
PORUCHY A ODSTÁVKY

ZPRAVODAJ OBCE VESELÁ 
ZPRAVODAJ

Vážení občané,
když slyším slovo Vánoce – vždy se mě zmocní 
zvláštní nálada. Vždyť Vánoce jsou svátky radosti, 
lásky a přátelské pohody naplněné starými pověstmi, 
zvyky a koledami. Žádné svátky nenaplňují lidská 
srdce takovou pohodou, jako právě Vánoce a toto 
slovo zní ozvěnou našeho dětství a je příležitostí 
k tomu, aby životem unavený člověk se zastavil a 
zavzpomínal, ale také aby se optimisticky podíval do 
budoucnosti.

Nejen proto Vám, milí spoluobčané, přeji jménem svým, 
jménem místostarosty, zastupitelů a zaměstnanců obce 
krásné a pohodové prožití svátků vánočních, hodně 
zdraví, spokojenosti a ať se vám splní všechna přání 
nejen o Vánocích, ale i v novém roce 2017.  

...a protože jsou Vánoce obdobím dárků, chtěl jsem 
vám taky jeden dárek věnovat. Přemýšlel jsem, co by 
to mohlo být a doufám, že oceníte vydání obecního 
kalendáře, kde jsou zaznamenány všechny důležité 
termíny: svozu různých druhů odpadů, ale i kulturních 
akcí v obci. Zastupitelé mou myšlenku podpořili a ve 
spolupráci se školou, spolky a spoluobčany, kteří dodali 
některé fotografie, vznikl první veselský stolní kalendář, 
který jste právě obdrželi spolu se zpravodajem z rukou 
členů zastupitelstva. Každá rodina obdrží zdarma jeden 
kus. V případě, že vás člen zastupitelstva nezastihne 
doma, můžete si kalendář vyzvednout na Obecním úřadu 
Veselá. Volný prodej bude probíhat v době úředních 
hodin. Cena za kalendář je 79,- Kč. Věřím společně se 
spoluautory, že vás tento dárek potěší. 
Tak šťastné a veselé přeje

Daniel Juřík, starosta
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Jsme velmi rádi za zpětnou vazbu od Vás občanů ohledně problémů v obci či technických připomínek týka-
jících se veřejného osvětlení, vysílání kabelové televize či poruch vodovodního řádu apod. 
Pro včasné informování o poruchách a problémech s dodávkami vody, elektřiny a plynu si každý občan 
může do svého mobilu aktivovat zdarma službu. Dodavatelé energií a vody vás poté formou SMS na po-
ruchy a odstávky v obci upozorní. Odkaz na vodovod je www.smv.cz, dolní ikona Zákaznická sekce, SMS 
info – zájem o využití služby a zbývá již vyplnit a odeslat. Elektrická energie: www.eon.cz, Zákaznická péče, 
Technické dotazy a poruchy, Poruchy/odstávky, Zasílání informací o plánovaných odstávkách, Nastavit pra-
videlné zasílání informací a opět vyplnit a odeslat. Vřele doporučujeme aktivaci této služby, abyste nemu-
seli provolávat spousty financí na dispečinky a OÚ a měli včas představu o rozsahu poruchy či odstáv-
ky.          

Daniel Juřík, starosta

Srdečně Vás zveme na NOVOROČNÍ PŘÍPI-
TEK S OHŇOSTROJEM, který se uskuteční 
1. 1. 2017 v 18:00 hod. na hřišti u pizzerie. 

Všichni jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vás.
  Zastupitelstvo obce Veselá



“Kanalizace v lokalitě Drahy 
s napojením na ČOV Slušovice“ 
je ve druhé fázi, což znamená 
doplnění podkladů na Ministerstvo 
zemědělství o výběrovém řízení, 
autorizačním dozoru a zaslání 
podepsané smlouvy s vítěznou 
nabídkou firmy MOBIKO plus a.s. 
Valašské Meziříčí, která zvítězila 
s celkovou cenou 4 079 561,- Kč. 
V případě získání dotace bude 
stavba zahájena začátkem dubna 
2017.

Projekt doplnění zrcadel a 
umístění měřiče rychlosti se 
podařilo úspěšně dořešit až po 
společném místním šetření. 
Toho se zúčastnila projektantka, 
vedoucí odboru dopravy z Vizovic 
a zástupce obce poté, co jsme 
obdrželi písemné stanovisko 
Ředitelství silnic Zlínského kraje 
a Dopravního inspektorátu Policie 
ČR. Předmětem místního šetření 
bylo stanovení podmínek pro 
umístění zrcadel – např. odstranění 
zeleně apod. Nyní se bude řešit 
poptávkové řízení na dodavatele 
tří kusů zrcadel a jednoho měřiče 
s ukazatelem rychlosti včetně 
instalace.  

Komunikace pod Veselou (pod 
Bednaříkovým)
Letní přívalové deště způsobily 
narušení povrchu komunikace, 
a tak jsme na přelomu listopadu 
a prosince řešili podání žádosti 
o dotaci na opravu obecního 
majetku po živelné pohromě 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Zda 
budeme úspěšní, budeme vědět 
na jaře. V případě, že nebudeme 
finančně podpořeni, začneme 
přesto postupnou realizaci řešit 
z obecního rozpočtu.  

Bývalý obecní úřad
Zastupitelstvo odsouhlasilo využití 
budovy následujícím způsobem: 
a) pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů Veselá, kterou zřizuje obec 
a tvoří ji 9 mužů připravených 
k případnému zásahu při požárech 
a podobných situacích. Jednotka 
zde má uloženu potřebnou 
techniku a vytvořeno zázemí. 

b) pro členy Sboru dobrovolných 
hasičů Veselá, kteří v současné 
době rekonstruují prostory 
klubovny v rámci dobrovolných 
brigád. 
c) na přestavbu bývalého kinosálu 
na klubovou místnost včetně 
sociálního zařízení a samostatným 
vstupem ze severní strany 
požádá vedení obce o dotaci na 
Ministerstvu pro místní rozvoj. 
Klubovnu budou moci využívat 
všechna zájmová sdružení 
působící v obci. 
d) Zbývající část budovy bude 
přestavěna na byty sociálních 
parametrů. Ve stávajícím objektu 
se bude minimálně zasahovat do 
nosných příček, ale bude nutno 
provést úpravu nosných prvků 
podlah v podkroví, a to ocelovou 
konstrukcí a úpravou střechy. 
Touto komplexní stavební úpravou 
bude vybudováno celkem šest 
bytů v kategorii 4x 1+kk, 1x 2+kk 
a 3+kk. Tento projekt bych chtěl 
podat v rámci jarních výzev 
do Integrovaného operačního 
programu se zaměřením na 
sociální bydlení. Tímto žádám 
občany, kteří by měli zájem 
o ubytování v tomto objektu, aby 
se přihlásili na obecním úřadě. 

14. 11. 2016 byla provedena 
finální pokládka asfaltového 
povrchu na místní komunikaci 
k Vodojemu. Práce na tomto 
projektu ještě vyžadují drobné 
úpravy – např. rozprostření ornice 
za obrubou, osetí trávou, osazení 
dopravního značení. Uvedené 
práce se dokončí za příznivých 
klimatických podmínek. V příštím 
roce po celkovém dokončení bude 
provedena kolaudace.

Daniel Juřík, starosta

Mnohým se může zdát, že na takové 
malé obci jako je Veselá, není nic 
k řešení. Opak je však pravdou. 
Většinou je na našich zasedáních 
probíráno cca 25 bodů a ne každý je 
možné jednoduše vyřešit. Ráda bych 
Vám stručně představila některé 
zajímavé body, které se na zasedáních 
zastupitelstva v posledních měsících 
probíraly.

- Zastupitelstvo schválilo zvýšení 
hodnoty dárkového poukazu pro 
seniory při životním jubileu na 
1 000 Kč od 1. 1. 2017.

- V nejbližší době budou pořízeny nové 
informační vitríny (úřední desky), které 
budou umístěny na Obecním domě a 
dvě zastřešené zastávky pod Veselou.

- Zastupitelstvo schválilo poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 3 000 Kč pro 
každé  narozené  dítě  v  obci při vítání 
občánků.

- Obec se rozhodla zapojit do projektu 
cyklostezek a cyklotras pod názvem 
“Po stezkách mikroregionu Slušovicko 
až na vrchol Magury”.

- Zastupitelstvo schválilo žádosti 
o  individuální  dotace z ročpotu obce 
pro Myslivecké sdružení, TJ SOKOL 
Veselá a Hasiče Veselá. 

Závěrem bych chtěla říci, že 
zastupitelstvo obce se snaží 
o nejlepší možný rozvoj obce dle svých 
možností a snaží se vyhovět a pomoci 
svým občanům, i když ne ve všech 
případech je to možné. Uvítáme Vaše 
názory, náměty či připomínky, které 
nám můžete zaslat emailem, poštou 
či osobně říci na dalším veřejném 
zasedání.

Kateřina Čočková

ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

PROJEKTY 2017
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Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování 
místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních pro-
středků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem 
Místních akčních skupin (MAS). S jejich pomocí se opra-
vovaly kulturní domy, místní komunikace nebo moderni-
zovala zemědělská technika. Nově se budou podílet na 
budování rodinných a komunitních center, budou podpo-
rovat školská zařízení, agroturistiku nebo regionální výro-
bu.

„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli fi-
nančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je při-
daná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční 
skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro jejich založe-
ní je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. 
MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým 
procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace 
při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním 
udržitelnosti, ale především je propojuje.

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné sprá-
vy (obcí, svazků obcí a státních institucí). V rámci svých 
aktivit vytváří strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž 
by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se 
pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a 

subjektů sdružených v rámci Místní akční skupiny.. 

V současnosti je počet Místních akčních skupin 180, a to 
v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu 
obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Je-
jich činnost je financována z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjč-
kami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které 
Místní akční skupiny poskytují. 

Na našem území je aktivní Místní akční skupina Vizovic-
ko a Slušovicko, která sídlí na městském úřadě ve Vizovi-
cích. Pokud se o nás chcete dozvědět více, nebo se stát 
naším členem, navštivte internetové stránky www.ma-
svas.cz.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POMÁHAJÍ ZKVALITNIT 
ŽIVOT NA VENKOVĚ



Drakiáda
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ZPRÁVIČKY Z VESELSKÉ ŠKOLIČKY
Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje naši školu třicet šest žáků čtyř ročníků. Od prvního září již uběhly té-
měř čtyři měsíce a my jsme se ve škole určitě nenudili. Zopakovali jsme hodně učiva, získali jsme nové vě-
domosti, ale také jsme se dokázali i pobavit. I v tomto vydání obecního zpravodaje chceme představit někte-
ré naše školní aktivity. Tentokrát své příspěvky vypracovali sami žáci, kteří po celý rok spolupracují ve druž-
stvech. Těchto družstev je šest a vede ji vždy jeden žák čtvrtého ročníku. 

1. První školní den
Družstvo SUPER AUTA  (vede Petr Petruželka)
Prvního září přišli do naší školy dva noví žáci (do druhé a třetí třídy). Nastoupilo také sedm prváků a také 
přišli jejich rodiče, aby si prohlédli školu. A také pan starosta Daniel Juřík. Vítal děti, které přišly do první tří-
dy. Ostatní žáci zpívali píseň „Né, pětku né“ od Michala Davida. Žáci dostali školní pomůcky a prváci dostali 
od pana starosty kufříky do výtvarné výchovy. Třeťáci přestoupili do třídy číslo dvě. Prvákům se škola moc 
líbí. Zato čtvrťáci jsou tu už poslední rok. Pan starosta se s nimi bude v červnu loučit a rozdávat jim slovní-
ky do angličtiny. 

První školní den

2. Drakiáda
Družstvo KONÍCI (vede Samuel Šín)
Drakiáda se všem určitě líbila. Jsme rádi, že 
byl velký vítr (až moc!), a proto nám draci létali 
vysoko. Všechny děti, které se zúčastnily, dostaly 
za svou námahu sladkou odměnu. Jsme rádi, že se 
drakiáda konala. A taky doufáme, že bude i příští 
rok.

3. Projektové dýňové vyučování
Družstvo Minions (vede Nina Jarošová)
V dýňovém dopoledni jsme do školy přinesli dýně a 
ve družstvech jsme vydlabávali dýně. Pak jsme je 
vyřezávali do různých obličejů, například čtverco-
vé oči, trojúhelníkový nos nebo nějaké jiné obličeje. 
Po vyřezávání jsme šli do své třídy a se svým druž-
stvem jsme plnili nějaké úkoly, které nám paní uči-
telky přichystaly. Než se vystřídala všechna druž-
stva v dlabání a vyřezávání, bylo poledne. Sbalili 
jsme si věci a šli jsme všichni na oběd. Oběd nám 
moc chutnal. Na jídelním lístku bylo napsáno: dý-
ňová polévka, dýňový kompot, dýňová rýže … Dýňo-
vá škola se nám moc líbila. Projektové vyučování
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Vyřezávání dýní

4. Dýňové slavnosti
Družstvo MALÍŘI (vede Martin Bednařík)
Dýňové odpoledne bylo o tom, že si děti a rodiče nachystali lampiony a přišli odpoledne do školy. Rodiče a 
sourozenci se podívali na krásnou výstavku s názvem „Strom“, kde si mohli prohlédnout různým způsobem 
nakreslené, nalepené a jinak zpracované stromy, které vyráběly děti doma. Všichni se také podívali na vyře-
závané dýně a do tříd. Potom následoval průvod s lampiony. Po procházce Veselou (při celém průvodu hrá-
la hudba) jsme se vrátili na školní zahradu. V jídelně už byly připraveny sladkosti, které upekly maminky. Dali 
jsme si i dobrý čaj. Pak už celé Dýňové slavnosti skončily a my jsme šli domů. 

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

Pohádka o dvanácti 
měsíčkách

5. Mikulášská besídka
Družstvo ANAKONDY (vede Ondřej Žůrek)
Besídka byla moc hezká. Měli jsme hezké kostýmy 
a kulisy. Všichni byli ve stresu. Pohádka byla 
O dvanácti měsíčkách. Byly tam tři nejlepší role 
– macecha, Holena a Maruška. Byl zaplněný celý 
sál. Pohádku skládala paní vychovatelka Trtílková, 
s technikou nám pomáhal pan starosta Juřík. 
Besídku měla i školka. Besídka se všem líbila. 
Všichni byli moc nadšení.

6. Čertovské vyučování
Družstvo DÝŇÁCI (vede Ondřej Škabraha)
Z čertovského vyučování se nám nejvíc líbilo, když 
jsme počítali matematického čerta. A když jsme 
byli převlečení za čerty. A některým se zase líbila 
prověrka. Nejlepší ale bylo, když jsme se fotili. A po 
čertovském obědě jsme šli všichni zase domů. Byl 
to takový odpočinkový den. Byl to krásný den.

Čertovské vyučování
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Ve sboru dobrovolných hasičů Veselá je k dnešnímu 
datu registrováno 67 členů. Z tohoto počtu je 22 mla-
dých hasičů. V průběhu roku nám do sboru přibyl To-
máš Kocurek, Josef Zapletal a Zuzana Couralová, na 
druhou stranu jsme bohužel navždy přišli o bratra Edu-
arda Julinu staršího. Letošní rok byl rovněž ve zname-
ní oslav. Kulaté narozeniny oslavil náš dlouholetý aktiv-
ní člen a jednatel sboru Jaroslav Juřík. 
Začátek roku jsme jako již tradičně věnovali společen-
ským povinnostem, které spočívaly v účasti na valných 
hromadách našeho 11. okrsku, či návštěvě valné hro-
mady našeho partnerského sboru ve Veselé u Valašské-
ho Meziříčí. 23. ledna 2016 se v naší obci konala slav-
nostní valná hromada 11. okrsku v sále restaurace Ve-
selanka. Této akce se zúčastnilo celkem 108 hasičů a 
hasiček. Valné hromady se zúčastnili rovněž hasiči ze 
spřátelené Veselé u Valašského Meziříčí. 
V měsíci únoru se naši tři členové (Marek Gerych, Milan 
Škoda a Petr Oškera) zúčastnili školení rozhodčích pro 
soutěže dospělých, které bylo zakončeno úspěšným 
složením zkoušky.
2. března 2016 se v naší spolkové místnosti konala prv-
ní schůze výboru SDH Veselá. Schůze, na které se pro-
bíraly plány do budoucna, představy o práci sboru, ter-
míny soutěží a mimo sportovních aktivit, se zúčastnilo 
celkem 14 členů. 
V období od ledna do dubna jsme se připravovali na no-
vou sezónu. Součástí přípravy byla rovněž kontrola ha-
sičského vybavení. Zjistili jsme, že kvalita našich zása-
hových hadic není pro letošní sezónu úměrná potřebám 
sboru. Na základě této kontroly rozhodl výbor na první 
schůzi o koupi nové sady zásahových hadic. Servisní 
údržbou prošla také sportovní mašina.
V průběhu celého roku členové sportovních týmu neza-
háleli a pilně se připravovali na sezónu. Především for-
mou večerních fotbalových „sranda mačů“ na vesel-
ském hřišti s umělým povrchem. 
9. dubna 2016 se naši členové zúčastnili proškole-
ní první pomoci a strojníků ve Slušovicích. Sbor SDH 
Slušovice k této příležitosti připravil pohoštění ve for-
mě grilovaného pašíka. Proškolení spočívalo především 
v osvěžení a připomenutí si zásad co dělat a jak rychle 
pomoci člověku v tísni. V části pro strojníky si účastníci 
školení zopakovali údržbu a ovládání vozidel a strojů při 
zásahu.  Školení bylo pro sbor velmi přínosné.
30. dubna 2016 jsme již jako tradičně uspořádali u příle-
žitosti hasičské poutě výlet na Sv. Hostýn. Letos podru-
hé opět s možností výjezdu až na svatý kopeček. Účast 
občanů obce Veselá byla opět hojná, za což jim patří 
velké poděkování.
7. května 2016 se ve Slušovicích poprvé v letošním 
roce představila naše soutěžní družstva mužů v požár-
ním sportu. Soutěže se zúčastnily dva týmy z našeho 
sboru. Tým „A“ se převedl s výkonem, který mu zajis-
til 13. místo s časem pod 16 vteřin. „B“ tým také sluš-
ně zabojoval a s časem pod 18 vteřin zastínil i domácí 
družstva.

SDH VESELÁ V ROCE 2016
28. května 2016 se konalo v našem okrsku první kolo 
požárního sportu. Pořadatelem soutěže byl pro letoš-
ní rok sbor dobrovolných hasičů Podkopná Lhota. Náš 
tým měl soutěž dobře rozběhnutou. Naší snahou bylo 
obhájit loňské prvenství s tím, že kdybychom vyhráli 
i letos, bylo by to potřetí v řadě. Jelikož jsme nepatrně 
zakolísali na štafetě 4x100m, museli jsme výsledek do-
hánět v požárním útoku. Přestože byly výsledky sborů 
letos velmi vyrovnané a v důsledku rozhodovaly pouhé 
setiny, vybojovali jsme nakonec třetí místo. 
Začátkem června jsme za pomoci ostatních spolků 
naší obce uspořádali „Cestu pohádkovým lesem“. Přes 
počáteční nepříznivé počasí se akce vydařila a účast 
byla hojná. Pro děti bylo nachystáno mnoho zastávek 
s úkoly, za které dostávaly odměny. Opět se ukázalo, že 
spolupráce mezi naším sborem, unií rodičů a sdruže-
ním myslivců je velmi dobrá. 
25. června se u nás ve Veselé konala pohárová sou-
těž v požárním sportu „ O pohár starosty obce“. Na ce-
lodenním programu nechyběla dopolední soutěž v po-
žárním útoku mladých hasičů a odpolední soutěž druž-
stev mužů, žen a starých pánů. Naši mladí hasiči zís-
kali krásná dvě druhá místa. V odpolední části dne 
jsme měli zastoupení v soutěži v podobě dvou druž-
stev mužů a jednoho družstva starých pánu. V kate-
gorii mužů se tým „A“ jako již tradičně neprosadil a tak 
museli zachraňovat reputaci muži z týmu „B“, kteří ob-
sadili nepopulární, ale pro nás výborné 4. místo. Sou-
těže se zúčastnili rovněž hasiči z našeho spřátelené-
ho bratrského spolku SDH Veselá u Val. Meziříčí, kteří 
si letos odvezli pohár za druhé místo. Velmi milým pře-
kvapením byli naši staří páni s osobním rekordním ča-
sem 17.83 s, který jim zajistil první místo. Klobouk dolů 
před takovým výkonem. 
Následující víkend 1. až 3. července patřil SDH Hro-
bice. V pátek se v Hrobicích konala zábava, v sobotu 
sbor pořádal pohárovou soutěž a v neděli zde probíha-
ly oslavy 80ti let vzniku SDH. Naši členové se zúčastni-
li nejenom pohárové soutěže, ale také nedělních oslav 
vzniku SDH Hrobice. Na pohárové soutěži jsme měli 
zastoupení ve dvou kategoriích po jednom družstvu. 
V kategorii mužů se soutěžní tým „A“ potýkal s velkou 
absencí a proto byl tento tým poskládán především ze 
starých pánů. Tým mužů obsadil 7. místo s časem nad 
17 vteřin. V kategorii starých pánů byl výsledek o po-
znání lepší. Dokonce zde došlo k překonání osobního 
rekordu ze soutěže na Veselé o 26 setin. Zdálo se, že 
opět budou mít pohár nejvyšší, ale byli překonáni tý-
mem ze Slovenska DHZ Dubková, kteří jsou spřátele-
ným sborem Hrobic. Ale i tak druhé místo bylo perfekt-
ní.
9. července 2017 se konala pohárová soutěž ve spřá-
telené obci Veselá u Valašského Meziříčí. Jelikož SDH 
Veselá pořádala pohárovou soutěž v sobotu a pro děti 
začínala již v 9 hodin ráno, vydali jsme se i s členy týmu 
mužů na Veselou již v pátek odpoledne. Děti se do ve-
čera bavily u ohně a zkoušely disciplíny, které jim při-
pravili na sobotní soutěž místní hasiči. My starší jsme 



opět utužovali vztahy nad dobrým jídlem a pitím. Další 
den se konaly soutěže a já rovnou přeskočím na pohá-
rovou soutěž dospělých. Tým mužů zde obsadil 4. mís-
to s časem 16 a půl vteřiny. A v kategorii starých pánů 
jsme se dočkali opět poháru, a to za třetí místo. Tímto 
staří páni zkompletovali sbírku pohárů, která v danou 
chvíli čítala všechna přední umístění. 
23. července 2016 proběhly oslavy vzniku SDH Vše-
mina. Při této příležitosti jsme se do Všeminy vypravi-
li i my a popřáli domácímu sboru vše nejlepší ke krásné-
mu výročí 80ti let od založení.
24. července byla v naší kapli mše za účastí uniformo-
vaných členů sboru. U příležitosti mše náš sbor zabez-
pečuje dopravní obslužnost, díky čemuž nejsou občané 
Veselé rušeni průjezdem automobilů. 
3. září 2016 se uskutečnila poslední pohárová soutěž  
11. okrsku v Neubuzi. Časový harmonogram byl stej-
ný jako na Veselé či v Hrobicích. Dopoledne probíha-
la soutěž mladých hasičů a odpoledne soutěž dospě-
lých. Mladí hasiči přivezli z Neubuze dva poháry za dru-
hé místa. Tým mužů byl neprávem diskvalifikován, ale 
i tak by se podle času umístil na 4. místě. Požární útok 
byl proveden bez většího zaváhání s časem na bednu, 
ale doplňková disciplína rozhodla o konečném pořadí. 

Na podzim jsme se zapojili do celorepublikového pro-
jektu 72 hodin, kdy se dobrovolníci pouštěli do aktivit 
na pomoc druhým, přírodě či okolí. My jako sbor jsme 
toho využili a sbírali po vsi staré železo. Mimo sběru že-
leza jsme společně s mladými hasiči vyčistili lesík ke 
Hvozdné, točnu a křížek. To byste nevěřili, co všechno 
jsou lidé schopni do přírody vyhodit.

Poslední víkend v říjnu patřil veselským hodům. V so-
botu jsme po vsi chodili tradičně s beranem a muzikan-
ty. Přáli jsme spoluobčanům krásné hody a ti nás za to 
odměňovali. V neděli jsme se zúčastnili hodové mše ve 
veselské kapli.
19. listopadu se konalo ve Štípě školení preventis-
tů požární ochrany, které bylo zakončeno znalostní 
zkouškou. Školení absolvoval Petr Oškera a Marek Ge-
rych. Nejzajímavější část školení byla pro naše preven-
tisty přednáška o komínech a revizích komínů. 
Poslední akcí letošního roku, mimo návštěv okolních 
sborů při jejich valných hromadách, bude přátelské po-
sezení členů našeho sboru k ukončení roku 2016. Toto 
ukončení se uskuteční jako každoročně v naši spolko-
vé místnosti. 

Jak jste si někteří již mohli všimnout, naše spolko-
vá místnost prochází renovací. Ve spolkové místnos-
ti jsme odstranili dělící příčku, díky čemuž nám vzni-
kl v místnosti větší a lépe využitelný prostor. Zároveň 
jsme vybudovali zádveří a bezbariérový přístup. Mezi 
další naše plány patří vybudování kuchyňky tak, abys-
te i vy občané naši obce mohli využít vhodné prosto-
ry pro Vaše oslavy či setkání. Do dnešního dne jsme 
ve spolkové místnosti svépomocí odpracovali více než 
300 brigádnických hodin. Vzhledem k tomu, že vše dě-
láme z vlastních prostředků (materiálních i fyzických), 
renovace nám bohužel ještě chvíli potrvá. 

Tento rok bych zhodnotil jako velmi uspokojivý. Plán 
práce, který jsme si pro letošní rok schválili, byl splněn 
na 100 %. To vše by však nebylo možné zejména bez 
podpory těch nejbližších, rodiny a přátel, za což jim sr-
dečně děkujeme. Chtěl bych rovněž poděkovat vedou-
cím za práci s dětmi a všem ostatním, kteří s krouž-
kem pomáhají. Všem vedoucím mladých hasičů přeji 
do další práce s dětmi, stejně jako každý rok hodně sil, 
hodně trpělivosti a silné nervy. Dále bych chtěl poděko-
vat všem, kteří se aktivně podíleli na činnosti sboru. A 
poděkování patří také sponzorům a příznivcům naše-
ho sboru, kteří naší činnost v roce 2016 jakoukoliv for-
mou podpořili.

Závěrem bych Vám rád popřál šťastné a veselé prožití vá-
nočních svátků, hodně zdraví a osobní pohody novém roce 
2017. 

Roman Krajíček
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V letošním roce jsme zahájili hasičskou sezónu s přícho-
dem jara. Od března jsme se s dětmi pilně připravovali na 
začátek hasičské sezony v naši spolkové místnosti, kde 
jsme si opakovali základy zdravovědy, uzly i jiné hasičské 
dovednosti. Také letos jsme se zúčastnili výtvarné sou-
těže nazvané „Požární ochrana očima dětí“, ve které se 
naše členka – Anička Krajčová umístila v okresním kole 
na krásném 2. místě. Této soutěže bychom se rádi zúčast-
nili i v následujícím roce. 
Jako každý rok jsme se i letos s dětmi v dubnu zúčastni-
li zájezdu na Svatý Hostýn v rámci hasičské poutě. Počasí 
bylo hezké a výlet se nám vydařil. 

MLADÍ HASIČI SDH VESELÁ

Schůzky mladých hasičů se i v letošním roce konaly pravi-
delně každou středu v čase od 16:30 do 18:00 hod. Vzhle-
dem k tomu, že se část mladých hasičů tento rok přesu-
nula do kategorie starších žáků, rozdělili jsme schůzky 
na středeční a páteční. Ve středu zůstal trénink mladších 
žáků a pátky byly věnovány tréninku žáků starších. Toto 
rozdělení mladých hasičů bylo z hlediska tréninků nezbyt-
né, neboť starší žáci se nyní učí jinou techniku hasičské-
ho útoku. S ohledem na uplynulý rok můžu říci, že se jim 
daří velmi dobře. Je pravda, že chvíli trvá, než si dají od nás 
starších poradit. Holt puberta je puberta. V každém přípa-
dě se máme na co těšit, jsou moc šikovní. 
V letošním roce jsme se s dětmi zúčastnili celkem 12ti ha-
sičských soutěží a získali jsme 17 pohárů. I přes nové slo-
žení družstva starších žáků se našim „Džberovkám“ velmi 
dařilo, pohárové umístění jsme získali téměř na každé sou-
těži. Do příštího roku máme velké očekávání, neboť chlapci 
i děvčata jsou velmi pilní ve svém snažení. Za zmínku stojí 
víkend, kdy jsme získali pohár na okrskové soutěži v Pod-
kopné Lhotě a po zrychleném přesunu dvě první místa na 
soutěži konané na Klečůvce.

Mimo hasičský sport jsme letos absolvovali i exkurzi ve 
zlínské hvězdárně na Lesní čtvrti.  Této akce jsme se zú-
častnili v plném počtu. V červnu se opět konal dětský 
den nazvaný „Procházka veselským lesem“ ve spolupráci 
s Unií rodičů a mysliveckým sdružením. Akce se zúčast-
nilo více než 80 dětí z Veselé a naši vedoucí se výraznou 
měrou podíleli na úspěchu této procházky. 
Zpestřením letošních prázdnin byl výlet k našim kamará-
dům do Veselé u Valašského Meziříčí. Vyjeli jsme na dva 
dny a musím z tohoto místa ještě jednou poděkovat za 
pohostinství, které nám ve Veselé bylo poskytnuto. Snad 
se nám v příštím roce podaří uskutečnit plán s naší klu-
bovnou a budeme moci také kamarády z Veselé důstojně 
pohostit a ubytovat. 
Ani v letošním roce jsme nevynechali každoroční hasič-
ské soustředění v měsíci září. Soustředění bylo „pro bez-
pečnost některých vedoucích“ letos pouze 3denní, a usku-
tečnilo se v penzionu U Ráztoky. Zpětně mohu říci, že bylo 
velmi vydařené, a to i přesto, že jsme vynechali hasičské 
tréninky a zaměřili se na jiný program pro děti. Ten zahr-
noval balónkovou vodní bitvu, hledání pokladu s různými 
úkoly a stezku odvahy. Ta nám opět ukázala, že ne všech-
ny starší děti mají dost odvahy, jak nám tvrdily. 

Na podzim se naše „Džberovky“ spolu s celým sborem 
zapojily do projektu 72 hodin. Jednalo se o celorepub-
likovou akci zaměřenou na pomoc při udržování čistoty 
obce a zkrášlení okolí školy. Vyčistili jsme cestu a lesík ke 
Hvozdné, točnu, křížek, udělali úpravy na školní zahradě a 
vyčistili obec od starého nepotřebného železa.
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Hasičská sezóna byla letos tradičně zakončena „Pojezdo-
vou soutěži“, ve které jsme se bohužel na předních mís-
tech neumístili. Přesto jsme v tento den bez pohárů ne-
byli. Současně s vyhlášením pojezdové soutěže, proběhlo 
v daný den i vyhlášení soutěže „Grand Prix 11. okrsku“, kde 
obě družstva starších i mladších žáků získala druhé místa.
V současné chvíli máme ve sboru celkem 22 dětí. V příš-
tím roce plánujeme vést dvě družstva starších žáků a dvě 
družstva mladších žáků, z čehož jedno bude na půl pří-
pravka. 
Tým mladých hasičů vede Roman Krajíček, Dan Juřík, Ros-
ťa Juřík, Lucie Juříková s velkou podporou rodičů mla-
dých hasičů. V průběhu roku se náš tým rozrostl o Tomáše 
Kocurka. Jsem rád, že je ochotný se s námi podílet na vý-

chově našich dětí. Nejenom, že je vedoucí mladých hasi-
čů, pasovali jsme ho i na sborového kuchaře. A výraznou 
měrou se podílí na renovaci spolkové místnosti. 
V letošním roce naši obec reprezentovali: Samuel Krají-
ček, Tonda Vítoslavský, Anička Krajčová, Nikol Kučerová, 
Daniela Juříková, Anička Krajčová, Matyas Kocurek, Mar-
tin Bednařík, Karolína Křížová, Aneta Březíková, Gábina 
Juříková, Vojta Škabraha, Ondra Škabraha, Matyáš Juřík, 
Miroslav Juřík, Petr Štefl, Jakub Odložilík, Šimon Gužík, Ni-
kolas Kocurek, Pepa Zapletal.

Závěrem chci poděkovat vám všem, kteří nás v naší práci 
podporujete a držíte nám palce a přeji Vám všem příjemné 
prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví. 

Roman Krajíček

STAŘÍ PÁNI SDH VESELÁ
Dovolte mi, abych v krátkosti shrnul aktivity družstva sta-
rých pánů v roce 2016.
V letošním roce si staří páni určili za cíl návštěvu 3 soutě-
ží. Nakonec se jim podařilo zúčastnit se o jedné soutěže 
navíc. Vzhledem k tomu, že většina z nich se věnuje rov-
něž tréninku mladých hasičů sboru, mnoho času navíc jim 
nezbývá. Přesto se jim s absolutně nulovým tréninkem po-
dařilo obsadit první místo v pohárové soutěži u nás na Ve-
selé. Další soutěží, kterou navštívili, byla soutěž v Hrobi-
cích, kde skončili na druhém místě a porazili domácí druž-

stvo starších pánů. Třetí soutěží byla populární pohárová 
soutěž na Březové. Zde obsadili taktéž druhé místo. Čtvr-
tou soutěží byla pohárová soutěž ve Veselé u Valašského 
Meziříčí, kde i přes náročnou a dlouhou večerní přípravu 
skončili na krásném třetím místě. 
Soutěže starších pánů jsou skvělou příležitostí se setká-
vat s  kamarády, proto na ně rádi jezdíme a trochu toho 
malého hecování nám určitě neuškodí.
Tolik z aktivit našeho družstva starých pánů a jejich jmé-
nem Vám přeji všechno nejlepší do nového roku 2017.

Roman Krajíček
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Topný systém, který vlastní Vaše domácnost si zaslou-
ží velkou pozornost. Níže uvedené připomínky by Vám 
měly umožnit klidné prožití zimy a přicházejících svát-
ků.

Topidla
Klasická kamna si může zkontrolovat každý sám. Je 
nutné prohlédnout plášť a vnitřní část topidla, není–li 
prasklý plášť, nejsou-li deformované dvířka a kouřo-
vod, který je v dnešním odborném světě zvaný spali-
nová cesta dobře upevněn a utěsněn v sopouchu ko-
mína a dobře usazen v topidle. Vlastníci plynových to-
pidel již takovou benevolenci nemají. Tříletou revizní 
a pravidelnou roční kontrolu těchto plynových topidel 
musíme přenechat odborníkům, kteří musí zkontrolo-
vat spalovací prostor, čistotu hořáků, funkci pojistkové-
ho ventilu či termostatu. Na Vás je zajistit ke každému 
topidlu, ať na tuhá paliva a obzvlášť topidlu plynové-
mu dostatečný přívod vzduchu. U některých plynových 
modelů topidel může dojít k otravě oxidem uhelnatým. 
Každé topidlo i komín je konstruovaný na jiný druh pa-
liva. Při změně paliva si nechte u odborníků zkontrolo-
vat, zda je změna vhodná. Při zatápění nikdy nepouží-
vejte hořlavé kapaliny. Téměř vždy hrozí vznícení hořla-

vých par. Pozor na žhavý popel a před topidlo je nutné 
položit nehořlavou podložku. 

Komíny
Velmi důležitý je i stav komínů, nebo takzvaných spali-
nových cest. Nejčastější příčinou požárů jsou technic-
ké závady, jako špatně omítnuté komíny v půdních pro-
storách a nebo spáry v komínech, zazděné trámy ve 
spalinové cestě a rozpad komínového zdiva nevyvlož-
kovaného komínu. Jsou případy i neprůchodného ko-
mínu plného sazí. Stav kouřovodu musí posoudit od-
borník. Četnost kontrol kominickými mistry stanoví na-
řízení vlády č. 91/2010 Sb. Kontrola u kotlů do 50 kW 
probíhá nejméně 1 x ročně a kontrola u kotlů nad 50 kW 
probíhá nejméně 2x ročně, kterou musí provést komi-
nický mistr. Samozřejmostí je pravidelné vymetání sazí 
v komíně a vybírání odpadu. Nebraňte se vlastní pečli-
vé kontrole. Komín na půdě by měl být omítnut a pravi-
delně bílen, aby byla možnost kontroly neprodyšnosti a 
vzniku spár.  Dobře zajištěná vymetací dvířka jsou nut-
ností. Kolem komína by měl být metrový bezpečnostní 
prostor, do kterého nic neukládáme.

Zdroj: Hasičské noviny

JSTE PŘIPRAVENI NA ZIMU?

Televizní program Markíza v ČR končí
 
Vysílání programu Markíza v České republice je ovlivněno několika okolnostmi. Tou nejdůležitější je 
soudní zákaz vysílání v ČR, protože televize Markíza nikdy nedala souhlas s vysíláním na našem území. 
Předběžné rozhodnutí o zákazu vysílání vydal soud v červnu 2016. 
Přesto byl doposud příjem programu technicky možný. Markíza vysílá satelitně ve Skylinku a ve Sloven-
ském zemském digitálním vysílání. Služba Skylink už rozlišuje vysílání do ČR a SR. Na nově aktivova-
ných kartách tak není možné přijímat slovenské programy na našem území a naopak. Ze satelitu je tedy 
příjem Markízy víceméně znemožněn. V zemském vysílání DVB-T přestává Markíza vysílat k 31.12.2016. 
V příhraničních oblastech, kde byl doposud příjem na anténu možný, tak bude znemožněn i tento druh 
příjmu.
Jediným programem Markízy, který má oprávnění vysílat v ČR je Markíza International. Je to speciální 
program, který byl vytvořen pro vysílání na našem území. Jeho programová skladba je tvořena povětši-
nou z vlastní tvorby, tudíž zde není problém s licenčními právy.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
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MUZIKÁLOVÝ ZPRAVODAJ
Jednou mi jedna kamarádka říkala: „Proč jsou ve Vesel-
ském zpravodaji zmiňovány jen aktivity školy, hasičů, fot-
balistů, příp. myslivců? Proč nenapíšeš něco o vašich mu-
zikálových zájezdech? Vždyť jsou to skvělé akce….“ a tak 
jsem si jednoho večera sedla a napsala…
Na jaře to budou 4 roky, co už jezdím se skupinou skvě-
lých dam a několika málo otrlých mužů dvakrát ročně na 
muzikály do Prahy. Poprvé jsme si tento kulturní zážitek 
nadělily jako odměnu za vystoupení na rodičovském ple-
su v roli Berušek. A jelikož to byla jízda, stala se z toho pro 
některé z nás tradice. Pro mě ale zatím krátkodobá. Muzi-
kálové zájezdy se totiž na Veselé pořádají již více než de-
set let. Dříve pod vedením Mášy Čočkové, nyní pod tak-
tovkou Danušky Gerychové (dámy, omluvte to familiární 
oslovení:-)). Za tu dobu navštívily více než 20 muzikálo-
vých představení. Pro ty z vás, kdo podstatu těchto zájez-
dů neznají, mi dovolte ji představit.
Vyjíždí se na jaře a na podzim, vždy v pátek v 10 hodin 
z Veselé, kde nás vyzvedne se svým autobusem skvělý ři-
dič a parťák - František Zicha. Je to snad jediný muž na 
světě, který je schopen a ochoten zvládnout babské švi-
toření, povídání, zpěv i tanec v autobusu a vydržet s námi 
dva dny plné kultury, zábavy a ženské energie…
Ve Zlíně ještě přibereme další spolucestující a pak už 
to začne…. V autobuse je jako v úle. Slyšíte jen: „Já už 
jsem se na vás táááák těšila. Jak se máš? Co nového? Co 
děti? Manžel? Psi? Kdy bude svatba? Máš skvělý účes. 
Kam chodíš? Prý máš novou práci, povídej!“ atd. atd. Prv-
ní krátkou zastávkou je Rohlenka, kde si tradičně někte-
ří promění desetikorunový kupon (za použití WC) za los a 
zkusí své štěstí. Pozn. ještě nikdy nikdo nic moc nevyhrál, 
ale nevadí!!! Jedeme dál, a to doslovně…
Obědová zastávka je na Melikaně a pak už příjezd na stu-
dentské koleje Volha na pražském Chodově, kde jsme pra-
videlně ubytovány v hotelové části. V tuto dobu už je zá-
bava v plném proudu, jelikož Danuška (vedoucí zájezdu) 
pravidelně občerstvuje jeho účastníky. Pozn. ani podšál-
ky se vracet nemusí.
Mezi 18. a 19. hodinou se z kolejí vyjíždí na muzikál. Na-
vštívili jsme, jak již bylo zmíněno, celou řadu muzikálů 
různých žánrů. Od vážnějších „kusů“ jako je Fantom ope-
ry, Sibyla, přes Jesus Christ Superstar, Mama mia, Pomá-
da až po hitovky Michala Davida v Dětech ráje, kdy ovace 
po skončení trvaly skoro tak dlouho jako půlka představe-

ní. Nejen hvězdy na jevišti jsou úžasné a nepřehlédnutel-
né. I dámy z Veselé dokáží být viditelné a zapamatovatel-
né. Nejeden herec se s námi fotí, ochutná moravskou sli-
vovičku, popovídá si a chce odjet s námi autobusem, pro-
tože (jak se zpívá v jedné písni): „Nálada je výýýbornááá.“
A co teprve, když se odjede zpět na ubytování. To se ne-
jde spát, ale povídat, brebentit, slavit, zpívat a někdy i po-
dávat herecké výkony obdobné těm z muzikálů… Fotogra-
fie mluví za vše.
Spát se jde hodně pozdě, ale ráno všichni nezapomenou 
přijít včas na snídani (i když mnohdy ještě duchem nepří-
tomni Pozn. autorky).
Posilněny koblihy, bílým pečivem a dalšími nezdravými 
potravinami z místní menzy vyrážíme za sobotním dob-
rodružstvím. Danuška má vždy vymyšleno, zda to bude 
hrad, zámek, aquapark či např. nákupní centrum. Všechno 
má své kouzlo, protože v autobuse již opět vládne skvě-
lá atmosféra plná nových zážitků, dobrého jídla a pití, jež 
se pravidelně servíruje. V rámci sobotních výletů jsme na-
vštívily např. zámek Hluboká, Konopiště, krásná města 
jako je Český Krumlov, ale i např. exkurzi na letišti Praha, 
koncentrační tábor v Terezíně, pivovar, muzea a další zají-
mavá místa ve středních a jižních Čechách.
V průběhu těchto dnů se nejen hodně dozvíme, ale také 
nasmějeme, pobavíme a vznikají zápisky úsměvných hlá-
šek, které si pak čteme v autobusu.
Odpoledne se jede domů. Teda vlastně ještě ne. Ještě se 
zastavíme na večeři U Raušů, kde nejoblíbenějším jídlem 
je „hovězí ptáček s rýží“ a svíčková a v sousedství úžasná 
cukrárna, kde nakoupíme svým blízkým dobroty za to, že 
jsme je na dva úžasné dny opustily.
Kolem 20. hodiny sobotní se ve výborné náladě unave-
ny vracíme na Veselou. Po cestě zpíváme hity z muziká-
lů Vaška Neckáře a Michala Davida. Pravidelně zpíváme: 
„Pár přátel stačí mít.“ a „Zůstaň a neodcházej…“, ale je ko-
nec. Tedy aspoň na půl roku, kdy se zase (doufám) s vel-
kou částí osazenstva sejdu… Už teď se mooc těším. Tak-
že: „Danuško, Františku, Aničko, Maky, Leni, Magdo, An-
drejko, Mirko, Irčo, Moniko, Martino, Jano, Jitko, Bohda-
no, Jaruško, Pavlo, Dášo, ale i Staňko, Miluško, Iveto, Mir-
ko, tetinko Julinová, Krajčová, Juříková, Kohnová a další 
a další stálice, už se na Vás moooooc těším a vím, že to 
zase v květnu bude jízda.“

Martina Juříková, stálá účastnice zájezdu
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Ono se toho v tom fotbalu zase tolik neděje, abych Vás 
tady několikrát  do roka ohromil nějakými super novinka-
mi.  Pořád to hraje  týden co týden 22 chlapů na dvě bran-
ky.  Pro nezúčastněné totální nuda. Naštěstí občas  řídí-
cí orgány provedou nějakou drobnou změnu v pravidlech, 
takže co vloni ještě byl ofsajd, tak letos už není a podobně 
je to s hraním rukou či pískáním pokutových kopů. A tak 
se alespoň všichni kolem fotbalu stále mají o čem bavit a 
o čem přehadovat.

Neřešíme tedy jen běžné problémy s trávníkem a s hrá-
či, ale také všechny změny, které moderní doba přináší  
i do tak konzervativního prostředí jakým samotný fotbal 
je. I pamětníci by  jen těžko vzpomínali, že by v samotné 
hře  došlo v minulosti k nějakým zásadním změnám, když 
nepočítám v to vývoj herních systémů a přechod z hry na 
pět útočníků (ještě v šedesátých letech  20.století) až po 
dnešního  jednoho klasického útočníka podporovaného 
ze zálohy a obrany dalšími hráči po krajích.  Také si už 
málokdo vzpomene, že až do roku  1994  se za vítězství 
udělovaly jen  2  body.  Ale v posledních třech letech se 
nám z tohoto pohledu začaly sypat změny jedna za dru-
hou : Nejprve to byla radikální změna i pro vás, pro divá-
ky, kdy se remízy dohrávají  penaltovým rozstřelem a pré-
miový  třetí bod si z utkání odnáší vítěz tohoto rozstře-
lu. Změna není celosvětová, ba ani ne celorepubliková. Na 
zkoušku se s tím začalo v roce 2013  v některých českých 
krajích a od léta 2014 se k této novince přihlásil i Zlínský 
kraj. Systém má  mnoho zastánců a také řadu odpůrců. 
My jsme si ho mezi sebou vyhodnotili  jako  fotbalu pro-
spěšný trend. Rozstřely se odehrávají v pohodě podle bez-
problémových  pravidel a jde o zatraktivnění závěru zápa-
su jak pro samotné hráče, tak i pro Vás pro diváky. Nicmé-
ně na každém krajském aktivu se najde několik oponen-
tů  těchto rozstřelů a došlo to tak daleko, že by se na břez-
novém aktivu mělo hlasovat, zda pro následující sezónu  
2017-18 rozstřely po remízách budou či nebudou. 

FOTBAL A ROK 2016
Další velkou změnou byla předloni celková elektronizace 
veškeré administrace spojené s organizací  fotbalových 
soutěží v České republice od I. ligy až po poslední žákov-
ské utkání v Horní Dolní. Byly velké obavy, že přechod na 
elektronické zápisy o utkání, na elektronickou registraci 
hráčů apod. se nezvládne hlavně v těch nižších soutěžích.  
Ale opak byl pravdou, vše se zvládlo, všechny oddíly po-
stupně se vybavily notebooky i WIFI připojením a systém 
funguje. Všichni jsme si na něj už zvykli a jsme rádi, že 
nám odpadlo  předchozí velké papírování  před každým 
zápasem. Za dva roky existence tohoto elektronického 
systému jen  3x se stalo, že velkoplošně systém zkolabo-
val a to vždy jen na necelou hodinu, takže rozhodčí si s tím 
poradili a administrativu utkání v horším případě dokončili  
večer doma při kafíčku.

Třetí zásadní změna  na fotbalové dění v České republice 
čekala letos v létě a tím byl nový přestupní řád pro ama-
térské  hráče. Česká  republika se tím přizpůsobovala svě-
tu a tak ji evropská fotbalová asociace (UEFA) dotlačila 
do stavu, kdy bylo celoplošně zrušeno jak hostování  tak 
i střídavé starty. Těmi jsme si vypomáhali zejména u mlá-
deže. Hráč do 18  let totiž mohl na střídavý start hrát sou-
běžně jak za svůj oddíl, tak ve své věkové kategorii i za od-
díl ve vyšší soutěži.  Zrušení právě střídavých startů ně-
kterým malým oddílům znemožnilo přihlásit se do soutě-
ží mládeže, protože jim hráči odešli do vyšších soutěží a 
doma jim začali chybět. 

První půlrok jsme se učili pracovat s novým přestupním 
řádem podle něhož mají hráči více volnosti a nejsou ru-
kojmí svých klubů. Až druhý přestupní termín v novém 
hávu (od 1.1. 2017) ukáže jak jsme se s ním naučili žít a 
pracovat.  Myslíme si, že máme dostatečně širokou vlast-
ní mládežnickou základnu (k dnešnímu dni  máme regis-
trováno 52 vlastních žáků a dorostenců). Obranou na ne-
dostatek mládeže naopak se stala novinka zavedená  do 
soutěží těsně před jejich letním startem a to tzv. sdružené 
starty.   Každý klub měl možnost minimálně na jeden sou-
těžní ročník se spojit v každé mládežnické kategorii s jed-
ním regionálně blízkým klubem a do soutěží jít se společ-
ným týmem. Využili jsme této možnosti i my a ve všech  Veselá, přípravka po posledním zápase 2016
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mládežnických kategoriích  pro ročník  2016-17 jsme se 
spojili s vedlejší Hvozdnou a Sokol Veselá a Sokol Hvozd-
ná mají v soutěžích mladších žáků, starších žáků a do-
rostu v soutěžích společná družstva. Do každého utkání 
může zasáhnout  až  16 hráčů a je jedno v jakém poměru  
je počet z Veselé  či z Hvozdné. Na podzim jsme si ověři-
li, že to funguje, spolupráce je dobrá a nejdůležitější je, že 
ve všech věkových kategoriích mají kluci možnost hrát a 
s kamarády na které jsou zvyklí a tak i pod svými trené-
ry. Mladší žáci hrají svoje utkání v neděli dopoledne  ve 
Hvozdné, starší žáci pod vedením Tomáše Gajdošíka v so-
botu dopoledne na Veselé a dorostenci pod vedením Ro-
mana Žůrka a Pavla Postavy (vedl vloni dorost Hvozdné) 
ve stejný čas také na Veselé (obtýden se střídají). Nejtěž-
ší je vždy udržet u pravidelného sportování kluky v doros-
teneckém věku a těch jsme také  na podzim měli nejmé-
ně. Během zimní přestávky máme  za úkol sehnat v oko-
lí  ještě  2-3 kluky, kteří by byli ochotni jít do toho s námi a 
zvýšili konkurenci v družstvu dorostenců. Zatím si vypo-
máháme kluky ročníku  2002, kteří jsou ještě věkem  žáci 
a není to ideální.

Ideální stav je to naopak u těch nejmenších, tj. u příprav-
ky, což jsou kluci a holky do deseti let. Těch nám na pod-
zim chodilo každý týden víc a víc a dělají nám opravdu 
radost. Maximálně se jim věnuje jejich hlavní trenér Petr 
Červenka se svými pomocníky a pomáhají i samotní rodi-
če -  děkujeme.

Rok 2016 rádi kladně hodnotíme  i při pohledu na výsled-
ky prvního mužstva dospělých, na které je nejvíce vidět 
a podle kterých nás určitě všichni hodnotíte. Třetím ro-
kem účinkujeme s mužstvem v I.B  třídě - krajské soutě-
ži Zlínského kraje a vydařil se nám jak jarní půlrok, který 
patřil do soutěžního ročníku  2015-16, tak i právě skonče-
ná podzimní část soutěže. Na jaře jsme uhráli z 12 utkání 
krásných  21  bodů z 36 možných a  na jaře jsme byli jed-
ni z nejlepších v soutěži (třetí za Malenovicemi a Lužkovi-
cemi). V součtu pak v ročníku  2015-16 jsme obsadili cel-
kové 9. místo s 38 body. Bylo to sice o  a dva body a o dvě 
místa horší než v naší  první sezóně v I.B třídě, ale byli 
jsme bodově výrazně vzdáleni od sestupových míst a celý 
závěr soutěže už jsme proto dohrávali v klidu, bez stresu 
z hrozícího sestupu.

Do podzimní části soutěže jsme vstoupili se stejným ve-
dením  mužstva. O mužstvo pečuje zejména trojice To-
máš Dujka – hrající trenér, Tomáš Gajdošík – asistent tre-
néra a předseda klubu, Ota Krajíček – vedoucí družstva a 
kouč z lavičky. Podzim byl pro mužstvo a jeho vedení ex-
trémně náročný díky až neskutečné fluktuaci v týmu. Do 
podzimní soutěže zasáhl  neuvěřitelný počet hráčů. Cel-
kem jich bylo  25  !!!! Důvodů takové rotace v kádru bylo 
několik. Tím zásadním byla zranění (Manďák, Martin Dla-
baja, Machalíček, Štěpánek), pracovní a školní povinnos-
ti mimo Zlín (František Žůrek, David Dlabaja, Petr Dlou-
hý, Bodlák, Sokol),  chyběl v téměř polovině utkání i To-
máš Divoký. Částečně to bylo také pracovními povinnost-
mi, byly v tom ale i dvě  červené karty. Byly víkendy kdy 
nám chybělo až 10 hráčů. Proto je třeba vyzvednout obě-
tavost všech jak vedení, tak ty co do utkání nastupovali a 
odměnou jim  je podzimních příjemných 21  bodů a šestá 
průběžná příčka.  Týmy nad námi budeme na jaře jen těž-
ko prohánět. Zejména čtveřice Nevšová, Hulín, Otrokovi-
ce B a Mladcová, pokud přes zimu výrazně neoslabí, tak 

9.11. 2016 –  Tomáš s Petrem  si vyzkoušeli jeden tréninkový 
den s FASTAVEM, uprostřed trenér  Fastavu Bohumil Páník   

své pozice na čele obhájí. My se ale v našich podmínkách 
musíme dívat hlavně pod sebe a je pro nás pozitivní, že 
od posledních  Lukova (3 body) a Lípy (11 bodů) nás dělí 
10  a více bodů. Podzim jsme zahájili dvěma nepříjemný-
mi porážkami 0:1 (Hulín a Slavičín), na kterých se nega-
tivně podepsaly i doznívající letní dovolené. V dalších ko-
lech jsme ale zvládli tři místní derby za devět bodů (Lípa, 
Lužkovice, Příluky) a začalo se nám v tabulce dýchal lépe. 
Na podzim jsme měli herní a výsledkový výpadek  de fac-
to jen v Mladcové (hrozivých 0:7). S Nevšovou jsme dlou-
ho drželi krok i v deseti a až  sporný gól v 70.minutě na 1:2 
nás v závěru položil (1:4). V Otrokovicích jsme proti týmu 
s pěticí ligových hráčů až do  92.minuty sahali po bodu. 
Konečný výsledek z tohoto pohledu (1:3) byl pro nás kru-
tý. V ostatních zápasech jsme už uměli dokázat svou kva-
litu. Pro úvodní jarní odvety ale nemáme příliš příjemný  
los a bude důležité, abychom start výsledkově zvládli. Za-
čínáme  25. března v Hulíně, pak hostíme nevyzpytatelný 
Slavičín B a jedeme na hřiště zachraňující se Lípy.

Do března je ale ještě daleko. Zimní přestávku  strávíme 
hlavně na domácí „umělce“, která bude opět plně využitá 
a vytížená jak našim oddílem, tak i veřejností a za úplatu 
i oddíly z okolí.  Pro žáčky i pro dospělé chystáme opět je-
den prodloužený víkend s kondičním soustředěním mimo 
Veselou, aby dospělí hlavně nabrali fyzičku a pro mládež 
aby ten fotbal  byl více přitažlivý. V regionu je momentálně 
fotbal populární díky výsledkům  ligového FASTAVU Zlín. 
Všichni to sledujeme a jsme rádi, že mládež má tak blízko 
fotbalově skvělé vzory. Propagaci fotbalu a i našeho sna-
žení na Veselé byla i účast Tomáše Dujky a Petra Červen-
ky v tréninkovém centru FASTAVU. Jak oba  zvládali tuto 
zátěž a toto prostředí si přečtěte v naší vývěsce u pizzerie 
a u kapličky. Rozhovor s oběma byl součástí předzápaso-
vého programu k ligovému utkání Fastav - Slávia. 

Vážení  naši  příznivci a všichni Veselané, za  náš fotbalo-
vý oddíl  Vám všem z celého srdce přeji příjemné a poho-
dové  prožití vánočních i novoročních svátků a s těmi co 
se nesetkám v zimě na umělce tak se rád setkám při na-
šich jarních zápasech kolem hřiště. 

Všechny zdraví Zdeněk Kučera, 
jednatel TJ Sokol Veselá, z.s.

Všechny fotografie veselského fotbalu jsou 
dostupné na:
http://tjsokolvesela.rajce.idnes.cz/
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Klub důchodců Veselá
pořádá ve čtvrtek 29. prosince 2016
tradiční vycházku před koncem roku. 

Sraz všech zájemců bez rozdílu věku je v 9.30 na Cigánově. Naplánované jsou různé trasy, která z nich 
to bude, se rozhodneme podle počasí a nálady účastníků. 
V 13.00 bude v restauraci Veselanka připraven oběd, kterého se mohou zúčastnit všichni, i ti,  kteří ne-
byli na vycházce. Zájemci o společný oběd se musí závazně přihlásit nejpozději do čtvrtku 22. prosince 
v prodejně potravin ENAPO, nebo mohou volat paní Krajčové na mob. 601 370 580. 

Nahlaste prosím jméno a číslo domu. Jídlo je nutné objednat, protože nebudou žádné porce navíc! 
Důchodci  budou mít oběd zdarma, ostatní zájemci si oběd hradí sami. Další konzumaci mají pak všich-
ni ve vlastní režii.

V případě mimořádně nepříznivého počasí se vycházka nekoná, společné posezení se samozřejmě koná 
za každého počasí.

Těšíme se, že se společně rozloučíme se starým rokem a zazpíváme si s našimi známými retro muzikanty.
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Termíny svozu SKO Veselá 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Termíny svozu TO

Termíny svozu NO



Zastupitelstvo obce Veselá na svém zasedání dne 2. 12. 2016 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2017. 
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Podrobnější členění rozpočtu je k nahlédnutí v kanceláři Obecního 
úřadu Veselá.

Příjmy
Daňové příjmy                                    8.692.600,00 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                                                                                                           1.169.700,00 Kč
- příjmy z lesního hospodářství
- pronájem nemovitostí
- úroky
- poplatek kabelové televize

Celkem příjmy                                                9.862.300,00 Kč

Výdaje
Lesní hospodářství                      290.000,00 Kč
Veřejné osvětlení                                  140.000,00 Kč
Silnice, chodníky, zimní údržba                                        1.315.000,00 Kč
Sběr komunálního odpadu                                   430.000,00 Kč
Provoz kabelové televize                                                                                                                    419.800,00 Kč
Péče o vzhled obce                       357.000,00 Kč
Kompostování - kontejnery na bioodpad                                                                                                48.000,00 Kč
Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost                                     81.600,00 Kč
Kanalizace Drahy                                                                                                                                      1.744.000,00 Kč
Hřiště s umělým povrchem, kulturně-sportovní areál Veselá                       863.000,00 Kč
Kultura                                     139.300,00 Kč
- knihovna
- kronika
- tisk novin
- posezení s důchodci, vítání občánků
Školství                                                          820.000,00 Kč
- mateřská škola
- základní škola
- školní jídelna
- školní družina
- Unie rodičů při ZŠ a MŠ Veselá
Činnost místní správy a zastupitelský orgán                                                 2.714.600,00 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                              9.862.300,00 Kč
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ROZPOČET NA ROK 2017 PRO OBEC VESELÁ



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
Září
František Vrchovský  85 let
Alois Křížka      70 let
Zdenek Válek    50 let

Listopad
Vladimír Ševců    60 let

Prosinec
Karel Vágner     60 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

NAROZENÍ
Mikuláš Kajfosz
Valentýna Mikulčíková
Barbora Kusáková
Štěpán Šojdr
Magdaléna Kalivodová

ÚMRTÍ
Petr Vinař
Eduard Julina
Libuše Urbanová
Františka Gregoříková
Ivo Sousedík
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Starostové pořádali Adventní jarmark 

Starostové členských obcí Mikroregionu Slušovicko po 
roce opět pořádali již tradiční jarmark, který zahajuje na 
Slušovicku adventní čas. 

Ty tam jsou časy, kdy se na jarmarku u starého Kulturního 
střediska ve Slušovicích choulilo několik prodejců se svý-
mi stánky. Od roku 2012, kdy se akce přesunula do rozleh-
lých prostor sokolské zahrady a velkého sálu Nové Soko-
lovny a získala tím nový rozměr, je rok od roku oblíbenější. 
I podle letmého pohledu bylo v sobotu zřejmé – návštěv-
níků přišlo letos nejvíce!

A nutno dodat návštěvníků spokojených. Vždyť nabídka 
výrobků lidové tvorby byla letos opravdu pestrá, a i každo-
roční hit jarmarku – domácí zabíjačka – doznal rozšíření 
prodeje. I to se ukázalo jako velké plus.  V průběhu celého 
dopoledne obcházely sokolskou zahradu krojovaná děv-
čata – letos to byly krásky z Neubuzi. Jako vždy rozdáva-
ly slivovici a koláčky. Chybět nemohl ani vždy dobrou ná-
ladu přinášející gajdoš Petr Sovják.

V rámci kulturního programu předvedly svá adventní vy-
stoupení postupně děti ze slušovické MŠ Sluníčko či zá-
kladní školy v Neubuzi. Vánoční koledy potom zazněly 
v interpretaci slušovického sboru CANTIAMO – Scholy 
rodičů a dětí.  
Na zdárném průběhu jarmarku pracovali nejen starosto-
vé, ale i spousta dalších šikovných lidí ze všech obcí mi-
kroregionu. Patří jim za to velké poděkování. Volnou so-

botu věnovali tomu, aby všichni návštěvníci odcházeli 
domů spokojení a dobře naladění. 
   Petr Jaroň, Horní Podřevnicko

Renata Zábojníková, MRS

Kompletní fotogalerii najdete na 
www.hornipodrevnicko.cz

Pozvání

Srdečně vás zveme na bohoslužbu za 
obec Veselá, která bude sloužena na ran-
ní mši na druhý svátek vánoční, tj. 26. pro-
since 2016 od 7:35 hod. ve slušovickém 
kostele Narození sv. Jana Křtitele. 

Úřední hodiny OÚ v době vánočních svátků:

19. 12.  8-12:00, 13-17:00 hod.
21. 12.  8-12:00, 13-17:00 hod. 
26. 12.  státní svátek
28. 12.  dovolená
2. 1.  2017  8-12:00, 13-17:00 hod.


