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Vážení spoluobčané,
příroda je mocná čarodějka a dělá si co chce.
Vzhledem k tomu, jak se k ní chováme, budou 
zřejmě i letošní Vánoce bez sněhu a mrazu. 
O  dalším průběhu zimy se můžeme dozvědět 
z  lidových pranostik: „Je-li prosinec deštivý, 
mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.“  
nebo „Jaký bude příští rok, napoví nám dvanáct 
nocí a dní od štědrého večera až do Tří králů.“. 
Tak uvidíme, zda se pranostiky naplní a nebo zda 
zvítězí globální oteplování. 

Krásné, pohodové prožití svátků vánočních a 
mnoho zdraví, štěstí v novém roce 2016 Vám 
přeje zastupitelstvo a zaměstnanci obce Veselá. 
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Betlémy byly vytvářeny v Římě od 10. století. Byly propagovány svatým Františkem z Asissi od roku 1223, a 
rychle se šířily po celé Evropě. Typy dekorací vyvinuté v rámci křesťanské symboliky se podle místních tra-
dic a zdrojů mohou lišit. V některých částech světa, zejména však na Sicílii, jsou živé betlémy v návaznosti 
na tradici svatého Františka populární alternativou k jesličkám.První komerčně vyráběné dekorace tohoto 
typu se objevily v Německu v roce 1860. Byly inspirovány papírovými řetězy tvořenými dětmi. V zemích, kde 
je předvádění Betléma velmi populární, jsou obyvatelé vyzýváni, aby vytvořili sami nejvíce originální nebo 
realistický Betlém či doplněk. V některých rodinách jsou doplňky používané při vytváření Betléma považo-
vány za cenné rodinné dědictví.

Převzato z wikipedia.cz

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální 
fond naší obci?

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 
Veřejně prospěšné práce

V období od 2. 12. 2013 do 30. 6. 2015 byla 
u zaměstnavatele Obec Veselá v rámci projek-
tu „Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitos-
ti“ (OP Lidské zdroje a zaměstnanost) podpořena 
2 pracovní místa na VPP za 251 495,- Kč, z toho 
výše příspěvku z Evropského sociálního fondu či-
nila 85 %, tj. 213 770, 75,- Kč a ze státního rozpoč-
tu ČR činila 15 %, tj. 37 724,25,- Kč.

Vážení spoluobčané, 
srdečně Vás zveme na NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 
S OHŇOSTROJEM, který se tentokrát uskuteční 
1. 1. 2016 až v 18:00 hod. na parkovišti u pizzerie. 
Při této příležitosti bude oficiálně otevřeno hřiště 
s umělým povrchem, které bylo  nedávno dokonče-
no. Přijďte se podívat, jak se nám hřiště povedlo, 
připít svařeným vínem, popovídat si a radovat se 
z ohňostroje. Těšíme se na Vás.
   Zastupitelstvo obce Veselá



Vedení obce Veselá zajišťuje 
hospodaření (nakládání) s komunálními 
odpady, které vznikají na našem 
katastrálním území. Jedná se o veškerý 
odpad vznikající u právnických či 
fyzických osob. Komunální odpad 
lze rozdělit do tří základních skupin: 
1)  opětovně využitelný odpad: tj. papír, 
sklo, plasty a nebezpečné složky - staré 
léky, obaly od barev, ředidel, chemikálie, 
pesticidy. 2) odpady ze zahrad (odpady 
z údržby zeleně, tzv. bioodpad). 3) ostatní 
komunální odpady (směsný komunální 
odpad a objemný odpad – tj. starý 
nábytek, koberce, toalety, umyvadla 
apod..
Sekce opětovně využitelného odpadu 
Dovolujeme si upozornit, že v rámci 
projektu Mikroregionu Slušovicko obec 
pořídila nádoby na třídění odpadových 
komodit: plasty, papír, nápojový karton, 
sklo a lehké kovy. Kontejnery jsou 
umístěny vlevo vedle základní školy 
a jsou vám plně k dispozici. Rovněž 
připomínáme, že plasty jsou každý 
měsíc sváženy sáčkovým svozem 
dům od domu a do sáčků (igelitových 
pytlů) se odkládají zejména stlačené 
PET láhve od nápojů, tašky, sáčky, 
obaly od šamponů a aviváží apod. 
Pořízené žluté kontejnery na plast, které 
budou k dispozici po rozšíření plochy 
také u obchodu, budou v roce 2016 
sváženy ve stejný termín jako sáčkový 
svoz a budou sloužit převážně jen pro 
příležitostné a obecní potřeby. U sběru 
papíru je pozoruhodné, že je dražší 
jeho svoz než výkupní cena obsahu 
kontejnerů. Tuto nádobu budeme 
vyprazdňovat v návaznosti na sběr, který 
pořádá čtyřikrát ročně škola. Proto, 
pokud máte děti či vnoučata v místní 
škole, prosím, shromažďujte papír doma 
a využívejte sběrných dnů pořádaných 
školou, abychom neplatili více než je 
nutné. Děkujeme. Bílé a barevné sklo 
lze také odkládat do nádob, které jsou 
rozmístěny po obci. Upozorňujeme, že 
tabulové sklo (např. z oken) patří do 
kontejneru na barevné sklo.   
Sekce odpadu ze zahrad
v letošním roce obec zavedla 
kontejnery na bioodpad, kde jste 
mohli odkládat nadbytečný objemný 
biooodpad (větve, listí, trávu) ze 
svých pozemků, nezpracovatelný 

v domácích kompostérech. Za letošní 
rok jsme odvezli 172 m³ biohmoty 
na kompostárnu Ostrata a za to 
zaplatili částku 17 200,- Kč. Vzhledem 
k narůstajícímu množství odváženého 
bioodpadu Vás žádám, aby jste v příštím 
roce byli ohleduplní a prvořadě využívali 
domácí kompostéry a teprve přebytek 
ukládali do kontejnerů. V případě, že 
budete např. kácet strom a budete 
pořebovat zlikvidovat větve, obraťte se 
na obec a dohodneme společně řešení. 
Nyní řešíme s obcí Ostrata podmínky 
spolupráce a smluvní cenu, za kterou 
budou bioodpad pro nás zpracovávat 
v roce 2016. 
Odděleně svezený využitelný odpad je 
zdrojem pro výrobu druhotných surovin, 
které jsou požívány ve výrobě především 
jako náhrada primárních materiálů, 
nejčastěji z důvodu úspor energie při 
vlastní výrobě nebo úspor vstupních 
surovin pocházejících většinou 
z neobnovitelných zdrojů (uhlí, ropa, 
zemní plyn).
Tříděním odpadů se snažíme snížit 
dopad na životní prostředí pro naše 
děti, ale samozřejmě s tím jsou spojeny 
i více náklady za dopravu a manipulaci 
ovšem pozitivní je, že obec Veselá 
má uzavřenou smlouvu o spolupráci 
s EKO–KOMem, a.s., tzn., že čím více 
vytřídíme využitelných odpadů, tím více 
finančních prostředků obec obdrží.
Sekce ostatní směsný odpad – zbytkový
Směsný komunální odpad je takový, 
z něhož se vytřídí využitelné složky - 
sklo, papír atd. Elektrozařízení se ukládá 
na řízenou skládku.
Nebezpečné odpady se sváží pomocí 
mobilního sběru 2x ročně a v roce 2016 
to bude ve středu 6. dubna 2016 a 7. září 
2016.
Pro přehled uvádíme množství tříděného 
odpadu v tunách za rok:

            2012     2013       2014 

Papír    11,43       12,2        13,2

Sklo      4,49          4,01        4,18 

Plasty    8,66          9,1          10,46

Vše záleží na přístupu každého z nás.
Děkuji za Vaši spolupráci ve třídění 
odpadů.

Daniel Juřík, starosta obce

Obec Veselá se chystá 
v lednu 2016 podat dvě 
žádosti o dotaci do programu 
Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, který má v gesci 
MMR ČR.  Jedna žádost 
se podává do dotačního 
titulu s názvem Podpora 
zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci. 
Tato projektová žádost se 
týká rekonstrukce místní MŠ - 
nákup nového vybavení (hrací 
konzole, nábytek aj.). Obec již 
několikrát o tuto dotaci žádala, 
ale bohužel neúspěšně. 
Věříme, že snad v tomto kole 
se nám podaří uspět. Druhá 
žádost se bude podávat do 
dotačního titulu Podpora 
obnovy místních komunikací. 
Jak sám název napovídá, 
jedná se o rekonstrukci 
komunikace k vodojemu. 
Dále obec Veselá připravuje 
projekt do Operačního 
programu Životní prostředí. 
V tomto programu bychom 
rádi získali prostředky na 
rozsáhlou investiční akci 
- vybudování kanalizace 
v lokalitě Drahy s napojením 
na čističku odpadních vod ve 
Slušovicích. 
Doufejme tedy, že se 
nám alespoň v nějakém 
dotačním titulu podaří uspět. 
O úspěšných výsledcích Vás 
budeme informovat v dalším 
zpravodaji či na internetových 
stránkách obce. 

Kateřina Čočková

PŘIPRAVOVANÉ 
PROJEKTY

OBEC VESELÁ A ODPADY
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Vážení  spoluobčané,
čas nezadržitelně běží a já už nevím, kdy jsem napo-
sledy psal nějaké informace o obecním lese. Popisoval  
jsem  hlavně záměry v dalším pěstování lesa, poukazo-
val na nevhodnou druhovou skladbu dřevin, především 
pak na vysoký podíl v zastoupení  borovice. Tato  dřevi-
na  není  ideální hospodářskou dřevinou pro zdejší  pří-
rodní poměry.  Proto je nutné tuto dřevinu v nejstarších 
porostech odtěžovat a postupně nahrazovat listnatými, 
případně smíšenými dřevinami. Dále jsem nastínil, jak 
by  mělo  vypadat  budoucí  hospodaření  v lese. Samo-
zřejmě hlavní osnovou je tzv. lesní  hospodářský plán, kte-
rý je závazný a dle kterého se všechny práce vykonávají.                                                                                  
Ano , mnozí  z  Vás  jistě  zaznamenali, že se začalo více 
těžit, než tomu bylo v minulých letech. Jak jsem přede-
slal  výše, těží  se především  borovice a to z důvodu pře-
stárlých porostů. Těžené  porosty  mají  i 120 let a přitom 
vypadají na 70. Je to dáno již zmiňovaným nevhodným 
stanovištěm a zčásti také výchovou. Borovice se postup-
ně ohýbají ve vrcholových částech a na dřevě nepřirůsta-
jí. Takové porosty jsou náchylné na vítr a sněhovou kala-
mitu. Nejhorší  borové porosty jsou hlavně na jihovýchod-
ní části lesa.  Snažíme se tedy těžbu  soustředit  právě na 
tato místa. Pokud by totiž na takový lesní porost přišla vě-
trná či sněhová kalamita, došlo by na zpracování vývratů, 
což je velmi pracné a hlavně dřevo z takto poškozených 
porostů je téměř neprodejné. Naší  hlavní snahou je tyto 
části lesa odtěžit přednostně a riziko kalamity tak snížit.
Letos jsme poprvé vyzkoušeli v porostu práci harvestoru, 
aby  provedl  tvarový  výběr borovice. Použití  této techni-
ky se ovšem neosvědčilo. Usoudil  jsem,  že tento způsob 
těžby není  pro zdejší  podmínky vhodný. 
S těžbou dřeva samozřejmě vzniká odpad – klest. Více 
se těží, tak napadá více klestu a jak se říká, když se kácí 
les, padají třísky. Tím chci naznačit k připomínkám někte-
rých občanů, že je v lese nepořádek.  Dříve se tolik netěži-
lo, porosty nebyly ještě v takovém stavu, takže bylo kles-
tu minimum. Chtěl bych tady připomenout, že zde nepra-
cujeme  způsobem, kdy přijdu do práce za jakéhokoliv po-
časí, zapnu např. soustruh, na konci  směny vypnu a jdu 
domů.  Neustále bojujeme s přírodními podmínkami. Pro 
těžební  a  potěžební  práce nám vyhovují  hlavně sucho 
nebo mráz. A jak víte počasí neporučíte, takže bojujeme 
právě s počasím a časem. Samozřejmě, že se po těžbě 
snažíme co nejvíce klestu uklidit, ale ne vždy se nám vše 
podaří podle představ. Prioritou je a zůstává úklid ploch 
určených k zalesnění. Na druhou stranu nemůžeme zase 
z lesa odstranit všechen klest, mělo by být něco ponechá-
no pro tvorbu přirozeného humusu.  
Když jsem byl malý kluk chodívali jsme do lesa a z klestu 
po těžbě jsme si vyrobili palivové dříví a tím zároveň vyčis-
tili část lesa.  Přitom jsme si opekli slaninu nebo kabanos. 
Dnes už málokdo projeví  zájem, většinou se topí plynem. 
Je jiná doba. Dříve se klest na pasekách pálil, dnes se vět-
šinou drtí na skládkách na štěpku. 

Vytěžené porosty se  snažíme  zvětší  části nahrazovat 
listnatými dřevinami, především bukem a dubem. Les se 
takto zpevní, bude zdravější a odolnější, jak proti klima-
tickým podmínkám, tak i hmyzím škůdcům. Samozřejmě 
do budoucna počítáme i se zastoupením jehličnatých dře-
vin, ovšem v menší  míře než tomu bylo doposud.  Jehlič-
nany budou vysazovány především v severozápadní části  
porostních skupin, kde by měly mít lepší podmínky růstu.  
Pro  zajímavost,  dle hospodářského plánu bychom roč-
ně mohli vytěžit až 1000 kubíků dřeva. Ve skutečnosti  dě-
láme ročně tak 600-700 kubíků. Letos se k tisíci kubíků 
přiblížíme a to hlavně díky kůrovci, který nás trápil nyní 
ke konci roku a určitě se projeví ještě na jaře. Stromy le-
tos mimořádně zarodily. Důsledkem bohaté úrody smr-
kových šišek v kombinaci s katastrofálním suchem byly 
stromy velmi oslabeny a brouček toho náležitě využil. Bo-
hužel  takto napadené stromy se prodávají za výrazně niž-
ší cenu než stromy zdravé. 
Vlivem  těžby  se naopak upravila a zpevnila cesta stře-
dem lesa. Dříve byla celoročně mokrá  s hlubšími  koleje-
mi,  v nichž se držela stále voda. Cestu jsme příležitost-
ně prosvětlili, aby byla využitelná co nejvíce v roce. Dnes 
se dá za sucha dostat i hlouběji do lesa třeba i s dětským 
kočárkem. Nad  jednou  z nově vybudovaných  oplocenek  
se  dokonce objevily konvalinky, které jsem tady nikdy ne-
viděl. Takže i toto jsou příjemné  změny  v charakteru lesa. 
I když je obecný les rozlohou malý, dokáže si  prodejem 
dřeva pokrýt náklady na obnovu a výchovu nových po-
rostů.  Mám na mysli především výsadbu stromků, nátě-
ry proti okusu zvěři, vyžínání , výroba  oplocenek, dále pak 
prořezávky,  probírky, případně jiné výchovné zásahy. 
Pokud vysazujeme listnaté dřeviny každoročně vyřizuje-
me dotace na částečné pokrytí nákladů při nákupu no-
vých sazenic. Dotace jsou přidělovány pouze na listna-
té dřeviny, proto se snažíme obnovit přednostně ty části 
lesa, kde plánujeme výsadbu listnáčů. Tímto chceme  vy-
užít  současné situace, kdy jsou dotace ještě poskytová-
ny.  
Práce v lese je krásná, ale namáhavá a nevyzpytatelná.  
Není  umění   les vykácet, ale řádně obnovit a vychovat.  
To je naším hlavním hospodářským cílem. Právě  obnove-
ní  a  výchova mladých porostů je činnost, která mě nejví-
ce  baví  a  které se snažím intenzivně věnovat.  Při  této  
činnosti  jsou  totiž nejvíce viditelné výsledky  práce. Vý-
chova nového lesa je vždy běh na dlouhou trať a les tím 
tvoříme pro budoucí  generace.  Přejme si  tedy, nechť  se 
nám postupná obnova a výchova lesa daří i v dalších le-
tech.
Nastává předvánoční  čas a proto mi touto cestou dovol-
te popřát Vám klidné a pokojné prožití  vánočních svát-
ků v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2016 hlav-
ně pevné zdraví, štěstí a úspěchy v soukromém i profes-
ním životě.

Roman  Divílek, odborný lesní hospodář

OBECNÍ LES



Ve stopě trnavského 
vrchu obsadili naši dva 
zástupci z řad prváků , 

Daniela Juříková a Milan 
Jaroš, třetí místo.
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Mikulášská besídka
Ve čtvrtek 3. prosince pořádala škola ve spolupráci s Unií 
rodičů tradiční Mikulášskou besídku s nadílkou. První část 
pozdního odpoledne se v sále místní restaurace předved-
ly nejdříve děti z mateřské školy s pásmem vánočních pís-
ní a básní. Jejich vystoupení mělo jako vždy velký ohlas. 
Po nich nastoupili žáci základní školy s pohádkou Sněhur-
ka. Diváci ocenili úsilí učitelek mateřské školy i paní vy-
chovatelky bouřlivým potleskem. Zbývající část programu 
už byla v režii Mikuláše, anděla, čertů a ochotných mami-
nek z Unie rodičů. Bohatá účast návštěvníků svědčí o ob-
líbenosti této akce.

Na besídce se předvedly 
děti z mateřské školy.

 V pohádce Sněhurka 
účinkovali všichni žáci 

místní školy.

Kniha je kamarád 2015
V březnu 2015 vyhlásila Základní škola Vsetín a Muze-
um regionu Valašsko pod záštitou Obce spisovatelů sou-
těž Kniha je kamarád. Mladí čtenáři si navzájem doporu-
čovali knihy k přečtení. Dle komentáře pořadatelů se tato 
akce stává stále víc přehlídkou než soutěží. Porota pracu-
je tak, že hlavním kritériem pro výběr oceněných prací je 
„chuť si knihu přečíst“, to znamená, že ten, kdo knihu do-
poručoval, odvedl dobrou práci a doporučil ji tak skvěle, 
že si ji porotce (a nejen on) určitě přečte. Protože se nám 
téma soutěže velmi líbilo, rozhodli jsme se, že se také zú-
častníme. Ze školního kola jsme vybrali čtyři práce žáků 
druhé třídy, dvě práce žáků třetí třídy a tři práce čtvrťáků. 
Ze zaslaných literárně výtvarných děl porota ocenila prá-
ci Anny Vitoslavské, žákyně čtvrtého ročníku, která dopo-
ručovala k přečtení knihu Hugo a jeho velký objev. Aničce 
blahopřejeme a jen pro zajímavost dodávám, že do sou-
těže bylo zasláno 1029 příspěvků z 91 škol z celé repub-
liky, Slovenska a Polska. 

 Anička Vitoslavská zís-
kala ocenění za příspěvek 

do soutěže Kniha je 
kamarád.

Ve stopě trnavského běhu
V pátek 1. října jsme se zúčastnili sportovní soutěže 
Ve stopě trnavského vrchu  Běh v přírodním terénu 
je organizován po ročnících, své výkony si vždy 
porovnávají zvlášť dívky a chlapci. Nejúspěšnějšími 
soutěžícími z našich sportovců byli v letošním ročníku 
Daniela Juříková (3. místo dívky - 1. ročník), Milan Jaroš 
(3. místo chlapci - 1. ročník), Nikol Kučerová (2. místo 
dívky – 2. ročník), Marek Machálek (3. místo chlapci - 
2. ročník), Nina Jarošová (3. místo dívky - 3. ročník) 
a Lucie Chrastinová (2. místo dívky – 4. ročník). Ve 
srovnání s dalšími školami - účastnili se žáci základních 
škol z Trnavy, Kašavy, Fryštáku, Neubuzi, Všeminy a 
Lukova - jsme obstáli na výbornou, zástupci naší školy 
si zaslouží velkou pochvalu!



V pondělí 2. listopadu se ve školní budově veselské ško-
ly uskutečnilo netradiční vyučování. Již po patnácté jsme 
si po celý den užívali DÝŇOVÝCH SLAVNOSTÍ. Dopoledne 
jsme řešili různé úkoly samostatně i při skupinovém vyu-
čování. Právě ve skupinách jsme například vydlabali a vy-
řezali dýňové lucerny. Velmi jsme si užili vyhodnocení vý-
tvarné soutěže na téma DUCHOVÉ. Prostory školy už byly 
těmito výrobky krásně strašidelně vyzdobeny, své výrobky 
přinesli o týden dříve téměř všichni školkáčci i školáci. Do-
poledne také přinášely do školy dýňové dobroty ochotné 
maminky či babičky. Moc jsme se těšili na průvod obcí se 
světýlky, který se uskutečnil po sedmnácté hodině. Před 
průvodem se do originálně vyzdobené školy přišla podívat 
spousta rodičů i prarodičů. Po průvodu už jsme se nemoh-
li dočkat na ochutnávku zákusků. Do přípravy dobrot se 
zapojilo třicet dva rodin. Patnácté dýňové slavnosti jsme 
si opět parádně užili!

5Zpravodaj obce Veselá

Zima na silnicích

I děti z mateřské školy 
přispěly do výtvarné 

soutěže na téma 
Duchové.

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI 2015

Unie rodičů
Naše škola velmi úzce spolupracuje s Unií rodičů. V září 
letošního roku předala paní Markéta Vrlová vedení Unie 
rodičů paní Markétě Žůrkové. Obě tyto maminky, které 
v Unii rodičů pracují několik let, dlouhodobě prokazu-
jí schopnost vést užší skupinku maminek našich dětí a 
žáků. Umí nadchnout ostatní k organizování akcí, rozdě-
lit úkoly, ale také samy přiložit ruku k dílu a odvést dob-
rou práci. Velkým přínosem je i skvělá spolupráce a ko-
munikace se školou. Oběma patří velký dík za ochotu, 
obětavost a čas, který této dobrovolné práci věnují.

Jen od září již maminky zorganizovaly Drakiádu, pomoh-
ly při Dýňových slavnostech, zajistily mikulášskou nadíl-
ku. Poslední velmi hezkou a zdařilou akcí byla Vánoční 
dílna v úterý 15. prosince. Kromě zpívání koled, se kte-
rým vystoupila školní družina, se děti bavily zdobením 
perníčků, výrobou vánočních dekorací, přáníček, andílků, 
sobíků, navlékáním popcornu. 

Nejnáročnější událostí je pro Unii rodičů organizování 
Rodičovského večírku (tentokrát ve stylu „květinových 
dětí“). Již teď probíhají přípravy.  Večírek se uskuteční 
9. ledna 2016. Věřím, že i tato akce bude úspěšná. 

Každé družstvo si 
vyřezalo svou dýni.

Na závěr zpráviček bych ráda poděkovala Obci Veselá 
v čele se starostou obce, všem zaměstnancům školy, ro-
dičům našich žáků i aktivním maminkám z Unie rodičů 
za skvělou spolupráci a vstřícnost.  

Originálního ducha 
vyrobila také Anička 

Krajčová.

PaedDr. Ladislava Čočková (články), Mgr. Soňa Urbanová (fotografie)
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Drazí spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
dovolte mi prosím, abych krátce shrnul činnost SDH 
Veselá za rok 2015. Letošní rok byl pro nás veselý 
i smutný zároveň. V měsíci srpnu nás opustil nej-
starší člen sboru a dlouholetý starosta pan Jan Fe-
nyk. Rozloučili jsme se s ním ve zlínském kremato-
riu. Čest jeho památce.
Naši činnost jsme začali v lednu slavnostní valnou 
hromadou celého 11. okrsku, která se uskutečnila ve 
veselské restauraci. Z našich řad se valné hromady 
zúčastnilo 25 členů. Organizace proběhla skvěle a 
tak nás velení okrsku požádalo o konání slavnostní 
valné hromady i v roce 2016.

SDH VESELÁ

V jarních měsících začala naše sportovní družstva 
pilně trénovat na nadcházející sezónu. 
První soutěž, které jsme se zúčastnili s mladými hasi-
či, byl branný závod „O štípského beránka“. 
Jaro 2015 bylo věnováno nejen sportovním aktivi-
tám, ale i teoretickým nácvikům zdravovědy a exkur-
zím. S mladými hasiči jsme navštívili například záze-
mí rádia Zlín, Městské policie ve Zlíně, ale také multi-
kina ve Zlatém jablku ve Zlíně. 
Dále jsme pro veselské děti uspořádali divadlo s ná-
zvem „Kluk z plakátu“.  

V měsíci dubnu sbor navštívil hasičské poutě, a to 
pouť na Sv. Hostýn a pouť pořádanou na Provodově. Vý-
let na Sv. Hostýn jsme pořádali a vždy pořádáme i pro 
spoluobčany Veselé, proto bychom byli rádi, kdyby 
s námi jezdilo více spoluobčanů. Jen podotýkám, že 
využíváme možnost vyjet až nahoru na Sv. Hostýn.
V průběhu letních měsíců se naše sportovní druž-
stva zúčastnila 30 soutěží.  Rád bych především vy-
zdvihnul excelentně připravenou noční a denní pohá-
rovou soutěž „O pohár starosty obce“, která byla uspo-
řádaná v naší obci. Této soutěže se zúčastnilo cel-
kem 47 soutěžních družstev. Rok 2015 lze po spor-
tovní stránce považovat jako úspěšný, přivezli jsme 
celkem 15 pohárových umístění. Tímto bych chtěl na-

šim sportovním týmům poděkovat za reprezentaci 
naší obce a popřát do nové sezóny hodně sportov-
ních úspěchů.

V létě 2015 jsme výrazným způsobem promluvili i do 
kulturního dění v obci. Pro občany jsme jako každý 
rok zabezpečili bohoslužby u místní kaple. Ve spo-
lupráci s ostatními spolky v obci jsme uspořádali 
„Cestu pohádkovým lesem“ pro veselské děti, připra-
vili jsme pro občany taneční zábavu s kapelou Focus 
a podíleli jsme se na pořádání velké taneční zábavy 
s kapelou Metalinda. 
Léto nám přineslo i jednu velkou radostnou událost, 
a to výročí v podobě 95-ti let od založení našeho sboru 
dobrovolných hasičů. K tomuto výročí jsme si nadělili 
nové dodávkové vozidlo Fiat Ducatto. Vůz jsme byli 
schopni pořídit díky dotaci Zlínského kraje a přispění 
našeho obecního zastupitelstva. Za všechny vesel-
ské hasiče Vám moc děkuji.

Podzim jsme strávili úpravami a opravami výzbroje a 
výstroje. Naši nejmenší členové se také letos zúčast-
nili populární „Pojezdové soutěže 11. okrsku“. Při této 
soutěži se navštíví postupně všechny obce 11. okrs-
ku a v každé z nich je připravena daným sborem ně-
jaká zábavná disciplína.
Konec roku byl pro nás hasiče spojen s účastí na růz-
ných vzdělávacích školeních, jako jsou kurzy preven-
tistů, strojníků, vedoucích mladých hasičů a velite-
lů jednotek. 
Tak jako každý rok je i letošní konec roku spojen s ná-
vštěvami valných hromad sborů 11. okrsku. Naše 
valná hromada proběhla 13. 12. 2015 v sále místní 
restaurace.
Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za přízeň, kte-
rou jste nám věnovali v roce 2015 a za všechny čle-
ny sboru dobrovolných hasičů Vám popřát pohodo-
vé Vánoce a hodně štěstí, zdraví a lásky v celém roce 
2016.

Roman Krajíček, starosta sboru
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Topná sezóna začíná, nebo pro někoho již dávno zača-
la. Bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na 
plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a 
komíny se bohužel neobejde žádný rok.
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří ne-
správná obsluha topidla, manipulace se žhavým pope-
lem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo 
špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám 
v komíně, častou příčinou vzniku požáru byly také jis-
kry z komína nebo vznícení sazí. 

Základní pravidla užívání topidel a komínů
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit 
kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se pevnými pali-
vy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, 
ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém 
plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komíno-
vých průduchů tak předepsaného tahu komína. Mno-
ha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolu-
jete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není ně-
kde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fun-
gují uzávěry komínových dvířek.
Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a 
kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komí-
nů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů.
Zatímco u elektrických spotřebičů můžete leccos zkon-
trolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimen-
zování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou 
prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komí-
nu ponechejte raději na odborníkovi.

Jednoduché krátké desatero správného užívání spo-
třebiče paliv:
1. Umístění  - Podle druhu prostoru je nutné správně 
zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být 
umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo 
autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro 
tyto prostory vhodná.
2. Připojení  - Pro správnou funkci spotřebičů je potřeb-
né i jejich odborné připojení k příslušnému topnému 
médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení 
bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkou-
šek nebo revizí.
3. Dostatečný přívod vzduchu  - Většina spotřebičů po-
třebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího 
vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanove-
ní dalších případných opatření, bývá součástí příslušné 
technické, či projektové dokumentace.
4. Odvod spalin  - Spaliny je třeba bezpečně odvést od 
spotřebiče do volného prostoru – většinou do komína. 
Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spo-

třebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
5. Používání předepsaného paliva  - Každý spotřebič je 
konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je 
nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná pali-
va bývá tato zásada často porušována.
6. Dodržování bezpečných vzdáleností  - Každý spotře-
bič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdále-
nosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je dů-
ležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého 
tepla.
7. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy  - 
Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a 
brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.
8. Dodržování návodů k obsluze  - Ke každému spotře-
biči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto 
návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebi-
če tyto zásady správného používání a manipulace i re-
spektovat.
9. Používat schválená topidla  - Výrobce je povinen ga-
rantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Pro-
to nejsou povoleny žádné „domácí“ úpravy a vylepšení 
spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, 
výbuchu nebo jiné havárie.
10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kou-
řovodů a spotřebičů paliv  - Četnost těchto úkonů sta-
noví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o 
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je 
i v současné době povinností každého uživatele v rám-
ci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským 
zákoníkem a zákonem o požární ochraně.

Co dělat, pokud v komíně začne hořet?
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně od-
straňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínové-
ho tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Po-
žár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít 
k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Hasiči po-
užívají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně pře-
vážně suchý písek.
Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, 
musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie. I když 
se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete 
chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, 
měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele.
Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování 
pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny se 
vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření 
ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš maje-
tek před požáry.

Roman Krajíček, starosta sboru

TOPNÁ SEZÓNA 2015/2016
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Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů v návaznosti na 
legislativní změny na úseku CD, OP a EO od 1. 1. 2016.

V souvislosti s novelou zákona o občanských průka-
zech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 
24. 12. 2015 až 31. 12. 2015 odstávka systému MVČR pro 
nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestov-
ních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přeru-
šení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku sys-
tému.

Cestovní doklady:
V souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech se 
ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných úda-
jů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. „Blesk“). 
Požádá-li občan o vydání CP v kratší lhůtě než 30 dnů, 
bude mu vydán cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6-ti pra-
covních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání 
se do lhůty nezapočítává ( tzn., že již nebude možno vy-
dat cestovní pas „Blesk“  do druhého dne, jak tomu moh-
lo být doposud).
Občanovi bude v této lhůtě vydán „plnohodnotný“ cestov-
ní pas s „biometrickými“ údaji s dobou platnosti 10 let pro 
občany starší 15-ti let a s dobou platnosti 5 let pro obča-
ny mladší 15-ti let.
O vydání tohoto pasu bude možno zažádat pouze na úze-
mí ČR, nikoliv prostřednictvím zastupitelských úřadů v za-
hraničí.
Správní  poplatek za  vydání CP ve  zkrácené lhůtě bude 
činit 4 000,- Kč,  u občanů mladších 15-ti let 2 000,- Kč.
Správní poplatky za  vydání CP  ve lhůtě do  30 dnů zůstá-
vají  nezměněny, tzn. 600,- Kč, u občanů mladších 15-ti let 
100,- Kč.
Nově  se  upravuje  místo  podání  žádosti  tak, aby  žádost 
o vydání  CP  mohl  občan podat u kteréhokoliv obecního 

úřadu s rozšířenou působností bez ohledu na trvalý pobyt 
s tím, že pokud občan požádá o převzetí CP u jiného úřa-
du než byla podána žádost, bude vybrán správní poplatek 
ve výši 100, - Kč.

Občanské průkazy:
Upravuje se místo podání žádosti o vydání občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů (tzv.“Blesk“) tak, aby 
žádost o vydání tohoto OP mohl občan podat u kterého-
koliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Vydává se 
na žádost občana ve lhůtě do 15-ti dnů s dobou  platnosti 
1 měsíc z důvodu ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zni-
čení OP nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 
K vydání tohoto OP je potřeba přeložit 2 ks shodné foto-
grafie a doklad totožnosti . Správní poplatek činí 100,- Kč. 
Občan je zároveň povinen požádat o vydání OP se strojo-
vě čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let.
Pokud občan požádá o převzetí OP u jiného úřadu než 
byla žádost podána, bude vybrán správní poplatek ve výši 
100,- Kč. 
Nově se upravuje platnost občanských průkazů u obča-
nů starších 70-ti let. Těmto občanům bude vydán OP s do-
bou platnosti 35 let.     
Občanům bude nově umožněno požádat o vydání občan-
ského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hod-
nosti anebo z jiných osobních důvodů v době delší než 
půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP a bude 
zpoplatněn částkou ve výši  200,- Kč. 

Evidence obyvatel:
Nově se zavádí správní poplatek za podání návrhu na 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve výši 100,- Kč 
a za ukončení pobytu na území České republiky ve výši 
100,-  Kč. 

Za odbor přestupkový a správní, MěÚ Vizovice,
Lenka Miková, Alena Gubániová 

Letos bylo vybudováno 
hřiště s umělým povrchem 
na malou kopanou. Zem-
ní práce započaly již v srp-
nu. Povrch musel být srov-
nán, aby byl připraven na 
pokládku povrchu. Výběro-
vé řízení na zemní práce vy-
hrál Mojmír Mika. Poklád-
ka umělého travnatého po-
vrchu, provedená firmou 
PRECOL s.r.o., byla dokon-
čena začátkem listopadu. 
Celková investice obce či-
nila 3 498 444,- Kč vč. DPH. 

Můžete se podívat na pár 
fotografií z pokládky povr-
chu.
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Roční shrnutí dění kolem veselského fotbalu už  zvět-
ší části proběhlo v minulém, zářijovém zpravodaji a 
tak dnes jen vypíchnu a připomenu tři největší udá-
losti, které v tomto roce se týkají veselského fotbalu.
Tím bezesporu nejzásadnějším a nejhodnotnějším 
počinem je říjnové dokončení hrací plochy s umě-
lým povrchem. Hrací plocha jak všichni jistě víte, 
se nachází vpravo nad hlavním hřištěm. Má rozmě-
ry 40 x 20  metrů a odpovídá rozměrům hřiště pro 
malou kopanou a pro mladší žáky a přípravku. Tento 
krásný areál vyrostl na Veselé především díky aktivi-
tě vedení naší obce a zejména díky místostarostovi 
Romanu Žůrkovi, který celou akci od A do Z organizo-
val a zajišťoval. Na Romana Žůrka se také obracejte  
v případě zájmu jak kolektivů tak i jednotlivců o spor-
tovní vyžití na této ploše. Místostarosta tvoří v tom-
to čase „jízdní řád“ umělky pro  rok  2016, takže máte 
možnost aktivně si zasportovat určitě i Vy.
Druhé pozitivum našeho konání už jsem nakousnul 
v minulém zářijovém psaní. Určitě je to skutečnost, 
že se nám opět po dvou letech podařilo sestavit a do 
soutěží přihlásit vlastní družstvo starších žáků. Tre-
nér Roman Žůrek pracuje celkem s 20ti hráči, a vů-

FOTBAL NA VESELÉ V ROCE 2015

bec není na překážku, že 5 jich u nás hostuje z okol-
ních oddílů v Neubuzi, Slušovic a Březové. Řada těch-
to malých sportovců je ještě ve věku, že by mohli na-
stupovat i v mladších žácích. To je příslibem i do bu-
doucna, že bude i v dalších letech z čeho vybírat. Už 
nyní po podzimu naši žáci  jsou včele své soutěže. 
Navíc Tomáš Gajdošík trénuje jejich mladší kamará-
dy ve věku 7 až 10 let, kterých na podzim se zapoji-
lo do tréninků a zápasů  celkem  18 a věříme že díky 
umělé hrací ploše a tím pádem výrazně lepším pod-
mínkám pro přípravu a výkonnostní růst malých žáč-

ků mezi námi ještě přibude. Žáčky nezdobí jen níz-
ký věk, ale i sportovní výsledky. Body ztratili na pod-
zim jen v remízovém zápase v Ludkovicích a tak pře-
zimují na čele své soutěže s dvou bodovým násko-
kem před Spytihněví a s lichotivým skóre  44:3. Při-
čemž ještě mají sehráno o jedno utkání méně než je-
jich soupeři.
Výčet aktiv ukončím vzpomenutím prvního mužstva 
mužů a jeho účinkování v krajských  soutěžích. Hráč-
sky i funkcionářsky jsme si to na Veselé poprvé vy-
zkoušeli v uplynulé sezóně 2014-15. Konečné 7. mís-
to je třeba jednoznačně nazvat úspěchem. V tomto 

druhém ročníku ve zlínské I.B třídě se snažíme na 
loňský úspěch navázat. Není to vůbec jednoduché, 
i když jsme po  polovině soutěže (na jaře už nás čeká 
jen 12  utkání, první jarní kolo v Tečovicích už se pře-
dehrávalo v listopadu) přibližně na stejné pozici jako 
vloni.   Letos 11. místo a 17 bodů a náskok 8 bodů na 
poslední Slavičín. Vloni 10.místo a 19 bodů, ale jen 
6 bodů před posledním Kostelcem. 

Žáci po utkání v Březnici.

Roštění - Veselá 1:5 - nejkrásnější foto podzimu.

Tečovice - Veselá 0:1 - Tomáš Dujka.



Zpravodaj obce Veselá10

Pozitiva proti loňsku :  menší počet remíz a tím i více 
vítězství za tři body. A především už umíme uhrát 
body venku. Ze sedmi  zápasů jsme u soupeřů 4x 
bodovali.   
Pasíva :  vloni to bylo ve stylu můj dům můj hrad, le-

tos bohužel jsme již 4x doma  body ztratili. Také do-
stáváme hloupé branky. Zatím co vstřelených bra-
nek máme stejně jako vloni (25). V naši síti nám jich 
7 přibylo (vloni  23, letos 30).  
Kde  nás bota tlačí víme, takže trenér Tomáš Dujka 
se svými svěřenci má na čem pracovat.
Pevně věříme, že si všichni hráči  vzali k srdci tvrdé 
hodnocení trenéra, které zaznělo na listopadovém 

Nevšová - Veselá 3:2 PK - Petr Dlouhý.

závěrečném hodnocení a všichni zlepší svůj přístup 
k fotbalu. I zde by měla výrazně pomoci v tréninko-
vé morálce vlastní  umělá hrací plocha, která umož-
ňuje trénovat v pozdějších  odpoledních a večerních 
hodinách a  hráčům tedy lépe časově zvládat režim 
celého dne. Kádr hráčů pro jaro se teprve tvoří, tak-
že v tuto chvíli Vám příliš novinek  nejsem schopen 
nabídnout. Ale příliš změn nečekejte. Samozřejmě 
školní a pracovní povinnosti jsou na prvním místě, 
takže už víme, že s námi  jaro neodehraje Franta Žů-
rek, jeden z podzimních tahounů mužstva. Čeká ho 
už od března studium v Německu. Ale naopak škol-
ní povinnosti ve Finsku už nebude mít David Dlaba-

Roštění - Veselá 1:5 - Roman Manďák (s míčem) a 
Martin Dlabaja.

ja, který se zapojí už do zimní přípravy a moc na něj 
spoléháme.
Věříme, že jarní sběr bodů bude pro nás úspěšný a 
že u toho budete aktivně i Vy, naši diváci. Všem čte-
nářům a zejména příznivcům, sponzorům, hráčům 
i funkcionářům našeho oddílu přejeme příjemné pro-
žití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového 
roku. A už nyní Vás všechny zveme na naše jarní zá-
pasy. Mistrovská sezóna začíná sice až první dubno-

vý víkend, ale začínáme velmi pikantně a atraktivně  
-  domácím derby s FK PŘÍLUKY. Všechny  aktuální 
informace o dění v oddíle pro Vás budeme opět mít 
včas připraveny v naší vitríně nad Veselankou a také 
v kabelové televizi.  Všechny zdraví 

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol    

Nevšová - Veselá 3:2 PK - František Žůrek s mí-
čem, Michal Bodlák.

Tečovice - Veselá 0:1 - Tomáš Divoký.

Všechny fotografie veselského fotbalu jsou 
dostupné na:
http://tjsokolvesela.rajce.idnes.cz/



Zastupitelstvo obce Veselá na svém zasedání dne 12. 12. 2015 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2016. 
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Podrobnější členění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního 
úřadu Veselá.

Příjmy

Daňové příjmy                          8.042.900,00 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                                                                                                      1.282.600,00 Kč
- příjmy z lesního hospodářství
- pronájem nemovitostí
- úroky
- poplatek kabelové televize

Celkem příjmy                                                9.325.500,00 Kč

Výdaje
Lesní hospodářství                   270.000,00 Kč
Veřejné osvětlení                               140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba                                    2.179.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu                                452.000,00 Kč
Provoz kabelové televize                                                                                                   269.800,00 Kč
Péče o vzhled obce                    223.600,00 Kč
Rekonstrukce  bývalého OU na byty                                                                                       1.059.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost                    81.600,00 Kč
Kanalizace Drahy                                                                                                                    1.054.000,00 Kč
Kultura                                   105.300,00 Kč
- knihovna
- kronika
- tisk novin
- posezení s důchodci, vítání občánků
Školství                                         789.000,00 Kč
- mateřská škola
- základní škola
- školní jídelna
- školní družina
- Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
Činnost místní správy a zastupitelský orgán                             2.702.200,00 Kč
- elektrická energie, plyn
- poštovné, telefony, spotřební materiál
- pojištění majetku, mzdy, školení, cestovné, krizové situace
- příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH, myslivci
- opravy, odkup pozemků
- příspěvky mikroregionu

Celkem výdaje                             9.325.500,00 Kč
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ROZPOČET NA ROK 2016 PRO OBEC VESELÁ



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

Říjen
Marie Fryštacká  70 let
Alžběta Bednaříková 70 let
Ludmila Bartošíková 65 let
Michaela Julinová  50 let

Listopad
Marie Daňková  70 let

Prosinec
Libuše Urbanová  80 let
Marta Valeriánová  70 let
Petr Gerych   60 let
Jana Janíková  55 let
Miroslav Vajda  50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!
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Restaurování kříže u točny
V tomto roce obec Veselá získala dotaci z MMR ČR na pro-
jekt „Restaurování pískovcového kříže u točny“ s celkový-
mi náklady 111 350,- Kč, z toho dotace činila 77 945,-  Kč. 
Bylo provedeno odstranění stávajících barev speciálními 
nátěry, oprava původního pískovce a následná impregna-
ce. V rámci projektu došlo také k usnadnění přístupu ke 
kříži, a to opravou chodníku, na kterém je položena zám-
ková dlažba včetně obrub.

Úřední hodiny v době vánočních svátků:
21.12.  8 – 16 hod.
23. 12. zavřeno

28.12.  8 – 12 hod.
30.12. zavřeno
V případě nutnosti volejte na 723 973 267. 

Obec Veselá s Unií rodičů při ZŠ a 
MŠ Veselá pořádá rodičovský večírek 
ve stylu „květinových dětí“ v sobotu 
9. ledna 2016 od 19:30 hod. v sále kul-
turního zařízení Veselanka. 
K tanci a poslechu hraje „Labyrint“.
Předprodej vstupenek v místní škole a 
obchodu Rosa market.

Jste všichni srdečně zváni!


