
ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE – č. 26 – LÉTO 2013 (zdarma)

Vážení čtenáři Veselíčských novinek,
Dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil 

a seznámil vás ve stručnosti s obsahem tohoto čís-
la. Jak sami vidíte, držíte v rukou opět poměrně ob-
jemnou publikaci, neboť jsme do zpravodaje vložili 
letní přílohu. Tou je unikátní vzpomínání Marie Iglo 
Šašecí, která jako dítě žila na zdejším zámku a jež 
nám zaslal Josef Richter z Velkého Újezdu, znalec 
historie rodu Podstatských-Lichtensteinů, kteří vlast-
nili i zámek ve Veselíčku.

V novinkách vzpomínáme na jarní akce. Na zda-
řilé Skřítkování v zámeckém parku, kde vystoupily 
děti z místní mateřinky a okolních škol, které na-

vštěvují děti z Veselíčka. Tuto akci jsme uspořádali 
právě proto, že sami základní školu v obci nemáme 
a chtěli jsme tak alespoň jednou v roce pozvat ško-
ly k nám na přátelské setkání. Počasí přálo rovněž 
Pálení čarodějnic v Sokolské zahradě, rybářským zá-
vodům i Sportovním hrám mikroregionu Lipensko 
v Jezernici. Naopak na Pochod veselíčskými lesy by-
lo pošmourno. Počasí vůbec bylo na jaře a začátku 
léta nevyzpytatelné, a tak jsme mohli uskutečnit 
pod širým nebem jen dvě ze tří plánovaných svateb. 
První se konala přímo v rozkvetlém zámeckém par-
ku, druhá na zahradě nevěsty.

Pokračování na straně 2
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Na 150 dětí z několika škol z Lipenska se před-
stavilo v sobotu 18. května v zámeckém parku ve 
Veselíčku na Dni dětských představení Skřítkování. 
Téměř tisícovka návštěvníků mohla ve slunečném 
odpoledni postupně vidět taneční, recitační, diva-
delní či hudební vystoupení.

„Veselíčko nemá školu. Tak jsme chtěli alespoň 
jednou v roce pozvat školy k nám. Vybrali jsme hlav-
ně ty, kam dojíždí nejvíce našich dětí,” vysvětlil sta-
rosta obce Tomáš Šulák a dodal: „Prožili jsme pří-
jemné poetické odpoledne v krásném a přátelském 
prostředí zámeckého parku.”

Kromě dvou škol z Lipníka nad Bečvou a dalších 
z Oseka nad Bečvou, Lazník, Dolního Újezdu či 
místního dětského domova se představily také dvě 
lipenské cimbálovky Kosénka a Kločének, které pů-
sobí při lipenské ZUŠ a vede je Věra Nosálová, oddíl 
skautů pod vedením Dana Machače, TJ Sokol Vese-
líčko při ukázce cvičení rodičů s dětmi. V části za-
hrady probíhal program v režii Studia bez kliky Ro-
mana Prokeše, který spolu se svými kolegy připravil 
pro děti loutkářskou dílnu, historický dřevěný kolo-
toč, střílnu, mincovnu, mezi lidmi procházeli sokol-
níci s dravými ptáky. Závěr odpoledne patřil impro-
vizovanému divadlu, na němž se kromě herců Ro-

Skřítkování nabídlo poetická vystoupení dětí
i divadlo v zámeckém parku ve Veselíčku

mana Prokeše a Kamila Krále podílely i děti, které 
namalovaly v parku kulisy a pomáhaly se zvukový-
mi efekty.

Pokračování ze strany 1
Díky reformě místní akční skupiny Záhoří – Beč-

va na MAS Moravská brána se nám podařilo uspět 
i s projekty na obnovu hasičské zbrojnice ve spolu-
práci s SDH a na vytvoření Muzea Záhoří. Žel neu-
spěl projekt TJ Sokol na obnovu sokolovny, který se 
obec zavázala předfinancovat.

V polovině června ještě před pádem vlády Petra 
Nečase stačil ministr životního prostředí podepsat 
schválené projekty z Operačního programu Životní 
prostředí, mezi kterými byly i naše akce „Obec v ze-
leni“ a Zeleň v obci“, díky nimž se vysadí aleje no-
vých stromů v intravilánu i extravilánu vesnice.

Nejsou ovšem jen příjemné zprávy.
Zastupitelstvo obce se zabývalo dvěma vyhláška-

mi o zákazu podomního prodeje (tzv. tržní řád) a o re-
gulaci hlučných činností a ochraně nočního klidu. 
Přestože jsem jako starosta navrhoval, a stále si za 
tím stojím, že v neděli a ve svátky by se vůbec nemě-
lo ve vesnici „hlučet“, tzn. například sekat tráva ne-
bo pouštět cirkulárka, aby byl na vesnici klid k odpo-
činku a rozjímání, zastupitelé zvolili kompromisní va-
riantu, že by se nemělo „hlučet motorovými nástroji“ 
v neděli a ve svátky do 8 hodin ráno a od 16 hodin 
odpoledne a v sobotu od 19 hodin. Zaznamenal jsem 
řadu reakcí, byly protichůdné i agresivní, nicméně vět-
šina ohlasů byla po čase pro větší vymezení doby kli-
du. Přesto jsou občané, kteří tuto vyhlášku nedodržu-
jí. I když jsme jí nechali rozeslat pracovníky obce do 
domácností, zveřejňujeme ji opět ve Veselíčských no-
vinkách, a chci jen připomenout, že má i sankce. Buď-
me k sobě tolerantní a nechejme si sobotní a sváteč-
ní večery klidné a nejlépe také celé neděle, i když vy-
hláška vymezuje nějaké časy. Řada zemí na Západě 
to již bere jako samozřejmost a dokonce zakazují 
i prodeje v obchodech.

Chci také zdůraznit, že zastupitelstvo rovněž při-
jalo opatření k udržování bezpečnosti a pořádku po 
letních zábavách, a to ve spolupráci se všemi pořa-
dateli zábav.

Na závěr bych měl ještě jednu poznámku. Při pří-
ležitosti celostátní soutěže o nejlepší obecní a měst-
ský zpravodaj, která se každoročně vyhlašuje na Ve-
lehradě při Dnech lidí dobré vůle, jsem měl možnost 
vidět různorodost a pestrost těchto periodik, zejmé-
na co se týče jejich kvality. Mnohé jsou pro nás vel-
kou inspirací právě pro různorodost článků, které za-

sílá řada dopisovatelů. Chci vás proto vyzvat, abyste 
se i vy zapojili více do psaní. Posílejte krátké články 
o vašich aktivitách, své názory i fotografie. Velmi uví-
tám, když s náplní našich novinek pomůžete.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám popřál pří-
jemné čtení, ale hlavně krásné léto plné radostných zá-
žitků. Dětem přeji prázdniny v pohybu a bezpečí, do-
spělým dovolenou, během níž načerpají hlavně sílu pro 
další všední dny. Naší obci přeji krásný a příjemný 
vzhled, abychom se do ní z dovolené vždy rádi vraceli.

Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko
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Akci uspořádala obec ve spo-
lupráci s místní mateřskou školou, 
a tak nemohlo chybět ani její vy-
stoupení. „V kostýmech, jež naši-
ly některé maminky a učitelky, vy-
stoupily děti v pásmu Skřítkové 
a v záhorských krojích se předsta-
vili předškoláci v pásmu Ptáčci,” 
doplnila ředitelka mateřské školy 
Stanislava Čočková. Vystoupení 
dětí odměnily kuchařky z mateřské 
školy buchtami skřítka Veselíčka, 
připraven byl také barmanský stá-
nek s koktejly a další dobroty. Děti 

se mohly rovněž pomalovat na tvář. 
Název akce Skřítkování nebyl ná-
hodný. Vychází od jména maskota 
obce Skřítka Veselíčka, jehož podo-
bu navrhly místní děti ve výtvarné 
soutěži. Skřítek se v nedávné době 
dostal také do literárního dílka Po-
hádky o skřítku Veselíčkovi. „Také 
tyto příběhy vymýšleli rodiče a pra-
rodiče s dětmi a poprvé jsme z nich 
četli na pravidelném čtení na zám-
ku Přečteme si pohádku, kde jsme 
knížku slavnostně uvedli,” řekla 
dále Čočková. šum
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Obec Veselíčko uspořádala ve spolupráci s klubem 
důchodců, mateřskou školou, hospůdkou Na kovárně 
a dalšími spolky Pálení čarodějnic. Druhý ročník obno-
vené akce se uskutečnil v úterý 30. dubna od 16 ho-
din, kdy prošel vesnicí průvod čarodějnic s maskami 
od Kovárny – parkem – pod sokolskou zahradu. Účast-
níky zde čekaly soutěže pro děti, občerstvení, hudební 
doprovod i symbolické „upálení čarodějnice”.

Co zaznělo před pálením…

V noci z 30. dubna na 1. května se slavil Belti-
ne (také Beltaine či Beltene), který dnes známe ja-
ko „Čarodějnice“, které se pálily už tehdy a symbo-
lizovaly veškeré utrpení a strádání. Že je máj lásky 
čas, platilo již v dobách starých Keltů. Zvyk „pálení 
čarodějnic“ má dlouhou historii, která sahá až do 
jejich časů, ne-li ještě dál. Svátek jménem Belti-
ne byl slavností lásky, plodnosti, magie a přivítáním 
letního období, plného života a radosti. Prozradíme 
vám, jaký byl jeho mystický význam!

ŽiVOT PROTi SmRTi

Tajemné slovo Beltine, což je starobylý název to-
hoto svátku, má spojitost s keltským bohem Bele-
nem, který byl v některých částech keltského světa 
uctíván jako bůh Slunce a ohně, a někdy ztotožňo-
ván s římským Apollónem. Tento den byl považován 
za začátek světlé letní poloviny roku, zatímco Sa-
mhain, jenž se nám taky zachoval až do dnešních 
dnů v podobě svátku Všech svatých, byl začátkem zi-
my a období tmy. Pro naše dávné keltské předky, 
znalé přírodních cyklů a magie, to byly dva nejdůle-
žitější dny v roce. Beltine byl slavností života a plod-

Pálení čarodějnic s průvodem vesnicí
ve znamení 3K – koště, koně, Keltové
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nosti a Samhain zas připomenutím smrti, v tento 
den prý dokonce bylo možné setkat se s mrtvými.

OČiSTný OhEň A POSVáTný SEx

Beltine je svátkem ohně – ústředním bodem 
oslav byly posvátné ohně, mezi nimiž museli projít 
nejen všichni lidé, ale také všechen dobytek, čaro-
dějný oheň je měl svojí magickou mocí očistit ode 
všeho zlého a nečistého a zbavit nemocí. Málokdo 
dnes ví, že při magickém čarodějnickém rituálu 
jsou ohně dva. Tzv. černý a bílý. K černému se jde 
nejdříve, abychom do něj mohli imaginárně vložit 

máJKA A ROZKVETLá TřEšEň 

I další zvyky se nerozlučně spojovaly, a mnohé do-
dnes spojují s láskou a sexualitou. O Beltinu si mlá-
denci a dívky mezi sebou vybírali Zeleného krále a Ze-
lenou královnu, kteří pak společně hráli roli v dalších 
magických obřadech. Sexuální podtext má jak tradiční 
stavění májky na vesnicích, tak i pověra, že žena, polí-
bena na prvního máje pod rozkvetlou třešní, zůstane 
po celý rok krásná. Jen škoda, že v teplejších oblastech 
jsou v tento den třešně již dávno odkvetlé – zkuste te-
dy najít aspoň nějaký jiný vhodný kvetoucí strom, svůj 
účel to splní! Ty ženy, které nemají partnera, by si pak 
měly za svítání stoupnout pod břízu, položit si ruku na 
srdce a požádat Venuši, patronku všech žen, o lásku. 
Přání by pak měla být vyslyšena. Přání si můžeme říct 

vše zlé a špatné a pak se přesouváme k bílému, již 
očištěni, a dáváme do něj svá přání. Bylo důležité 
magicky chránit i zvířata, protože ta se po tomto 
datu poprvé v roce vyháněla na letní pastviny dál 
od vesnice, kde na ně mohly číhat různé nástrahy 
v podobě zlých energií. Pak už se hrálo, zpívalo, 
tančilo a bavilo – a to mnohdy pořádně nevázaně! 
Ve svátek života, plodnosti a lásky bylo totiž povo-
leno i to, co se jindy nesmělo, a tak po světe cho-
dilo hodně dětí, počatých právě v tento den. Věři-
lo se, že takoví lidé se budou po celý svůj život tě-
šit velkému štěstí!

i v duchu, avšak neměly bychom si přát materiální vě-
ci, jako např. muže se zlatou kreditkou!

CO VLASTně PáLímE?

Jak je však možné, že se z Beltinu, svátku plného 
magických zvyklostí, najednou stalo pálení čaroděj-
nic? Za otočení významu mohou středověké čaroděj-
nické procesy a snaha církve o potření všeho, co v so-
bě neslo pohanské dědictví. A tak byl někdejší Beltine 
přejmenován a v ohni už nehoří všechno zlé a nečisté, 
ale končí v něm údajně zlé čarodějnice. Dnes však už 
víme, že magie může být nejen černá, ale i bílá, a mů-
že lidem pomáhat k dosažení štěstí a dobrých cílů. Ne-
bojme se proto čarodějnic a pojďme společně k zářící-
mu ohni oslavit příchod léta, radosti a lásky. šum
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ZOV 4/2013 (středa 3. 4. 2013, OÚ Veselíčko)

1)  Schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

1A) ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřo-
vateli zápisu J. Motyku a A. Panákovou.

2) kontrola usnesení 3/2013
2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 1/2013.
2B) ZOV schvaluje partnerství Obce Veselíčko s SDH 
Veselíčko jako žadatelem projektu na obnovu ha-
sičské zbrojnice do PRV IV.1.2. prostřednictvím vý-
zvy MAS Moravská brána.

3)   Informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Vyhlášen návrh územního plánu obce Veselíč-

ko. Možnost nahlížení a připomínek do 30 dnů 
od 27. 3. resp. 4. 4., tj. do 6. 5. 2013.

–  Dořešení pozemků s ÚZSVM. Souhlasné pro-
hlášení. Registrace na katastrálním úřadu. Bu-
dou se řešit další pozemky ÚZSVM ve pro-
spěch obce.

–  Řešení nákupu tisů do francouzské zahrady.
–  Dopis z KÚOK na podporu sociálních služeb 

kvůli nedostatku financí.
–  Problém napojení elektřiny na Podvesní louce 

– Dohnal, Mlčoch.
–  Prodloužení stavebního povolení cyklotrasy 

Veslíčko – Osek a trasy Lubeň – Mlýnec.
–  Nařízení Státní veterinární správy k prevenci 

a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel
–  Kácení stromoví ČEZ u rozvodů el. vedení
–  Řešení geometrického zaměření garáží a kovár-

ny
–  Zadání výroby tištěné nepromokavé vlajky ob-

ce Veselíčko s redesignem znaku. Bude viset na 
obecních objektech.

–  Zpráva Policie ČR
–  Změna č. 2 územního plánu Výkleky
–  K nahlédnutí na OÚ je unikátní publikace At-

las krajiny (OPŽP)

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
7. 3. Založení účtu v ČNB v Olomouci / řešení lo-
ga MAS MB s grafikem (př. a míst. MAS)
10. 3. Výroční schůze ČSZ v hasičárně
11. 3. Jednání k zámecké zdi na OÚ mezi obcí 
a dodavatelem, dozorem a sousedem
11. 3. Jednání k územnímu plánu na MěÚ v LnB
13. 3. Jednání OPR LnB (neúčast – viz další akce) 
– řešení digitální povodňový plán města a ORP 
LnB, novela zákona o rozpočtových pravidlech, 
optimalizace sběrného dvora, metodické doporu-
čení k činnosti územních samosprávných celků, 
povinnosti obcí k archivnictví a spisové službě
13. – 14. 3. Valná hromada NS MAS ČR, Žlutice 
KVK (účast za MAS MB)
15. 3. Pracovní jednání k přípravě veřejného pro-
jednávání strategie MAS MB
16. 3. Výroční valná hromada TJ Sokol / Dětský 
bazárek v KD
18. 3. Jednání VH MR Lipensko
18. 3. Prohlídka obecních prostor s místostaros-
tou a pracovníkem obce – sběrna, stodola a mož-
nosti účelnějšího využití
19. 3. Audit MR Lipensko – bez výhrad
19. 3. Jednání s památkáři o aktivitách a plá-
nech obce (Březina, Švrčková)
20. 3. Jednání na ÚP Přerov k možnosti zapoje-
ní obce do nabídky veřejně prospěšných prací 
pro místní nezaměstnané
20. 3. Veřejné projednávání strategie MAS MB 
2014–2020: Dolní Újezd (MRL) – viz SWOT ana-
lýza, dotazník, projektové záměry
22. 3. a 26. 3. Stavební řízení
– Dodatečné stavební povolení Thanh Phan Doan.
–  Vydán kolaudační souhlas po stavbě veřejné-

ho prostranství „U kovárny“, namontovány la-
vičky a koše

– Veřejné osvětlení Na Podvesní louce
22. 3. Výroční schůze Mysliveckého sdružení
25. 3. Schůzka s SDH k oslavám 100 let
27. 3. Jednání starostů rady MRL ke Sportovním 
hrám 2013 v Jezernici (zapojení stolního tenisu do 
soutěže družstev, SH MRL se uskuteční 8. 6. 2013)
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28. 3. Řešení stavebních vyjádření na MěÚ LnB, 
auditu MRL, registrace stanov MRL na KÚOK, 
ÚZSVM Přerov, Katastrální úřad Přerov
29. 3. Finalizace a podání projektu „Revitalizace 
venkovské návsi v Tupci“ do ROP StM
30. 3. Svoz nebezpečného odpadu Veselíčko
2. 4. Jednání SPOV ČR, Praha
3. 4. Jednání KS MAS OK / PS NKV 2013
ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivi-
tách obce za období od minulého jednání.

4) Veřejně prospěšné práce
 Nabídka ÚP na vytvoření pracovních míst v rámci 
veřejně prospěšných prací. Výzva občanům byla vy-
hlášena prostřednictvím webových stránek a úřední 
desky, zveřejněna také formou místního rozhlasu od 
20. března 2013. Po projednání s Úřadem práce se 
nabízí možnost vytvoření až 5 pracovních míst. Na 
výzvu se přihlásilo 9 uchazečů.
 ZOV schvaluje zapojení Obce Veselíčko do na-
bídky úřadu práce na veřejně prospěšné práce pro 
nezaměstnané do výše 5 pracovních míst. 

5) Obecně závazné vyhlášky (veřejný pořá-
dek, podomní prodej)
 Návrh na Tržní řád zpracován na základě od-
souhlaseného požadavku na minulém jednání ZOV 
omezit tzv. podomní prodej. Tato okolnost je řeše-
na v návrhu Tržního řádu, který zároveň stanovuje 
místa pro případný prodej.
 V případě návrhu regulace hlučných činností by-
la po diskusi zastupitelů oproti předloženému návr-
hu změněna doba omezení hlučných činností o ne-
dělích a svátcích ve prospěch zmírnění navrženého 
celodenního zákazu.
5A) ZOV schvaluje OZV č. 2/2013 Tržní řád dle přílohy.
5B) ZOV schvaluje OZV č. 3/2013 o regulaci hluč-
ných činností a ochraně nočního klidu dle přílohy.

6) Oprava zámecké zdi
Předložena nájemní smlouva p. L. Pospíšila za užívá-
ní jeho pozemku při úpravách zámecké zdi. L. Pospí-
šil vysvětlil navrženou nájemní smlouvu. Dále uvedl, 
že realizace havarijní opravy zámecké zdi není dle 
projektu řešena z části dotčeného pozemku vlastní-
ka. Návrh ZOV řešit dále se zhotovitelem způsob 
provedení díla v souladu s projektem. ZOV neschvá-

ZOV 5/2013 (čtvrtek 9. 5. 2013, OÚ Veselíčko)

1)  Schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

1A) ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřo-
vateli zápisu L. Pospíšila a J. Lehnerta.

2) kontrola usnesení 4/2013
Kontrola:
4) ZOV schvaluje zapojení Obce Veselíčko do nabíd-
ky úřadu práce na veřejně prospěšné práce pro ne-
zaměstnané do výše 5 pracovních míst. … Pracovní-
ci vybráni. Proškoleni. Od 1. 5. nastoupili do práce.
6A) ZOV neschvaluje nájemní smlouvu na zábor čás-
ti pozemku p. L. Pospíšila potřebnou k havarijní opra-
vě zámecké zdi. … Podepsána nová nájemní smlou-
va se sousedem na nižší částku záboru pozemku.
6B) ZOV pověřuje starostu k dalšímu jednání se zho-
tovitelem k provedení díla v souladu s projektem 
a nabídkovou cenou. … Uskutečnila se schůzka 
mezi stranami. Došlo k dohodě na realizaci akce. Za-
čne se ve 20. týdnu. 
2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 4/2013.
2B) ZOV schvaluje řešení dopravní situace v obci a po-
věřuje starostu jednáním s dopravním inspektorátem 
(p. Šenk) ve věci omezení vjezdu aut s tonáží nad 12 
tun (od Oseka n. B. a Dolního Újezdu a řešení zajiště-
ní dopravní obsluhy podnikatelů se sídlem v obci.

lilo další vícepráce či další náklady spojené s prove-
dením díla. ZOV požaduje provedení díla v souladu 
s projektovou dokumentací a nabídkovou cenou 
zhotovitele. V případě nedodržení těchto podmínek 
navrhuje ZOV odstoupení od smlouvy a rozebrání 
zámecké zdi prostřednictvím VPP, dále odebrání ze-
miny a vysvahování pomocí menšího stroje.
6A) ZOV neschvaluje nájemní smlouvu na zábor čás-
ti pozemku p. L. Pospíšila potřebnou k havarijní opra-
vě zámecké zdi.
6B) ZOV pověřuje starostu k dalšímu jednání se zho-
tovitelem k provedení díla v souladu s projektem a na-
bídkovou cenou.

7) Rozpočtové opatření 2013/2
Návrh zpracován na základě souhlasu rekonstrukce 
zámecké zdi z vlastních zdrojů obce na minulém 
jednání ZOV. Jde zejména o přesun částky 500.000 
Kč z kapitoly 3745 Péče o vzhled obce do kapitoly 
322 Zachování a obnova kulturních památek.
ZOV schvaluje rozpočtové opatření 2/2013.

8) Různé
8A) Žádost Charity Hranice o finanční příspěvek pro 
rok 2013 pro činnost střediska v Lipníku nad Beč-
vou. ZOV navrhuje příspěvek ve výši 5.000 Kč jako 
v roce 2012. 
8B) Informace p. L. Pospíšila k omezení dopravy pro 
nákladní vozidla se sídlem firmy v obci. Zajištění vy-
dání výjimky pro podnikatele se sídlem firmy v obci 
pro nákladní vozidla s tonáží nad 5 tun. ZOV konsta-
tovalo, že nadále trvá na značkách omezující vjezd 
nákladních aut do obce. V celé obci je na pěti místech 
ke značce B13 dodatková tabulka E12 „Mimo BUS 
a zásobování“. Tento nápis byl doplněn na 3 značky 
na silnici „kolem hřbitova“ na obecních komunikacích 
ve stejném znění jako byly již dříve instalovány značky 
na silnicích ve správě SSOK při příjezdu do obce – 
„Veselí“, „od Tupce“. Starosta obce prověří možnost 
jiného znění dodatkových tabulí „mimo dopravní ob-
sluhy“, aby byl umožněn vjezd aut, které mají v obcí 
sídlo firmy jako místo podnikání.
8A) ZOV schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč 
pro Charitu Hranice.
8B) ZOV schvaluje zajištění výjimky pro podnikatele 
se sídlem firmy v obci pro nákladní vozidla s tonáží 
nad 5 tun.

ZOV ukončeno v 20.00 hodin.

3)  Informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Nastoupilo 5 pracovníků na VPP (Andělová, 

Čoček, Indra, Schrammová, Vašica). Viz náplně 
činností a rozdělení obce na úseky. Měli škole-
ní BOZP. Dostali k vyplnění výkazy práce.

–  Řešení radonu v MŠ. Dopis odborníka – ohro-
žení radonem není akutní, nepřekračuje povo-
lené normy.

–  Řešení prevence – Krizový plán ORP LnB.
–  Vydána veřej. vyhláška návrhu územního plánu.
– Uskutečnila se revize BOZP v MŠ.
– Proběhla kontrola dětského hřiště u OÚ.
– Řešení nákupu tisů do francouzské zahrady
–  Žádost na HZS o přidělení nového vozu pro SDH 

(poruchovost, zvýšené náklady stávající techniky)
–  Prověření stížností na kácení stromů u vodního 

toku Lubeň

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
4. 4. 18.00 – PS k akci Pálení čarodějnic (SPOZ, 
MŠ...)
5. 4. PS k přípravě strategie MAS Moravská brána
6. 4. Sběr železa a papíru od SDH
6. 4. Vzpomínkový večer Záhorské muziky ve Vel-
ké Bystřici a křest CD, kontaktování tanečního 
souboru k vystoupení na festivalu MV
8. 4. Jednání o propagaci cestovního ruchu Li-
penska / Kontrola FÚ na MRL 
8. 4. Zatoulaný pes odvezen do ČpK
10. 4. Zapojení obce do akce „Máme nárok na 
evropské peníze“ (viz média NP, ZV apod.)

Květiny u vítacích cedulí vítají návštěvníky obce. A stá-
le úspěšně kvetou.

Pracovníci obce Jiří Suchánek a Vlastimil Bernhauer 
opravují techniku.
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4) Valná hromada Vak přerov
Účast na Valné hromadě VaK Přerov je podmíněna 
pověřením zástupce obce Veselíčko. ZOV pověřuje 
starostu obce Tomáše Šuláka k zastupování na 
tomto jednání dne 24. 5. 2013.
ZOV pověřuje starostu obce Tomáše Šuláka k zastu-
pování na valné hromadě Vodovodů a kanalizací 
Přerov a. s. dne 24. května 2013.

5)  Informace z finančního výboru (účetní zá-
věrka MŠ, kontrola hospodaření MŠ)

Informace na jednání FV. Kontrola v MŠ. Předseda 
finančního výboru p. D. Giblová informovala členy 
ZOV o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ a účet-
ní závěrce MŠ a doporučila ke schválení bez výhrad.
5A) ZOV schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2013.
5B) ZOV bere na vědomí výsledky kontroly hospo-
daření v MŠ.

6) Závěrečný účet obce za rok 2012
22. dubna 2013 se uskutečnilo jednání finančního 
výboru. Předseda p. D. Giblová informovala o pro-
gramu jednání FV: 
1) kontrola čerpání a plnění rozpočtu 1 – 3/2013,
2) kontrola pokladní hotovosti obce Veselíčko k 22. 4. 
2013
3) Projednání návrhu závěrečného účtu obce Vese-
líčko za rok 2012.
Doporučeno ke schválení bez výhrad.
Dále navrženy termíny dalších jednání FV: 2. 9., 4. 11., 
2. 12. / 2013
Závěrečný účet obce za rok 2012 byl vyvěšen na 
EÚD i PÚD.
ZOV schvaluje závěrečný účet obce Veselíčko za rok 
2012 bez výhrad.

7)  Závěrečný účet DSO mikroregionu Lipen-
sko 2012

Vyvěšení na EÚD a PÚD. Nebyly připomínky. Valná 
hromada MRL se uskuteční 20. května od 13.00 
v LnB.
ZOV bere na vědomí informaci o výsledcích hospo-
daření MRL za rok 2012.

8)  Vyhlášení výběrového řízení (marketingo-
vého průzkumu) na rekonstrukci dlažby 
v mateřské škole

Viz podklad písemně. Předběžné nacenění je nad 
100.000 Kč. Proto je potřeba dle pravidel pro zadává-
ní veřejných zakázek vyhlásit VŘ. Navrženi členové vý-
běrové komise: T. Šulák, P. Suchánek, J. Gogela, J. Leh-
nert, L. Pospíšil. Termín výběrové komise 3. 6. 2013. 
Ředitelka MŠ upřesnila požadavek na naplnění hygie-
nických norem dlažby a protiskluzovou dlažbu. Nut-
nost konzultovat osobně s ředitelkou MŠ.
ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení č. 24 na 
obnovu podlahy v mateřské škole dle návrhu výzvy 
a jejího doplnění.

9)  Vyhlášení výběrového řízení na výstavbu 
veřejného osvětlení na podvesní louce

Navrženi členové výběrové komise: T. Šulák, P. Suchá-
nek, J. Gogela, J. Lehnert, L. Pospíšil. Termín výběrové 
komise 3. 6. 2013.
Doplněno o upozornění na stavební povolení, kde je 
požadavek ČEZ nad rámec projektové dokumentace.
ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení č. 25 na 
vybudování veřejného osvětlení Na podvesní louce 
dle návrhu výzvy a jejího doplnění.

10)  Možnost zpracování projektu do OpŽp 3.2 
Realizace úspor energie, nebo programu 
Zelená úsporám na zateplení kulturního 
domu v Tupci, resp. bytového domu č. p. 7

Řešení PENB (průkazu energetické náročnosti bu-
dov), které musejí obce ze zákona mít u budov, kte-
ré dále pronajímají, nebo které mají více než 500 m2 

a od r. 2015 nad 250 m2. Byly osloveny firmy k na-
bídkám zpracování PENB.
Při této příležitosti se objevují nabídky na zpraco-
vání projektů do poslední výzvy OPŽP na zateplo-
vání OPŽP 3.2 nebo nakládání s odpady OPŽP 4.1 
(Viz průzkum cen odborných zpracovatelů v OPŽP. 

10. 4. VP strategie MAS MB – Prosenice
12. 4. Republikové shromáždění SMS v Havlíčko-
vě Brodě – neúčast, předána plná moc – zvolena 
nová předsedkyně J, Juřenčáková a nové vedení
13. 4. Příspěvek na Velikonoční ples do Pavlovic
13. 4. Přečteme si pohádku – čtení pohádek 
o skřítku Veselíčkovi na zámku (velký zájem), vy-
dána publikace pohádek (prodává se za 30 Kč)
15. 4. Jednání s Policií ČR / Revize dětského hři-
ště u OÚ / Nabídka řešení VO
17. 4. PS MAS MB k projektu spolupráce
18. 4. Zahájení lhůty pro připomínky k územnímu 
plánu
19. 4. PS k přípravě strategie MAS MB, Veselíčko
22. 4. Finanční výbor
23. 4. Jednání PS NS MAS Program a vize o me-
todice strategií 2014–2020
23. 4. Jednání s pracovnicí Památkového ústavu 
o sochách, problém Antonín Paduánský
24. 4. Schůzka s VPP o náplních práce
25. 4. Veřejnoprávní kontrola v MŠ
26. – 29. 4. Velkoobjemový odpad Veselíčko
27. 4. Dny Moravské brány na Ranči Mustang Ve-
selíčko
27. – 28. 4. Rybářské závody Lukavec 2013
29. 4. Jednání Rady MAS MB – nové, logo, web, 
přijetí nových členů (LnB) a ukončení členství, 
průběh 5. výzvy, akce v rámci OP PS CZ-PL Euro-
regionu Praděd (Rozumíme si navzájem), průběh 
zpracovávání strategie MAS MB 2014–2020, za-
pojení do projektů spolupráce (HuFiM), možnosti 
zapojení obcí MAS MB do odpadového hospo-
dářství, možnost spolupráce na projektu Centrum 
sociálně orientovaných inovací
30. 4. Pálení čarodějnic (průvod Kovárna – Sokol-
ská, úspěšná akce)
2. 5. Veřejné projednávání přípravy projektů ob-
novy zbrojnice a Muzea Záhoří do MAS MB (SDH, 
Obec, MŠ, Záhoří)
3. 5. Závěrečné předtaneční SVČ LnB v KDT
7. 5. SPOV ČR, Praha, neúčast – účast na konfe-
renci „LEADER 2007–2013 a úloha MAS v no-
vém programovém období“ v Trenčíně
9. 5. Besídka v MŠ, velká účast, zdařilá akce
9. 5. ZOV
3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o 
aktivitách od posledního jednání ZOV.

Péče o zámecký park. S údržbou pomáhají zahrad-
nici kromě pracovníků obce také noví zaměstnanci 
na veřejně prospěšné práce.

Do zámeckého parku vede pěší stezka, nikoliv cyklo-
stezka. Cyklisté by měli kolo vést.
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Po zjištění, že za PD a zpracování žádosti by stálo 
cca 70–150.000 Kč starosta upouští od záměru.
Dle informací odborníků má významně větší šanci 
zateplení KD než bytového domu. Program Zelená 
úsporám má v budoucnu řešit prioritně 1) rodinné 
domy, 2) veřejné budovy, 3) bytové domy a paneláky.
Až budou PENB zpracovány, posoudí se co dál.
J. Lehnert, D. Giblová a A. Giblová zmínili, že prová-
dění zákona ve věci energetických štítků se stále 
upravuje a upřesňuje. ZOV doporučuje vyčkat na 
jasné stanovisko.
ZOV schvaluje tento bod stáhnout z programu jed-
nání.

11) pronájem obecního bytu
Paní Bednaříková upustila od záměru pronajmout si 
byt. Zájem má nadále p. J. Kliment. Byt bude prona-
jat za schválených podmínek v předešlém ZOV. (Ná-
jem na dobu určitou – 1 roku s 2měsíční výpovědní 
lhůtou, 3 měsíční vratná kauce ve výši nájmu.)
ZOV schvaluje pronájem bytu v budově č. p 7 p. Ja-
kubu Klimentovi na dobu určitou 1 roku, s dvoumě-
síční výpovědní lhůtou, 3 měsíční vratnou kaucí ve 
výši nájmu. 

Různé
12A) Oznámení o zapojení do výběrového řízení 
ÚZSVM na pozemek 33/2.
ZOV schvaluje přihlášení do výběrového řízení ÚZ-
SVM na pozemek 33/2.
12B) Řešení bezpečnosti po letních zábavách. Do-
pis obyvatele. ZOV doporučuje jednání s Policií ČR a 
místními spolky, které pořádají zábavy, ve věci bez-
pečnosti a pořádku v obci, zejména po ukončení zá-
bav. ZOV klade důraz, že následky škody po zába-
vách by měl na sebe brát pořadatel akce. Uskuteční 
se schůzka za účasti Policie ČR, SDH a TJ Sokol. 
Možná účast zastupitelů.
ZOV schvaluje jednání s pořadateli zábav a Policií ČR ve 
věci bezpečnosti a pořádku v obci po letních zábavách.
12C) Veřejná plocha cca 140 m2 – Podlesný, Hučín. 
Žádost o úpravu zpevnění ploch na pozemku v ma-
jetku obce. Doporučení navozit recyklát, případně 
dlaždice 50x50. Zmíněna i nutnost řešení pozemku 
v jiné okrajové části obce u p. Kolka v Tupci.
ZOV bere na vědomí žádost o úpravu pozemku v ma-
jetku obce a doporučuje nacenění zhotovení díla.

12D) Pozemní komunikace u zastávky v Tupci. Žá-
dost P. Suchánka o oslovení Správy silnic Olomouc-
kého kraje na opravu výtluk v pozemní komunikaci 
zejména u zastávky v Tupci.
ZOV pověřuje starostu k řešení výtluk u zastávky 
v Tupci se SSOK.
12E) Reklamace REKO zámeckého parku. L. Pospíšil 
předložil návrh na reklamaci díla – REKO zámeckého 
parku u dodavatele, z důvodu uschlého jehličnanu v ji-
hovýchodní části zámeckého parku, který bezprostřed-
ně ohrožuje případným pádem nemovitosti pana Galla, 
pí. Dufkové a pana Pospíšila. Zároveň uvedl, že na ně-
kolik let zhoršující se stav tohoto jehličnanu upozorňo-
val i dodavatele díla, ten ale posoudil tento jako zcela 
zdráv. Starosta předložil seznam dalších suchých stro-
mů k reklamaci, sepsaných od zahradníka. ZOV dopo-
ručuje řešení těchto suchých stromů v rámci reklamace 
REKO zámeckého parku, případně na odboru životního 
prostředí podat žádost na skácení těchto stromů.
ZOV pověřuje starostu k řešení skácení suchých 
stromů v zámeckém parku.
12F) L. Pospíšil upozornil na dodržování plánu ná-
sledné údržby zámeckého parku, z důvodu možné 
ztráty záruky u dodavatele díla – REKO zámeckého 
parku. Starosta prověří a bude informovat.
ZOV bere na vědomí žádost o řešení Plánu násled-
né údržby zámeckého parku.

ZOV ukončeno v 20.05 hodin.
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ZOV 6/2013 (středa 5. 6. 2013, OÚ Veselíčko)

1)  Schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

1A) ZOV schválilo program jednání. 
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřo-
vateli zápisu J. Gogelu a D. Giblovou.

2) kontrola usnesení 5/2013
Kontrola usnesení 8/2011
9) ZOV ruší výběrové řízení na realizaci autobusové če-
kárny v Tupci a pověřuje starostu k dořešení realizace 
autobusové čekárny v Tupci v celk. výši do 200 tis. Kč. 
… Projekt Revitalizace venkovské návsi v Tupci nebyl 
v ROP Střední Morava 2.3.1. podpořen. Zahájení reali-
zace dílčí části, zastávky, do konce června 2013 dle na-
bídky osloveného. Akci provede Lukáš Kuchrýk.
2A) ZOV schvaluje realizaci projektu Muzeum Záhoří.
2B) ZOV schvaluje realizaci projektu na obnovu ha-
sičské zbrojnice a smluvní převedení finanční částky 
na realizaci projektu na SDH Veselíčko.
2C) ZOV pověřuje starostu zjistit možnosti krátko-
dobého úvěru na předfinancování podpořených 
projektů, kde je obec žadatelem nebo partnerem, 
nabídky vyhodnotí finanční výbor a řešení schválí 
nejbližší zastupitelstvo.
2D) ZOV bere na vědomí Závěrečný účet DSO MR 
Lipensko za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2012.
2E) ZOV bere na vědomí finanční přebytek hospodaře-
ní DSO MR Lipensko za rok 2012 ve výši 88.016,03 Kč 
a jeho zapojení do rozpočtu DSO na rok 2013. 
2F) ZOV bere na vědomí celoroční hospodaření 
DSO MR Lipensko za rok 2012, a to bez výhrad.

3)  Informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Doplněny tisy do francouzské zahrady
–  Bagrování příkop podél cest v Tupci, k česačce, 

u koňaře – Všeobecná stavební (Promítnuto foto)
–  Průběžná kontrola rekonstrukce kamenné zdi 

v zámeckém parku. (Promítnuto foto)
–  Vyjasňování skutečných zobrazení na památ-

kách sv. Felixe z Cantalice a sv. Antonína Padu-
ánského s Památkovým ústavem.

–  Řešení zájmu o svatby v zámeckém parku. Na-
koupeno vybavení pro venkovní svatby. Důle-
žitá životní událost. Podpora zlepšení kvality 
života obyvatel.

–  Propagace obce na portálu „Nejlepší adresa“.
–  Nabídka elektronického střežení a patrolování. 

Možno využít po zábavách.
–  Konzultace oprav obnovy veřejných prostran-

ství (Kolek – Tupec, Hučín, Podlesný, odvodně-
ní v „placu“, kanalizace u Patrmana, tvárnice 
u kovárny a občanské vybavenosti (zasedací 
místnost na OÚ, Muzeum Záhoří).

–  Nová vizualizace webových stránek obce. Viz 
ukázky.

–  Ukradená cedule na MŠV
–  Dopis občana k zákonu o vodovodech a kana-

lizacích. Budou zpracovány a rozeslány smlou-
vy mezi obcí a vlastníky nemovitostí. 

Objekt hospody a bývalého obchodu Na kovárně, kde 
vznikne Muzeum Záhoří díky podpoře z Programu 
LEADER.

Okolí obce se mění. Stavebníci připravují podél sil-
nice do Oseka prostory pro dálnici D1. Nyní se usku-
teční archeologický průzkum.
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27.– 28. 7. Hody Lipník n. B.
2. 8. Letní zábava – TJS
16. 8. Letní zábava – SDH
28. – 31. 8. Země živitelka, České Budějovice
31. 8. Loučení s prázdninami
4. 9. ZOV
6. 9. Letní zábava – TJS
15. 9. Hody, Osek n. B.
19. 9. Studijní cesta MR Lipensko
15. a 16. 11. Setkání důchodců a Záhorská vese-
lice (představení Don Quijote de la Ancha), dopro-
vodnou akcí bude výstava produktů z ovoce a ze-
leniny a ochutnávky „Veselíčkova zahrádka“.
3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o ak-
tivitách od posledního jednání ZOV.

4) Veřejné osvětlení – nabídka obnovy svítidel
Prezentace firmy Ekosvětlo s.r.o., p. Ivan Jezl před-
stavil nabídku řešení úsporného osvětlení pro naše 
veřejné osvětlení. ZOV obdrželo jednoduché shrnu-
tí nabídky, kde se porovnává současný stav osvětle-
ní, řešení (indukční výbojka), finančně energetické 
výpočty, grafické a cenové výpočty.
ZOV bere na vědomí prezentaci firmy Ekosvětlo.

5) Rozpočtové opatření 3/2013
Dotace Úřadu práce. / Mzdy pracovníků VPP. Opra-
va bytu V7. Park. Dle přílohy.
ZOV schvaluje rozpočtové opatření 3/2013 dle přílo-
hy s opravou.

6)  Výsledky výběrového řízení č. 24 na obno-
vu podlahy v mateřské škole

Výběrová komise zasedala a hodnotila 3. 6. od 18.30. 
Podána 1 nabídka – Lukáš Kuchrýk.
ZOV schvaluje realizaci zakázky na obnovu podlahy 
v mateřské škole dle nabídky Lukáše Kuchrýka.

7)  Výsledky výběrového řízení č. 25 na veřej-
né osvětlení Na podvesní louce

Podáno 6 nabídek. Výběrová komise zasedala a hod-
notila 3. 6. od 18.30.
ZOV schvaluje realizaci zakázky na vybudování ve-
řejného osvětlení Na podvesní louce dle nabídky 
Zdeňka Béma.

8)  Vyhlášení výběrového řízení č. 26 na re-
konstrukci chodníku kolem kovárny

Realizace projektu „Bezpečně u kovárny“ z POV OK 
2013. Výběrová komise navržena: T. Šulák, J. Goge-
la, P. Suchánek, L. Pospíšil, J. Lehnert. 
8A) ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení č. 26 
na realizaci projektu „Bezpečně od kovárny – pro-
pojení obce novým chodníkem“ dle přílohy.
8B) ZOV jmenuje členy výběrové komise T. Šulák, 
J. Gogela, P. Suchánek, L. Pospíšil, J. Lehnert.
8C) ZOV pověřuje členy výběrové komise schvále-
ním realizace akce a pověření starosty o sepsání 
smlouvy.

9) Obnova hasičské techniky
Podána žádost na HZS o přidělení nového vozu pro 
SDH (poruchovost, zvýšené náklady stávající techniky).

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
10. 5. Jednání s VGW o skládkování v obci
11. 5. od 9 do 10.30 Helfštýnský okruh / Mamut 
– Bike 2013
14. 5. Třetí VP ISRÚ MAS MB, Žákovice (MRZH)
15. 5. Zapojení do akce „Hrábě“ k operaci „Má-
me nárok na evropské peníze“
15. 5. Hasiči měli cvičení na Helfštýně
16. – 17. 5. Seminář KS MAS OK se zástupci 
MZe, MMR, SZIF, ÚRR aj. k budoucnosti rozvoje 
regionů, Teplice nad Bečvou
18. 5. Skřítkování – Den dětských představení 
v Zámeckém parku, zdařilá akce, viz webové 
stránky a ohlasy v médiích (Nejlepší adresa, No-
vé Přerovsko, 5+2) 
18. 5. Okrsková soutěž hasičů, D. Újezd, muži 
5. místo ze 7
20. 5. VH MR Lipensko. Viz publikace „Známe 
své památky tradice? Turistický průvodce regio-
nem Lipenska“
21. 5. Účast kronikářky obce na semináři „Kro-
nikářství jako jedinečné svědectví místa a doby“. 
Viz např. projekt „Příběhy našich kronik“, do 
kterého se MAS MB nepřipojila, ale jeho obsah 
se zapojí do projektu Záhoří, o. s. HNS.
22. 5. Jednání s VGW o kompostárně
23. 5. Zora Jandová v MŠV – živé vysílání v Rá-
diu Junior
24. 5. Akce Bezpečné město v LnB
24. 5. Noc kostelů v LnB (poutnický pas), inspi-
race pro projekty obce
25. 5. Pochod veselíčskými lesy, cca 500 účastníků
29. 5. Pracovní jednání pořadatelů zábav (Sokol, 
SDH, Z.o.s.) s Policií ČR, zastupiteli a občany k let-
ním zábavám. 

Rekapitulace podaných projektů:
Bezpečně od kovárny – propojení obce novým chodníkem POV OK uspěl
„Páteční škola“ – vybavení MŠ a třídy na OÚ PORV MMR neuspěl
Hraběnčina naučná stezka – Veselíčko, obce je partner PRV III.1.3. uspěl
Revitalizace venkovské návsi v Tupci ROP StM neuspěl
Obec zeleni, Zeleň v obci OPŽP uspěly (pro VN26)
Restaurování sochy sv. Aloise POKPP MK přes ORP podáno
Muzeum Záhoří MAS MB, PRV uspěl
Rekonstrukce sokolovny, obec je partner TJ Sokol MAS MB, PRV neuspěl
Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení, žadatel SDH MAS MB, PRV uspěl

30. 5. Veřejné slyšení projektů k 5. výzvě MAS MB, 
Dolní Újezd
31. 5. Jednání se zemědělci ke kompostárně
1. 6. Svatba
1. 6. Cvičení hasičů ve Staměřicích
2. 6. Pohádkové město Lipník n. B., divadla na 
více místech města s průvodem, inspirace
3. 6. Zpravodaj venkova 6/2013, Veselíčko 
„opět“ na titulní stránce
3. 6. Rada MAS a VH MAS MB – schvalování 
projektů 5. Výzvy
4. 6. Organizace Sportovních her MRL
5. 6. Organizační štáb NKV13 (Národní konfe-
rence Venkov 2013 v Teplicích n. B.) a krajské 
jednání CSV (Celostátní sítě pro venkov)

3C – Plánované akce:
8. 6. Sportovní hry MR Lipensko, Jezernice
10. 6. Účast na besedě v Hranicích – „Přímá vol-
ba starostů“ (projekt SPALO)
11. 6. Valná hromada MAS Moravská brána
14. 6. Letní zábava – SDH
15. 6. Svatba v ZP Veselíčko, Záhorské slavnosti 
v LnB
20. – 21. 6. LEADERFEST
22. 6. Svatba Veselíčko
24. 6. Krajský sněm SMS, Olomouc
25. 6. Setkání mikroregionů Olomouckého kraje, 
Dřevohostice
28. 6. Letní zábava – TJS
6. 7. Festival Mladí pro venkov (program: Morav-
ská veselka, pěvecký sbor Radost, Soubor Haná, 
MŠV, mažoretky Trixie, folk, Od neděle…, Šediváci)
Ve dnech 15. 7. – 25. 8. bude uzavřena MŠ 
(19. – 23. 8. úklid po malování)

Místostarosta obce Petr Suchánek vyčistil na jaře 
koryta zanešených a zarostlých vodních toků podél 
cest pod obcí.
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J. Suchánek popsal situaci ve věci pořízení nového 
vozu: Doposud domluveno s HZS OK, územní od-
bor Přerov o převedení vozu Iveco Magirus bez-
úplatně na obec. Jelikož není auto bezvadné, při 
zásahu převráceno, oprava poškození vozu v ce-
nové výši dle odborníků až do výše 1 200 000 Kč. 
V tomto případě by Olomoucký kraj přispěl dotací 
ve dvou letech po 300 tis. Kč a obec musí doplatit 
600 tis. Kč.
Členové ZOV souhlasí s bezúplatným převozem vozu 
a požaduje cenovou nabídku firmy, kterou se J. Su-
chánek zavazuje v co nejbližším termínu dodat na 
OÚ. ZOV bude postupovat následně:
1. ZOV schvaluje bezúplatný převod vozu pro obec 
Veselíčko a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o 
bezúplatném převodu vozu.
2. ZOV schvaluje zajištění cenové nabídky oprav 
vozu v první etapě do výše 300 tis.
Dle aktuálních okolností se k celé věci může mimo-
řádně sejít na konci června / začátku července za-
stupitelstvo. 
ZOV schvaluje bezúplatné převedení hasičského vo-
zu IVECO MAGIRUS od HZS OK, územní odbor Pře-
rov; pověřuje starostu k podpisu smlouvy o bez-
úplatném převodu a zajištění cenové nabídky k po-
třebným opravám vozu do 300 tis. Kč.

10)  projekt kompostárny – využití prostoru 
uzavřené skládky

V poslední době se uskutečnilo několik schůzek 
s fy van Gansenwinkel a jednání se zemědělci a pro-
jektanty k řešení akce, na kterou bylo v minulosti 
vypracováno několik dokumentací (platné územní 
rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povole-
ní). O prázdninách bude vypsána poslední výzva 
v OPŽP na možnou výstavbu kompostárny a po-
třebné techniky. 90% dotace. Viz prezentace.
ZOV schvaluje podání projektu do OPŽP na vybu-
dování kompostárny na místě uzavřené skládky ve 
Veselíčku a jeho průběžnou a následnou realizaci 
s partnery.

11)  bezpečnost a pořádek v obci při letních 
zábavách

29. 5. se uskutečnilo pracovní jednání pořadatelů 
zábav (Sokol, SDH, Záhoří, o. s.) s Policií ČR, zastupi-
teli a občany k letním zábavám.
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Navržená opatření:
A) Společné hlídky v obci po zábavách (SDH + TJ 
Sokol + obec) od cca 02.00 do 04.00, které vy-
užijí k dohledu hasičská auta a majáky
B) Zajištění koordinační smlouvy mezi Obcí Ve-
selíčko a Policí ČR (Lipník nad Bečvou). Policie ČR 
dostala seznam s termíny zábav, které obec ozna-
čuje za rizikové akce.
C) Zavedení kamerového systému:
a) pohled z bytového domu směrem k příjezdu 
do obce od Lazník a zaměřením na východ ze 
Sokolské zahrady
b) pohled ve Veselí na příjezd od Oseka
c) pohled z návsi v Tupci směrem na Dolní Újezd
D) Infotabule o kamerách (kromě tří míst při vjez-
du do obce od Lazník, Oseka a Dolního Újezda 
budou dále na obecním úřadě, při vstupu do so-
kolské zahrady, u zámku)
E) Výzva obce k pořádku – kapela přečte před 
koncem akce, výzva bude na webu obce i webu 
účinkující kapely
F) Osvětlení – k prevenci pomůže nové veřejné 
osvětlení Na podvesní louce (pod sokolskou zahra-
dou) a nové světlo v Tupci směrem na Dolní Újezd
V případě nedodržení bezpečnosti a pořádku v ob-
ci, bude nuceno ZOV podniknout kroky ke zrušení 
zábav.

– Manželé Drábkovi v diskusi také zmínili, že dochá-
zí po zábavách také k rozdělování ohně v blízkosti 
lesa i v lese. Souhlasí s ukončením zábav ve 2 hodi-

ny a rozpuštění skupinek z prostor sokolské zahrady 
i ze středu obce.
– Žádost Zdeňka Derycha o nasvícení VO (žádost 
z důvodu zábav a vandalismu), pan Bém nacenil 
cca 8 tis. Kč
11A) ZOV bere na vědomí informace o pracovním 
jednání ve věci bezpečnosti a pořádku v obci při zá-
bavách a navržených opatřeních.
11B) ZOV schvaluje požadavek zhotovení veřejné-
ho osvětlení u pana Z. Derycha z důvodů prevence 
před vandalismem účastníků ze zábav.

12) Různé
12A) Příspěvek TJ Sokol 65. tis. Kč dle návrhu v roz-
počtu. Návrh a zpřístupnění dětských herních prvků 
včetně provozního řádu obdobně jako u Dětského 
hřiště u Obecního úřadu. Doporučení na kamerový 
systém (záběr z budovy bytového domu). Provozní 
řád s otevírací dobou sokolské zahrady s dětskými 
prvky předložit na nejbližším jednání ZOV.
ZOV schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Veselíčko na 
akci „Dětské herní prvky v sokolské zahradě“ ve výši 
65. tisíc Kč s podmínkou zajištění zpřístupnění pro 
využití veřejností.
12B) Rozvody elektřiny Kovárna. Je to věc, která bu-
de sloužit do budoucna pro oddělení elektřiny hos-
poda – muzeum.
ZOV schvaluje proplacení provedených elektroprací 
a revizí v objektu hospůdky Na Kovárně.
12C) Navržen symbolický příspěvek pro zaplavenou 
obec Veselíčko u Milevska.
ZOV schvaluje symbolický příspěvek ve výši 5.000 Kč 
na pomoc k obnově zaplavené obce Veselíčko u Mi-
levska. ZOV ukončeno v 20.35 hodin.

Stavba nové čekárny u autobusové zastávky v Tupci. 
Stavba se odkládala kvůli projektu celkové revitaliza-
ce tupecké návsi. Ten nebyl z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava podpořen, ovšem bude-
me to zkoušet v dalších letech.

V letošním roce se rozběhla havarijní oprava jižní kamenné zdi v zámeckém parku. Nová gabionová zeď 
na místě zřícené zdi by měla pohledově uzavřít park.
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Tržní řád

Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedá-
ní dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat 
v souladu s ustanoveními § 18 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném zně-
ní, a na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v jeho platném znění, tuto 
obecně závaznou vyhlášku.

čl. 1
Úvodní ustanovení

Předmětem úpravy této obecně závazné vyhláš-
ky je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zbo-
ží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou 
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1).

čl. 2
Vymezení pojmů

(1)  Na území obce Veselíčko je prodej zboží a po-
skytování služeb mimo provozovnu prodejce či 
poskytovatele služby umožněn jen na místech 
stanovených touto obecně závaznou vyhláškou 
a v rozsahu vymezeném a uvedeném v této vy-
hlášce a v její příloze, nejedná-li se o druhy pro-
deje zboží, které jsou zakázány. Místy vymeze-
nými a uvedenými v příloze č. 1 a č. 2 jsou pro-
dejní místa na tržních místech.

(2)  Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou 
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1) na tržních místech a místech 
pro konání trhu, na kterém se prodává zboží nebo 
poskytují služby na prodejním stánku, pultu nebo 
jiném obdobném prodejním zařízení.

(3)  Tržní místo je konkrétně vymezený prostor (čís-
lem parcely, názvem ulice apod.) umožňující pro-
dej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu 
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnu-
tím podle zvláštního zákona1) na prodejních stán-
cích, pultech a na jiných obdobných prodejních 
zařízeních:
a) celoročně na jednom nebo více prodejních 
místech,

b) příležitostně na více prodejních místech při 
konání kulturních a sportovních akcí.

(4)  Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pev-
nou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvede-
nou pro tržní místo v příloze č. 1 k této vyhlášce.

čl. 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
(1)  Prodej zboží a poskytování služeb lze provozovat 

jen na místech k tomu určených dle přílohy č. 1 
a č. 2 této vyhlášky na základě vydaného povo-
lení Obecním úřadem Veselíčko a po zaplacení sta-
noveného poplatku dle obecně závazného předpi-
su.2) Prodejní místo bude přiděleno fyzickým nebo 
právnickým osobám vlastnícím příslušné živnos-
tenské oprávnění, které je opravňuje k prodeji zbo-
ží nebo poskytování služeb.

(2)  Prodej zboží nebo poskytování služeb mimo pro-
vozovny v obci a mimo prodejní a tržní místa jsou 
zakázány.

čl. 4
Doba prodeje a poskytování služeb

(1)  Doba prodeje zboží a poskytování služeb na trž-
ních místech je stanovena od 7 do 19 hodin.

(2)  Doba prodeje zboží a poskytování služeb při 
konkrétních sportovních, společenských a kultur-
ních akcích může být pozměněna, pokud Zastu-
pitelstvo obce Veselíčko nebo starosta obce pro 
určitou akci tak stanoví.

(3)  Tržní místa a prodejní místa musí být na vhodném, 
trvale viditelném místě označeny jménem a pří-
jmením, popřípadě obchodní firmou provozova-
tele – fyzické osoby nebo názvem, popřípadě ob-
chodní firmou u provozovatele – právnické osoby 
a identifikačním číslem provozovatele, a dále musí 
být vyvěšen tento tržní řád s přílohami.

čl. 5
pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržních 
místech jsou prodejci povinni:
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(1)  udržovat na prodejním místě pořádek, průběžně 
odstraňovat odpad i obaly ze zboží, po ukončení 
prodeje nebo poskytování služeb prodejní místo 
uklidit a odpadky umístit do nádob k tomu urče-
ných,

(2)  k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa 
k tomu určená Obecním úřadem Veselíčko, před 
prodejními místy neumisťovat nic, co by znemož-
ňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků, popří-
padě omezovalo schůdnost veřejných komunikací,

(3)  ponechat dopravní prostředky na tržních místech 
pouze po dobu nutnou pro vykládku a nakládku 
zboží, pokud se nejedná o prodej zboží přímo 
z vozidla.

čl. 6
Zakázané druhy prodeje zboží

a poskytování služeb
(1)  Na celém území obce Veselíčko je zakázán tzv. 

podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
(2)  Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro 

účely této vyhlášky rozumí takový prodej a nabíd-
ka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům 
od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.

(3)  Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro 
účely této vyhlášky rozumí prodej a nabídka slu-

žeb s použitím přenosného nebo neseného zaří-
zení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, 
tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na 
to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na 
místě.

čl. 7
Sankce

Porušení této vyhlášky bude posuzováno a sank-
ce budou činit 10.000 Kč, nebo budou ukládány po-
dle zvláštních právních předpisů.3)

čl. 8
Závěrečná ustanovení

(1)  Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou 
oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, 
zařazení do Obecního úřadu Veselíčko, členové 
zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru.

(2)  Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytova-
telů služeb a provozovatelů stanovená zvlášt-
ními právními předpisy nejsou touto vyhláškou 
dotčena.

(3)  Tato obecně závazná vyhláška byla schválena 
Zastupitelstvem obec Veselíčko usnesením ze 
dne 3. dubna 2013. Účinnosti nabývá patnác-
tým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013

................................ ................................ .................................
Tomáš Šulák Adéla Giblová Petra Suchánek
starosta místostarostka místostarosta

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne:

1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2) OZV č. 1/2013 o místních poplatcích
3) (§ 58 a § 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v jeho platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v jeho 
platném znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném znění).

příloha č. 1
k Obecně závazné vyhlášce Obce Veselíčko č. 2/2013 – Tržní řád

Tržní místa v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad bečvou a k. ú. Tupec
Název  parcela  Druh  počet míst
Plocha vedle pošty 41 Tržní místo
Plocha u hasičárny 1314 Tržní místo
Plocha u obchodu Minimarket 406/2 Tržní místo
Plocha u kapličky v Tupci 438/2 Tržní místo
Plocha u zámku 1676 Tržní místo



Obec Veselíčko se zapojila 10. 
dubna do celostátní akce Sdružení 
místních samospráv (SMS) „Má-
me nárok na evropské peníze”. Po 
celý den měly obce pod vjezdový-
mi značkami vyvěšenou ceduli 
„Máme nárok na evropské pení-
ze“. (Více informací najdete na: 
http://www.smscr.cz/aktuality.) 

Do celostátní akce kritizující 
mrhání dotacemi z Evropské unie 
se zapojilo na šest stovek vesnic 
v celé zemi, z toho také sedmnáct 
obcí v bývalém přerovském okrese. 
„Připojením se k této akci chceme 
vyslovit názor, že obce nebo místní 
akční skupiny umějí rozdělit a hos-
podařit s penězi lépe než kraje či 
ministerstva, protože vědí, kde jsou 
potřeba. Ve městech se mnohdy 
staví nová a v často nevyužívaná 
kongresová centra či aquaparky, 
zatímco obecní veřejná prostran-
ství chátrají,“ uvedl starosta Vese-
líčka Tomáš Šulák s tím, že malé 
obce pod pět tisíc obyvatel mají při 
žádostech o získání dotací v praxi 
většinou méně šancí než města. 
V budoucím programovacím obdo-
bí EU 2014–2020 by proto měly 
mít obce a MAS hlavní slovo, pro-
tože jsou nejtransparentnější a pod 
největší veřejnou kontrolou.

EUROhRáBě DO ŽERDí

Akce SMS pokračovala 15. 5., 
kdy zástupci obcí vyvěsili místo 
praporů dřevěné hrábě. Zapojily se 
tak do celostátní protestní akce 
„Evropské prostředky do regionů: 
STOP hrabivosti velkých hráčů!“, 
která upozornila na podfinanco-
vání venkova a mrhání dotacemi 
z EU.

„Vyvěšením hrábí chceme pod-
pořit vyjednávání Sdružení míst-
ních samospráv, Spolku pro obno-
vu venkova, Druhé zlínské výzvy 
a dalších aktérů venkova v jejich 
úsilí o lepší nastavení evropských 
dotačních programů ve prospěch 
menších obcí, regionů a místních 
akčních skupin,“ uvedl starosta 
Veselíčka Tomáš Šulák.

Podotkl, že tyto subjekty nej-
lépe vědí, že je třeba podpořit ví-
ce menších projektů na vesnicích, 
protože náš venkov je silně podfi-
nancován už z minulosti. „Zato na-
příklad ve městech nebo ve zdra-
votnictví se vynakládají zbytečné 

prostředky na často předražené 
projekty,“ dodal Tomáš Šulák.

Vyvěšené hrábě znamenají 
symbol pohotovosti obcí při vyjed-
návání o nastavení eurofondů pro 
regiony na léta 2014–2020. Obce 
se tímto symbolickým aktem zapo-
jily do mírnější formy protestu, pro-
tože po jednání Sdružení místních 
samospráv ČR s ministrem pro 
místní rozvoj byl zrušen pochod 
starostů na Staroměstském ná-
městí v Praze, který se měl usku-
tečnit právě 15. května.

TSu, pD
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Evropské prostředky do regionů: 

STOP hrabivosti velkých hráčů!
Ve středu  

15. května vyvěsíme  
v 9 hodin dopoledne 

hrábě

?Co to má 
znamenat

Vyvěšené hrábě znamenají symbol pohotovosti obcí při vyjed-
návání zástupců Sdružení místních samospráv, Druhé zlínské 

výzvy, Spolku pro obnovu venkova a dalších organizací s vládou 
a ministerstvy o novém nastavení eurofondů pro regiony na léta 

2014 – 2020. Hrábě samotné vyjadřují odpor vůči hrabivosti 
velkých hráčů, kteří posíleni současným obdobím rozdělování 

dotací dále lobbují za maximum prostředků spřízněným subjektům 
na dalších sedm let. Hospodářsky slabé venkovské oblasti bojující 

s vysokou nezaměstnaností a dalšími problémy se v době krize ještě 
více vzdalují cílovému evropskému standardu a nový systém může 

tento trend ještě prohloubit.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:
Jak hrábě vyvěsit?
Nejlepším způsobem je využít nástavce pro prapory, které jsou instalovány na každém obecním úřadě.

Jak dlouho mají hrábě viset?
Jedná se o recesistický akt s vážným podtextem. Je na každém starostovi, jak dlouho nechá hrábě viset. Jednání se 
povedou v následujících několika týdnech. Aktuální stav na www.smscr.cz

Proč je odložena demonstrace v Praze?
Účastníci interních jednání na ministerstvech se snaží získat posledních několik týdnů pro dosažení kompromisu. Hrá-
bě mají sloužit jako výstraha. Pokud jednání definitivně ztroskotají, demonstrace bude.

O co starostové žádají vládu a ministerstva nejvíce?
Aby regiony a venkov dostaly z evropských fondů více prostředků než nyní a aby se maximálně pamatovalo na 
obce a menší města, které zatím ve srovnání s velkými subjekty čerpaly velmi málo.

Informujte o našem úsilí také spoluobčany a média. Děkujeme.

Osvědčené a dlouhodobé heslo SMS ČR:  
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

o regulaci hlučných činností 
a ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zase-
dání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5B) usneslo 
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustano-
vení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1
předmět obecně závazné vyhlášky

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, kte-
ré by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřu-
jící k ochraně před následnými škodami a újmami pů-
sobenými narušováním veřejného pořádku na majet-
ku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném 
zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samo-
správným celkem.

čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 

zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořá-

dek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b)  používání hlučných strojů a zařízení 

v nevhodnou denní dobu.

čl. 3
Omezení činností

(1)  Noční klid je dobou od 22 hodin do 6 hodin. 

V této době je každý povinen zachovat klid 
a omezit hlučné projevy.

(2)  Doba nočního klidu může být výjimečně změně-
na při konání konkrétních sportovních, spole-
čenských a kulturních akcí, pokud Zastupitel-
stvo obce Veselíčko nebo starosta obce pro urči-
tou akci stanoví.

(3)  Každý je povinen zdržet se o sobotách od 19 ho-
din, o nedělích a státem uznaných dnech pracov-
ního klidu v době do 8 hodin a od 16 hodin, veš-
kerých prací spojených s užíváním zařízení a pří-
strojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, 
zahradních traktorů, cirkulárek, motorových pil, 
křovinořezů apod., s výjimkou stavebních prací 
v souladu se stavebním povolením.

čl. 4
kontrola a sankce

(1)  Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí 
pracovníci Obecního úřadu Veselíčko, členové 
zastupitelstva obce Veselíčko a členové kontrol-
ního výboru.

(2)  Poruší-li fyzická osoba nebo právnická osoba 
povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí 
být podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, uložena pokuta do výše 30.000 Kč.

čl. 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým 
dnem po dni jejího vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 3/2013

................................  ................................ .................................
 Tomáš Šulák Adéla Giblová Petra Suchánek
 starosta místostarostka místostarosta

Zapojili jsme se do Druhé zlínské výzvy:
„máme nárok na evropské peníze“

Otevírací doba pošty – Upozorňujeme občany, že od 1. dubna 2013 je otevírací doba čes-
ké pošty Veselíčko: Pondělí 14 – 17, Úterý 8 – 11, Středa 14 – 17, Čtvrtek 8 – 11, Pátek 14 – 17

V sousedním Dolním Újezdě bude pošta otevřena od 1. 4. takto:
Pondělí 8 – 11, Úterý 14 – 17, Středa 8 – 11, Čtvrtek 14 – 17, Pátek 8 – 11
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První zmínka o obci Veselíčko pochází z roku 
1275, kdy patřily zdejší pozemky nižší šlechtě. V sou-
časné době žije ve vesnici 888 obyvatel. Její starosta 
Tomáš Šulák se v rozhovoru zmínil o několika inves-
ticích, které mají Veselíčko ještě pozvednout.

kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, 
jež teď v obci máte vykonat, která by to byla? 

V letošním roce jsme získali několik dotací z růz-
ných programů a ty musíme finančně skloubit, ne-
boť objemy jsou vyšší, než nám dovoluje roční 
i dvouletý rozpočet na investice. Musíme získat krát-
kodobý úvěr na předfinancování projektů, vypsat vý-
běrová řízení, uskutečnit aktivity a po profinancová-
ní od platebních agentur splatit úvěr, to vše nejlépe 
do komunálních voleb v příštím roce. To je hlavní 
úkol. Jinak projekty se týkají obnovy hasičské zbroj-
nice k 100. výročí založení SDH, které oslavíme 
v příštím roce, vytvoření Muzea Záhoří a Hraběnčiny 
naučné stezky po místních památkách – to jsou 
schválené dotace z evropského Programu rozvoje 
venkova. Dále se nám podařilo získat dotace na pro-
jekty „Obec v zeleni“ a „Zeleň v obci“ z Operačního 
programu Životní prostředí a na vytvoření nového 
chodníku v centru obce „Bezpečně kolem kovárny“ 
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. 
Kromě toho letos pokračujeme v obnově zámeckého 
parku rekonstrukcí jižní zdi, postavíme nové veřejné 
osvětlení v části obce a uskutečníme drobné úpravy 
veřejných prostranství z vlastních zdrojů.

Kdybych měl mluvit o delším časovém výhledu, 
tak nyní je potřeba připravit záměry a projektové do-
kumentace pro aktivity v dalších pěti letech, kde bu-
deme chtít od roku 2015 do roku 2020 využívat ev-
ropské dotace. Budeme mít na podzim nový územní 
plán a na něj je potřeba navázat vyřešením kanali-
zace v místních částech obce a vytvořením cyklotras 
a cyklostezek, které propojí naší obec se sousedním 
Dolním Újezdem a Osekem nad Bečvou a přispějí 
k lepší dostupnosti pro turisty i bezpečnosti pro ob-
čany.

co považujte za největší úspěch vaší ob-
ce, kterého se letos podařilo dosáhnout? 

Podařilo se nám díky spolupráci se sousedními 
starosty mikroregionu Lipensko reformovat MAS Zá-
hoří-Bečva a „restartovat“ ji na začátku roku na 
MAS Moravská brána a to ne pouze názvem. Nyní je 
do ní zapojeno 32 obcí včetně nového člena Lipníka 
nad Bečvou. Místní akční skupina se zaměřuje na 
spolupráci tří mikroregionů Lipensko, Pobečví a Zá-
hoří-Helfštýn a jejím sloganem je „Otevřeně pro roz-
voj regionu“. Toto sdružení považujeme za důležité 
pro období 2014–2020. I když se netýká bezpro-
středně pouze naší obce, důležitý je rozvoj spoluprá-
ce v celém regionu, a to i mezi podnikateli a nezis-
kovými organizacemi, které společně se starosty ob-
cí místní akční skupinu tvoří. Nyní se připravuje 
společná strategie pro celou oblast na dalších sedm 
let, a chceme, aby v ní měli naše obec a naše spolky 
a podnikatelé důležité místo. Předpokládáme totiž, 
že právě MAS budou rozhodovat o směřování dota-
cí a podpor na venkov daleko více než tomu bylo ny-
ní, kde měly větší vliv stát a kraje. Takže zde je nej-
větší šance naší obce financovat aktivity, na které 
bychom jen z vlastních zdrojů neměli.

co je podle vás největším problémem va-
šeho současného starostování?

Problémem jsou dlouhé úřední termíny a velká 
administrativní zátěž a papírování, což leckdy ústí 

Rozhovor se starostou pro přerovský deník

Veselíčko nabízí pestré kulturní akce, věnuje se ochraně
kulturního dědictví a pečuje o park a životní prostředí

Marie Iglo-Šašecí

Vzpomínky
na mé blažené dětství

na Veselíčku
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Jedeme-li z Přerova do Lipníka nad Bečvou, tu asi v polovici cesty se nám na pravé 
straně vynoří sv. Hostýn a na levé straně zrovna naproti je krásné údolíčko a v něm 
v samé zeleni zámek hrabat Podstatských-Lichtensteinů. V tom zámku jsem se Léta 

Páně 1869, v pátek 8. října v 10 hodin večer narodila jako čtvrté dítě správce, neb jak sta-
ří lidé říkali, vrchního, veselského velkostatku. Pokřtěna jsem byla v zámecké kapli 17. říj-
na 1869. Dostala jsem při křtu jména: Marie, Františka, Anna, Antonie. Křtil mne důstoj-
ný pán Karel Mück, farář v Oseku. Za kmotry byli: dědoušek Václav Schinka a sestra mé-
ho tatínka Marie Palliardi. Doma mi říkali Riči.

Och jak blažené bylo moje dětství! Narodila jsem se hezká a tlustá jako cvalík. Když mně 
byly asi dvě léta, přijela na zámek sestřenice paní hraběnky Mariana. Ta jak mne spatřila, již 
mne nedala z rukou. Ráno mne odnesla a večer přinesla. Vždycky mi říkala: „Mariandl, cukr-
kandl, du bist mein Lieb!“ Každý den mne přinesla v jiných šatečkách a říkala: „Du meine 
Paradekind.“ Dala mi na krk modrou sametku s medailonkem a letopočtem mého narození. 
Z mého nejranějšího dětství mi též utkvělo v paměti, jak mne hraběnka Mariana krmívala. 
Držela mne na klíně, já po ní po očku pokukovala. Vždy měla bílé šaty a vlasy jí padaly ve 
dvou loknách na záda. Mně se to docela líbilo. Pamatuji se nejvíce, že mi dávala rajskou 
omáčku s rýží. Měla jsem lakované střevíčky, stále jsem je zouvala a ona se tomu hrozně smá-
la. Ta hodně veselá hraběnka pak tragicky zahynula. Na honu ji postřelil jeden kavalír a ona 
brzy zemřela. Kdyby zůstala na živu, kdo ví, jak by se můj další život vyvíjel!

Moje chůva se jmenovala Máli. Bylo to hodné a hezké děvče, dcera panského zaměst-
nance. Nosila krásné tmavé vlasy jako korunku, okolo černou sametku a na nohou „anděl-
ské střevíčky“, jak je sama pojmenovala. Takové bleděmodré, háčkované. Ta Máli byla mo-
je všechno. Moc jsem ji milovala, a když pak, bylo mně asi šest let, zemřela na zánět moz-
kových blan, tu jsem pro ni moc a dlouho plakávala. Kdykoliv jsme šly s maminkou do 
Oseka do kostela, často jsem zašla na její hrob v rohu hřbitova pod smuteční vrbou. Ještě 
dnes v mém stáří ji vidím před sebou. Vysokou, štíhlou, bělounkou, jak v létě za večera na-
jednou se objevila v tzv. malé zahrádce u našeho bytu, kde jsem sedávala s maminkou v mě-
síci máji. Hvězdičky byly na nebi, bylo teploučko, chrousti poletovali a bzučeli, svatoján-
ské mušky svítily a ta krásná vůně z roztodivných květů. Seděla jsem s maminkou pod 
ohromným stromem jasmínu a poslouchaly jsme, jak vesnické ženy držely pobožnost má-
jovou nahoře v lese nad naší zahrádkou, v mariánské staré kapli. Bylo to tak krásné, jak se 
za večera nesly mariánské písně. Již jsem dřímala, najednou tu byla Málinka. Přišla lehouč-
kým krokem, usměvavá a již mne měla v náručí a odnášela mne domů, do pokoje, kde mně 
zpívala a chovala chodíc přitom po pokoji: „Když jsem já šel okolo háje zeleného, nalupal 
jsem lupení do šátečku do bílého a dal jsem ho do loží, kde má milá leží.“ Tu písničku jsem 
měla tuze ráda a krásně se mi při ní usínalo. Ještě nyní, po sedmdesáti letech, cítím tu slast.

Když mi bylo šest let, vzal mne tatínek jednoho dne za ruku, začátkem září, krásně, v bí-
lých šatkách oblečenou. Na nohou jsem měla bílé vyšívané punčošky a černé lakové stře-
víčky. Hlavu samou loknu (to Pepi mi cukrovou vodou natočila vlásky) a vedl mne do vsi 
k zápisu do školy. Pan nadučitel Kněžíček mne zapsal, dal mi pěkný obrázek a zase jsme 
cupali přes panskou zahradu s tatínkem domů. My děti do vsi do školy jsme nechodily, uči-
ly jsme se jen doma. Od čtyř do šesti odpoledne k nám chodil pan nadučitel Kněžíček, pan 
učitel Juřena a pan P. Filip. Někdy je pozvala maminka k večeři. Ruční práce nás učila Pe-

pi, naše slečna. Byla dovedná, uměla spoustu věcí. Například z rybích šupin sestavovat ob-
rázky, vyšívat stříbrnou nití, z lesních šišek dovedla zhotovovat celé rámy na obrazy, ze 
špejlů na jitrnice koše s mašlema, z vosku květiny a jiné krásné věci. Učila nás hrát diva-
dlo, v podvečer též mlhavé (t.j. stínové) obrazy pouštět na stěnu, uměla pěkně zpívat, če-
sat i vařit. Bylo to chytré a vzdělané děvče. Ona mne zasvěcovala do tajů naší vlasti a jen 
jí mám co děkovat, že se ze mne stala věrná Češka. U nás se mluvívalo jen německy, jak 
v tehdejších časech u panského úřednictva bylo zvykem. Pepi psala i básně pod jménem 
Josefína Lipohorská. Jen někdy v létě, když nás napadlo, uprosili jsme maminku a ráno 
v šest hodin jsme se společně podle lesa ubírali do školy ve vsi. Nejraději já a můj bratr Al-
bín. Vždy jsme se zastavili u školníka Brady, který uměl pěkné, veselé pohádky, Smávali 
jsme se jeho: „Jak pan Husárovic šel do Pekárovic a jak se dostal pan Pekárovic do Kabe-
lárovic a pan Bačkorovic na Pekárovic.“ Já jsem po škole ještě zaběhla k paní nadučitelo-
vé a chovala jsem a kolébala jejich děti. Měli jich jako kuželek. Já jsem malé děti měla moc 
ráda a ráda jsem je chovala. Kočárky tehdy nebyly.

Kolem zámku, kde jsme v jedné části v prvním patře bydleli, byla krásná, velká zahrada. 
Vlastně dvě. Ta první byla přístupná hned z chodby po několika schůdkách, říkali jsme jí „ma-
lá“, ale malá nebyla. Snad proto, že byla hned při domě, na terasovitě upravené ploše. Měla 
krásně upravený trávník a žlutým pískem vysypané cestičky. Uprostřed stál ohromný strom, 
okolo něho stůl a lavice. Pod ním maminka v létě snídávala, někdy jsme tam večeřeli a zdrže-
li jsme se tam i do deseti hodin večer. Když pršelo, nezmokli jsme. Tak byl strom hustý a ve-
liký. V rozích byly růže a jiné vzácné květiny, které ani neumím pojmenovat. Na jednom asi 
metr vysokém keři byly tmavé až černé květy, když se rozvily, nádherně voněly. Říkali jsme 
jim šváby, měly jejich podobu. V rohu stála dřevěná besídka, lilkem obrostlá, navečer se roz-
vily růžové květy a omamně voněly. Tam byl můj ráj. Tam jsem sedávala na lavičce a hrála si 
často i celý den s panama a někdy společně se sestrou bábi. Pak byl v té zahrádce španělský 
bez fialový, celá jedna strana byla z vysokých jasmínů, pod nimi lavička, pak velký keř kali-
ny a dva velké stromy růžového hlohu. Zdálo se mi, že v té zahrádce je jako v nebi. Z vůně 

tam mohl člověk navěky usnout. 
Tam jsme také měli v létě velkou 
dřevěnou vanu a služka Maryša 
nám tam nanosila vždy vodu. Tu 
mně nechal tatínek udělat u pan-
ského stolaře vážky na ramena 
a dvě malé putničky. A pomáha-
la jsem tu vodu nosit. I do zámku 
se takto voda nosila. Nikde nebyl 
vodovod, ani v zámku ne. Měla 
jsem tam i ochočenou slepičku 
Kotyšku, která mi zobala z ruky, 
a ve velké kleci byl holub. Měla 
jsem udělané i malé dřevěné hrá-
bě, zrovna tak komtesa Ida, která 
byla asi mého věku, jezdila tam 



na prázdniny do rodiny Podstatských. Zahradníkův pomocník pokosil trávu a my jsme ji po-
máhali sušit. Měli jsme tam půjčenou i kozičku a tu jsme krmili. Měli jsme i malou nůši na 
nošení trávy. Někdy se na zámku nahoře otevřelo okno a paní hraběnka nás zavolala do jejich 
bytu. Z takové krásné broušené dózy nám pak dávala bonbóny čokoládové, plněné růžovou, 
žlutou, bílou a krémovou hmotou, jen se rozplývala na jazyku. Měla je z Vídně a byly tehdy 
velmi vzácné (dnešní pralinky). Za tzv. malou zahrádkou byla velká zahrada, opravdu velká. 
Měli jsme tam květiny, zeleninu a roztodivné ovoce: jablka, fíky, hrušky, ořechy, kdoule a mi-
špule, vzácné druhy švestek, velikých, krásně uvnitř žlutých. Na zdech triláže meruněk, bro-
skví, vína muškátového zeleného i modrého. Keře srstek (angrešt) a rybízu. V zahradě byl je-
den vzácný strom – moruše, měla plody jako palec, černé, plné sladké šťávy. Byl tam též krás-
ný altán, zděný, břečťanem obrostlý, měl čtyři okna, byl v něm i nábytek. No pohodlí! I tam 
jsem si často hrála. Na celý den jsem se tam odstěhovala. Za zahradou do polí byla velká alej 
třešní a višní. Tatínek nám nechal udělat takové dřevěné háky a my jsme ohýbali větve a trha-
li. Chodívali jsme tam celá kompanie a až večer se šlo domů.

Jak dnes vidím moji drahou maminku v tmavomodrých šatech a přes ně měla malou kraj-
kovou černou zástěrku. Na hlavě zahradní klobouk, velký žlutý slaměný, na něm kytici pol-
ních květin. Na rukách žluté jelenicové rukavičky, poloviční a malý košíček a na něm vyšitou 
růži. Tak chodívala do velké zahrady nebo do lesa za malou zahradou a na blízkou louku a sbí-
rala tam žampiony a ryzce. Byla tam třeba od oběda až do večera. My děti jsme ji hledávaly, 
ona se schovávala a pak na nás vybafla. Maminka často sedávala i v lese, kde byl stolek a la-
vička a protože uměla dobře francouzsky, ráda vyprávěla s francouzskou guvernantkou kom-
tesek slečnou Hermans a se společnicí paní hraběnky slečnou Boson von Bömlich a hrály též 
Černého Petra. To v létě. V zimě pak sedávala ráda ve sklenících na lavičce u vodotrysku, kde 
bylo krásně teploučko, kvetly kamélie a jiné vzácné květiny. To byla nejšťastnější.

Já jsem si též ráda hrávala na půdě. Bylo tam tak tajemně šero. Půda byla vždy hezky ukli-
zená, celá bílými šamotkami vyložená. Vedly k ní široké dubové schody. A na těch schodech 
jsem často sedávala a hrála si s panama. Měla jsem též i kravičku, do které se nahoře lilo mlé-
ko, a já ji pak dojila. Když byl na jaře úklid, tu krásné věci ze salonu byly po těch schodech po-
staveny a to jsem si mezitím obzvlášť ráda hrála. Jednou jsem tam i krásnou sošku roztloukla, 
no dala se spravit. Na té půdě měly služky skříně se šatami, zrcadlo, židle a stolek, no bylo to 
tam jako pokoj. Na té půdě byla též velká komora, čerstvé švestky v ní vydržely do vánoc. Tam 
bylo též všechno na zimu uskladněno. Soudky sušeného ovoce všeho druhu, povidel, truhle 
s moukou. Tou moukou jsme se jednou s komtesou Idou, která byla velmi veselá, celé posypá-
valy i vlasy, jako pudrem. Ó to se maminka potom zlobila! Ovoce jsme měli též uskladněno 
dole vedle kanceláře ve velkém pokoji na slámě. Nahoře za velkou kuchyní byl ohromný špajz, 
tam byly v policích soudky s máslem, sádlem, stojan s vejci, velký železný hmoždíř na mák, 
stůl se sekáčem na cukr (byl v homolích), struhadlo a v koutě šest klobouků cukru z panského 
cukrovaru. Ve sklepě pak stály hrnce s mlékem, smetanou a lahve dobrého vína.

Pokoje jsme měli čtyři na řadě za sebou, pak po straně dva, v jednom jsme bydlely my 
děvčata, druhý byl hostinský. V tom spávali dědoušek, babička neb tety a strýci, když k nám 
přijeli na návštěvu. Pak byl ještě sedmý pokoj pro bratry a v něm bydlel určitý čas i jejich vy-
chovatel dr. Šustek. Nejkrásnějším pokojem byl náš salón. Byl velký, měl tři okna, strop by-
la překrásná štukatérská práce – ohromná mísa a v ní ovoce, jak skutečné, čerstvé viselo. Ko-
lem dokola pak byl z břečťanu věnec. Zdi byly zelené a šedé. Ten pokoj byl mnoho let nema-
lovaný, ale barvy stále držely, byly pěkné. Vždy z jara přijel malíř z Lipníka a zdi čistil. Ale 
nejkrásnější byla kamna. Kachlová. Jako v těch ostatních i v nich se topilo zvenku, z chodby 
se přikládala celá polena. To měl na starosti sluha Tymek. Ráno zatopil v šest hodin a vydr-
želo to až do druhého dne. Ta kamna byla z bleděžlutých kachlí a v nich byla vypálená mal-
ba: velký hrad a pod ním tekl potok, hluboko v údolí, přes něj vedla lávka a po té lávce šla 
žena s děvčátkem do blízkého mlýna. V tom potoku byly kačeny. Kdo k nám přišel, tak to 
obdivoval. Nahoře byl letopočet 1820. V sezóně jsme měli zeleným rypsem potažená křesla, 
byly tam stolky, skříně, stříbrník etažér, a pak tři andělé pozlacení na podstavci. Zem byla po-
kryta hnědým suknem z dědouškovy továrny, sukno bylo pošito růžemi a vypadalo to, jako-
by ty růže po zemi poházel. V tom salóně ráda sedávala paní kněžna z Lipníka a nám dětem 
dávala cukrlátka, která sama 
ráda chroupala. Často k nám 
v létě chodívala.

Moji rodiče byli hodní 
a spravedliví lidé. Ještě po 
padesáti letech, když jsem 
navštívila mé rodiště, staří 
pamětníci je s láskou vzpo-
mínali. Och, to byl hodný, 
spravedlivý pán a ta milost-
paní by s každým srdce roz-
dělila. No, blažilo mne to 
a vzpomínala jsem tehdy ob-
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zvlášť na dávné časy, tak šťastné, že kdo to neprožil, ani si nedovede mé šťastné dětství před-
stavit. Tatínek a maminka byli nejen hodní, ale tuze hezký párek lidu. Tatínek vysoký, štíh-
lý, černých vlasů, modrých očí, maminka o něco menší než tatínek, hodně plná. Měla krás-
nou bílou pleť, byla červená jak malovaná, hnědé oči, jak eben černé vlasy. Když byli 
v parádě, tatínek ve fraku s cylindrem a maminka v černé toaletě s krajkovým přehozem, 
byl na ně krásný pohled. Tatínek maminku miloval mladistvou láskou, volával ji „myško“. 
Moje maminka byla takové dobrotisko. Před ní si nesměl nikdo postěžovat, to hned by s ka-
ždým srdce rozdělila a poslední dala. Byla takový anděl se zlatým srdcem. Sama skromná, 
tichá, nenáročná. Na cestě s každou babkou se zastavila, vyslechla nářky, dávala rady a těm 
chudým říkala: „No přijďte do zámku, já vám už něco najdu.“ Lidé, jak ji na cestě spatřili, 
už k ní běželi, líbali ruku a říkali jí „naše zámecká paní“. K tatínkovi jsme shlíželi s veli-
kou úctou jako k někomu vyššímu. Byl tak hodný, laskavý, ruku na nás nepoložil, neřekl 
hrubé, sprosté slovo. Ačkoliv jsme se i dost nadováděli, ale jakmile jsme zaslechli tatínkův 
hlas, například že se vracel domů z úřadu, tu jsme se cele proměnili. Nemohu to dodnes 
pochopit proč to tak bylo? Snad to, že jsme měli před ním velikou úctu a lásku.

Bylo nás šest dětí. Vždy chlapec, děvče, chlapec, děvče atd. Měli jsme se rádi a nepama-
tuji, že bychom se tloukli. To bylo opravdu jen málokdy. Snad to bylo to krásné prostředí 
a náš rodinný život, ve kterém jsme vyrůstali. U nás nebylo křiku a hádek nikdy. My děti 
jsme nebyly trestány bitím, když jsme něco provedly, maminka zahubovala, někdy pleskla 
rukou přes záda, ale za chvíli přinesla něco dobrého na zub: „Na tu má a už bude hodná?“ 
Měla totiž prudkou povahu, ale v minutě toho litovala a nevěděla co dobrého zase udělat. 
Tatínek byl velmi vážný a tím vypadal přísný a hrdý, ale nebyl. Nás děti nikdy nebil. Když 

jsme někdy něco provedly, jen se přísně podíval a přitom strašně zesmutněl, což na nás hroz-
ně působilo, též to, že nás úplně ignoroval. Obzvláště mně to mohlo srdce utrhnout. A bý-
valo to dost často, neb jsem měla strašný zlozvyk jako dítě. Jak mi někdo něco udělal, hned 
jsem ho kousla. Bratři mne často zlobili, že mi prší do nosu, že ho mám nahoru a tu hned 
ucítili moje zuby. Jen můj nejstarší bratr Anton mne nikdy nezlobil, s tím jsme se po celý ži-
vot měli rádi. A po takovém kousnutí následoval trest. Tatínek rázně vstal, nic se neusmíval, 
provinilce vzal za ruku a vedl ho do koutku do ložnice na koberec a nechal ho klečet. Och, 
jak hrozný to byl pro mne trest! I pro ostatní! Ještě dnes cítím, jak každý provinilec se sty-
děl, jak zrudl a bál se zvednout oči k tatínkovi. Tatínek byl hrozně vážný a smutný. Obyčej-
ně jsem brzo vyskočila, padla tatínkovi kolem krku a hrozně plakala. No a tatínek hned od-
pustil, vzal mne na klín, chvilku držel kázání a bylo dobře.

Vzpomínám na krásné zimní večery u nás doma. Venku zima, u nás tak teploučko a klid-
no. V kamnech praskalo smolné dříví a vonělo pryskyřicí jako v lese. Někdy jsme bývali po-
tmě, jindy se svítilo lampou, zavěšenou u stropu – olejem. Všechny děti, maminka a tatínek, 
jsme se usadili v ložnici. Byl tam takový malý divánek, stůl a židle. Tatínek nám vyprávěl po-
hádky, ale hlavně příběhy o Grázlovi, tehdejším obávaném vrahu a loupežníku. Například jak 
jednou Grázl, když ještě tatínek byl chlapec, se objevil ve Studené u Telče. Všechno úřednic-
tvo na něho udělalo hon a on jim upláchl, jen nechal lístek: „Hledali jste mne, vy trouby, já 
vám před nosem upláchl komínem.“ A takových příhod tatínek uměl mnoho. No a v tom kou-
tečku jsme prožívali šťastné večery. Někdy maminka hrála na piáno a my děti jsme s tatín-
kem, do něj zavěšeny, mašírovali přes všechny pokoje. Tatínek přitom pokuřoval dlouhou 
dýmku. Ach jak jsme byli šťastni! Tak jsme se dlouho procházeli. Nebo nám tatínek hrával 
na harmoniku, uměl pěkně z not nebo pískal na flétnu. Ale to jen v mém nejranějším dětství. 
Pak toho nechal úplně, snad pro velké starosti, které mu úřad ukládal, nevím. Když tatínek 
nebyl doma, sedávala s námi maminka potmě v pokoji a vyprávěla nám pohádky – O dlou-
hém nose, O skleněném kopci, O Lemíře. Někdy zpívala německy. Jen jednu písničku uměla 
česky: „Když jsem já ty koně pásl, přišla na mne dřímota.“ Mluvila dost dobře česky, jen za-
měňovala „ona a on“. To jsme se vždy smáli a ona říkala: „To nevadí, já mám Češi ráda.“

Vzpomínám, jak maminka podporovala české studenty. Jednou k nám přišel bratra-
nec Jaroslav Palliardi z Kroměříže, kde studoval a přivezl s sebou asi osm studentů, že 
budou pro jakýsi dobročin-
ný spolek pořádat koncert 
Na Lapači (to byl zámecký 
hostinec). Všichni se u nás 
ubytovali, dole se jim vy-
klidil jeden pokoj, nanosili 
jsme slamníky, tam spali 
a nahoře s námi jedli. Ma-
minka byla šťastná, že se ti 
„armen Kerl“ mají tak dobře.

Tatínek často chodil na 
lov a měl lovecké psy, kteří 
se jmenovali Týrl (další si 
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nemohu vzpomenout). Jak se tatínek oblekl do mysliveckého úboru (velice mu to slušelo) 
hned my děti jsme byly kolem něho. Věděly jsme, že půjde na lov do lesa, ale napřed že se 
budou dělat patrony. Tatínek měl ve svém pokoji velkou skříň a tam byly pušky, revolvery, 
bajonety na zvěř, šavle a broky. Ale hlavně vážky, malé vážičky, které mi tatínek někdy půj-
čil, když jsem si hrála na kupce. Na těch vážkách jsem vážila broky a v zeleném futrálku 
prach. Tatínek dělal patrony a říkával: „Tak, dcerunko, dobře to navaž, ať trefím zajíce!“ 
A smál se. Někdy jsme se o tuto funkci „prali“, ale laskavé slovo tatínkovo vše urovnalo.

Když začínala zima, tu přicházela k nám maminka do ložnice a říkala: „Děti, vstávejte, 
přijel svatý Martin na bílém koni.“ Tu jsme hned byli z postele venku. Připravili jsme si 
sáňky brusle. Jezdívali jsme v zámecké zahradě dolů z kopce až do kuchyňské zahrady. Na 
led jsme chodili do Podolší k panskému mlýnu a tam hlavně chlapci bruslili. Když přišla 
sanice, o jé, to byla naše největší radost. Každý večer se chodíval tatínkův kočí ptávat, co 
bude tatínek zítra poroučet. No a tatínek se ptal maminky, bude-li si chtít vyjet na saních, 
i my děti. No a Hanzlík při-
jel hned po obědě. Sněhu by-
lo, mrzlo, jen se sníh třpytil. 
Sáně byly velké. Hanzlík byl 
hodný hoch, kudrnatý, vese-
lý. Koně byly jednou jeden 
šiml a jeden černý nebo oba 
černé. Tatínek měl pro sebe 
dva páry koní. Náš sluha Ty-
mek vynesl kožichy a deky. 
My děti v čepcích a černých 
bačkorách (vysoké, zapínaly 
se na boku na knoflíčky). To 
byla krása. Někdy jsme jeli do Panošovské panské myslivny. Tam nám uvařili kávu nebo 
čaj, k tomu koláče nebo cukroví. Měli krotkou srnečku, dvě děvčata a dva hochy. Obzvláš-
tě jeden byl takový vysoký, snědý. Mně bylo pět let, on mne vždy choval a zpíval mi. Srd-
ce se mi po něm jen třáslo. No a pak se jelo domů. V samém lese jsme se báli a říkali: 
„Hanzlíku, kdy už budeme z lesa ven?“ A on: „Už jsme u svatého Huberta, už to bude.“ 
Ach, to se potom spávalo. Tatínek nás vždy už vyhlížel. Nejraději jsme ale byli, když ma-
minka řekla, že dnes nepojede. Tu s námi jezdila slečna Pepi. Ach, to byly časy! Hanzlík 
už věděl. Zavezl nás do hodně vysokého sněhu a bác, už jsme byli na hromadě. To bylo vý-
skotu a radosti! A to třeba i třikrát, čtyřikrát za sebou. Hanzlík měl hezký hlas a tak nám 
i zpíval: „Veselíčko, Veselíčko, ty pod lesem dědinečko. Krášlí tebe zámeček, jak panenku 
věneček.“ Na ty blažené chvíle ráda vzpomínám.

Vždy na konci masopustu nám maminka udělala „kindrbál“. Pozvalo se šest muzikan-
tů z Lipníka, salon byl vyklizen, jen po stranách zůstala křesla a pro hudebníky estráda. 
Náš sluha celý salon vyvěnčil chvojím a skleníkovými květinami. Ve vedlejším prostřed-
ním pokoji byl velký stůl uprostřed a na něm dobrot, co srdce ráčilo: čaj, čokoláda, zmrz-
lina a jiné dobroty. My děti jsme byly vyparáděny, děvčata v bílém, chlapci v černém. By-
lo pozváno úřednictvo, naše i cizí, dětí byla hromada. Tancovaly jsme a přednášely. Pama-

tuji, jak jednou čtyřletá jsem byla postavena na židli v bílých šatkách a deklamovala jsem: 
„Naše bílá kočička, ta má modrá očička, kde se jenom myška kmitne hop a šup a už ji chyt-
ne.“ Až potud to šlo, ale dál hrůza! Dala jsem se do breku a bylo po slávě. Také jsem jed-
nou měla sólo s panem lesmistrem, jen jsme se točili. K těm lesmistrovům jsme totiž cho-
dili na návštěvu, neměli děti a mne měli rádi. Pan lesmistr mne vždycky zlobil, poukazuje 
na moje nakudrnatěné vlásky: „O jé, Ričinko, špatně se vyspala!“ Měla jsem u nich malý 
sesílek ze slámy a v tom jsem sedávala.

Někdy večerem jsme bývali v kuchyni, kde náš sluha Tymek čistil tatínkovy pušky a nám 
přitom vypravoval pohádky. Tak krájíval též tatínkovi tabák do dýmky, tříkrálový. Pamatuji 
se, že byly tři druhy: tříkrálový, knastr a obyčejný. Když se pokrájel a polil silnou černou ká-
vou napěchoval ho Tymek do velké kamenné vázy. Když tatínek po obědě a po večeři kouřil, 
to byla krásná vůně po pokoji. Jinak kouřil jen doutníky. Tymek byl šprýmovný starý mláde-
nec. Někdy si zašel večer do panské palírny a tu jsme se ho ptávali: „Tymku, kde jste byl?“ 

A on: „Ale, na trochu trápe-
ní,“ jak říkal kořalce. Měl ta-
ké velmi rád tatínka. Když 
měl tatínek nebo maminka 
svátek, tu přišel s velkou ky-
ticí, sám ji uvázal a přál: „Je-
jich milosti, já jim přeji zdra-
ví, štěstí, boží požehnání a po 
smrti fuk do nebe!“ A bylo to 
každý rok stejné. Tatínek mu 
vždy dal jemné doutníky a on 
si liboval po dobrém obědě 
v kuchyni. V neděli celé od-

poledne seděl ve velké zahradě v besídce a četl staré noviny a dřímal. Když jsme stonali, mu-
sel přijít Tymek a vykládal krásné pohádky. Též k nám chodívala Hanzlíkova sestra asi šede-
sát let stará, velmi nábožná. I ta krásné pohádky vypravovala a uměla i pěkné koledy. Sestra 
Tymkova a ona, říkala, že jsou nevěsty Pána Krista (byly neprovdané). Tymek nato: „No, to 
by se Pán Kristus poděkoval!“ On, Tymek, totiž ty svatulenky nemiloval.

Když přišel svatý Mikuláš, tu jsme ho s hrůzou očekávali u kamen na divánku. Já oby-
čejně jsem si vlezla za tatínka, pro jistotu. Najednou na dveře zabouchala metla, tatínek ře-
kl: „Dál.“ A ve dveřích se zjevil svatý Mikuláš, za ním anděl a naposled čert. Čert byl stra-
šidelný. Měl červený jazyk, v ruce metlu a běhal po pokoji. Anděl nesl koš a v něm plno 
dobrot. Když jsme se potom Mikuláši pomodlili, začal anděl rozdávat, ale nám bylo vždy 
divné, že Anděl má maminčin plášť k česání, takový bílý s vyšívanou krajkou. To nám ne-
šlo do hlavy. No ten Mikuláš byla Pepi nebo Mary, anděl Cíly a čert Maryša.

Byla krutá zima. Tatínek šel v poledne z kanceláře domů a tu na schodech spatřil asi pě-
tiletého kloučka, plakal a byl celý promrzlý. Tatínek se ho ptal, čí je a tu se dozvěděl, že 
z pastoušky a že mu rodiče zemřeli. Tatínek ho vzal za ručku a přivedl nahoru. Pamatuji ja-
ko by to bylo dnes. Tatínek šel za maminkou, aby tomu dítěti dala něco teplého. Mamin-
ka, jak ho uhlídala, až plakala. Zavedla ho do kuchyně, hned poručila, aby mu Mary dala 
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polévku a stála nad ním celá zaražená. My děti okolo, soustrastně jsme na něj koukali. Jme-
noval se Toník Tala. Maminka šla za tatínkem do pokoje, že je jí toho dítěte líto, že by si 
ho ráda nechala. No, domluvili se s tatínkem. Bylo po obědě. Maminka zavolala Maryšu, 
aby šla do prádelny zatopit. Cíli poslal pro holiče. Vzala chlapce a šla s ním dolů. Holič ho 
ostříhal, do troků se dala teplá voda a Maryša za dohledu maminky chlapce celého odrhla. 
Cíli donesla prádlo a šaty po bratru Albínovi, byli ve stejném stáří a za chvíli kluk nebyl 
k poznání. Byl to hezounký hošík, černooký se světlými vlásky. Přišel nahoru. My děti já-
saly a Tala, jak jsme ho pojmenovali, byl náš. Och, té radosti! Kluk byl hodný, poslušný 
a zůstal u nás navždy. Vyučil se kamnářem a protože uměl krásně kreslit, přišel do jedné 
továrny do Vídně. Za světové války chudák padl. Tal, Tala, bez něho my děti bychom ani 
nebyly. Krásně jsme si hrávaly. Dědoušek a babička z Telče o Vánocích, když nám posíla-
li dárky, nikdy na Talu nezapomněli. Jako my děti, měl vždy seslík pod stromečkem a tam 
dárky. Pan děkan při kázání vzpomněl maminčin šlechetný čin, že při svých šesti dětech se 
ujala ještě sirotka. A takových dobrých skutků měla maminka mnoho. Třeba přišla bába, 
že jí zemřela dcera a že jí nemá co obléci do hrobu. Tu maminka hned byla ve skříni a prá-
dlo a šaty jí vybrala. Každý pátek k nám chodila sto let stará Mertka na kávu a hned do ko-
še dostala na týden jídlo. Vůbec k nám chodilo moc žebráků. Jednoho jsem měla zamilo-
vaného. Jmenoval se Kropl, byl vysloužilý voják. Takový krásný stařec to byl. Vždy byl ja-
ko ze škatulky čistý. Přes sebe měl vojenský plášť a na prsou samé metály z roku 1859 
a 1866. Já jsem pro ten plášť a ty metály měla k němu hroznou úctu a jinak jsem mu neřek-
la, než pan Kropl. Křičívala jsem: „Mary, Mary, pan Kropl, honem mu dejte polévku.“ Sa-
ma jsem mu ji nesla na velké schody, byly krásné dubové a tam jsem s ním seděla, až se 
najedl. Vyprávěl mi vždy o vojně, měl chudák chromé ruce. Vždy jsem mu v růžovém pa-
píru dala šestku nebo krejcar z mojí pokladničky. Pak k nám chodívala hloupá Cilka z Pro-
senic. My jsme ji vždy zlobili: „Cíli, mluv německy.“ A ona: „On, cvaj, draj, hobr daj!“ 
Pak k nám chodil hezký, asi sedmnáctiletý hoch. Měl bleděmodrou blůzu a v ruce zvone-
ček, kterým stále zvonil. Byl hluchoněmý.

Pak k nám chodil vždy na oběd Tymek, otec našeho sluhy. No, to byl nóbl pán. Ten ne-
žebral, to jen maminka mu chtěla těch sto let osladit. Seděl vždy v kuchyni u stolku. Cho-
dil starodávně obléknutý. Zelený kabát, hnědé kalhoty a na hlavě třírohý klobouk. Ten pa-

matoval robotu a sázíval lidem na lavici „výplatu“. Někdy přišel takový lump, děvečky ho 
hnaly ze schodů, že smrdí. On totiž jedl kočky, přes ruku nosil pytel, a jak kočku spatřil, 
už ji ukradl. Doma měl prý hrnce naložených koček. Byl to odporný chlap, ale maminka 
se k němu nezatvrdila, házela mu z okna balíčky jídla.

Pak jsme někdy my děti dělaly darebáctví. Běžely jsme do jedné chaloupky pod lesem. 
Tam bydlel chromý, tuze zlý dědek. Každému hned natloukl. My děcka jsme mu tloukly 
na okna a on na nás vždy vyběhl a my utíkaly, div jsme se nepřerazily. Ale to bylo jen ně-
kdy, to nás Pepi hned hledala a vadila se s námi. Pak byl u nás skoro denně zvěrolékař, 
měli jsme velký hřebčinec. Velmi často byl u nás baron Sturmpedr. Byl asi padesátiletý 
a hrozně veselý pán. Tu k nám přišel do dětského pokoje a hrál si s námi. Točil se s námi 
dokola, vyhazoval nás do výšky a stále z kapes házel cukrátka. Jeden kumšt uměl: vždy 
si sedl na válek od nudlí, vzadu do kapes kabátu (jak se tehdy nosily) si strčil z papíru 
škornoutky, zapálil je a než dohořely, přejel na tom válku celý pokoj. My děcka jsme ho 
měly za čarodejníka.

Někdy jela maminka s tatínkem na ples nebo koncert do Lipníka. Tatínek ve fraku s cy-
lindrem, maminka obyčejně v černých šatech. Nejlépe jí ale slušely takové šedivé s dlou-
hou vlečkou. Nejvíce jí ale trápilo, že se musela šněrovat, jak bylo tehdy zvykem. To vel-
mi naříkala. My jsme doma zatím s Pepi hráli divadlo, neb mlhavé obrázky. Naše kuchař-
ka Mary nám navařila punč a nasmažila koblihy a slavili jsme doma bál. 

Záznam o narození autorky Marie Iglo-Šašecí z matriky Veselíčka: 8. 10. 1869 Marie Fran-
tiška Anna Antonie Gabriela, otec Anton Iglo, matka Gabriela Schinková

Marie Iglo Šašecí s manželem Jeronýmem 
a dcerou Marií, 1895 (foto nahoře)
Marie Iglo Šašecí, 1885 – 16 let (vlevo)
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Zjara jsme s tatínkem v panské zahradě 
hledali šneky, bylo to výtečné s citronem 
pak připravené. Na podzim zase jsme hle-
dali v lese houby, v létě jahody, maliny, 
hlavně ryzce a žampiony. Jeden člověk nám 
nosil raky, ostružiny, brusinky a jiné a jiné 
věci. V lese jsme měli malý rybníček a tam 
ryby. To jsme se tam vždy vypravili odpo-
ledne na podzim. Osli táhli vozík se sudem 
a poklasný Povolný lovil ryby a v blízkém 
„švýcarském“ domku jsme je smažili. My 
děti jsme nosily z lesa roští. Byla tam tako-
vá malá kuchyňka v suterénu, nahoře po-
koj, celý po švýcarsku zařízený, kousek dá-
le malá studánka s výtečnou vodou. To 
jsme tam hodovali a navečer zase jeli do-
mů. Bylo to uprostřed lesa a strašně idylic-
ké prostředí.

Ježíšek byl u nás překrásný. Již čtrnáct 
dní před ním se peklo cukroví. Celé odpo-
ledne služky strouhaly cukr na velkém 
struhadle, tloukly v ohromném železném 
hmoždíři mák, ořechy, přebíraly mandle 
a cibeby (hrozinky). No bylo práce plno. Pokoje se uklízely, čistilo se stříbro neb byla 
vždy velká krásná tabule. Přišly bedny s objednanými cizokrajnými věcmi: datlemi, fí-
ky, krachmandlemi, cukrovaným ovocem, citronátem a jinými dobrotami. Ze skleníku 
ananas, vzácná jablka, hrušky, hrozny z Altonu, různé druhy rybiček, kaviár a bůhví co 
ještě. Též sýry a jemné likéry. Na Štědrý den jsme my děti byly brzy vzhůru, dospat 
jsme nemohly. Tatínek hned z rána šel do lesa a přišel až před samou večeří, která by-
la vždy o šesté hodině. To už pokoje zářily, teplo a vůně všude. Rázem šesté hodiny 
přišel obecní pastýř, na chodbě krásně zatroubil a to už Mary nesla polévku. Tabule jen 
zářila. Všechno ze stříbra, po bocích jeden pozlacený stojan, na něm z krystalového 
skla talíře a v nich plno delikates, dva stříbrné ramenaté svícny a nad stolem velká lam-
pa, lustr se svícemi, ve kterých hořel olej. Zvenku se nesly koledy, které zpívala skupi-
na vesnických žen, a už služky vynášely ven různé dobroty a zpívající bohatě obdaro-
valy. Na krásné voňavé jedli zářily svíčičky, třpytily se řetězy a kolik nás bylo, tolik 
sesliček pod stromečkem. I pro Talu. Babička z Telče, když nám posílala hračky, neza-
pomněla nikdy na Talu.

Och, krásné doby sladkého mládí!

Marie Iglo Šašecí s vnučkou Dagmar, 1937
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až do zbytečné byrokracie. I malá obec musí řešit de-
sítky věcí od odpadů a životního prostředí, přes služ-
by občanům ve veřejné správě až po školství či soci-
ální věci obyvatel a sousedské vztahy. Malé obce ma-
jí maximálně tři pracovníky v kanceláři, kteří musí 
řešit celou obsáhlou agendu, a to si možná větší úřa-
dy ve správním obvodu či na kraji neuvědomují, pro-
tože mají specialisty na dílčí témata. Takže problé-
mem je, že je rozpracováno třeba deset věcí najed-
nou na deseti hromádkách a některé nejdou uspíšit.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostat-
kem kulturního vyžití. jak je to u vás? pečuje-
te o své obyvatele i po kulturní stránce? Da-
ří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Investice do služeb a infrastruktury vyvažujeme 
podporou spolků. Kromě tradičních akcí, které v mi-
nulosti pořádali zejména hasiči, sokoli, myslivci a ry-
báři, přibyly v posledních letech nové akce díky ob-
čanskému sdružení Záhoří, Klubu pro děti a rodiče, 
Ranči Mustang Veselíčko a vznikl i pěvecký sbor Ra-
dost pod záštitou zahrádkářů. Několik akcí pořádá 
i obec samotná, například Napoleonské slavnosti 
nebo Skřítkování v zámeckém parku. Každoroční 
termíny akcí koordinujeme díky kulturní komisi, ve 
které jsou zastoupeny všechny spolky a instituce. 
Obec má také Program podpory spolků, který při-
spívá právě na různé aktivity spolků od nových kos-
týmů a sportovních dresů až po nátěr laviček.

Nicméně Veselíčko nemá dostatečné zázemí pro 
pořádání kulturních a společenských akcí – pódium 
pro zábavy v Sokolské zahradě už není dostatečné. 
Pro trošku větší akci musíme vždy vyrobit pódium, 
přivézt stany, slunečníky, stoly, lavice, poskládat zá-
zemí pro vystupující i občerstvení. Vytvořit nové ven-
kovní stálé zázemí pro kulturní akce bude také jed-
nou z výzev do budoucna, neboť nápadů je hodně, 
ale právě neustálá skládačka zázemí a potřeba mno-
ha rukou od pořádání nových akcí spíše odrazuje. Pří-
ští rok chceme ovšem uspořádat při příležitosti oslav 
100 let SDH také „sjezd rodáků“ a prezentovat obec 
dovnitř i navenek.

Obec spravuje Kulturní dům v Tupci, který se hodí 
na pořádání velkých akcí až pro čtyři stovky lidí, ale 
naopak nám chybí komornější prostor například pro 
přednášky a besedy. Ten chceme vytvořit pod pracov-
ním názvem „komunitní škola“ v patře budovy obec-

ního úřadu. Nyní se totiž v jedné malé klubovně v pří-
zemí scházejí na střídačku kluby důchodců a maminek 
s dětmi. Jinak další spolky mají svou myslivnu, soko-
lovnu, hasičárnu či knihovnu, nyní přibude i muzeum.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do vel-
kých měst a aglomerací? Nemáte strach, že 
se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako 
starostové, s tím vůbec něco udělat?

Máme problém spíš opačný. Řada lidí nás oslo-
vuje, že hledá bydlení na venkově, kousek od města. 
A u nás je ideální poloha v trojúhelníku mezi Olo-
moucí, Přerovem a Lipníkem nad Bečvou, kousek od 
dálnice Olomouc – Ostrava, na kopečku s rozsáhlými 
lesy a s výhledem do Moravské brány na protilehlý 
hrad Helfštýn i na Hostýn. Obec však nemá žádné 
vlastní pozemky k bydlení, které by mohla zasíťovat 
a nabízet novým rodinám. Nicméně v právě dokon-
čovaném novém územním plánu chceme rozšíření 
lokalit pro bydlení, což hodláme více propagovat, 
i když počet obyvatel obce podle studie zvolna stále 
stoupá. Zároveň budeme chtít aktivněji vytipovávat 
nevyužité usedlosti v centru obce a pomáhat je na-
bízet pro bydlení. Čili chceme pozvolný a pestrý roz-
voj, žádný satelit.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se 
právě ve vaší obci dobře žije?

Máme dobrou polohu, čisté životní prostředí 
a řadu možností pro odpočinek v zámeckém parku 

Starosta obce Tomáš Šulák (vpravo) na 15. setkání mi-
kroregionů Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 
25. května v Dřevohosticích, vedle starosty Dřevohos-
tic Stanislava Skypaly, hejtmana Jiřího Rozbořila, ná-
městka hejtmana Symerského, vedoucí oddělení regi-
onálního rozvoje Marty Novotné a Zdeňka Bogoče 
z Úřadu regionální rady NUTS II Střední Morava

STRANA 12
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nebo procházky, projížďky na kole či na koni v le-
sích. Toto vše mluví ve prospěch rozvoje turistické-
ho ruchu, kde bychom se rádi dostali s naším zá-
meckým parkem, napoleonským památníkem 
apod. na mapu nabídky turistických cílů Olomouc-
kého kraje a regionu Lipenska. Zde plánujeme za-
členění všech výškových bodů, jako je výstavba 

rozhleden či obnova a využití kostelů a věží, na 
úpatích i v údolí Moravské brány do nové turistické 
nabídky. I když brzy vyroste na jihu obce dálnice 
Přerov – Lipník, doufáme, že nám naše přednosti 
zůstanou, protože pro výstavbu skladových hal 
v krajině u nás prostor není. Naopak bychom rádi 
přispěli po postavení dálnice k dalšímu ozelenění 
krajiny v okolí obce.

kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na 
světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být 
vaše obec, kde by to bylo? 

Pocházím z hornatého Valašska, občas jezdíme 
do Alp, i s manželkou a dětmi máme rádi hory, tak-
že bych si někdy v budoucnu dokázal představit 
místo vysoko v horách daleko od koncentrované ci-
vilizace. Martin Vojáček

Tradiční setkání vedení Olomouckého kra-
je se starostkami a místostarostkami hostil 
ve čtvrtek 18. června Hotel Flora v Olomou-
ci. Hejtman Jiří Rozbořil a jeho kolegové na 
ně pozvali reprezentantky obcí kraje, aby se 
vzájemně lépe poznaly a mohly i neformálně 
diskutovat o práci v samosprávě. Na snímku 
je místostarostka obce Veselíčko Adéla Gib-
lová se starostkou Jezernice Pavlou Jochco-
vou a místostarostkou Lhoty Janou Skopalo-
vou.

Vedení kraje se setkalo se starostkami a místostarostkami
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V sobotu 15. června 2013 se v zámeckém parku ve Veselíčku uskutečnila první svatba pod širým ne-
bem. Hana Staňková se vdávala s Jakubem Zeinerem. Obec nakoupila nové zázemí – slavnostní bránu, ko-
berec, stojany na stuhy, židle, stuhy i sklenice na přípitek. Ve spolupráci s matrikou v Oseku nad Bečvou je 
k dispozici také altánek. Budete se brát? Na Veselíčku máte možnost.

První svatba pod širým nebem v zámeckém parku



Vážení občané, na obecním úřadě jsou k dispozici ke koupi tyto publikace: Zámecký park Veselíčko 
(formát A6), cena 25 Kč, pohádky o skřítku Veselíčkovi (formát A5), cena 30 Kč. Ti, kteří si knihy za-

koupí, mohou dostat bezplatně publikaci „Známe 
své památky a tradice? Turistický průvodce regio-
nem Lipenska“ (formát A6), nebo CD Záhorské 
muziky „Oj, zahréte, zahréte“. K dispozici je i pexe-
so obce.
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Vítání občánků

Pohled na Veselíčko jednoho slunečného rána

Kupte si publikace o parku a sbírku pohádek

ZÁMECKÝ PARK
VESELÍČKO

Veselíčko 2013

Pohádky o skřítku Veselíčkovi

1

Známe své památky a tradice?
Turistický průvodce regionem Lipenska
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Celkem 34 týmů a více než 170 sportovců a spor-
tovkyň bojovalo ve fotbale, volejbale, nohejbale, 
stolním tenisu a soutěži družstev o patnáct pohárů 
na 9. ročníku Sportovních her mikroregionu Lipen-
sko. Letos se většina klání uskutečnila ve sportovním 
areálu v Jezernici v sobotu 8. června 2013 a v sou-

těži družstev zvítězil Lipník nad Bečvou před Jezer-
nicí a Veselíčkem.

Akci přálo po loňském deštivém ročníku počasí. 
Celý den svítilo slunce, což bylo po mnoha dešti-
vých a chladných dnech také náročné na fyzičku re-
prezentantů obcí.

Sportovní hry mikroregionu Lipensko v Jezernici: 
34 týmů z osmi obcí soutěžilo ve čtyřech sportech

STRANA 34 MIkROReGION / MAS MIkROReGION / MAS STRANA 35

Fotbal, volejbal i stolní tenis vyhrál tým z Lipníka, 
nohejbalový zlatý pohár vybojoval tým Skoků, místní 
části Dolního Újezdu. Tato obec získala v nohejbale 
navíc druhou příčku, stejně jako v malé kopané. Stří-
bro ve stolním tenisu, jenž se odehrál v domě kultu-
ry a sportu, patřilo Jezernici a ve volejbalu Týnu nad 
Bečvou. Bronz patřil ve volejbale Veselíčku, v nohej-
balu Jezernici, malé kopané Oseku nad Bečvou a ve 
stolním tenisu Loučce, místní části Lipníka.

„Letos jsme nově započítali stolní tenis také do 
soutěže družstev. Uvidíme, jak se tato disciplína, 
která se dosud hrála na sportovních hrách jen v Dol-
ním Újezdě, ujme v dalších obcích v příštích letech,” 
uvedl předseda mikroregionu Lipensko Tomáš Šulák, 

který ocenil i novou účast zástupců obce Lhota na 
sportovních hrách mikroregionu. „Jsem také rád, že 
se naší obci podařilo obsadit všechny disciplíny. Zpr-
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vu to vypadalo tak, že nedáme dohromady všechny 
týmy, ale nakonec jsme měli dokonce dvě volejbalo-
vá družstva za Veselíčko, z nichž jeden hrál pod ná-

zvem místní části Tupec, a zpestřil tak celkové zápo-
lení tradičních soupeřů,” dodal starosta.

I letos se uskutečnily doprovodné soutěže v ne-
tradičních disciplínách. Zajímavostí je, že v hodu beč-
kou již po deváté za sebou zvítězila Lenka Pokorná 
z Veselíčka.

Letošních mikroregionálních her se zúčastnili spor-
tovci 8 obcí z 11, které tvoří dobrovolný svazek obcí 
Lipensko. Příští rok se uskuteční jubilejní 10. ročník 
sportovních her v červnu 2014 s největší pravděpo-
dobností v Týně nad Bečvou. „V pořadí již devátý roč-
ník sportovních her byl velmi zdařilý a tato tradice 
svědčí o tom, že hry jsou v regionu oblíbené a spor-
tovci o ně mají zájem,” uvedl předseda mikroregionu.
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Výsledky:
Soutěž družstev: 1. Lipník nad Bečvou, 2. Jezer-

nice, 3. Veselíčko.
Fotbal: 1. Lipník, 2. Dolní Újezd, 3. Osek nad Beč-

vou, 4. Jezernice, 5. Veselíčko, 6. Podhoří, 7. Trnávka, 
8. Loučka, 9. Týn nad Bečvou. Skupiny – A: 1. Lipník, 
2. Osek, 3. Veselíčko, 4. Trnávka, 5. Týn.; B: 1. Dolní 
Újezd, 2. Jezernice, 3. Podhoří, 4. Loučka. Po základ-
ních skupinách hráli vítězové skupin o 1. místo, dru-
zí ve skupinách o 3. místo, třetí o 5. místo a čtvrtí 
o 7. místo.

Volejbal: 1. Lipník nad Bečvou, 2. Týn nad Bečvou, 
3. Veselíčko, 4. Jezernice, 5. Tupec, 6. Lhota. Hrálo se 
ve skupině systémem každý s každým.

Nohejbal: 1. Skoky, 2. Dolní Újezd, 3. Jezernice, 
4. Lipník, 5. Veselíčko, 6. Osek, 7. Bohuslávky, 8. Louč-
ka. Po dvou základních skupinách, kde se určilo pořa-
dí, následoval vyřazovací pavouk s nasazenými týmy 
podle pořadí.

Stolní tenis: 1. Lipník, 2. Jezernice, 3. Loučka, 4. Ve-
selíčko, 5. Lipník B, 6. Dolní Újezd, 7. Jezernice B, 
8. Loučka, 9. Osek, 10. Osek B, 11. Lhota
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Nové vedení MAS Moravská brána vyhlásilo v dubnu 5. výzvu 
programu LEADER v rámci 19. kola Programu rozvoje venkova (PRV) 
a realizace Strategického plánu LEADER „Rozvíjet venkov společně 
má smysl“. Vzhledem ke změnám v organizaci vedení MAS pone-
chalo dosavadní fiche (oblasti podpory) včetně preferenčních kritérií bez úprav. Do uzávěrky 10. května se 

přihlásilo 21 projektů. Nová výběrová komise po veřejném slyšení 30. května v Dolním 
Újezdě den poté tamtéž vyhodnotila všechny projekty a stanovila jejich pořadí dle jednot-
livých fichí, programový výbor pak 3. června v Lipníku nad Bečvou projednal návrh podpo-
ry projektů, aby 11. června valná hromada v Prosenicích projekty schválila. Na SZIF v Olo-
mouci byly odevzdány 1. července.

mAS moravská brána vybrala v 5. výzvě 11 projektů

podpořené projekty:
Název žadatele Název projektu Bodů Dotace (Kč) 
Fiche 1: Modernizace zemědělských podniků
Vítězslav Beneš Nákup postřikovače (Tučín) 133 169.320
Fiche 3: Investice do lesů – lesnická technika
Obec Prosenice Stroj pro údržbu lesních pozemků v obci Prosenice 124 91.735
Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic – veřejná prostranství
Obec Radslavice Obnova veřejných prostranství ul Školní a Na Návsi 277 805.892
Obec Sobíšky Sobíšky – atraktivnější místo pro život 261 590.000
Fiche 5: Občanské vybavení a služby
Obec Sušice Obnova Domu zahrádkářů 287 637.019
TJ Žákovice Obnova šaten TJ Sokol Žákovice 279 244.608
SDH Veselíčko Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení 276 198.240
ZŠ a MŠ Soběchleby Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby 269 355.475
Obec Hlinsko Hlinsko – stavební úprava a nadstavba víceúčelové
 budovy na sportovně kulturní centrum 239 840.000
Fiche 6: Náš tradiční venkov – kulturní dědictví
Obec Pavlovice Obnova kaple v Prusínkách 342 445.485
Obec Veselíčko Muzeum Záhoří 269 485.919
celkem 4.863.693

Nepodpořené projekty:
f1/ Jiří Složil Doplnění krmné linky (Oldřichov) 97 249.750
f1/ Agrochov Jezernice Nákup příkopové sekačky 81 201.780
f4/ Obec Grymov Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov 185 447.434
f5/ TJ Sokol Veselíčko Rekonstrukce sokolovny 231 515.931
f5/ Obec Dolní Nětčice Výletiště v obci Dolní Nětčice 223 343.560
f5/ SDH Prosenice Záchrana a oživení tradic v Prosenicích 191 134.400
f5/ TJ Sokol Týn n. B. Vytvoření materiálně technického zázemí sokolovny 175 431.200
f5/ ZŠ a MŠ Lazníky Stavba přístřešku k Základní škole v Lazníkách 172 315.000
f5/ TJ Sokol Sušice Rekonstrukce víceúčelového sportoviště 163 711.000
f6/ Obec Osek n. B. Restaurování soch sv. Floriána a sv. Dominika 208 90.000

MIkROReGION / MAS STRANA 39

Místní akční skupina Moravská brána připravu-
je novou integrovanou strategii rozvoje území na 
nové plánovací období Evropské unie 2014 – 2020. 
Strategie určí hlavní priority rozvoje regionu Lipen-
ska, Záhoří a Pobečví pro spolupráci veřejné správy, 
podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Dosud 
čistě venkovský region MAS nyní nově oživí účast 
zástupců města Lipníka nad Bečvou ve společném 
uskupení.

V přípravné fázi se dosud uskutečnil sběr dotaz-
níků od obcí, podnikatelů a neziskových organizací, 
kteří mj. aktualizovali svou infrastrukturu a stávající 
zázemí a byli vyzváni k formulování a prezentaci 
svých projektových záměrů do budoucna.

Uskutečnila se rovněž tři veřejná projednávání za 
účasti starostů, podnikatelů i neziskových organizací 
z celého regionu 20. března v Dolním Újezdě (mikro-
region Lipensko), 10. dubna v Prosenicích (mikrore-
gion Pobečví) a 14. května v Žákovicích (mikroregion 

Záhoří-Helfštýn). První fáze bude završena projedná-
váním v Lipníku nad Bečvou 15. července.

MAS si zvolila slogan „Otevřeně pro rozvoj 
regionu“, který doprovází nové logo. Ústředním 
motivem nové strategie bude název „Společně 
v pohybu“, který vykrystalizoval po projednává-
ních a symbolizuje sepětí tří mikroregionů a novou 
dynamiku rozvoje s obměněným vedením i man-
agementem.

mAS moravská brána chystá novou strategii

Základní údaje o MAS MB:
Oblastní působnost: 32 obcí
Počet obyvatel: 22 015
Rozloha: 147,78 km2

Hustota obyvatel na km2: 149,48
Počet členů MAS: 72 subjektů
– 29 obcí, 30 NNO, 8 podnikatelů, 5 FO
59% soukromý a neziskový sektor
41% veřejný sektor
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Návrh prioritních oblastí a finančního plánu:
1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu (9%)
  (muzea, rozhledny, cyklostezky, kostely, sakrální 

stavby, ubytování)
2.  Zlepšování technické infrastruktury a životního pro-

středí (28%)
  (čistírny odpadních vod, vodovody a kanalizace, 

krajina, zeleň; vodní plochy; nakládání s odpady) 
3.  Příležitosti pro práci a podnikání na venkově (13%)
 (řemesla, poradenství; podnikání; zemědělství)
4. Budování zázemí pro obyvatele obcí (30%)
  (chodníky a místní komunikace, výstavba bytů; 

opravy a rekonstrukce obecních budov; kulturní 
a sportovní zařízení; sportovní areály, opravy 
a rekonstrukce vzdělávacích zařízení)

5.  Podpora společenského života, vzdělávání a sociál-
ních služeb (13%)

  (publikační činnost; vzdělávání dětí, mládeže 
a dospělých; sociální služby, měkké aktivity v kultuře, 
sportu a volném čase, podpora mateřských center)

6. Rozvoj spolupráce a místního partnerství (7%)
  (management, projekty spolupráce, společný 

projekt)

Česko-polská spolupráce:
Partner – Gmina Prószkow (Polsko) 
– smlouva od roku 2008 
Fond mikroprojektů v regionu Praděd
– aktuálně schválený projekt MAS: 
„Rozumíme si navzájem“
Cílem projektu je prohloubení spolupráce 
a předávání zkušeností a místních tradic 
mezi partnery.
Harmonogram akcí:
8. 6. 2013: Se spolky z Prosenic máme 
hry bez hranic
6. 7. 2013: Nětčické hravé soutěžení
31. 8. 2012: Záhorské dožínky – 
Soběchleby 2013
16. 11. 2013: 2. záhorské odpoledne

Odborným zpracovatelem a konzultantem 
přípravy integrované strategie je Středomorav-
ská agentura rozvoje venkova, která byla vy-
brána ve výběrovém řízení. Na tvorbu strategií 
přispěl v letošním roce všem přihlášeným MAS 
také Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy 
venkova (POV) částkou 125. tisíc korun. TSu

Veřejné projednávání strategie v Prosenicích

MATeřSká ŠkOLA STRANA 41

Ve Veselíčku se předvedli skřítkové z mateřinky
V pásmech Skřítkové a Ptáci se svým příbuzným 

a známým ve Veselíčku ve čtvrtek 9. května odpoled-
ne představily děti z místní mateřské školy. V kostý-
mech skřítků a trpaslíků, jež našily některé maminky 
a učitelky, zazářily děti z malého oddělení, předškolá-
ci vystoupili zase v záhorských krojích v lidovém pás-
mu o ptácích. Besídku završily nejstarší děti, které 
půjdou po prázdninách do školy pohádkou O budce. 
V závěru se uskutečnilo slavnostní „vyřazování” bu-
doucích školáků s předáváním dárků maminkám ke 
Svátku matek.

„Pásmo Skřítkové jsme vybrali záměrně v ná-
vaznosti na našeho obecního maskota Skřítka Vese-

líčka, jenž má po výtvarné soutěži podobu maňáska 
na ruku a nyní i příběhy v literárním dílku Pohádky 
o skřítku Veselíčkovi, jež dali dohromady děti, rodi-
če a prarodiče,” vysvětlila ředitelka školky Stanisla-
va Čočková. Ta zároveň uvedla, že vystoupení je i ja-
kousi generální zkouškou pro akci Skřítkování, již 
připravuje obec ve spolupráci se školkou v sobotu 
18. května v zámeckém parku.

Na Skřítkování se představí děti z tzv. spádových 
škol Veselíčka, které vlastní školu nemá. „Chtěli jsme 
tak alespoň jednou v roce pozvat školy k nám. Aby se 
v přátelském prostředí našeho krásného parku setka-
li a předvedli v nějakém vystoupení,” uvedl starosta 
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obce Tomáš Šulák. Účast na Skřít-
kování již slíbily školy z Lipníka, 
Dolního Újezda, Lazník a hlavně 
Oseka nad Bečvou, kam dojíždí 
z Veselíčka nejvíce dětí. V parku 
budou také lipenští skauti, zahrají 
dvě cimbálové muziky při lipenské 
ZUŠ, lidé se mohou těšit na občer-
stvení a na doprovodný program 
v režii Studia bez kliky. „Studio při-
praví výstavu loutek v přírodě, při-
veze loutkářskou dílnu, střílnu, his-
torický kolotoč, možná i sokolníky,” 
slibuje provozovatel Studia bez kli-
ky Roman Prokeš. Šum
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Ve čtvrtek 23. května přijela do mateřské školy 
paní Zora Jandová – herečka, malířka, zpěvačka a ny-
ní i vedoucí Tvůrčí skupiny pro děti a mládež Českého 
rozhlasu Praha, aby dětem přiblížila pořady tohoto 
média. Rádio Junior je digitální stanice Českého roz-
hlasu pro děti, ale i všechny ostatní, kteří mají rádi po-
hádky, písničky, povídání se zajímavými hosty, dobro-
družné příběhy, vtipné hlášky, zprávičky nebo soutěže.

Naši malí školáci neváhali ani chvilku, když byli 
vyzváni k zazpívání několika písní. Tak v přímém pře-
nosu do celé republiky, možná i za hranice, zazněla 
písnička Veselíčko na kopečku a hromové „Veselíč-
ko zdraví Rádio Junior!” Kdopak by se bál, když pa-

V přímém přenosu Rádia Junior se Zorou Jandovou

mateřská škola se rozloučila s předškoláky
Tak už nám to začíná:
penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát.
Potýkat se s množinami,
netoulat se nikde sami.
Ahoj školko, učitelky,
jdu do školy, jsem už velký!

Na konci školního roku 
jsme se slavnostně rozlou-
čili s dětmi, které půjdou po 
prázdninách do 1. třídy zá-
kladní školy. Jsou to: Táňa 
Bouchalová, Zuzana Bráz-
dová, Tomáš Hučín, Karolína 
Jedličková, Nikola Klimento-
vá, Vanesa Mišunová, Filip Pavlica, Tereza Pazderová, Vojta Pospíšil, Kryštof Zaorálek. Přejeme jim hodně 
štěstí do začátku ve škole a hodnou paní učitelku.

ní Zora dětem také představila své písničky a pár jich 
zazpívaly i děti, protože třeba Rybu z Havaje přece 
u nás umí každý, ne?
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V mateřské škole se už všichni těší na prázdniny. 
Předprázdninový provoz dětem zpestřilo několik akcí. 
Znalosti o zvířatech si děti prověřily na westernovém 
ranči u manželů Romanových, nechybělo ani tradiční 
ježdění na koni. Malí kovbojové byli nadšení.

O nebezpečí hry s ohněm informovali na své ná-
vštěvě ve školce hasiči. Ukázali dětem techniku ha-
šení požárů, předvedli nové ochranné oblečení pro 
hasiče a také hasičské auto. Někteří předškoláci už 
docházejí do oddílu mladých hasičů a tak členská 
základna určitě poroste.

Na Svatojánské veselení přiletěla za dětmi i tra-
diční návštěvnice čarodějnice Faltýna. Na koštěti to 
měla ve větru těžké, a přesto donesla dětem i plno 
nových hraček. Musely ovšem slíbit, že budou sbírat 
léčivé byliny a budou se vhodně chovat v přírodě.

Počasí je letos všelijaké. Buď leje jako z konve, 
či naopak jsou děsná vedra. Letní karneval nako-

nec musel být ve třídě. Nevadí, vždyť tancovat se 
dá všude. Diskotékové tance zvládají kluci i holčič-
ky lépe než někteří dospělí. Prázdniny snad protan-
číme ve zdraví a v září se opět ve školce sejdeme.

Zaznamenala ředitelka MŠ
Stanislava čočková

mateřská škola – Veselý konec školního roku

V letošním roce uspořádala naše knihovna v rámci 
akce „Březen – měsíc čtenářů“ výstavku prací dětí 
místní mateřské školy na téma „Moje oblíbená pohád-
ka“. Práce dětí byly vystaveny v prostorách knihovny.

Další akcí byla výstava pod názvem „Hody, ho-
dy...“, která příjemně naladila předvelikonočně všech-
ny návštěvníky, kteří si udělali čas a přišli se na výsta-
vu podívat. Výstavku zpestřily i výtvarné práce dětí 
z Klubu pro děti a rodiče.

Chtěla bych pozvat děti i dospělé do naší knihovny 
pro pěknou knihu. Lea Zedková, knihovnice

KnihOVnA
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V přátelské atmosféře se v sobotu 13. dubna na 
zámku ve Veselíčku sešlo na sto dvacet milovníků 
čtených pohádek a loutkového divadla. V rámci ce-
lostátní kampaně Celé Česko čte dětem tam občan-
ské sdružení Záhoří uspořádalo již třetí ročník akce 
Přečteme si pohádku. Došlo i na slavnostní uvedení 
nové knížečky autorských pohádek O skřítku Ve-
selíčkovi, z níž četli herci Moravského divadla Olo-
mouc.

„S tak velkým zájmem jsme se ještě nesetkali, 
velice příjemně nás překvapilo, kolik lidí tentokrát 

přišlo,” zhodnotila hlavní pořadatelka Marie Šuláko-
vá. Pozornost zřejmě přitáhla právě knížečka pohá-
dek O skřítku Veselíčkovi, již pořadatelé slavnostně 
uvedli a z níž také poprvé veřejně četli herci Jaroslav 
Krejčí a Dita Vojnarová. „Pohádky psali rodiče s dět-
mi, také prarodiče. Vyzvali jsme je k tomu poté, co 
vloni přišel na svět náš obecní maskot skřítek Vese-
líček, jenž má nyní podobu maňáska na ruku. Skřít-
kovi ovšem chyběl ještě příběh, který mu lidé nyní 
vymysleli. Myslím, že příběhy jsou velmi vydařené,” 
uvedla dále Šuláková.

na zámku ve Veselíčku se četly pohádky, hrálo divadlo 
a pokřtila se i nová kniha pohádek od dětí a jejich rodičů
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Právě vymyšlené pohádky byly také hlavním té-
matem sobotního čtení. „Pohádky z hlavy mají výho-
du v tom, že z nich nebolí oči, dá se při nich krásně 
usínat. A také – co pohádka, to originál, který už se 
nikdy nebude opakovat,” řekl herec Jaroslav Krejčí.

 Ve druhé části programu sehrálo divadlo Tilia po-
hádku Bleší cirkus. Roman Prokeš a Kamil Král vystou-
pili tentokrát v kostýmech klaunů. Akce se uskutečni-
la ve spolupráci s obcí, dětským domovem se školou, 
jenž na zámku sídlí, a místní mateřinkou. Šum

výzva

„VESELíČKOVA ZAhRáDKA”
– soutěžní přehlídka produktů z ovoce a zeleniny

Milí obyvatelé Veselíčka, přátelé naší obce!
Záhoří o. s., Mateřská škola Veselíčko ve spolupráci s Obcí Veselíčko a Českým svazem zahrádkářů
vyhlašují soutěžní přehlídku produktů z ovoce a zeleniny „VESELÍČKOVA ZAHRÁDKA”.
Oprašte své znalosti o zavařování ovoce, nakládání zeleniny, zelí, hub, okurek, vaření marmelád či povi-
del a přijďte se pochlubit na soutěžní přehlídku, která bude součástí setkání důchodců v pátek 15. listo-
padu a Záhorské veselice v sobotu 16. listopadu 2013 v Kulturním domě v Tupci. Soutěžit můžete i s do-
mácím vínem, likéry, slivovicí a dalšími domácími výrobky. Děti pro nás vymyslely maskota vesnice, na-
kreslily obrázky a pomohly při psaní pohádek. Nyní je řada na nás dospělých, abychom dětem předali 
něco z tradice zpracování ovoce a zeleniny ve Veselíčku. kontakt: Stanislava čočková
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mladí hasiči nezahálí
I v letošním roce se mladí hasiči schází na svých 

pravidelných schůzkách. V letošním roce máme no-
váčky a to Jakuba Skopala, Martínka Skopala a To-
máška Hučína, kteří se velmi snaží, aby se vyrovna-
li svým starším kamarádům. 

V pátek 15. března 2013 si mladí hasiči vy-
zkoušeli své dovednosti na již tradiční Osecké uzlo-
vačce, kde se soutěžilo ve štafetě dvojic a v uzlová-
ní. Osecká soutěž je speciální v tom, že do uzlů se 
nazamotávají jen děti, ale je vyhlášena soutěž i pro 
jejich vedoucí, což je pro děti velmi veselá část 
závodů.

Naši starší hasiči skončili na místě 5., ale mladší 
zabojovali, a z celkových 7. družstev skončili na mís-
tě 4. místě.

 V neděli 5. května byly na hřišti v Přerově-Hen-
člově závody, na kterých se soutěží ve štafetě dvojic 
a štafetě 4x60m překážky. Náš sbor opět zastupo-
valy obě družstva. Mladších družstev bylo 14 a naši 
byli na 8. místě a starší hasiči skončili na 10. místě 
z celkových 16 družstev.

Naší poslední velkou akcí bylo spaní v hasičárně, 
které jsme si naplánovali na noc ze 7. na 8. května. 

Nejdříve ti starší s dospěláky šli do lesa na hůl-
ky na opékání a ti mladší byli v sokolovně, kde jsme 
hráli různé hry a zkoušeli i náročné cvičební prvky, 
a pak jsme si nachystali posezení vedle hasičárny 
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a začalo velké učení a zkoušení z hasičské teorie. 
Toto nám připravila členka našeho SDH Karolína 
Dohnalová, která studuje průmyslovou školu v Hra-
nicích, obor požární ochrana. Její přednáška byla 
velmi zajímavá a poučná nejen pro děti. Závěrečný 
test, kdy si každý vylosoval otázku, prověřil znalosti 
dětí. 

Pak jsme si opekli špekáčky, hráli různé hry, a pro-
tože se začalo šeřit, tak ti odvážní vyrazili na noční 
procházku nahoru na kopec k pomníku. Nakonec až 
na rodiče, kteří „museli“ hlídat oheň, šly všechny dě-

ti, i když některé měly slzy strachu na krajíčku, tak to 
zvládly a radost po návratu byla velká.

Ráno, hlavně díky nespavcům, byl budíček již 
v 6 hodin, a proto nás možná někteří obyvatelé vi-
děli již o půl sedmé na rozcvičce a procházce Vese-
líčkem. Protože počasí bylo přímo ukázkové, vyjeli 
jsme na první letošní trénink s vodou do sokolské 
zahrady. Vše se podařilo, jak mělo, děti mají spous-
tu zážitků a doufám, že si vše zopakujeme.

Monika Štenglová,
SDh Veselíčko

ZbROjNIce DO NOVÉhO kAbáTU. Dobrovolní hasiči čistili střechu zbrojnice. Díky projektu z MAS Mo-
ravská brána se brzy obnoví fasáda a vymění se okna, rýny, plechy a zřejmě i krytina střechy.
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Výsledky rybářských závodů – LUKAVEC 2013
Český rybářský svaz, místní organizace Lipník 

nad Bečvou uspořádala ve dnech 27. dubna pro do-
spělé a 28. dubna pro mládež do 15 let rybářské zá-
vody na revíru 1A Lukavec ve Veselíčku. 

Dospělí:
Účast 65 závodníků, z toho 2 ženy. 30 závodníků 

neulovilo žádnou rybu. 35 závodníků bylo úspěšných.
Muži:
1. místo: VÁŇA Radomír – 918 bodů 
2. místo: KROČA Jiří – 736 bodů
3. místo: DECOL Damier – 683 bodů

Ženy:
ŠTRAUSOVÁ Martina – získala 71bodů
Největšího kapra ulovil František David – 52 cm. 

Jinou největší rybu ulovil Slanina Zdeněk – úhoř 48 
cm. Celkem bylo uloveno na závodech dospělých, 
kromě jiných ryb, 16 kaprů.

Mládež do 15 let:
Účast 40 mladých rybářů, z toho 8 dívek (v minu-

lém roce se zúčastnilo 30 mladých rybářů. 32 závod-
níků bylo úspěšných a 8 závodníků neulovilo žád-
nou rybu.
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Cyklovýlet na Ranč mustang se vydařil
V rámci dvou souběžných akcí, Dnů Moravské 

brány a Zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva, pořá-
dalo město Lipník nad Bečvou v sobotu 27. dubna cy-
klovýlet do Veselíčka na Ranč Mustang a zpět. Téměř 
letní slunečné počasí bylo jako stvořené pro cyklový-
let, a tak se cyklističtí nadšenci i koloběžkáři začali po 
poledni sjíždět k lipenskému skateparku. Zde je již če-
kala usměvavá víla Tilinka, která měla pro sportovce 
připravené malé překvapení v podobě reflexního pří-
věsku s logem Cyklostezky Bečva. Z přívěsku měly 
radost především děti, které se s vílou i rády vyfotily. 
Mnozí účastníci cyklovýletu i náhodně projíždějící 
cyklisté uvítali mobilní turistické informační centrum, 
které poskytovalo kromě informací i propagační ma-
teriály, především pak mapy.

Hodinu po poledni víla Tilinka odstartovala první 
část cyklovýletu vedoucí na Ranč Mustang, kde byl 
připraven doprovodný program. Mnozí využili mož-
nost projet se na koni nebo povozit se v bryčce. Jíz-
da na koni se líbila hlavně dětem, které si ji velice 
rády i zopakovaly. Zkušení jezdci předvedli techni-
ku westernového ježdění, kterou obecenstvo s ob-
divem sledovalo.

Víla Tilinka a starosta M. Přikryl u mobilního TIC. Jízda v bryčce byla na ranči velkým lákadlem.

Atmosféra na ranči byla velice příjemná, děti se 
zabavily, téměř všichni účastníci využili možnosti ob-
čerstvení a posezení na sluníčku, aby načerpali ener-
gii pro další úsek výletu. Trasa pokračovala přes Dol-
ní Újezd, Bohuslávky a Loučku do areálu Střediska 
volného času v Lipníku, kde byl od patnácti hodin 
připraven zábavný a doprovodný program pro všech-
ny. K poslechu i tanci hrála skupina GEMBAND, mno-
zí vyzkoušeli také venkovní posilovací hřiště, nechali 
si na tělo namalovat pomocí barev a třpytek hezký 
obrázek, či nafouknout si balónek. Moc pěkná byla 
i ukázka agility. Vůně opékaných špekáčků lákala do 
tábora skautů z Lipenské dvojky, kteří poctivě udržo-
vali oheň. Na SVČ se k nám připojili i sportovní nad-
šenci z Hranic, Přerova a Tovačova, kteří svým výle-
tem taktéž zahájili provoz na Cyklostezce Bečva.

Sobotní odpoledne se opravdu vydařilo, a tak 
nezbývá než poděkovat všem účastníkům cyklovýle-
tu, organizátorům a pomocníkům z Ranče Mustang 
Veselíčko za přípravu pěkného a zajímavého pro-
gramu, SVČ a skautům z Lipenské dvojky.

Text a foto: jitka Ihraczká
(převzato z Lipenských listů)

Dny moravské brány a zahájení sezony na cyklostezce Bečva

1. místo: Mareček Milan – 792 bodů
2. místo: PÍRKOVÁ Zuzana – 759 bodů 
3. místo: NAVRÁTILOVÁ Kristýna – 573 bodů
Největšího kapra ulovil Nakielny František a Ma-

lý Dominik – 53 cm. Největší jinou rybu ulovil Zají-
ček Michal – úhoř 41 cm.

Děkujeme sponzorům a také všem, kteří se na 
této akci podíleli. Do dalších let přejeme našim ry-
bářkám a rybářům hodně úlovků.

„Petrův zdar!“
Výbor MO čRS

v Lipníku nad bečvou
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Děti pracují s hlínou a tvoří v keramické dílně

TJ Sokol uspořádal v sobotu 
25. května již 25. ročník Pochodu 
Veselíčskými lesy. Prezentace i cíl 
byl v areálu sokolské zahrady. Star-
tovné pro děti činilo 10 Kč a 20 Kč 
pro dospělé. Trasy byly 5 a 15 km. 

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Veselíčko pozval všechny členy 
k účasti na mimořádné valné hromadě, která se uskutečnila ve čtvrtek 
20. června v klubovně mysliveckého sdružení. Důvodem ke svolání by-
lo projednání budoucího rozvoje sportovního areálu ve spolupráci 
s Obcí Veselíčko. O celé věci bude jednat zastupitelstvo obce v září.

Celkem pět letních zábav se skupi-
nou Forum II se uskuteční ve spor-
tovním areálu Sokolská zahrada.
SDH: 14. června 2013
TJ Sokol: 28. června 2013
TJ Sokol: 26. července 2013
SDH: 16. srpna 2013
TJ Sokol: 6. září 2013

Více informací na:
http://forumprerov.wz.cz/

Sokolská zahrada – Letní zábavy – Forum ii

mimořádná valná hromada sokolů

TJ Sokol – Pochod 
Veselíčskými lesy
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Na začátku byl nápad, vznik neformální skupi-
ny při DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko a vytvoření projektu 
FITPARK. Z programu Mládež v akci jsme díky to-
muto projektu získali grant ve výši 5000 Euro. Pro-
gram Mládež v akci je iniciativou EU, která podpo-
ruje mobilitu a mimoškolní vzdělávání mladých lidí 
a pracovníků s mládeží napříč celým světem. Nefor-
mální skupina při DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko vznikla za 
podpory Kouče z vlastní iniciativy a tvořivosti. Tvoři-
lo ji 5 chlapců z DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko, zákonný zá-
stupce a podporující Kouč. Do vlastních aktivit pro-
jektu se zapojili všichni chlapci umístění v době tr-
vání projektu v DDŠ Veselíčko.

Hlavním cílem projektu bylo neformálním vzdělá-
váním, při realizaci aktivit, rozvíjet osobnost všech za-
pojených dětí. A to se nám podařilo. Všichni účastníci 
tak získali možnost naučit se novým věcem, posilovat 
své volní úsilí, spolupracovat se svými vrstevníky i s 
pedagogy. Odměnou všem byla radost z vykonané 

Slavnostní otevření FiTPARKu v dětském domově
práce a snad i pocit vlastní úspěšnosti. Podařila se 
nám vzájemná spolupráce a zapojení celé komunity 
do pracovních aktivit, získání nových zkušeností, pro-
žitek radostí i překážek při realizaci aktivit i překoná-
vání sebe sama při posilování volního úsilí. Na konci 
projektu stojí nejen hmatatelná věc – malý sportovní 
areál pro všechny, kteří si chtějí zacvičit, zasportovat, 
ale i radost z dokončeného díla, z podařené práce, 
která bude sloužit nejen mladým lidem, dnes umístě-
ným v našem zařízení, ale i v následujících letech.

Naše velké poděkování patří našim sponzorům, 
kteří finančně přispěli k realizaci projektu. Děkuje-
me firmě Colmex s.r.o. za sponzorský dar ve formě 
finančního přípěvku při stanovení ceny strojů. Dě-
kujeme majiteli firmy PRESBETON Drahotuše, s.r.o. 
p. Jiřímu Spurnému za hmotný sponzorský dar ve 
formě zámkové dlažby. Děkujeme společnosti Ce-
ment Hranice, a.s. za finanční příspěvek.

DDŠ Veselíčko
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Na Pastvisko se vrátil obrázek sv. Aloise. V pá-
tek 21. června, v den, který je podle církevního ka-
lendáře svátkem tohoto světce, došlo i na jeho po-
svěcení. Slavnostního aktu se ujal farář Pavel No-
vobilský. Při této příležitosti se sešly na tři desítky 
občanů.

Podle pamětníků stával obrázek s portrétem svět-
ce pod lipami u dnešního ranče odedávna. Míjeli jej 
kolemjdoucí, kteří chodili polní cestou do Oseka nad 
Bečvou na mše do kostela. Před dvaceti lety však pa-
mátku zničily povětrnostní vlivy, padající větve a ne-
dostatečná údržba.

Obnovy a navrácení obrázku na místo se ujali 
Jaromír Skopal a Aleš Bém. Skopal použil k vymalo-
vání světce na plechový podklad jako předlohu pů-
vodní obrázek, Bém zase obstaral u stolaře Stani-
slava Dohnala ve Staměřicích dřevěný sloup s členi-

V pátek 10. května 2013 odpoledne ozdobily li-
penské náměstí desítky naleštěných babiček motorek 
a dědečků automobilů, vyrobených do roku 1939. Pá-
teční nesoutěžní exhibice s doprovodným programem 
poskytla divákům možnost pořádně si prohlédnout 
vzácná vozidla a dovědět se o nich něco zajímavého.

V 17 hodin zahájili 16. ročník Helfštýnského 
okruhu starosta Miloslav Přikryl a předseda hlavního 
pořadatele AMK Oldtimer Club Helfštýn Jiří Zemá-
nek. Následovala recesní projížďka předválečných 

na Pastvisku se světil opravený obrázek sv. Aloise

16. helfštýnský okruh přilákal auto i moto veterány

tým rámem. Na ocelovém držáku u paty sloupu jsou 
iniciály A-B (Aleš Bém) a vročení 2013.

„Díky oběma zachráncům máme v obci o jednu 
pěknou památku víc. Za to, že vrátili sv. Aloise na Pas-
tvisko, jim patří veřejné uznání a díkuvzdání,“ řekl 
Antonín Hučín, který se slavnostního svěcení účastnil. 
„Snad se podobné obnovy dočká i kříž u obecního 
úřadu, který je již taktéž poznamenán časem a hrozí 
jeho zřícení,“ dodal Hučín.

Svatý Alois z Gonzagy byl členem jezuitského řádu, 
zemřel v pouhých 23 letech na mor, když sám pomá-
hal nakaženým. Je patronem mládeže, uctíván jako 
přímluvce proti moru a očním chorobám. Nejčastěji je 
zobrazen jako člen jezuitského řádu v typické sutaně 
a rochetě. Jeho atributy jsou lebka, krucifix a lilie. Jako 
člen šlechtického rodu je oděn do knížecího šatu.

Zdroj: Antonín hučín, www.wikipedia.org

jízdních kol s jezdci v dobovém oblečení. Hned poté 
začaly komentované spanilé jízdy veteránů městem.

Závod 16. Helfštýnského okruhu odstartoval 
z Lipníka n. B. v sobotu 11. května v 9 hodin. Ani vy-
trvalý déšť neodradil milovníky starých strojů, kteří 
zaplnili náměstí a tleskali účastníkům závodu až do 
odjezdu posledního vozidla v 10 hodin. Trasa závo-
du měřila cca 100 km, vedla čtyřiceti obcemi (mezi 
nimi bylo i Veselíčko) a končilana hradě Helfštýn, 
kam první vozidla dorazila odpoledne.
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„Na startu se objeví na sto dvacet různých typů 
vozidel a motocyklů, kritéria jejich výběru jsou ale 
přísnější než na jiných akcích. Podmínkou je účast 
strojů s datem výroby do roku 1939. Bude se oprav-
du na co dívat, účast bude totiž mezinárodní. Přihlá-
silo se nám šest aut z rakouského klubu, dorazí ale 
také Poláci, Maďaři, Holanďani a možná i Francouzi. 
Chtěli jsme sem tentokrát natáhnout evropskou sbě-
ratelskou špičku. Návštěvníci se tedy můžou těšit na 

unikátní automobily značky Buggati, Maxvell, Mas-
mey, Hispano Suisa, Bentley nebo Rolls-royce. Z mo-
tocyklů nebudou chybět legendární Harley-Davidson, 
Indian, Puch, Excelsior nebo Omega. Zajímavostí je, 
že se na Helfštýnském okruhu sejdou majitelé před-
válečných čtyřválcových motocyklů, což je opravdu 
rarita. Přihlásilo se nám i několik dámských posádek, 
takže návštěvníci můžou obdivovat i kočky na motor-
kách,“ sliboval pořadatel Jiří Zemánek. bp

mistr Uherek přišel před 50 lety na Veselíčko
V letošním roce si připomínáme 50 let od pří-

chodu významné osobnosti naší obce akademické-
ho malíře pana Richarda Uherka na Veselíčko.

Mistr Uherek, jak jsme jej oslovovali, se narodil 
27. dubna 1900 v Holešově. Po absolvování gymná-
zia a obchodní školy v Brně se stal úředníkem. Od 
počátku dvacátých let jezdil se svým starším bratrem 
Rudolfem do Jugoslávie. Jaderské moře, tamní kraji-
na jej okouzlila. Při jedné studijní cestě na ostrov 
Korčula se setkal s Václavem Špalou, které se jeho 
práce velmi líbila, což dodalo Richardovi sebevědo-
mí a tak se přihlásil na Akademii výtvarných umění 
do Prahy. Studoval krajinomalbu v oddělení prof. 
Otakara Nejedlého. Po ukončení studia v roce 1930 
měl svůj ateliér v Praze, odkud podnikal časté cesty 
na Korsiku, do Paříže, Benátek, Říma, Neapole a ce-
lé řady dalších měst převážně v Řecku, ale hlavně do 
Jugoslávského Dubrovníku, Splitu, Sarajeva aj. 

V roce 1932 se usadil v Přerově, kde měl svůj 
ateliér ve Wilsonově ulici. V roce 1963 se odstěhoval 
na Veselíčko. V roce 1974 po těžké nemoci zemřel 
v hranické nemocnici. Pohřben byl 4. dubna 1974 na 
veselíčském hřbitově. 

Mistr Uherek byl členem Spolku umělců mo-
ravskoslezských „Aleš“ a později Českého svazu 

výtvarných umění. Jeho díla jsou zastoupena v řa-
dě galerií, soukromých sbírkách, nejen u nás, ale 
i v USA, Austrálii, Izraeli, převážně však v zemích 
bývalé Jugoslávie.

Svými díly překročil rámec našeho regionu a prá-
vem je uznáván. Nezapomínal na svůj domov. Ma-
loval zátiší, kytice, intimně blízké, hanácké roviny, 
valašské kopce, Pobečví s jeho obyvateli, zvláště 
s dětmi.

S jeho díly jsme se mohli potěšit na celé řadě vý-
stav např. v Brně, Holešově, Č. Budějovicích, Praze, 
Prostějově, Zlíně aj. Byl to vážená spoluobčan, je-
muž jsme vděčni za prezentaci naší obce Veselíčka. 

Antonín hučín

Vzpomínka
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Lidé kradou ledacos. Ať už jsou 
to kapesní krádeže, nebo menší 
krádeže v obchodech, vždycky mají nějaký pro zlo-
děje logický důvod. Dnes jsem se dozvěděl, že z bu-
dovy naší mateřské školky zmizela cedule s nápi-
sem MATEŘSKÁ ŠKOLA. Začínám uvažovat o logice 
těchto krádeží. Ptám se sám sebe, zda je v tomto 
státě taková bída, neboť o tom, že by zde měly ce-
dule nějakou zvláštní hodnotu, značně pochybuji. 
Pětiletá holčička, která kolem školky odpoledne 
projížděla na kole, viděla pána, „který šroubová-
kem něco s cedulí dělal…“ Takže se to stalo za bí-
lého dne. To je skutečně nepochopitelné.

V čem tedy tyto krádeže spočívají? Nejspíš v hlou-
posti a omezenosti lidí. Uvědomuji si ten nepoměr 
cen mezi prodejem cedule ve sběrně železa a ceně 
zakázky na zcela novou ceduli. Rozdíl je opravdu pro-
pastný. Ve sběrně dostane zloděj maximálně 300 ko-
run, zatímco dovoz, grafika a veškerá zbylá práce s ce-
dulí novou se pohybuje v řádech tisíců.

Po bližším zamyšlení si říkám, že to nejsou kráde-
že nijak neobvyklé a i při řádění vandalů jsou cedule 
také často středem zájmu. Ať už je nějakým způso-
bem vypáčí ze země, pokřiví, poškrábou nebo je po-
znamenají grafity, vždy jde o docela závažné poško-
zení, které ovšem vzniklo během chvilky.

Důvodem takovýchto přečinů samozřejmě není 
pouze chudoba, nýbrž i jakási touha po adrenalinu, 
či zviditelnění sebe sama. Anebo za tím vším stojí ja-
císi „sběratelé“, kteří tyto cedule nebo jiné takové-
hle předměty kradou pro „zvelebení“ svého domo-
va. Nebylo to jednou, kdy jsem viděl stěny garáží 
„vylepšené“ všemožnými cedulemi nebo značkami 
aut. Majitelé těchto prostor si snad ani neuvědomu-
jí, kolik jejich koníček obce nebo majitele vozů dra-
hých značek stojí. Nebo jim právě tato myšlenka na 
čísi škodu činí radost?

Říká se tomu „drobné krádeže“. Ty se většinou 
policii ani nehlásí. „Co by udělali? Nic,“ slyšíte roz-
čilené a k tomu kompetentní osoby, které mají ško-
dy po vandalech napravit. „A pak máme dělat na-
učnou stezku,“ zlobí se už teď starosta, který se 
svým týmem nadšenců chystá texty pro velké infor-
mační cedule. Co s nimi bude? Snad jen hodně prá-
ce na nich a hodně peněz, které budou stát. Třeba 

udělají někomu radost. Třeba si v nich někdo počte. 
A třeba někoho potěší, že bude tím prvním, kdo je 
poškrábe, poláme, nebo na ně napíše nějaký „inte-
ligentní“ vzkaz dalším kolemjdoucím… pŠ

Problém plechových cedulí

Plavba mezi Odrou a Dunajem 
je stále živý sen

Zamyšlení

Názor

První projekty na průplavní spojení mezi Duna-
jem a Odrou vznikly již v 15. století! V roce 1653 se 
moravští stavové usnesli na splavnění řeky Moravy 
a jejím propojení s Odrou. Projekt Ing. Rochuse 
Dortleuthena sice získal od císaře Josefa II. výsadbu 
plavby na Moravě. Jeho projekt byl však zatlačen 
do pozadí stavbou Ferdinandovy železnice – sever-
ní dráhy – spojující Vídeň a Krakov. 

V 18. století se v Brně ustanovila společnost pro 
vybudování průplavu spojujícího řeky Moravu, Bečvu, 
Odru a Nisu. Počátkem 30. let došlo k oživení myšlen-
ky na vybudování průplavu Odra-Labe-Dunaj. Po vál-
ce v roce 1945 došlo k úpravě projektu. Významných 
změn doznal také úsek mezi Přerovem a Hranicemi. 

Do dnešních dnů bylo vysloveno mnoho pro i pro-
ti. Ekologové, ekonomové i politi předkládají nejrůz-
nější námitky. Faktem zůstává, že průplav O-L-D je 
stále živý, neboť evropské vodní křižovatce česká ces-
ta chybí. Je otázkou času, kdy se začne o tomto díle 
opět seriózně jednat. Výstavba dálnice mezi Přero-
vem a Lipníkem byla již zahájena. Snad se dnešní ge-
nerace dočká i výstavby průplavu.

V deníku Nové Přerovsko z března 2010 se k této 
problematice vyjádřil primátor města Přerova p. Jiří 
Lajtoch. Po vybudování průplavu by se Přerov stal je-
dinečným, významným, logistickým, centrem ve střed-
ní Evropě. V jeho realizaci věří. Antonín hučín
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Tipy na akce v okolí:
20. 7.: XXI. hRADNí báL. Náhled do doby Petra Voka z Rožmberka. Celodenní program, kostýmovaný 
průvod, divadelní a hudební vystoupení, poetické pásmo a mnoho dalšího.
26. 7. – 28. 7.: SVATOjAkUbSkÉ hODY. Bohatý třídenní program pro všechny generace v Meditační 
zahradě, na zámeckém nádvoří, v galerii Konírna a na náměstí TGM. Hlavním hostem kapela MŇáGA 
A ŽĎORp. Podrobný program na webu města a facebooku. Pořádá SVČ.
24. 8. – 25. 8.: heFAISTON. Již XXXII. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Výstava ex-
ponátů, kovářské soutěže, promítání na II. nádvoří, ukázky kovářské tvorby na 10 pracovištích a mnoho 
dalšího. Sobota 9 – 18 hodin, neděle 9 – 14 hodin. Po oba dny zajištěna kyvadlová autobusová doprava 
z Lipníka n. B. a zpět. Autovláček bude jezdit pouze do Týna n. B.
30. 8.: kONec pRáZDNIN S pOháDkOU. Divadlo Tramtárie Olomouc přiváží pohádku O pRAčLOVíč-
kOVI. Začátek v 16.30 hodin, vstup zdarma, areál SVČ Komenského sady. Za nepříznivého počasí sál SVČ.
14. 9.: DNY eVROpSkÉhO DěDIcTVí. „Lipenské parky a zahrady“ – 150 let střešní zahrady. V rámci 
Dnů evropského dědictví otevřené památky, prohlídky města, bohatý doprovodný kulturní program, noční 
komentované prohlídky lipenských parků a zahrad s překvapením.

VeSeLíčSkÉ NOVINkY – Zpracovali: Tomáš Šulák a Adéla Giblová. Šest-
advacáté číslo vychází v červenci 2013. Své příspěvky do dalšího čísla může-
te zaslat do září elektronicky na adresy adela.giblova@obec-veselicko.cz 
a tomas.sulak@obec-veselicko.cz. Registrační číslo: MK ČR E 12652. VN 27 
vyjdou do konce září 2013. Zlom a tisk: O. Havlík, tel. 774 724 774.

Plán akcí ve Veselíčku: červenec – prosinec 2013
Datum Akce Místo pořadatel
Pá 26. 7. Letní zábava Sokolská zahrada TJ Sokol
Pá 16. 8. Letní zábava Sokolská zahrada SDH
So 31. 8. Rozloučení s prázdninami Sokolská zahrada SDH
St 4. 9. Zastupitelstvo obce Veselíčko (7/2013) OÚ Obec
Pá 6. 9. Letní zábava Sokolská zahrada TJ Sokol
(?) říjen hubertova jízda Ranč Mustang Veselíčko, les RMV
St 9. 10. Zastupitelstvo obce Veselíčko (8/2013) OÚ Obec
Pá 5. 10. hodová veselice KD KDR
So 19. 10. Honební společenstvo myslivna MS Veselíčko
říjen Nohejbalový turnaj Sokolská zahrada TJ Sokol
So 26. 10. podzimní slavnost Tupec – zámek KDR, ČZS aj.
St 6. 11. Zastupitelstvo obce Veselíčko (9/2013) OÚ Obec
Pá 15. 11. Setkání důchodců KD Tupec Obec
So 16. 11. Záhorská veselice KD Tupec Záhoří, o. s.
(?) 23. 11. Zájezd do Polska TJ Sokol
So 30. 11. Vánoční jarmark KD Tupec KDR
Po 18. 11. Finanční výbor (rozpočet) OÚ Obec
St 4. 12. Zastupitelstvo obce Veselíčko (10/2013) OÚ Obec
So 7. 12. Mikulášské odpoledne KD Tupec TJ Sokol
Čt 12. 12. Vánoční zpívání u zámku a rozsvícení 

vánočního stromku
Zámek, OÚ Obec + spolky

So 21. 12. Vánoční vycházka les TJ Sokol
29. 12. Mezisváteční pejskování les Lenka Pokorná
Út 31. 12. Silvestrovské oslavy u památníku Napoleonský památník Obec, SDH
Jedná se o předpokládané termíny. Např. jednání zastupitelstva se může dle aktuálních okolností posunout. 
Změnit se mohou i termíny některých dalších akcí.


