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Dovoluji si vás informovat, že dvě žádosti, podané na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj začátkem roku o finanční podporu projektu „Místní komunikace 
k Vodojemu“ a „Vybavení školky“, nebyly bohužel podpořeny. Proto se zastu-
pitelstvo obce Veselá rozhodlo realizovat alespoň opravu místní komunika-
ce z rozpočtu obce. Poptávkové řízení vyhrála firma Strabag s nabídkovou 
cenou 1 449 801,- Kč včetně DPH. Dle smlouvy o dílo bude oprava předána 
nejpozději do konce října tohoto roku. 

1Zpravodaj obce Veselá

Další z řady podaných projektů - „Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice“ - má po několikaleté práci na přípravě po-
žadované dokumentace velmi vysokou pravděpodobnost na úspěšnost. Z Ministerstva zemědělství jsme obdrželi informaci, že je 
naše žádost zařazena do seznamu akcí Programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infastruktury vodovodů a kanalizací“, 
ale nechci se předčasně radovat, protože konečné stanovisko budeme znát až koncem tohoto roku. 
Jedním z nejrozsáhlejších a dlouhodobých projektů je „Sportovně kulturní areál Veselá“. Realizace záměrů tohoto projektu se zase 
posunula o kousek dále. Byl dobudován chodník ke hřišti s umělým povrchem na malou kopanou a provedlo se zastřešení zpevněné 
plochy na hřišti, kde je možno posedět při fotbalových zápasech a jiných akcích. Zpracování dalšího projektu, jehož součástí bude 
zastřešené pódium, posezení, vybudování soc. zařízení apod., bychom chtěli stihnout do konce roku.                   

                                        Daniel Juřík, starosta obce

Pouťová neděle
TJ SOKOL Veselá zve občany v neděli 24. 7. 2016 od 17:30 hod. na utkání Veselá A - Vlachovice. 
Jedná se o 1. kolo soutěže O pohár hejtmana Zlínského kraje.

Vážení občané,

polovina roku je již za námi, čas prázdnin a 
dovolených v plném proudu. Léto nabízí krásné 
dlouhé dny, které jsou doplněny rozmarným 
počasím, ale sluneční paprsky bezpochyby 
nabíjejí každého z nás. V červenci máme před 
sebou tradiční Anenskou pouť. Ta bude v neděli 
24. 7. zahájena bohoslužbou v 11 hod. u kapličky 
a odpoledne od 15 hod. bude k tanci a poslechu 
na hřišti u pizzerie hrát oblíbené duo RETRO 
(Mirek Kohoutek a Jarda Mikl). Občerstvení 
v podobě zvěřinových pochutin pro Vás připraví 
Myslivecké sdružení Veselá - Klečůvka. 

Všichni jste srdečně zváni.  

  Daniel Juřík, starosta obce



Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za tímto sloganem skrývá. Jak jste na tom Vy? Kdyby se Vás ně-
kdo zeptal, proč má třídění odpadů smysl, uměli byste odpovědět?

1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí
V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si ukážeme na velice zjednodušeném životním cyklu sklenice od limonády.

Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme potřebo-
vat stroje a pohonné hmoty, jejichž výroba se také negativně podepisuje na životním prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu. Jen pro srovnání - výroba skla z recyklátu tj. z podrceného skla, 
které občané vytřídí do zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30 % méně zemního plynu než výroba skla ze sklářského písku.
Poté, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného odpadu, nebo do kontejneru na tříděný odpad. Je-li sklenice vyhozena do 
směsného odpadu, čeká ji uložení na skládku, kde přijde vniveč. Pokud se odpady netřídí, dochází k dvojí devastaci přírody! Na jednom místě repub-
liky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se ničí skládkováním odpadu. 

Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu, ta nahrazuje surovinu primární, která se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a 
jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně primárních surovin a méně surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto mecha-
nismu spočívá ochrana životního prostředí.

2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpad vychází levněji než směsný netříděný odpad

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu Přispívá obci EKO-KOM Platí obec

Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec
  
Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“.  U tříděného odpadu může jeho svoz vycházet i za 
nulu v případě, že je svoz efektivní tj. nesváží se vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují krabice od mléka). Jak je to možné?

Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané pení-
ze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady spo-
jené se svozem těchto tříděných odpadů. 
Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou ko-
moditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při určitém množství peníze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak 
svoz odpadu tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytkových/netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využi-
telných odpadů je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných/využitelných odpadů 
skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec/občané zbytečně platí.                  

                 (Pokračování na další straně) 
 
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad!
Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba nějakým způ-
sobem zpracovat či energeticky využít, což se negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít poctivějším tříděním 
odpadů.

NĚCO MÁLO O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
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Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo. Proto ZVAŽUJEME pár vylepšení stávající-
ho systému nakládání s odpady:

1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj od-
padový účet, kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř. pytle s tříděným 
odpadem).
2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své pytle nebo 
nádoby na třídění odpadů).
4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – vše je založeno 
na dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo nechce, nemusí).

Než přistoupíme k výše uvedeným změnám, CHCEME MÍT PŘEHLED O TOCÍCH 
ODPADŮ. Každá sběrná nádoba bude opatřena etiketou s čárovým kódem, který 
se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít informace o nádo-
bách a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto data napoví, kde je prostor 
pro zlepšení, např. domácnosti s vyšší donáškovou vzdáleností přistavují častěji 
nádobu se směsným odpadem, důchodci přistavují k výsypu popelnice minimál-
ně, zbytečně přeplácejí za svoz odpadů atd. Dále tyto informace poslouží k posou-
zení, zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké ovoce. 

Cílem evidování nádob není kontrola jednotlivých domácností, kdo kolik dává popelnic, 
ale sběr dat, na jejichž základě BUDE MOŽNÉ ČINIT ROZHODNUTÍ PRO NÁSLEDNOU 
OPTIMALIZACI SYSTÉMU a ušetření nákladů u osob, které třídí odpad!

Kontejnery, které jsou rozmístěny po obci, slouží pouze na bioodpad z domácností, 
který se nevejde do kompostérů. Žádám všechny, kteří ukládají odpad do 
kontejneru, aby sledovali, zda se tam nenachází jiné materiály. V případě, že zjistíte 
pochybení, informujte prosím pracovníky obce.

Při vývozu kontejnerů na kompostárnu do Ostraty jsme totiž byli upozorněni, že se 
v kontejneru nachází kusy betonu. Tento kontejner bylo nutno kompletně přebrat, 
protože jinak bychom museli zajistit vývoz na skládku a náklady na uložení na 
skládku jsou podstatně vyšší. V případě opakování této situace a případném 
poškození techniky na kompostárně nám bude fakturována oprava zařízení. Hrozí 
také možnost zrušení smlouvy s obcí Ostratou na odběr bioodpadu, což by se 
odrazilo v tom, že budeme nuceni zrušit tuto službu pro občany. 

Tímto apeluji na všechny občany, aby respektovali informační pokyny na kontejnerech 
a ukládali tam pouze to, co tam patří. Děkuji.

Daniel Juřík, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ ZA 
“PROCHÁZKU 
VESELSKÝM 
LESEM”
Rád bych touto cestou poděkoval 
členům všech zájmových složek – 
jmenovitě: maminkám a tatínkům 
z Unie rodičů, členům Sboru 
dobrovolných hasičů a Mysliveckého 
sdružení Veselá -  Klečůvka - za 
výbornou spolupráci při přípravě a 
realizaci akce s názvem „Procházka 
Veselským lesem“. Akce se zúčastnilo 
81 dětí (ty nejmenší s rodiči), které 
prošly 12 sportovních a zábavných 
disciplín a mohly se projet na koni, 
nechat si namalovat obličej a opéct si 
špekáček. I přes počáteční nepřízeň 
počasí se akce opět velmi vydařila. 
Dle vyjádření dětí se jim nejvíce líbil 
vodník, který je povozil ve člunu po 
rybníku, poznávání pohádek a slalom 
kolem muchomůrek na stanovištích 
maminek z Unie rodičů. Za přínosné 
je určitě třeba považovat také 
znalosti ptáků a zvěře, které si děti 
ověřily na stanovišti myslivců. Všem 
zainteresovaných, ale i účastníkům 
patří velké díky za skvělou akci. 
V dnešním hektickém světě je fajn, že 
se najde několik nadšenců, kteří pro 
děti uspořádají takový dětský den a 
rodiče přijdou si to s dětmi užít.

Daniel Juřík, starosta obce

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ANEB BETON NENÍ BIODPAD!

Uzavírka silnice III/4918 u železničního přejezdu číslo 8252 – Želecho-
vice na Dřevnicí

V termínu od 6. do 10. 8. 2016 dojde k úplné uzavírce silnice III/4918 u železnič-
ního přejezdu  v Želechovicích nad Dřevnicí z důvodu opravy železničního pře-
jezdu.
Veřejná linková doprava bude vedena po objízdné trase. 
Během úplné uzavírky nebude obsloužena autobusová zastávka Želechovice 
nad Dřevnicí, sklady.
Během úplné uzavírky nebudou obslouženy autobusové zastávky Veselá (ZL), 
Obecní úřad a Zlín, Klečůvka u spojů 9, 25, 37, 48, 58 a 61 linky 820002 doprav-
ce HOUSACAR s.r.o.
Během úplné uzavírky nebudou obslouženy autobusové zastávky Veselá (ZL), 
Obecní úřad a Zlín, Klečůvka u spojů 7, 9 a 33 linky 820010 dopravce HOUSA-
CAR s.r.o.
Podrobné informace budou zveřejněny na autobusových zastávkách.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych krátce shrnul aktivity, 
které vykonával sbor dobrovolných hasičů v první polovině roku 
2016. 

Začátek roku jsme jako již tradičně věnovali společenským po-
vinnostem, které spočívaly v účasti na valných hromadách na-
šeho 11. okrsku, či návštěvě valné hromady našeho partnerské-
ho sboru ve Veselé u Valašského Meziříčí. 23. ledna 2016 jsme 
u nás uspořádali slavnostní valnou hromadu 11. okrsku v sále 
restaurace Veselanka. Této akce se zúčastnilo celkem 108 lidí 
včetně 11 hasičů a hasiček ze spřátelené Veselé u Valašského 
Meziříčí. Leden a únor jsme společně s mladými hasiči věnova-
li teoretickým nácvikům a úpravám výzbroje a výstroje v naši 
spolkové místnosti a ve zbrojnici. V únoru 2016 se tři naši čle-
nové (Marek Gerych, Petr Oškera a Milan Škoda) zúčastnili ško-
lení rozhodčích v obci Březová, které bylo zakončeno úspěšným 
složením zkoušky. První schůze výboru SDH se v naší spolkové 
místnosti konala ve středu 2. března 2016. Schůze se zúčastni-
lo celkem 14 členů. Na programu byl náhled do budoucna SDH, 
termíny soutěží a mimosportovních aktivit. Březen, duben a část 
května jsme se s našimi mladými hasiči věnovali nácviku hasič-
ských útoků. Vytvořili jsme dvě družstva mladších žáků a jed-
no družstvo starších žáků. Starší žáci ve své kategorii začína-
jí letos poprvé a už teď mohu napsat, že jim to jde skvěle a urči-
tě se můžeme těšit na zajímavé výsledky. Abychom jen netréno-
vali hasičské útoky, ale i nadále rozvíjeli vědomosti a schopnos-
ti našich svěřenců, uspořádali jsme pro žáky našeho sboru vý-
let do zlínské hvězdárny, kde se děti mohly dozvědět něco málo 
o vesmíru. Chtěl bych poděkovat vedoucí mladých hasičů Lucii 
Juříkové za přípravu této exkurze. 30. dubna 2016 jsme již jako 
tradičně uspořádali u příležitosti hasičské poutě výlet na Sv. Ho-
stýn. Letos poprvé s možností výjezdu až na svatý kopeček. Byl 
jsem velmi potěšen účastí občanů naší obce Veselá, ještě jed-
nou děkuji za účast. 
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HASIČI VESELÁ

7. května jsme se zúčastnili letos první pohárové soutěže ve Slu-
šovicích. Vzhledem ke krátkému času k tréninku jsme neočeká-
vali mimořádné výkony, o to více nás potěšilo 3. místo mladších 
žáků a 4. místo u starších žáků.  Další soutěže jsme se zúčast-
nili koncem května v Podkopné Lhotě. Na této okrskové soutě-
ži mladší žáci zopakovali výkon ze Slušovic a obsadili krásné 
3. místo. Ve stejný den jsme provedli zrychlený přesun na Klečův-
ku a „ukradli“ poháry za 1. místa v kategorii mladších i starších 
žáků. Úspěšný den podpořili rovněž muži 3. místem v prvním kole 
požárního sportu. 11. června 2016 jsme spolu s ostatními spol-
ky naší obce uspořádali „Cestu veselským lesem“. I přes počá-
teční nepřízeň počasí se akce vydařila a opět se projevila pospoli-
tost veselských spolků. 18. června 2016 jsme se zúčastnili pohá-
rové soutěže v Želechovicích, kde jsme obsadili v kategorii star-
ších žáků 3. místo a v kategorii mladších žáků 4. místo. 25. červ-
na 2016 jsme u nás ve Veselé uspořádali soutěž v požárním spo-
tu „O pohár starosty obce“. V kategorii žáků jsme přivítali 18 druž-

stev. Naše děti se nenechaly zahanbit a v obou kategoriích ob-
sadily krásná 2. místa. Naši obec reprezentovali: Samuel Krají-
ček, Tonda Vítoslavský, Anička Krajčová, Nikol Kučerová, Danie-
la Juříková, Anička Krajčová, Matyas Kocurek, Martin Bednařík, 
Karolína Křížová, Aneta Březíková, Gábina Juříková, Vojta Škab-
raha, Ondra Škabraha, Matyáš Juřík, Miroslav Juřík, Petr Štefl, 
Jakub Odložilík, Šimon Gužík a Nikolas Kocurek. Všem zmíně-
ným bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci obce při do-
mácí soutěži. 

V odpoledních hodinách se na Veselé konala soutěž dospě-
lých, kde jsme všichni s napětím očekávali skvělé výkony, kte-
rých jsme se také dočkali. V kategorii mužů nad 35 let se na vý-
borném 1. místě umístilo družstvo z našeho sboru, a to s ča-
sem 17,54 sekundy. Veselou reprezentovali: Lukáš Gerych, Ro-
man Krajíček, Dan Juřík, Kamil Kohn, Dušan Krejčí, Lukáš Kuče-
ra a Alois Zapletal. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na 
organizaci pohárové soutěže podíleli. Následující týden tj. 2. čer-
vence 2016 jsme navštívili pohárovou soutěž v obci Hrobice. 
I tady jsme se dočkali pěkných sportovních výkonů. Mladší žáci 
obsadili ve velké konkurenci 4. místo a starší žáci 3. místo. Druž-
stvo mužů zde obsadilo 7. místo. V družstvu mužů nastupova-
la většina členů družstva starých pánu a ve velké konkurenci se 
neztratili. Co se týká starších pánů, tak ti obsadili 2. místo a opět 
vylepšili svůj čas na 17,38 s. Mohu napsat, že jsme se „namlsa-
li“ krásnými výsledky starších pánů a hned na Hrobicích padlo 
spontánní rozhodnutí navštívit soutěž mužů nad 35 let u naší 
spřátelené obce ve Veselé u Val. Meziříčí. Jak jsme se dohod-
li, tak jsme také udělali. Do Veselé jsme se po domluvě se spřá-
teleným sborem vydali již v pátek, poněvadž soutěž dětí začína-
la v 9:00 hod a současně jsme využili nabídky veselanů přeno-
covat u nich v klubovně a strávit večer u táboráku. V sobotu do-
poledne jsme s našimi žáky absolvovali pohárovou soutěž, kde 
jsme se v přetěžké konkurenci neztratili. Staří páni si již tradič-
ně vedli na výbornou a obsadili krásné 3. místo ve velké konku-
renci místních družstev. Družstvo mužů skončilo na nepopulár-
ní bramborové příčce.

Prozatím naší poslední soutěží byla pohárová soutěž v obci Lípa, 
kde jsme byli sborem SDH Klečůvka přivítaní se slovy „zase jste 
přijeli ukrást poháry?“ Jak řekli, tak jsme také udělali. V této sou-
těži mladší žáci získali pohár za 1. místo a starší žáci za 3. mís-
to. Byl to opět krásný den pro veselské hasiče.

V blízké budoucnosti nás čeká ještě pár soutěží včetně populár-
ní soutěže starých pánů v obci Březová. Sezónu zakončíme již 
tradičním podzimním soustředěním. Závěrem bych chtěl podě-
kovat všem členů SDH, kteří se podílí na činnosti sboru a svou 
pílí nám výboru SDH práci zjednodušují. Dále bych rád poděko-
val rodičům našich dětí za ochotu nám pomáhat při výchově 
mladých hasičů a za nějakou tu dobrůtku, kterou nám připraví. 
Do dalšího půlroku bych Vám občanům Veselé rád popřál hod-
ně zdraví a pohody. Na závěr jen připomínám, že přichází obdo-
bí sucha, proto Vás prosím o zodpovědnost, abychom v obci ne-
museli řešit žádnou mimořádnou událost.

Roman Krajíček, starosta SDH Veselá
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Beseda se spisovatelem 

byla zajímavá.

Opět jsou tu krásné letní prázdniny, dva bezstarostné mě-
síce plné zábavy, zážitků, cestování, sportu, odpočívání… 
Jako každý rok jsme si nejprve museli „odpracovat“ deset 
měsíců školního roku. Práce to byla pestrá a zajímavá. 
Ráda bych tedy připomněla alespoň některé akce z kon-
ce školního roku. 
Velmi zajímavá byla letos návštěva filmového festivalu ve 
Zlíně, kde jsme se v rámci doprovodného programu setka-
li a besedovali se spisovatelem Milošem Kratochvílem. 
Určitě se nám také vydařilo červnové utkání ve vybíjené 
a ve fotbalu, které tentokrát pořádala naše škola. Kromě 
žáků z Neubuzi přijeli také čtvrťáci ze Slušovic, takže se 

naši budoucí páťáci mohli seznámit s novými spolužáky. 
V červnu jsme jako každý rok navštívili Dopravní hřiště 
Malenovice a čtvrťáci skládali řidičský průkaz na kolo pl-
něním testů a jízd. Snažíme se, aby děti přistupovaly k po-
hybu na cestách bezpečně a byly poučeny o možných ri-
zicích. Nejočekávanějším dnem celého školního roku bylo 
v každém případě ukončení školního roku rozdáním vy-
svědčení. Docházku do naší školy ukončilo dvanáct žáků 
čtvrtého ročníku. Kromě všech zaměstnanců školy se 
s nimi přišel rozloučit i pan starosta Daniel Juřík. Předal 
jim na památku česko-anglický a anglicko-český slovník, 
poděkoval za účast na životě obce a popřál hodně štěstí. 

Autogramiáda spiso-
vatele Miloše Kratochvíla.

Dopravní hřiště Male-
novice.
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PaedDr. Ladislava Čočková (články), Mgr. Soňa Urbanová (fotografie)

Fotografie ke všem akcím školy si můžete prohlédnout na našich stránkách 
http://skola.vesela.sweb.cz/fotogalerie.htm.

Družstvo chlapců s plavcem 
Danielem Málkem na soutěži 

Stříbrný věnec.

Vítězové utkání ve 
vybíjené.



Milí žáci (teď už býva-
lí), přejeme vám v dalších 

školách hodně štěstí a 
dobré kamarády!

Docházku do naší školy 
ukončilo dvanáct čtvrťáků. Za 
obec se s nimi přišel rozloučit 
pan starosta a předal jim na 
památku anglický slovník.

Rozloučení s předškoláky
Tak jako každý rok připravily i letos paní učitelky z mateřské ško-
ly pro předškolní děti, které po prázdninách nastoupí do první tří-
dy „rozlučku“.

Tentokrát všichni vyrazili autobusem do obce Březnice nedale-
ko Zlína, kde měli možnost si prohlédnout památkový dům a od-
počinout si na pohádkové peci, jakou měl líný Honza. Aby však 
děti dokázaly, že nejsou líné jako Honza z pohádky, vyzkoušely 
si několik domácích prací, které jsou na statku potřeba. Napum-
povaly vodu na zavlažení zahrádky a nakrmily králíky. Pak zkon-
trolovaly, zda prasata, slepice a kuřata mají plná krmítka. Za od-
měnu si mohly pochovat a pohladit morčata a malé králíčky. Na-
konec se svezly na poníkovi a nakrmily ho pamlskama.
Po posilnění se děti rozloučily se zvířátky a vyrazily do města Zlí-
na. Navštívily velké dětské hřiště v nově  zrekonstruovaném par-

ku. Úplně nakonec děti čekalo překvapení ve Zlatém Jablku, kde 
prožily jízdu tučňáků v 5D kině. Večer se všichni ve zdraví, spo-
kojení a se spoustou zážitků vraceli domů.

Článek připravily Veronika Buchová a Lenka Nábělková

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Jízda na poníkovi.

Krmení zvířátek na 
statku.

5D kino
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DOBRÉ ZPRÁVY Z HORNÍHO KONCE - Z FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Sjezd rodáků a pamětníků mívá tradičně jeden ze zásadních 
bodů programu – návštěva významných a památných míst 
obce. Pak následují konkrétní vzpomínky účastníků, jak to na 
tom, či onom místě vypadalo, když tam byli naposled.

Co se týká obecního fotbalového stánku, nemusíte být ani 
pamětníci. Už ti co zde nebyli skoro rok, tak si musí připadat 
jako v Jiříkově vidění. Už při výstupu po zámkovce z parkoviště 
k hřišti si nemůžete nevšimnout, že plocha před udírnou je celá 
zastřešená. Ano, díky aktivitě a financím obce, zde vyrostla 
skvělá pergola, umožňující kryté posezení pro více než padesát 
návštěvníků. Využít ji mohou pro své akce všechny místní složky, 
sloužit může po dohodě i pro soukromá setkání a oslavy. Stejně 
nový je i chodník z pergoly a parkoviště vedoucí k hřišti s umělou 
hrací plochou. To jste už určitě viděli nebo i sportovně navštívili, 
hřiště obohatilo možnosti veselských občanů na sportování již 
v loňském listopadu. Vybudování areálu se ukázalo jako správná 
investice, jeho vytíženost nás všechny těší. Na hlavním hřišti se 
ještě musíme pochlubit novými střídačkami. Ty staré projdou 
rekonstrukcí a budou svou funkci výborně plnit ještě při „umělce“, 
kde se stanou potřebným zázemím pro její návštěvníky.

Budovatelsky byl tedy rok vynikající až úžasný. Naše velké 
poděkování míří ke starostovi a celému zastupitelstvu naší obce. 
Bez úzké každodenní spolupráce a dobrých vztahů bychom 
těchto úspěchů nedosáhli.

Na budovatelské úspěchy navázaly i naše úspěchy sportovní. 
Skončený soutěžní ročník 2015-16 se povedl všem družstvům 
našeho oddílu. Ti nejmenší (přípravka do 10 let) sice nesoutěží 
o vítězství a o poháry, ale kvalita práce s mládeží nese své 
ovoce. Kvalitní mravenčí práce trenérů mládeže nám přinesla 

ocenění v tom, že nám dětí v této kategorii stále přibývá a 
trénují u nás i děti z okolí. Naše dobrá práce s mládeží se 
v rámci okresu stala tradicí a také proto byla pro další soutěžní 
ročník naše přípravka zařazena do elitní okresní skupiny s týmy 
podobně odborně vedenými (SK Paseky, Fastav Zlín, Napajedla, 
Malenovice a další). Šéftrenérem přípravky se pro další období 
stal Petr Červenka, jinak brankař našeho prvního týmu, který má 
k trenérské práci velmi pěkný vztah a také obrovské praktické 
zkušenosti. Určitě má co předat mladým nadšencům pro fotbal.

Dosáhli jsme i na jeden diplom a pohár. Zasloužili se o to starší 
žáci pod vedením trenéra Romana Žůrka. Systémem start-cíl 
prošli svou soutěží vítězně a postoupili do nově vytvořeného 
okresního přeboru. Na impozantním skóre 97:12 z 18 utkání, se 
střelecky podíleli zejména Filip Hargaš (25 br.), Adam Bednařík 
(24), Jaroslav Václavek (12), Adam Žůrek (9), Ondřej Tkadlec (9) 
a Leoš Hubáček (7). Ale také výbornými výkony brankař Igor 
Langášek.

V kategorii dospělých jsme se také neztratili a svou kombinační 
hrou zaujali řadu i soupeřových diváků a funkcionářů. Druhý rok 
v I.B třídě byl náročný. Pro nás hlavně tím, že se nám přestala 
vyhýbat zranění a spolu s pracovními a studijními povinnostmi 
jednotlivých hráčů jsme se dostali do situace, že prakticky 
o žádném víkendu jsme nebyli v optimální sestavě. Těžkou 
zlínskou skupinu jsme ale zvládli bez záchranářských starostí. 
Konečné 9. místo znamená sice proti loňsku pokles o dvě 
místa, ale zase jsme byli výrazněji vzdáleni od sestupových vod. 
Ve finále  nás od posledního Roštění dělilo 13 bodů, přičemž 
do jarních odvet vstupovaly oba týmy ze shodným bodovým 
ziskem. Ale Veselá měla vynikající odvety a na jaře získaly víc 
bodů než Veselá jen Malenovice a Lužkovice. Proto definitivní 
jistotu účasti v I.B pro další rok jsme měli již čtyři týdny před 
koncem soutěže. Obecně se ví, že pro nováčka v soutěži je vždy 
nejhorší druhý rok. To vždy opadne nováčkovský elán a kvalita 
týmu se projeví v celé jeho nahotě. Dá se tedy říct, že až nyní, 
ve třetím ročníku, se můžeme považovat za „starousedlíky“ 
a plně uplatnit své pracně nabyté zkušenosti. Organizačně se 
o úspěšnou sezónu postarala zejména tradiční trojice – Tomáš 
Dujka jako trenér, hráč a správce v jedné osobě, Ota Krajíček jako 
vedoucí mužstva a kouč z lavičky, Tomáš Gajdošík jako předseda 
a manažér. Hráčsky se za 26 týdnů nikdo nevyvaroval absence 
a proto se také na 50-ti vstřelených brankách podílelo letos 
neuvěřitelných 16 hráčů. Nejúspěšnější byli Roman Manďák 
s 9-ti brankami, dále Tomáš Divoký (6 ač hlavně obránce!!!), David 

Společné foto 
po ocenění
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Sokol (5), Martin Dlabaja (4), Michal Bodlák (4), Petr Dlouhý (4), 
Milan Šumšal (3 – ale, ten naskočil do naší sestavy až na jaře). 
V brance se letos celkem objevili tři gólmani. Petr Červenka se 
v závěru jara zranil a tak na poslední tři zápasy se do branky 
dostali i Marek Dlouhý (2x) a v posledním kole Ladislav Blažek, 
jinak gólman Béčka. A tipněte si kdo odehrál  za celou sezónu 
nejvíce minut ? Do plného počtu  2340  minut chybělo nejméně 
(103 minut) Jardovi Červenkovi!!! Tipovali jste správně?  Mě 
samotného to překvapilo.  

Úspěšnou sezónu mělo i B mužstvo mužů. Jen díky horším 
vzájemným utkáním s Jaroslavicemi B, skončili kluci na 3. místě, 
právě za Jaroslavicemi B a vítěznými Slušovicemi B. Ještě 
důležitější než toto umístění byl fakt, že v případě potřeby byli 
hráči Béčka schopni a i ochotni zaskočit v prvním mužstvu. Zde 
patří největší dík Laďovi Červenkovi. Ale potěšili i mladší jako 
Milan Škoda a Jakub Křížka. V dobrém světle se ukázal i příslib 

Muži B - Zápas 
v Lutonině

do budoucna - Jan Žaludek.
Skončený ročník soutěží byl organizačně nový v tom, že veškeré 
„papírování“ skončilo a vše se odehrávalo v elektronické 
podobě. Žádný zápis o utkání, žádné předkládání registraček. 
Elektronický systém pustil do utkání jen ty hráče, kteří k tomu 
měli oprávnění, žádná průkazka už nebyla třeba. Na počátku se 
nám to zdálo až nereálné, ale nakonec proběhlo vše v pohodě. 
Elektronický systém jen 1x za celou soutěž nefungoval a to se 
nás zrovna netýkalo.

Na startu je další ročník soutěží, který je poznamenaný ještě 
zásadnější změnou a tou je nový přestupní řád. Evropský 
fotbalový orgán UEFA donutil české vedení ke sjednocení 
legislativy se západní Evropou a k 1. 7. 2016 byla výrazně posílena 
práva amatérských hráčů. Když to napíšu hodně zjednodušeně, 
může dnes hráč hrát v tom klubu, který si vybere a jeho mateřský 
klub mu v tom nemůže bránit. Má to samozřejmě nějaké regule, 
nemůže se všech 15 hráčů např. Neubuze dnes zvednout a jít 
od zítra hrát za Veselou. Největší změnou ovšem je fakt, že bylo 
na amatérské úrovni zrušeno tzv. hostování a střídavé starty. 
Hráč už může patřit jen do jednoho klubu, a pokud chce jít do 
jiného, tak natrvalo. Největší problémy tato změna nadělala 
u venkovských klubů v mládeži. I my jsme si pomáhali s okolními 
oddíly (Březová, Neubuz, Lužkovice) a někteří talentovaní žáčci 
hráli za dva kluby. Tímto jsme doháněli hlavně skutečnost, že 
vlastních dětí nebylo dostatek. Jelikož po zrušení hostování a 
střídavých startů hrozilo, že řada malých klubů nedá dohromady 
tolik žáků a dorostenců, aby s nimi absolvovala celoroční 
soutěž, vznikl z iniciativy klubů nakonec v České republice nový 
model - sdružený start mládeže. Tento systém umožňuje, aby se 

dva sousední kluby dohodly a vytvořily společný tým mládeže 
v dané věkové kategorii a s ním absolvovaly roční soutěž.

Možnost sdruženého startu mládeže jsme uvítali i my a 
využijeme jej u všech mládežnických kategorií od 10 let výše. 
Jako partnera jsme si vybrali Sokol Hvozdná a budeme mít 
společné družstvo mladších žáků (bude hrát své zápasy vždy 
v neděli v 10.15 ve Hvozdné). Společné družstvo starších žáků 
bude hrávat na Veselé (v sobotu v 10.30) a povede jej dvojice 
Tomáš Gajdošík a Rostislav Bukovjan. Systém nám nově 
umožní sestavit i družstvo dorostenců. To bude výrazné plus 
pro stabilitu kádru a hrávat bude také na Veselé v sobotu v 10.30 
(žáci v liché, dorostenci v sudé týdny) a pod trenérským vedením 
Romana Žůrka.

V hlavní soutěži dospělých, v I.B třídě letos nastaly tři změny. 
O třídu výš postoupil vítěz z Malenovic. Vyšší soutěž si zahrají 
i třetí Sehradice (místo Podkopné Lhoty, kde se letos dospělý 
fotbal hrát nebude). Druhé Příluky o postup neměly zájem. 
Neuvidíme už ani Roštění, které jako jediné z naší skupiny 
sestoupilo. Můžeme se těšit naopak na tři nové soupeře a 
těmi jsou Sokol Mladcová (sestup z I.A), Sokol Němčice u Hol. 
(přeborník okresu Kroměříž) a překvapivě i Sokol Lípa (přijali 
postup z 2. místa z okresního přeboru, také díky Podkopné 
Lhotě). Přibylo nám tedy derby jako hrom a hned ve třetím kole 
(20. srpna)  budeme Lípu hostit u nás.

Změn je řada a my budeme rádi, když se na ty materiální i ty 
hráčské přijdete podívat co nejdříve. I letos jsme se přihlásili 
do soutěže o Pohár hejtmana zlínského kraje a v prvním 
kole soutěže přivítáme doma mužstvo z Vlachovic. Utkání 
s SK Vlachovice se hraje na našem veselském hřišti v neděli 
24.července od 17.30, tedy o hodové neděli. Věřím, že to bude 
pro Vás všechny vítaný závěr svátečního víkendu a přijdete mezi 

Brigáda červenec 2016 - 
údržba okolí hřiště

nás omrknout „co je nového“. 
Těšit na vaši návštěvu se budeme i další týdny. Náš program 
sledujte na našich obvyklých propagačních místech - infokanál 
kabelové televize, plakátové místo pod kapličkou a u Pizzerie. 
Elektronicky se vše potřebné o nás a o našem programu 
dovíte na webu www.tjsokolvesela.cz nebo www.fotbalunas.
cz případně i na www.fotbal.cz. Ze všech zápasů pořizujeme 
bohatou fotodokumentaci – možná se tam najdete i vy, stačí 
otevřít rajče: http://tjsokolvesela.rajce.idnes.cz/.

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol

10 Zpravodaj obce Veselá



Nejbližší zápasy TJ SOKOL Veselá

24. 7. neděle v 17:30 hod. Vlachovice (Pohár hejtmana 
Zlínského kraje)

31. 7. neděle v 17:30 hod. SK Baťov (Pohár hejtmana 
Zlínského kraje - pouze v případě vítězství s Vlachovi-
cemi. Naopak v případě porážky a vyřazení z poháru -  ve 
stejný čas přivítáme v přátelském utkání fotbalisty TJ 
Partyzán Prlov.)

Mistrovská utkání I.B třídy

1. kolo Veselá - Ad. Hulín 

v neděli 7. 8. od 17:30 hod.

Stařší žáci TJ SOKOL Veselá získali diplom a pohár od 
Okresního fotbalového svazu Zlín za 1. místo v okresní 
soutěži starších žáků sk. A.

Letní otevírací doba knihovny

Knihovna Veselá v době letních prázdnin (červenec – sr-
pen) bude otevřena každou středu od 16:30 do 18:30.

22. 7. HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Animovaný/Komedie/Rodinný, USA, 2015, 90 min
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečn koneč-
ně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příše-
ry, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům.

29. 7. LET´S DANCE ALL IN
Drama/Hudební/Romantický, USA, 2014, 112 min
Sean se vydá z ulic rodného Miami do Hollywoodu, kam ho táhne vidi-
na slávy a bohatství. S krásnou a tvrdohlavou Andie si založí novou ta-
neční skupinu, která to přes všechny překážky dotáhne až do finále te-
levizní talentové soutěže.

5. 8. VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný, Kanada/Jižní Korea/
USA, 2014, 85 min
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přáte-
lé krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který omy-
lem narazí. Jejich svět je najednou krásnější. Plánují to největší přepa-
dení v historii hlodavců.

12. 8. ASTERIX A OBELIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Animovaný, Francie, 2014, 85 min
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? 
Ale kdeže! Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, 
který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se na-
dále vysmívá...

19. 8. NEXT
Akční, Sci-fi/Thriller, USA, 2007, 96 min
NEXT je adaptací povídky Golden Man od jednoho z největších veliká-
nů světové sci-fi literatury P.K. Dicka. Cris Johnston (N.Cage) je obda-
řen schopností vidět do budoucnosti a také určovat správný tok bu-
doucího času.

26. 8. MÉĎA 2
Komedie, USA, 2015, 115 min
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit 
a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit 
vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že 
když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče.

V červenci se promítá od 21:30 hod. a v srpnu už od 
21:00 hod. 

Vstupné dobrovolné - sbírka pro dětský domov. 
Více na www.vsemina.cz/letnikino

LETNÍ KINO VŠEMINA
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

Duben
Libuše Julinová  85 let
Helena Válková  70 let
Anna Vinařová  90 let

Květen
Jarmila Lukešová  65 let
Milan Ševců   60 let
Marie Drábková  60 let
Dana Gerychová  55 let
František Ševčík  50 let
Milan Čoček   50 let
Alena Vacková  50 let

Červen
Jiří Ševců   75 let
Vítězslav Večeřa  70 let
Josef Škoda   55 let

Červenec
Alois Zapletal  75 let
Pavel Čurda   60 let
Hana Čočková  50 let

Srpen
Dušan Krejčí   60 let
Roman Chocholatý  50 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

ÚMRTÍ
Josef Horák
Marie Bravencová
Marie Krajíčková
Jaroslav Válek

12 Zpravodaj obce Veselá

ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 3x ročně. 
REG MK ČR E 13114. Vydává Obec Veselá, Veselá 33, PSČ 763 15, IČ: 00226203.

Redakční rada: D. Juřík, J. Gregoříková, L. Čočková, S. Urbanová, R. Krajíček, Z. Kučera. Grafické zpracování: K. Čočková. 
Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné. Tisk: Zdeněk Hrbáček, 320 ks. Datum vydání: 20. 7. 2016

CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor 
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvr-
tým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 
2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zá-
pis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se 
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená prodraží. Cestov-
ní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanove-
nou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které 
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, např. Egypt či Turecko, se dá 
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší 
možnost cestovat na občanský průkaz. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí jako Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Nor-
sko, Srbsko, Švýcarsko či Island. Cena za vydání občanského průkazu 
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba platnosti je taktéž 5 let.
 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádá zákonný zástupce na nejbližším obecním úřadě s rozšířenou pů-
sobností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přiklá-
dat fotografii; úředník pořídí fotografii dítětě na místě. Při podání žádos-
ti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní do-
klad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí max. 
30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požá-
dat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento 
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší infor-
mace lze nalézt na webu Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/clanek/osob-
ni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě vycestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme 
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou 
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také tře-
ba dát pozor na to, že některé státy mimo EU mohou vyžadovat určitou 
minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu - nejčastěji činí požadovaná minimální doba plat-
nosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám lze zjistit u zastupitelského 
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahra-
ničních věcí www.mzv.cz v sekci Cestujeme.

Mgr. Jana Vildumetzová, 
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy


