
VELIKONOCE VE SVĚTĚ

ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ 
ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,

prosincová pranostika se částečně naplnila, 
letošní zima opravdu nebyla krutá, ale za to 
byla nevyzpytatelná. Jaro již „vystrkuje růžky“ a 
probouzí přírodu. Jaro je spjato s Velikonocemi 
a ty podle kalendáře vychází letos opravdu brzy. 
Velikonoční svátky mají i své tradice. U nás v obci 
je to hlavně „klabání“. Klabáči začínají procházet 
obcí s řehtačkami (nahrazujícími výzvánění 
kostelních zvonů) již tradičně na Zelený čtvrtek 
v 17 h. Na Velký pátek klabou od 5, 12, 15 a 17 h 
a v sobotu od 5 h. Odměnou za jejich klabání jsou 
„vyklabané“ drobné finanční částky, pro které 
si do domovů veselských obyvatel přicházejí 
v sobotu od 8 h ráno. V poledne své poděkování 
vyjadřují „zaklabáváním“. 

Osobně se snažím tyto tradice udržet a jsem moc 
rád, že nacházejí porozumění a podporu u Vás, 
našich občanů. Společně s členy zastupitelstva a 
zaměstnanci obce Vám přejeme krásné Velikonoce!

Daniel Juřík, starosta obce
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Oslavy křesťanských Velikonoc  mají v různých zemích jinou podobu. 
V Chorvatsku je zvykem přiťukávání si vajíčkem. Ten, komu zůstane skořáp-
ka celá, vyhrává. Chorvaté pletou pomlázky, nikoli z vrbového proutí, ale 
z větví olivovníku. Na Filipínách se sjíždějí věřící do vesnice San Pedro Cu-
tud, kde po vzoru Ježíše nesou kříž a nechají se na něj přibít. Na Bílou so-
botu v Polsku si zástupy věřících chodí do kostela nechat posvětit potra-
viny, na nichž si se svými blízkými pochutnávají na Boží hod velikonoční. 
V Německu je známý velikonoční zvyk - házení vajec. Majitel domu se po-
kouší přehodit střechu, přičemž někdo z rodiny může vejce na druhé stra-
ně chytat. Takový hod prý stavení ochrání před bleskem. Na Slovensku po-
lévají dívky studenou vodou či rovnou koupou v potoce, což jim má zajis-
tit svěžest a energii. 

Převzato z cestovani.lidovky.cz

Kabelová televize obce Veselá 
Vážení spoluobčané, vysílání kabelové televize nemě-
níme, jak se nám líbí, ale snažíme se pružně reagovat 
na změny ve vysílání tak, aby všechny Vámi oblíbené 
programy byly co nejdříve zprovozněny. Provozova-
tel firma Satturn nás informuje elektronickou formou 
o nadcházejících změnách – více na straně 3 - 4.
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Poděkování za Tříkralovou sbírku
V letošním roce se Tříkrálová sbírka uskutečnila 9. led-
na. Občané Veselé prostřednictvím ní přispěli na chari-
tativní účely celkově částkou 22 221,- Kč.
Velké poděkování patří mladým koledníkům a vedoucím 
skupinek, že se podílí na organizaci této akce.



V sobotu 19. března 2016 se 
uskutečnil druhý ročník hokejového 
turnaje o „Putovní pohár Mikroregionu 
Slušovicko“.

Na letošní ročník se přihlásilo šest týmů: 
Slušovice, Veselá, Kašava, Březová, 
Všemina a Podkopná Lhota společně 
s Trnavou. Nad letošním hokejovým 
turnajem, který pořádá Nadační fond 
pro rozvoj a podporu Slušovic ve 
spolupráci s Mikroregionem Slušovicko, 
přebral záštitu náměstek hejtmana 
Zlínského kraje - pan MUDr. Lubomír 
Nečas. Ten byl osobně přítomen nejen 
na slavnostním vyhlášení vítězů, ale 
i na hokejovém klání, které probíhalo od 
brzkých raních hodin v PSG aréně Zlín. 
První zápas zahájila Veselá – Kašava 
po osmé hodině ranní, jednotlivé utkání 
trvalo 20 min. čistého hracího času. 
Hráči se snažili a bojovali ze všech 
sil. Hrací plán byl sestaven tak, že hrál 
každý s každým a v případě remízy 
se o vítězi rozhodlo samostatnými 
nájezdy. Po ukončení celodenního 
turnaje čekalo na hráče slavnostní 
vyhlášení v kulturním zařízení 
Veselanka společně s občerstvením, 
které připravila restaurace Veselanka. 
O zábavu se postarala skupina Kosovci. 
Slavnostním vyhlášením provázela 
moderátorka rádia Kiss publikum 
Zuzana Gregůrková. Předávání byli 
přítomní i starostové zúčastněných 
týmů - Ing. Petr Hradecký (Slušovice), 
Josef Jarcovják (Kašava), Libor 
Baďura (Podkopná Lhota). Předseda 
Mikroregionu Slušovicko Daniel Juřík 
společně s MUDr. Lubomírem Nečasem 
a Antotínem Novákem předávali ceny 
všem týmům.

Výsledné pořadí: 1. místo obhájila 
Kašava, 2. místo Slušovice, 3. místo 
Březová, 4. Všemina, 5. Podkopná Lhota 
s Trnavou a 6. Veselá. 

Chtěl bych poděkovat hráčům, kteří 
reprezentovali Veselou, a to kapitánovi 
Laďovi Šarmanovi, který měl velkou 
zásluhu na sestavení týmu, a dále 
všem hráčům, z nichž někteří nejsou 
sice z Veselé, ale za naši obec hráli 
s nadšením. 

Jmenovitě z řad Veselanů:  Večeřa Josef, 
Večeřa Libor, Večeřa Tomáš, Kotara Jan, 
Válek Zdeněk, Kučera Lukáš, Šín Tomáš. 
Podpořili nás také z Klečůvky – Polášek 
Roman, Vaculík Květoslav,  Hlobil Aleš a 
Jaroslav Šarman ze Želechovic doplnil 
sestavu. V bráně se zapotil Břetislav 
Vičík a na pozici trenéra byl nominován 
Roman Krajíček. Ještě jednou děkuji 
a příští rok doufám, že budeme 
úspěšnější.        

Daniel Juřík  

UPOZORNĚNÍ 
NA ÚPRAVU 
DŘEVIN A 
ZELENĚ 
ZASAHUJÍCÍCH 
DO CHODNÍKŮ 
A POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ

Obec Veselá žádá vlastníky 
pozemků, které přiléhají 
k chodníkům a komunikacím, 
aby dbali na úpravu svých 
dřevin a zeleně a aby jejich 
přerůstající části zasahující 
do průchozích a průjezdních 
profilů odstranili.  

Vyzýváme proto všechny, 
kterých se tento problém 
týká, aby provedli nápravu.  
Nebude-li náprava sjednána, 
tak tyto nezbytné úpravy 
budou provedeny vlastníkem 
komunikace na náklady 
vlastníka nemovitosti. 

Tato povinnost vyplývá 
vlastníkům nemovitostí 
v sousedství komunikace 
z ustanovení § 35 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích.  

Cílem tohoto opatření je snaha 
zlepšit dopravní situaci v obci 
a s tím spojenou bezpečnost 
na chodnících a místních 
komunikacích i pro všechny 
občany obce. 

Předem Vám děkujeme za 
pochopení a provedenou 
úpravu.

Obec Veselá

HOKEJOVÝ TURNAJ MIKROREGIONU SLUŠOVICKO
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Satelitní operátor Skylink potvrdil další ukonèení programù ve starém formátu. 
Dne 5.3.2016 vydal prohlášení o postupu vypínání programù ve formátu MPEG-2.

Pøed dvìma týdny byly vypnuty TV Doma a TV Dajto. Na konci tohoto mìsíce mají 
ve starém formátu skonèit i stanice Nova Cinema a TV Fanda. Další stanice budou následovat.

Podle aktuálního harmonogramu budou k 30.6.2016 vypnuty MPEG-2 modulace 
programù Èeské televize (ÈT1, ÈT2, ÈT Sport, ÈT24, ÈT:D/Èt art), TV Prima, Prima COOL, Prima 
LOVE, Prima ZOOM, TV Nova, TELKA a TV Smíchov a na konci tohoto roku zbývající stanice 
RTVS, JOJ a TV Markíza.

Tyto programy jsou již vìtšinou dostupné v technicky dokonalejším HD rozlišení. 
Nìkteré výše zmínìné programy však zatím v nové modulaci MPEG-4 nejsou poskytovány. 
Jejich start je v plánu v prùbìhu letošního roku.

Prùbìžnì s Vámi budeme øešit postup s pøelaïováním programù. Novì pak programy 
budeme vysílat v HD rozlišení s modulací MPEG-4.

Vypínání SD programù v satelitní distribuci

Vážení,
dostává se Vám do rukou nové vydání našeho elektronického bulletinu. Dnes se bude 

vìnovat politice (ne)vysílání slovenských programù v ÈR a dalšímu vypínání SD programù 
v satelitní distribuci.

Èíslo: 2 02/2016

e-Satturnin
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Zástupci televizní stanice Markíza TV, do jejíhož portfolia patøí i programy Doma a Dajto 
nás, stejnì jako ostatní televizní operátory v ÈR, upozornili, že vysílání tìchto programù 
na území Èeské republiky nemá žádný právní základ.

Na základì této skuteènosti jsme byli vyzváni k ukonèení šíøení tìchto programù v rámci 
provozovaných sítí.

Nadále není možné vysílat tyto slovenské programy v kabelových sítích! Prosíme 
o pøedání informace klientùm kabelové televize.

Náhradou za výše zmínìné programy bude program Markíza International, který má 
licenci pro vysílání v ÈR. Cena programu je 5 Kè/zásuvka/mìsíc. Spuštìní tohoto programu se 
pøedpokládá v následujících týdnech. Více informací o programu je k dispozici 
na www.markiza.sk/viac. 

Tímto zároveò prosíme o spolupráci a odstranìní tìchto programù z materiálù, kde 
máte uveøejnìnu aktuální programovou skladbu.

Markíza a další slovenské programy v ÈR

Pøeladìní Nova Sport 1
Souèasnì bychom Vás rádi informovali o zmìnì parametrù pro pøíjem stanice Nova 

Sport 1 SD. Na stávající pozici bude program vysílat do 31.3.2016. Pro další pøíjem je nutno 
pøeladit pøijímaè v hlavní pøijímací stanici. V této záležitosti Vás bude kontaktovat servisní 
technik.

Obchodní oddìlení

e-Satturnin
Èíslo: 2 02/2016
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Beseda o hudebních 
nástrojích.

ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Angličtina s rodilým 

mluvčím.

V naší škole vyučujeme angličtinu od prvního ročníku. Pr-
váci a druháci mají vyučovací hodinu angličtiny týdně. 
Není to sice mnoho, ale hlavním účelem této hodiny je, 
aby se mladší žáci postupně seznamovali s melodií cizí 
řeči, učili se jednoduché říkanky či písničky. K tomu vyu-
žíváme hezké učebnice Happy House z vydavatelství Ox-
ford University Press. Od třetího ročníku máme tři hodi-
ny angličtiny týdně, jak to stanovuje Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání. Od žáků se již také oče-
kává, že se anglicky domluví na té nejzákladnější úrovni 
- představí se, řeknou o sobě pár vět, orientují se v základ-

ní slovní zásobě. K výuce nám slouží učebnice Chit Chat 
ze stejného vydavatelství. Ve druhém pololetí tohoto škol-
ního roku jsme se rozhodli, že výuku doplníme konverza-
cí, kterou ve třídě vede rodilý mluvčí - tedy lektor, který ne-
umí česky a který nemůže dětem pomoci porozumět mlu-
venému slovu jejich rodným jazykem. I když byly první mi-
nuty výuky spíše rozpačité, děti se ostýchaly mluvit, neby-
ly si jisté svou výslovností, v průběhu hodiny se osmělily 
a v závěru si „jiné“ hodiny, kterou vedl lektor Mark, oprav-
du užívaly. 

V měsíci březnu jsme ve škole přivítali pana Mgr. Pavla Josefa 
Macků, Ph.D., výrobce hudebních nástrojů, který se věnuje 
mimo jiné pedagogické a přednáškové činnosti. Jeho beseda 
s názvem Vývoj hudebních nástrojů od pravěku, přes starověk, 
středověk a renesanci do současnosti byla velmi zajímavá. 
Seznámili jsme se s historií vývoje hudebních nástrojů 
od prehistorických až po současné formy. Mohli jsme si 
prohlédnout řadu různých nástrojů všech dob.  Viděli a slyšeli 
jsme kromě jiných také některé středověké či renesanční 
nástroje jako např. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, 
fidulu, psalterium, středověkou harfu apod. Přednáška byla 
skutečně unikátní.

Justýna Vičarová - Ať žije 
virtuální realita

Anna Krajčová - Jsem 
stále on-line
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V letošním roce vyhlásilo Město Vizovice v rámci národní strategie BESIPU Zlínského kraje dopravně bezpečnostní výtvarnou 
soutěž pro děti s dopravní tématikou Bezpečně na silnicích - bezpečně na kole. Cílem soutěže je připomenout si nebezpečí na 
silnicích, která hrozí každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu. V podobné soutěži, která proběhla v loňském roce, 
jsme byli velmi úspěšní. Problém bezpečnosti se dotýká nás všech. Proto jsme se opět zúčastnili.  Své práce vytvořilo dvanáct 
žáků, kteří navštěvují školní družinu. Vyhodnocení proběhne až v měsíci dubnu. Věříme, že budou naši výtvarníci opět úspěšní.

PaedDr. Ladislava Čočková (články), Mgr. Soňa Urbanová (fotografie)



 

FOTBALOVÉ JARO 2016
Milé Veselanky, drazí Veselané,  

za fotbalovou obec Vám přeji hezké a spokojené prožití 
velikonočních svátků. O velikonočních svátcích Vám ještě 
dopřejeme čas na lidové zvyky a tradice v kruhu rodiny a 
kamarádů,  ale na všech dalších navazujících 12  víkendů 
už máme pro Vás, co nám fandíte,  nachystaný zápasový 
program. Ano, začínáme hned v sobotu 2. dubna a hned 
půjde o domácí derby s Příluky.

Sobota 2. 4. Veselá – Příluky 15.3o

Neděle 10. 4. Lukov - Veselá  15.3o

Sobota 16. 4.  Veselá - Slavičín B 14.oo

Neděle 24. 4. Lužkovice – Veselá 16.oo

Sobota 30. 4. Veselá - Tlumačov  16.3o

Sobota 7. 5. Kostelec – Veselá  16.3o  

Neděle 15. 5. Malenovice – Veselá  16.3o

Sobota 21. 5. Veselá – Ad.Hulín 16.3o

Sobota 28. 5. Sehradice - Veselá  17.oo 

Neděle 5. 6. Veselá - Roštění    17.oo

Neděle 12. 6. Otrokovice B – Veselá   17.3o

Sobota 18. 6. Veselá - Nevšová   17.3o

Připomeňme si i podzimní tabulku, kde nám patřilo 
průběžné  11. místo.  Hned v úvodu  hrajeme s kluby pod 
námi (Lukov, Slavičín B). To budou pro nás ty nejdůležitější 
zápasy, ve kterých  rozhodne jak klidné či neklidné jaro 
s fotbalem letos v I.B třídě prožijeme.

I.B třída, skup. B  - MUŽI „A“            

1. Sehradice 14 9 1 2 2    26:12  31 

2. Malenovice  14 8 1 1 4 42:11  27 

3. Příluky 14 8 0 3 3  38:27  27 

4. Viktorka B   14 6 3 2 3 25:16  26 

5. Ad. Hulín  14 8 0 1 5 26:18  25 

6. Tlumačov  14 7 2 0 5  27:23  25 

7. Kostelec 14 7 1 0 6  31:35  23 

8. Lužkovice  14 6 1 1 6  21:27  21 

9. Tečovice  14 5 1 1 7 26:24  18

 

10. Nevšová  14 4 2 1 7  35:34  17 

11. Veselá  14 5 0 2 7 25:30  17 

12. Roštění  14 5 1 0 8 23:42  17 

13. Lukov  14 3 1 0 10  14:33  11 

14. Slavičín B 14 3 0 0 11  21:48     9   

V jarní sestavě se budou objevovat i čtyři nové či 
staronové tváře. Tím staronovým bude David Dlabaja, 
který se vrátil ze studií. Jak je hrající trenér Tomáš Dujka 
do sestavy začlení, na to se  přijďte podívat na vlastní oči. 
Oproti podzimu naopak tři hráče určitě na hřišti neuvidíte.  
Dorostenci Lukáš Klečka a Jan Žaludek na vlastní přání 
dohrají poslední půlrok svého dorosteneckého věku 
v dorostu Slušovic a minimálně na půl roku ze sestavy 
vypadne také Franta Žůrek, který v půlce března odjel 
studovat do Německa, konkrétně do města Chemnitz 
ve spolkové republice Sasko (necelých 100 km severně 
od Karlových Var - bývalý Karl-Marx-Stadt). I zde se  už 
zapojil do regionálního fotbalu a jeden z místních klubů si 
jej už s našim svolením zaregistroval.

Zápasový program je samozřejmě připravený i pro naše 
žáčky. Ti nejmladší budou tradičně ke svým zápasům 
nastupovat ve všední dny. Konkrétní sled jejich zápasů 
vždy najdete včas na kabelové televizi Veselá.  Program 
starších žáků, které i nadále bude  trénovat a vést Roman 
Žůrek, čítá celkem deset zápasů. Kuriózně nejprve 6x se 
představí na Veselé a pak  zase 4x  za sebou na hřištích 
soupeřů.  Do jarních odvet naši žáci vstupují z prvního 
místa a s dvoubodovým náskokem a ještě zápasem 
k dobru před druhou Spytihněví, což jim dává reálnou 
šanci i letos svou soutěž vyhrát. Oba vedoucí týmy se 
utkají hned v prvním kole na Veselé.
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FOTOREPORTÁŽ ZE SOUSTŘEDĚNÍ 
Jako každoročně jsme byli na soustředění s žáky a s přípravkou TJ SOKOL Veselá v lokalitě RS Tr-
nava. Soustředění se zúčastnilo celkem 28 kluků s trenéry Tomášem Gajdošíkem a Romanem Žůr-
kem. 

Sobota 9. 4. Veselá - Spytihněv 10.oo

Sobota 16. 4. Veselá - Jaroslavice 10.oo

Sobota 23. 4. Veselá - Ludkovice 10.oo

Sobota 30. 4. Veselá - Lhota u Mal.  10.oo

Sobota 14. 5.  Veselá - Březnice 10.oo

Sobota 21. 5. Veselá - Příluky  10.oo

Neděle 29. 5. Spytihněv – Veselá 14.3o

Neděle 5. 6. Jaroslavice - Veselá 13.oo

Neděle 12. 6. Ludkovice - Veselá 10.oo

Neděle 19. 6. Příluky - Veselá  13.3o

Ideální zima (pro nás fotbalisty) bez sněhu a velkých 
mrazů, k tomu ideální  tréninková plocha (nová umělka 
hned u kabin) a navíc žádní dlouhodobí marodi = věříme 
v úspěšný jarní sběr bodů, ke kterému věříme, že pomůžete 
aktivně i vy naši fanoušci a diváci. 

Všechny Vás srdečně zveme na naše jarní zápasy. Vaše 
hlasivky budeme potřebovat  už první dubnový víkend 
v utkání se silnými Příluky. Přijďte nás povzbudit. 

Všechny Vás zdraví 
Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol  



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI

Leden
Vlastislava Tomšová 96 let
Marie Tomšová  60 let

Únor
Marie Divilková  80 let
Magda Gregarová  70 let
František Bednařík  65 let
Vladimír Žůrek  65 let
Jaroslav Juřík  60 let
Dominik Gregořík  50 let
Jitka Gregoříková  50 let

Březen
Jindřich Hesek  50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ

Andrea Horáková

ÚMRTÍ
Antonín Křížka
Dagmar Kautská
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Rok 2015 jsme začali návštěvou Městského divadla ve Zlíně před-
stavením „Dáma s kaméliemi“.
Od ledna jsme připravovali vystoupení na jubilejní 5. papučový 
bál, který se velmi vydařil.
V březnu jsme se potkali tentokrát v hasičské zbrojnici, na tradič-
ním posezení důchodců. Sešlo se nás 32 osob.
8. května jsme absolvovali jarní výšlap na Lysou horu. Počasí nám 
opět přálo.
23. května se uskutečnil zájezd na Vranov a do Znojma. Zaplnili 
jsme celý autobus.
Abychom si udrželi kondičku, chodíme každý týden cvičit do ško-
ly.
9. prosince jsme navštívili stacionář v Otrokovicích, kterému jsme 
předali dar v hodnotě 5 000 Kč.
Rok 2015 byl ukončen tradičním předsilvestrovským výšlapem a 
posezením v Restauraci Veselanka.

Klub důchodců

Sbor dobrovolných hasičů Veselá pořádá au-
tobusový zájezd na Svatý Hostýn.

sobota 30. 4. 2016

odjezd v 7:30 hod. od restaurace Vese-
lanka

cena: mládež do 15-ti let 50 Kč, ostatní 
100 Kč

V letošním roce jedeme až na Sv. Hostýn.

AKTIVITY “DŮCHODCŮ” ZA ROK 2015

Na likvidaci bioodpadů z katastru obce Veselá máme podepsa-
nou smlouvu s obcí Ostrata na období od 1. 4. do 30. 11. 2016. 
Kontejnery na bioodpad budou přistaveny začátkem dubna na 
těchto stanovištích: u školy, na Zahumení (obecní plocha) a 
nově ve spodní části obce na kopečku u Dlabajů. Do kontejne-
rů dávejte bioodpad, který Vám v domácnostech přebývá a ne-
vejde se do kompostérů.

Upozornění na svoz nebezpečného odpadu v obci Veselá 
SVOZ bude realizován 6. 4. 2016. Odpad, prosím, připravte před 
Vaše domy, tak aby nezasahoval do komunikace a byl viditelný. 
Svoz bude probíhat v odpoledních hodinách systémem dům od 
domu.
Přístroje, které touto formou odevzdáváte k recyklaci (např. te-
levizor, lednice), musí být kompletní.


