
Šťastné a veselé!
Ze srdce přejeme:

Hodně štěstí, zdraví a věcí, co vás baví,
dobrých přátel vždycky dost i důvodů pro radost,

prostě jenom to nejlepší, ať na Vánoce,
stejně jako v novém roce, si každý z vás polepší.

Hody na Veselé vychází již zdřívějška na 
čtvrtou říjnovou neděli. 

Tradiční sobotní VODĚNÍ BERANA při 
hodech na Veselé je přesunuto na NEDĚLI 
27. 10. 2013.

ADVENT

Doba před vánočními svátky, přinášející zklidnění 
a očekávání, je představa dnes hodně nadnesená. 
I když vůbec není špatné se zamyslet a něco změ-
nit. Advent začíná první nedělí adventní, tedy nedě-
lí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adven-
tu pak představuje západ slunce štědrého večera. 
V křesťanské symbolice má zvláštní význam, zaha-
juje nový liturgický rok. V západní tradici je advent 
dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu na-
šich předků za dlouhých prosincových nocí. Dnes je 
však advent využíván především komerčně a pro-
to o něm jako o ztišení lze mluvit jen v prostředí cír-
kevních tradic. Výrazným symbolem adventu je AD-
VENTNÍ VĚNEC z jehličnatých větví, ozdobený 4 sví-
cemi podle počtu adventních nedělí. Každou ad-
ventní neděli se zapaluje další svíčka, je tradicí, že 
se vždy zapalují proti směru hodinových ručiček. 
Klasické adventní věnce byly zavěšovány, např. na 
svítidlo. V posledních letech (počátek 21. století) je 
nahradily věnce, které se kladou přímo na svátečně 
upravený stůl. Věnce bez svíček se zavěšují na dveře.
Z HISTORIE 
Adventní věnec - věnce ze zelených rostlin, stejně 
jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Ev-
ropě už před příchodem křesťanství. Podle někte-
rých teorií byl v předkřesťanské době využíván vě-
nec v té podobě, kterou má dnes věnec advent-
ní (zelené rostliny a svíčky symbolizují život v tep-
le proti okolní studené zimě). Zajímavá je příhoda 
z r. 1839, kdy Johan Hinrich Wichern založil měst-
skou školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoč-

ním čase každodenně ptaly, kdy budou vánoce. Vy-
robil proto předchůdce dnešního adventního věn-
ce ze starého kola, z 19-ti malých červených sví-
ček a 4 bílých velkých svící. Každý den se zapalova-
la další svíčka, v neděli bílá, v ostatní dny červená.
SVÍCE na adventním věnci 
Na první adventní neděli je rozsvícena 1. sví-
ce – (fialová), tato se nazývá svíce proroků, před-
stavuje naději a očekávání. Na druhou nedě-
li se rozsvěcuje 2. svíce – betlémská, tato re-
prezentuje lásku. Na třetí neděli se zapalu-

je 3. svíčka – pastýřská, která představuje radost.
Poslední 4. svíčka je nazývána andělská a znamená 
mír a pokoj. Je rozsvícena na čtvrtou neděli  advent-
ní. Tolik o adventu, na závěr vám chci popřát, ať jej ne-
prožijete jen ve stresu a shonu, ale dokážete se zklid-
nit a tento předvánoční čas prožít v klidu a pohodě. 
Šťastné a veselé!

podle Wikipedie 
Jarmila Lukešová, místostarostka

Daniel Juřík – starosta, zastupitelé a zaměstnanci obce Veselá
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Dotační politika Evropských fondů – končí programovací období 2007-2013
S končícím programovacím obdobím přinášíme přehled letošních aktivit v souvislosti s dotacemi z Evrop-
ských fondů.
Úspěšné projekty – realizace v roce 2013
V letošním roce se podařilo zrealizovat již dříve podaný projekt „Stavební úpravy budovy školy Veselá, 
č. p. 44“ (zateplení obvodového pláště a půdy). Nyní, po splnění všech administrativních požadavků fon-
du, jsme slíbenou dotaci obdrželi na dotační účet České Národní Banky. Jednalo se o příspěvek ve výši 
911 553,- Kč.
„Kompostujeme v každé rodině“ – takto byl nazván projekt Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 
(dále jen MAS), jejímž je naše obec členem. V rámci realizace jsme získali dalších 50 ks kompostérů, které 
jsme občanům na základě smlouvy o výpůjčce propůjčili na dobu 5 let. Poté zůstávají kompostéry majet-
kem občanů.
Projekt s názvem „Zajištění vybavenosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Veselá pro mimoškolní akti-
vity dětí“, díky němuž se podařilo získat vybavení pro mladé hasiče, administrovali sami hasiči, více v člán-
ku Hasičstvo.   

Podané žádosti 
V průběhu roku se povedl odkup pozemku u hřiště a započalo jednání se zástupci TJ sokol Veselá o mož-
nosti vybudování multifunkčního hřiště. V územním plánu obce jsou zakoupené pozemky vedeny jako plo-
cha OV- občanská vybavenost (veřejná a sportovní) tudíž se zrodil komplexní projekt pod názvem „Spor-
tovně kulturní areál Veselá“. Jeho nedílnou součástí je i podaná žádost o podporu výstavby „Multifunkční-
ho hřiště ve Veselé“. Tuto žádost zpracovávalo vedení TJ Sokol ve spolupráci s obcí, panem Romanem Kra-
jíčkem (technické a stavební poradenství) a Regionální agenturou pro Ministerstvo školství mládeže a tě-
lovýchovy (MŠMT). Zda bude žádost úspěšná se dozvíme koncem ledna 2014. Multifunkční hřiště by jistě 
přineslo řadu možností a vyžití ve volnočasových aktivitách nejen dětí a mládeže, ale sportovně aktivních 
občanů, proto si držme palce, ať dotace vyjde.
Každoročně se do 30. listopadu podávají žádosti o finanční podporu při nákupu vybavení pro jednotky 
sborů dobrovolných hasičů. Žádosti se odevzdávají na Hasičský záchranný sbor Zlín k posouzení. Úspěšní 
žadatelé postupují ke schválení Krajskému zastupitelstvu Zlínského kraje. Žádost jsme podali na zakoupe-
ní zásahových rukavic a sadu hadic. 
V rámci zlepšení vzhledu nového obecního domu a snížení energetických nákladů jsme podali žádost na 
projekt s názvem „Stavební úpravy Veselanky č.p.33 - zateplení“.   

Výhledové projekty
Již několik let se usilovně snažím dořešit odkanalizování lokality Drahy. Zpracovaná projektová dokumen-
tace „Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice, katastrální území Veselá“ je nyní ve fázi 
možnosti podání žádosti o stavební povolení k Vodoprávnímu úřadu ve Vizovicích. V současné době shro-
mažďujeme všechna potřebná vyjádření od správců sítí, dále musíme doložit smlouvu o právu provést 
stavbu s každým dotčeným vlastníkem pozemku. Rozpočtované náklady jsou vyčísleny na 8 mil. Kč.

Vánoční koncert DH Trnkovjanky

22 . 12. 2013 v 17:00
Kašava – Orlovna
Vstupné 80,- děti do 15 let 50,-
Těšíme se na setkání s Vámi v již tradičním vánočním koncertu.

Předsilvestrovská zábava
      dne 28. 12. 2013 od 19:00 hodin, OSTRATA – MF dům 
K poslechu a tanci Vám bude hrát skupin Náš pozdní sběr

Vstupné 50 Kč
Zvou Ostratští hasiči.
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Z jednání zastupitelstva obce Veselá v roce 2013 ( červen – říjen )

Zastupitelstvo obce 
- schválilo smlouvu s MAS na pořízení kompostérů, příspěvek obce 13.000,- Kč
- schválilo novou pojistku budovy a majetku v souvislosti s přemístěním obecního úřadu
- schválilo smlouvu s vítězem soutěže výběrového řízení na akci Stavební úpravy budovy školy Veselá 44
- schválilo užívání multikáry pro občany
- schválilo nabídku na zpracování podkladů na získání dotace na multifunkční hřiště
- schválilo program oslav 100 let kaple a financování restaurování památníku obětem1. světové války
- schválilo návrh na opravu havarijních částí místních komunikací
- schválilo opravu obrubníků v dolní části obce
- schválilo nový program KTV
- schválilo návrh změny vyhlášky o odpadech
- schválilo navýšení ceny a úpravu dodatku smlouvy dopravní obslužnosti na 85,- Kč na občana
  s platností do konce r. 2014
- schválilo pronájem prostor bývalého OÚ
- schválilo opatření ohledně ukládání biologického odpadu do kontejnerů
- schválilo umístění kontejneru na použitý textil v obci
- schválilo cenu projektu na multifunkční hřiště ve výši 90 750,- Kč
- bere na vědomí možnost předělení sálu Veselanky vertikálními žaluziemi
- schválilo ozvučení sálu Veselanky nákladem 10 tisíc Kč
- schválilo obnovení veřejně prospěšných prací v obci

S blížícím se koncem roku bych ráda připomněla 
činnost a poslání Dobročinného obchůdku a po-
radny Dotek.
Obchůdek byl založen na začátku roku 2012 a síd-
lí ve Vizovicích na Tržnici. Prodáváme zejména da-
rované věci, výrobky chráněných dílen a takéšper-
ky, které pro nás vyrábí dobrovolníci z SOU Vizovi-
ce – a to všechno za obchůdkové ceny. 
Můžete nás potkat i na různých jarmarcích a trzích. 
Letos jsme uspořádali již 3. ročník Dobročinného 
bazaru ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve Zlíně, či 
benefiční módní přehlídku s dražbou Fashion Show 
Dotek.
Pro naši činnost je velmi důležitá pomoc dobrovol-
níků-ať už přímo v obchůdku (třídění zboží, výpo-
moc na prodejních akcích, atd.), nebo např. výro-
bou benefičních předmětů. Díky pomoci dobrovol-
níků se nám například podařilo vyrobit  dušičkové  
věnce, které jsme prodávali u kostela ve Vizovicích 
a výtěžek použili na nákup invalidního vozíčku pro 
naše klienty v péči Dotek o.p.s. 
Ve dnech, kdy píši tento článek, máme za sebou již 
jednu z adventních akcí – Středeční přástky s Do-
tekem. Tato se koná vždy v adventní středu. Chtě-
li bychom zde připomenout  zvyky a obyčeje na-
šich babiček a prožít klidné a pohodové odpoledne 
v uspěchaném předvánočním čase. Můžete si  vy-
robit ozdobičku z korálků, nebo vyzkoušet práci na 
kolovrátku. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nás 

Dobročinný obchůdek a poradna Dotek ve Vizovicích

podporují a pomáhají nám plnit naše poslání – zís-
kávat peníze na činnost zařízení Dotek, kde se stará-
me o to, aby se senioři a nemocní lidé v naší péči do-
čkali odborné a především laskavé péče.
Dovolte mi, prosím, popřát Vám, našim milým zá-
kazníkům hlavně pevné zdraví, štěstí, životní opti-
mismus  a chuť podporovat správnou věc – Dobro-
činný obchůdek a poradnu Dotek.

DĚKUJEME.
Jarmila Zatloukalová
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HASIČSTVO VE VESELÉ V ROCE 2013

Rok 2013 byl pro dobrovolné hasiče ve Veselé vel-
mi významný, a to ve dvou zásadních věcech, které 
se projevily na práci našeho sboru. Jako první bych 
zmínil skutečnost, že se nám podařilo pro SDH Ve-
selá získat dotaci ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu v Programu rozvoje venkova (dále 
jen „SZIF“). Tato dotace nám umožnila nakoupit vy-
bavení pro družstvo mladých hasičů a dovybavit 
jednotku dobrovolných hasičů obce Veselá. Z vět-
ší části byla dotace určena na pořízení hasičské stří-
kačky, proto jsme na doporučení jiných sborů za-
koupili výrobek japonského výrobce požární tech-
niky – TOHATSU. Za zbývající částku se nám poda-
řilo zakoupit přetlakový ventil pro děti, rozdělovač, 
proudnice a sací koš. Celková výše pořizovacích ná-
kladů byla 268 706,-Kč. SZIF poskytl dotaci ve výši 
238 709,-Kč a zbývající část byla pokryta z vlastních 
zdrojů. 

Druhou významnou věcí bylo založení družstva mla-
dých hasičů. Začátkem září se nám na první schůz-
ku dostavilo 15 zájemců o členství v družstvu mla-
dých hasičů. 12 z nich s námi absolvovalo 3-denní 
seznamovací soustředění v chatové oblasti Rusa-
va. Ubytování a strava zde byla zajištěna v penzio-
nu Ráztoka. Dětem se soustředění moc líbilo a od-
vezly si domů hezké vzpomínky (i na stezku odva-
hy). Toto soustředění nám ukázalo, že jdeme správ-
nou cestou. Odměnou nám byly usměvavé obliče-
je dětí. Celý podzim jsme se na pravidelných stře-
dečních schůzkách učili, co musí správný hasič znát 
a umět. V říjnu jsme se zúčastnili „Pojezdové soutě-
že 11. okrsku“. Sportovní zápolení s hasičskou téma-
tikou bylo velmi zajímavé a výkony malých repre-
zentantů obce Veselá zasloužily velký obdiv. Ukáz-
něnost při soutěži a chuť závodit nám vynesla cenu 
FAIR PLAY, která je udělena vždy jen jednomu sbo-
ru. Pojezdové soutěže se zúčastnilo 96 dětí z naše-
ho okrsku. Konec roku jsme s dětmi strávili v cha-
ritativním duchu. Děti mezi sebou nasbíraly knihy 
a hračky, které byly následně předány skrze chari-

tativní organizaci dětem s onkologickým onemoc-
něním. Slavnostní předání se uskutečnilo v úterý 
17. 12. 2013 ve Zlíně. Po té jsme děti vzali na pohár 
do místní pizzerie a sladkou tečkou tak zakončili rok 
2013. Na výchově dětí se v průběhu těchto měsíců 
podíleli: Roman Krajíček, Lucie Juříková, Rostislav 
Juřík,Daniel Juřík a Zuzana Spisarová.

Co se týká činnosti sboru nelze opomenout naše 
běžné aktivity. Jako první bych zmínil tradiční úklid 
obce Veselá tzv. sběr starého železa. Tento zdroj pří-
jmu se pro naši neziskovou organizaci v posledních 
třech letech ztenčil téměř na úplné minimum. Úby-
tek přijmu v této oblasti je zapříčiněn nedalekou 
sběrnou železa. Tíživá ekonomická situace mnoho 
lidí přiměje k tomu, aby železo sami odvezli do sběr-
ny, o to méně zůstává pro hasiče.   
Tak jako každý rok jsme také letos zajišťovali do-
pravní obslužnost při oslavách a bohoslužbách před 
místní kapličkou. Při letošních oslavách 100 let kap-
ličky nás počasí obdařilo opravdu horkým letním 
dnem. Parné počasí jsme vyřešili podáváním vody 
a stany, které účastníkům bohoslužby zajistili stín. 
Snad se nám povedlo Vám tuto slavnost malinko 
zpříjemnit.

Sbor dobrovolných hasičů také v roce 2013 přispěl 
ke kulturnímu dění v obci Veselá, a to pořádáním 
dvou zábav. První letní zábava proběhla na hřišti u 
místní pizzerie s kapelou Focus a myslím, že se velmi 
vydařila. Účast občanů byla vskutku hojná, také po-
časí nám konečně přálo, a to jak v sobotu, tak i v ne-
děli, kdy k poslechu i tanci hrála dechovka a podáva-
ly se výborné zvěřinové speciality připravené míst-
ními myslivci. Druhá hodová zábava s kapelou Re-
tro byla na podzim v sále místní restaurace. Zklamá-

ní z nezájmu občanů a malé účasti bylo vskutku vel-
ké. Součásti hodů je také vodění berana. V letošním 
roce se vodění protáhlo až do pozdních hodin. Vel-
ký dík a obdiv zaslouží muzikanti, hasiči ale také be-
ran, neboť vydrželi až do tmy. Počasí bylo hezké a ná
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lada výborná. Všem přispěvatelům moc děkujeme. 
Další aktivitou sboru v obci byla pomoc při likvidaci 
domu č. p. 1, který byl po dlouhá léta velkým nebez-
pečím pro všechny v okolí. Demolice, kterou jsme 
prováděli dva dny, se zúčastnili tito hasiči: Martin 
Pavlovský, Daniel Juřík, Rostislav Juřík, Jaroslav Ju-
řík, Jakub Křížka, Petr Oškera, Miroslav Juřík, Josef 
Škoda, Milan Škoda a Roman Krajíček. 

Nepříjemnou událostí v naší obci byla v letošním 
roce návštěva červeného kohouta, který zachvá-
til udírnu v horní části obce směrem na Klečůvku. 
K požáru byly přivolány dvě jednotky profesionál-
ních hasičů a zásahová jednotka našeho sboru. Zá-
sah proběhl bez vážnějších problémů a hlavně bez 
zranění. Velká škoda jen toho uzeného! 
Mezi další aktivity, které bych rád zmínil, jsou výko-

Fotbalový rok 

Jsem rád, že Vám můžu na těchto stránkách i na 
konci dalšího roku předat jen samé pozitivní zprávy 
z dění na veselském fotbalovém hřišti.
Dlouhodobě se nám daří sportovní výsledky ve 
všech kategoriích držet na stabilní úrovni a všechna 
naše družstva se pohybují  v popředí svých soutě-
ží. I  když u mládeže není tím nejsledovanějším uka-
zatelem celkový počet bodů a umístění, ale přede-
vším přitažení kluků ke sportu a dosažení  jejich pra-
videlného zapojení do tréninkové procesu.  Zásad-
ním hodnotícím kritériem je pak úspěšná výchova 
žáčků a dorostenců a jejich podařený přechod  do 
vyšší věkové kategorie. Ne každým rokem se poda-
ří v našich vesnických podmínkách najít a vycho-
vat takový talent jakým je gólman Mikuláš Bartoš, 
který už v posledním žákovském roce zkoušel štěs-
tí v Uherském Hradišti v FC Slovácko. Letos v létě do 
klubu FC Slovácko přestoupil natrvalo, hraje tam za 
mladší dorost a jsme rádi, že se mu tam daří a líbí. 
Mládežnická družstva máme stále tři, tedy ve všech 
věkových kategoriích. O fotbalový růst těch nejmen-
ších se už několik let starají  Roman Žůrek a Josef  
Škoda a mají další pomocníky hlavně z řad rodičů. 

ny našich sportovních družstev. Družstvo mužů se 
v letošním roce poprvé zúčastnilo Zlínské ligy po-
žárního sportu. Po opatrném začátku se naši chla-
pi v průběhu rozjeté sezóny v této lize velmi zlepši-
li, proto jsme po letošním zkušebním roce plni oče-
kávání, co nám přinese v této soutěži sezóna 2014. 
Naši obec v Zlínské lize reprezentoval Václav Če-
lůstka, Milan Škoda, Martin Pavlovský, Petr Oškera, 
Alois Zapletal, Jakub Křižka a David Holinek. Do dal-
ší sezóny Vám kluci přejeme hodně úspěchů a hlav-
ně žádné zranění. V souvislosti se soutěžemi nelze 
opomenout ani naše družstva žen, které se v roce 
2013 zúčastnila několika soutěží, kde převážně zís-
kala nepopulární bramborové medaile. Prokletí le-
tošní sezóny bylo prolomeno až v poslední poháro-
vé soutěži v obci Ublo, kde ženy získaly pohár za tře-
tí místo a naši muži krásné první místo.

Co napsat závěrem? Především bych rád poděko-
val sponzorům, kteří přispívají na naši činnost. Patří 
k nim obec Veselá, společnost Gelur a restaurace Ve-
selanka. Dále bych chtěl jménem sboru popřát Vám 
všem krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, 
zdraví a harmonie v novém roce 2014 a především 
žádný požár.

Krajíček Roman
(Aktuální dění ve sboru můžete sledovat na 

www.veselauzlina.cz/sdh. Děkujeme za podporu.)

Zájem žáčků do 10 let o fotbal  je stále velký a proto 
je třeba každého kdo má čas a chuť s děním kolem 
tréninků a zápasů této kategorie  trenérům pomoci.  
U starších žáků a dorostenců jsme v létě stáli před 
problémem jak zajistit dostatečný počet hráčů 
v  obou kategoriích, abychom nadcházející sezónu 
2013-14  mohli kvalitně odehrát.  V předchozích le-
tech jsme si v takových situacích pomáhali zejmé-
na  spoluprací s okolními oddíly, zejména spoluprá-
ce s Lužkovicemi  a Březovou fungovala spolehlivě. 
Trenéři žáků Petr Řihák s Rosťou Bukovjanem  i tre-
néři dorostu Milan Čoček s Tomášem Gajdošíkem 
svá družstva doplňovali o 3-4 hráče z těchto vesnic a 
spokojenost byla na obou stranách.  U nás si tito klu-
ci totiž zahráli o soutěž výše než v domácím oddíle a 
napomohlo to fotbalovému růstu i veselské mláde-
že, jelikož hostující hráči tu zdaleka nebyli jen do po-
čtu a ve veselské sestavě zvyšovali konkurenci. 
Pro sezónu  2013-14, která začala ve fotbalových 
soutěžích letos  v srpnu, ale v okolí již nebylo dost 
vhodných hráčů pro podobný typ výpomoci a pro-
to jsme se rozhodli spojit síly pro tentokrát  s FC Slu-
šovice.  Bez tohoto spojení  bychom ani u žáků ani 
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u dorostenců neměli jistotu, že pro celou roční sou-
těž  budeme mít dostatek hráčů.  Spojení u doros-
tu se povedlo a naši nejlepší dorostenci  M. Dlabaja,  
Žaludek, Klečka  nebo Knirsch mají možnost  hrát 
jak na Veselé tak i v kvalitnější soutěži ve Slušovicích, 
kterou určitě krajský přebor  je.  U žáků na podzim 
problém byl, řada zápasů se překrývala a tak bylo 
komplikované  jednotlivé zápasy jak  veselských tak 
i slušovických žáků zajišťovat.  Zimní přestávky mu-
síme využít  k tomu aby i komunikace mezi žákov-
skými funkcionáři se dostala na požadovanou úro-
veň a žáčkům nic nebránilo v dalším jejich fotbalo-
vém zdokonalování. 

Radost nám v roce 2013 dělala i kategorie dospě-
lých. V létě skončený ročník  2012-13 znamenal pro 
A mužstvo mužů konečné druhé místo shodně jako 
minulé léto.  Přezimovali jsme sice jen 4  body za ve-
doucími Sehradicemi, ale ty si svůj náskok po celé 
jaro už uhlídaly a tak v  posledním kole ve vzájem-
ném utkání v Sehradicích už de facto nešlo o nic a 
remíza 1:1 jen rozhodla, že Sehradice do I.B třídy 
postoupily z okresu s náskokem 7 bodů.
Kádr pro podzim zůstal pohromadě, ze stabilních 
hráčů skončil Petr Dočkal, který už neměl zájem do-
jíždět ze Zlína a rozloučil se před domácími diváky 
v prvním kole hattrickem  proti Bratřejovu. V daný 
okamžik byl nejlepším střelcem mužstva,  za sezó-
nu  2012-13 dal 10 branek. Věděli jsme, že pro pod-
zim opět nemůžeme počítat s Jakubem Bořuckým, 
který nás střelecky držel v prvních dvou sezónách 
v okresním přeboru a bylo nám z toho dost úzko a 
přemýšleli, kde v okolí „ulovit“  gólového útočníka.  
Vysvobodil nás Petr Dlouhý, který po delším odml-
čení se na podzim střelecky chytil a s 13 brankami 
po polovině soutěže je na Veselé suverénním krá-
lem a v rámci celého okresního přeboru mu pat-
ří pěkné třetí místo za hvězdami přeboru – Tomšů 
z  Nevšové (26 gólů) a Máčalou z Tlumačova (15).  
Máčala je právě pro Tlumačov tou stmelující jisto-
tou, že šli na podzim od vítězství k vítězství a za-
slouženě vedou před jarními odvetami okresní pře-
bor s 34 body, čtyři body před Návojnou, šest bodů 

před Nevšovou. My jsme pátí se ztrátou 8  bodů. 

Už v průběhu podzimu se do práce v oddílu zapo-
jil Tomáš Dujka a přesto, že ještě pravidelně nastu-
poval v divizi za Viktorii Otrokovice, tak předával své 
fotbalové zkušenosti  mladému veselskému  muž-
stvu zejména z lavičky koučováním domácích i ven-
kovních zápasů a doplnil tak osvědčené duo Oty 
Krajíčka a Tomáše Gajdošíka. Jeho pozitivní vliv by 
se měl v jarních odvetách  ještě znásobit, protože 
jsme se dohodli, že bude figurovat v pozici hrající-
ho trenéra. Premiéra ho čeká v prvním soutěžním 
zápase 31. března doma s Lípou (pokud bude mít 
zima normální průběh a hřiště budou na konci břez-
na už v dobrém stavu). Věříme, že to spolu s kvalitní 
zimní přípravou způsobí výkonnostní posun celého 
mužstva a ještě výrazně promluvíme  do pořadí  na 
prvních  příčkách přeboru. 
Pro zajištění kvalitnější  hrací plochy jsme v tomto 
roce také udělali krok kupředu.  Tu březnovou kva-
litu  neovlivníme, vyhřívání trávníku zatím nemáme 
a ani neplánujeme, ale proti suchým letním měsí-
cům už jsme vybaveni.  V letě se podařilo pod tráv-
ník zabudovat  tzv. Večeřovu fontánu, tedy  výsuv-
né zavlažování, které už řada z vás měla možnost vi-
dět v akci. Podzim byl ale srážkově nad normálem, 
takže závlaha se pozitivně podepíše na kvalitě tráv-
níku hlavně až někdy v květnu.  Do té doby to bude 
vše  dílo a úsilí hlavně Josefa Večeři, který trávníku 
a všem opravám a úpravám na hřišti skvěle šéfuje. 

Všem čtenářům a zejména  příznivcům, sponzorům, 
hráčům i funkcionářům našeho oddílu přejeme pří-
jemné prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do 
nového roku. A už nyní Vás všechny zveme na naše 
jarní zápasy, jak už jste četli výše, začínáme  doma 
derby zápasem s Lípou.  Aktuální informace sleduj-
te v naší vitríně nad Veselankou. 

Zdeněk Kučera, jednatel TJ Sokol  
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Vážení spoluobčané,
v návaznosti na článek, který byl uveřejněn v ně-
kterém z minulých čísel o obecním lese, ve kterém 
se pojednávalo především o současném stavu a 
pak budoucím hospodaření v něm, dle schválené-
ho platného hospodářského plánu, jsem se rozhodl 
Vám sdělit pár informací týkajících se právě nynější-
ho hospodaření v lese.
Jak jsem již minule zmínil, dle pochůzky s odbor-
ným pracovníkem panem Kadlecem, který zpraco-
val i lesní hospodářský plán pro obecní les na Ve-
selé, byly dle jeho návrhu zahájeny mýtní  těžby a 
jiné výchovné zásahy především prořezávky. Pro-
řezávky byly provedeny již v minulém roce a ihned 
po jejich provedení také vyřízeny dotace, díky kte-
rým byly získány finanční prostředky na větší část 
úhrady těchto činností. Porosty především ty boro-
vé jsou dle názoru pana Kadlece přestárlé hmotové 
již nepřirůstají a je nutné tyto porosty postupně od-
těžovat, aby se do budoucna eliminovaly škody na 
porostech sněhem či větrem. Navíc  toto dřevo po-
stupně ztrácí i tržní hodnotu. Tyto konzultace byly 
prováděny přímo v porostech  a kromě pana Kadle-
ce a odborného lesního hospodáře pana Romana 
Divílka, byli přítomni také starosta obce pan Dani-
el Juřík a pan Daniel Hamšík, který smluvně provádí 
veškeré práce spojené s hospodařením v lese. Pro-
tože hospodaříme na velmi malé ploše, je důleži-
té pečlivé rozčlenění těžebních ploch. Těžební plo-
chy se musí co nejdříve vyklidit, aby byly nachystá-
ny převážně k jarnímu v menší míře i k podzimní-
mu zalesnění. V první fázi těžeb jsem nechal vytěže-
né plochy vyklízet místními občany, kde bylo mož-
né si udělat i nějaké to palivo. Ale po této zkušenos-
ti, jsem od toho upustil, protože je to práce velmi 
namáhavá a hlavně při ručním zpracování trvá vel-
mi dlouho. Vždy nás tlačí čas, proto je nutné pro-
vést vyklízení v co nejkratším možném termínu. Se-
tkávám se s názorem, že je v lese nepořádek. Ono 
to není tak jednoduché, vše hned dokonale vykli-
dit, potýkáte se s časem a hlavně počasím. Nejdůle-
žitější je vyklidit těžební plochy z důvodu zalesně-
ní a pak až to ostatní. Co se nestihne vyklidit, ukládá 
se na hromádky. Také letos nás trápilo počasí a ne-
bylo možné vše od klestu douklízet dle našich před-
stav. Na druhé straně, je potřeba něco v  lese nechat 
jako přirozený humus, nikdy proto není účelem les 
doslova vymést. Také už se do lesa nechodí tolik vy-
klízet jak tomu bylo v dřívějších letech a při tom si 
bylo možné udělat i nějaké to palivo,. Ta možnost tu 
přitom stále je. Většinou se v dnešní době vše dělá 
mechanizovaně a potěžební zbytky se drtí  přímo 
v lese na štěpku. Obecní les nemá příliš ideální půd-

ní složení a proto je nutné těžební a potěžební prá-
ce plánovat za suchých měsíců či mrazů, což větši-
nou bývá časově velmi náročné. Jen tehdy je totiž 
možný pohyb mechanizačních prostředků po les-
ních cestách, aniž by došlo k jejich výraznému po-
škození. Většinu roku je na lesních cestách mokro a 
přes koruny stromů přibližovací cesty špatně vysy-
chají. Minulý rok jsem nechal provést částečné uvol-
nění především habrových stromů v těsné blízkos-
ti a podél cest, které budou k těžbě nejvíce využívá-
ny, abych místa prosvětlil a cesta tak lépe vysychala 
a byla déle použitelná.
Minulý rok jsme také provedli zalesnění vytěžených 
ploch listnatými dřevinami, konkrétně bukem a du-
bem, které to této oblasti a nadmořské výšky vyho-
vují více než borovice. Také na tuto činnost byly vy-
řízeny dotace, které z větší části pokryly náklady na 
pořízení sadebního materiálu.
Každý rok bude přesně podle hospodářského plá-
nu prováděna mýtní těžba a ostatní výchovné zá-
sahy. Dále pak bude přibývat pěstební činnost, za-
lesnění, péče o nové lesní kultury a věci s tím souvi-
sející. Laicky řečeno budeme postupně vychovávat 
nový les, který bude pomalu měnit svůj vzhled a vě-
řím tomu, že bude vypadat zdravěji a lépe. Čeká nás 
ale spousta práce.
Od hlavních příjezdových cest do lesa, budou insta-
lovány závory, jedna už je a to u trafostanice, aby se 
zamezilo jízdě nedovoleným prostředkům po les-
ních cestách. Problematičtí jsou hlavně čtyřkolkáři. 
Plánuje se také závora směrem k novinám.
Od příštího roku chceme po dohodě se starostou 
obce zahájit úřední hodiny v pronajaté kanceláři 
v přízemí na bývalém obecním úřadě. Tyto úřední 
hodiny budou pravděpodobně ve středu odpoled-
ne. Zde bude možné především dohodnout samo-
výrobu nebo prodej palivového dříví, případně jiné 
poradenství občanům, např. těm, kteří vlastní svůj 
les apod.

Závěrem mě dovolte v tento předvánoční čas Vám po-
přát klidné, pohodové Vánoce v kruhu nejbližších a do 
nového roku především pevné zdraví a  hodně opti-
mismu.

Roman Divílek 
odborný lesní hospodář
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Jarmark

Tradiční vánoční jarmark, který pořádá Mikroregion Slušovicko se 
uskutečnil v sobotu 30.11.2013 v Sokolovně a v sokolské zahradě 
ve Slušovicích. Díky počasí to ráno  sice vypadalo, že jarmark ani ne-
bude, ale nakonec se umoudřilo a dokonce vysvitlo sluníčko. Ob-
líbenost jarmarku rok od roku roste a podle toho roste i návštěv-
nost. Letos byla opravdu veliká. Poprvé za celou dobu konání  byli 
s tržbami spokojení i všichni řemeslníci a prodejci různých pochou-
tek. Starostové mikroregionu a jejich pomocníci z řad zastupitelů a 
dobrovolníků se za pultem s opět výbornou zabijačkou museli hod-
ně rychle otáčet, aby uspokojili všechny hladové návštěvníky. Ně-
kdo přišel na zabijačku, jiný na medovinu, slivovičku nebo svařák. 
Někteří nakoupili vánoční dárky, jiní se přišli jen podívat a načer-
pat trochu předvánoční atmosféry. Spokojení byli nakonec úplně 
všichni. Pořadatelé hlavně proto, že se jim daří stmelovat naše spo-
luobčany. Všem, kdo se na zdaru celé akce podíleli patří velký dík. 
 Renata Zábojníková
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Společenská KRONIKA

Jubilanti
Listopad
Marie Jurásková           70 let
Ladislava Čočková           55 let
Ivana Cholastová           55 let
Prosinec
František Dujka            55 let

Všem jubilantům blahopřejeme!

Úmrtí
Ladislav Valášek

Obecní knihovna 

Obecní knihovna Veselá rozšířila svoje služby o půjčová-
ní společenských her.  Využili jsme nabídky firmy Albi a 
nakoupili šest her v hodnotě 3500 Kč za pouhých 599 Kč. 
Hry si samozřejmě čtenáři nemusí jen půjčovat domů, 
ale  můžou si je i zahrát přímo v prostorách knihovny.
Různých slevových akcí se snažíme využívat i k náku-
pu nových knih, tak se podařilo rozšířit knižní fond o řadu 
pěkných titulů i za třetinové ceny. Mezi nejčtenější  kni-
hy patří tituly českých autorů, např. : Simona Monyová 
– Jednou nohou v blázinci, Eva Urbaníková – Suši v  duši 
nebo Kateřina Janouchová – Manžel, který štěká, ne-
kouše. Mezi dětmi mají velký úspěch knížky Čtyřlístku.
V roce 2013 dosáhl počet registrovaných čtenářů počtu 95, z toho je 39 čtenářů ve věku do 15 let. 
V letošním roce probíhala výtvarná soutěž : „Knihovna mých snů“ a fotografická soutěž : „Moje prázd-
niny s knížkou“.  Děkuji  všem zúčastněným a v příštím roce se budou určitě konat další soutěže.
Knihovna je již otevřena dvakrát týdně, a to v pondělí a středu od 16 - 18 hod.

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať se na Vás štěstí směje, 

ať Vás láska stále hřeje, ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází.
Kateřina Sobotíková,Dis.

Pozvánka na Novoroční přípitek a ohňostroj

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás pozval na 
novoroční přípitek, který bude spojen s ohňostro-

jem 1. 1. 2014 v 0.30 hod. u bývalého OÚ.

Všichni jste srdečně zváni. 

Tříkrálová sbírka – 4.1.2014

Tříkráloví koledníci Vás navštíví v sobotu 4. 1. 2014.


