvody vody a protipožární 
zabezpečení (tzn. 2 hydrantové sta-
noviště dle platných zákonů a vyhlá-
šek).  Proběhla i výměna oken a nyní 
se pracuje na vnitřních štukových 
omítkách. Tato akce je spolufinan-
cována z prostředků Zlínského kraje.  

Daniel Juřík, starosta

Průběh realizace projektů v obci 
v letošním roce

 V letošním prvním vydání Zpra-
vodaje jsem prezentoval pro-
jekty, které se budou realizovat 
v obci. Rád bych vás nyní informo-
val o průběhu jejich naplňování:

 1) Již v průběhu února jsme za-
počali první z řady projektů s ná-
zvem „Obnova kulturního zaříze-
ní Veselanka“, a to výměnou dlaž-
by v sále. Dne 19. 4. 2012 byla po vý-
běrovém řízení podepsána smlou-
va se zhotovitelem Františkem To-
maníkem – TOSTA na dodávku žid-
lí a stolů. Předání zakázky proběh-
lo dle smlouvy a 8. června zkráš-
lilo sál nových  130 židlí a 33 stolů.

 2) V dubnu tohoto roku byla rov-
něž podepsána smlouva s firmou 
ALPINE Bau CZ s.r.o. na opravu 
místní komunikace “Do Drahů“, 
která byla značně zničena po ži-
velné pohromě v srpnu 2011. Prá-
ce na rekonstrukci jsou zde již 
v plném proudu a termín předá-
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POŽÁRNÍ POPLACH
 V sobotu 16. června v ranních hodinách byl pro náš okrsek vyhlášen požární poplach. Naše zásahová jed-
notka po dotazu na operačního důstojníka Integrovaného zásahového systému Zlínského kraje vyjíždí k  po-
žáru skládky v obci Březová. Až na místě zjišťujeme, že se jedná o cvičný poplach a tedy také o fiktivní požár. 
O to víc je pro nás potěšující zjištění, že v případě nouze jsme schopni se stejně jako v tomto případě k mož-
nému požáru dostat v opravdu krátkém čase a ze všech okolních jednotek jsme na místě poplachu mezi prv-
ními. Poplach byl vyhlášen v 7:09 hod. Naše posádka byla na místě připravena k plnému zásahu v 7:27 hod.

Jaroslav Juřík

Celkově se zúčastnilo 22 soutěžících druž-
stev. Náš sbor zastupovaly dvě družstva 
žen, dvě družstva mužů a také dvě druž-
stva žáků. Ženy v této soutěži obsadi-
ly krásné 2. a 3. místo. Muži 6. a 8. místo. 
Žáci mladší 2.  místo a žáci starší 3. místo.
Další soutěže, kterých jsme se doposud zú-
častnili, jsou soutěže pořádané v obci Liptál, 
Leskovec, Veselá u Valašského Meziříčí a 
Střelná. Hasičské soutěže pro nás v tomto 
roce samozřejmě nekončí a budeme pokračo-
vat v účasti až do konce sezony, která by měla 
být ukončena na přelomu měsíce září a října.

Jaroslav Juřík

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SOUTĚŽIVOST NENÍ NA ŠKODU
 V sobotu 2. června družstvo žen a mužů reprezentovalo náš sbor a naši obec na okrskové ha-
sičské soutěži ve Všemině. Do této soutěže se nám bohužel nepodařilo postavit družstvo žáků.
30. června jsme pořádali vlastní 5. ročník pohárové soutěže „ O pohár starosty obce“. 

 Nový autobusový spoj Veselá – Vizovice

 Pro snadnější dostupnost Vizovic, které jsou sídlem obce s rozšířenou působností pro oblast slu-
šovicka, byla zavedena nová autobusová linka  Slušovice – Vizovice se zastávkou pod Veselou.
Provoz byl zahájen 10.6.2012 firmou Housacar.

Odjezdy autobusů  Veselá – rozcestí  (pod Veselou ):
7:26 hod, 10:56 hod, 15:31 hod (tento spoj nejede od 30.6.12 do 2.9.12, 25. a 26.10.12.)

Zpáteční odjezdy autobusů z Vizovic:
7:40 hod, 11:35 hod, 16:00 hod  (tento spoj nejede od 30.6.12 do 2.9.12, 25. a 26.10.12.)



•JUBILANTI

Duben 2012
Ludmila Ševců    80 let
Ludvík Doubravský   70 let
Vladimír Holík    65 let
Miroslava Gerychová   65 let
Milan Juřík    60 let
Dagmar Čurdová   55 let

Červen 2012
Alžběta Gerychová   95 let
Josef Lukeš    60 let
Radomír Kusák    50 let

Červenec 2012
Ladislav Valášek   60 let
František Ševců           55 let

   POJIŠTĚNÍ
 Již několik let působí na trhu pojišťovna, u které se pojišťovaly do-
mácnosti v dřívějších dobách. Jedná se o Hasičskou vzájemnou pojiš-
ťovnu. Vedením této pojišťovny jsme byli požádáni o předání základ-
ních informací všem hasičům ale i celé široké veřejnosti. Bližší infor-
mace o pojišťovně lze najít na www.hvp.cz a nebo tel. čísle 844 114 411.

  Z jednání  zastupitelstva obce Veselá v roce 2012

• Zastupitelstvo obce (ZO)na svém zasedání  schválilo souhlasné stanovisko k LHP (Lesnímu hospodářskému 
plánu Veselá)
• ZO schválilo žádost firmy HOUSACAR o udělení licence na linku Slušovice – Vizovice
• ZO schválilo výběrové řízení na akci Oprava komunikace Drahy
• ZO schválilo výběrové řízení  na akci Rekonstrukce kulturního zařízení Veselanka III.etapa
• ZO schválilo výběrové řízení a podpis smlouvy na akci Víceúčelová transformace objektu Veselanky
• ZO schválilo vydání Opatření obecné povahy č.1/2012/v – Územní plán obce Veselá
• ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
• ZO schválilo změny v programu vysílání KTV
• ZO schválilo smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí – kompostéry
• ZO schválilo žádost o povolení průjezdu rychlostní zkoušky Barum rallye za dohodnutých podmínek

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

Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.

 Už druhým rokem se snažím nalákat nové čtenáře do 
knihovny, pořádají se besedy s dětmi z družinky ZŠ Ve-
selá a s dětmi z mateřské školy. Pomocí nákupu knižních 
novinek se obohacuje knižní fond knihovny.  Nové čte-
náře se snažím nalákat k návštěvě knihovny  i prostřed-
nictvím různých akcí. Minulý rok to byla výtvarná sou-
těž „Knížka, kterou jsem četl o prázdninách“. Letos  
byla vyhlášena  akce „Přines slunce do knihovny“. Kaž-
dý, kdo v měsíci květnu přišel navštívit knihovnu a done-
sl obrázek sluníčka byl odměněn sladkostí. Akce byla vě-
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  BARUM CZECH RALLY Zlín - upozornění pro občany

 Dne 1. 9. 2012 bude v obci Veselá průjezd rychlostních zkoušek automo-
bilové soutěže BARUM CZECH RALLY ZLÍN. Z tohoto důvodu bude prů-
jezd na Hvozdnou uzavřen.

Akce ,,Přines slunce do knihovny“ 

kově neomezena, zúčastnit se mohl každý. Sešlo se 20 krásných sluníček, z toho bylo 19 sluníček od dět-
ských čtenářů a jedno od dospělého. Na chodbě Obecního úřadu si tato díla můžete prohlédnout. 

Kateřina Sobotíková

• ZO schválilo opravu a doplnění retardéru při výjezdu z obce směr  
Hvozdná
• ZO schválilo dobudování části stávající komunikace Drahy
• ZO schválilo změnu úředních hodin v době prázdnin
• ZO bere na vědomí přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2012/2013
• ZO bere na vědomí opravu hlavní komunikace od OÚ po vjezd do obce 
od jihu


