
ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE – č. 27 – PODZIM 2013 (neprodejné)

Vážení čtenáři Veselíčských novinek,
rád bych vás touto cestou pozdravil a představil ně-
které aktivity, které se za poslední půlrok v obci 
uskutečnily a také plány do budoucna.

Povedlo se nám například dokončit opravu zdi 
v jižní části zámeckého parku, o který se v průběhu 
celého roku staráme. Pomohli nám k tomu kromě 
pracovníků obce i zaměstnanci na veřejně prospěš-
né práce. Park potřebuje neustálou údržbu i obno-
vu a francouzská zahrada má například nové kon-
strukce na popínavé růže. Investice do zdi v parku 
byla v roce 2013 finančně největší.

Pokračování na straně 2

Mladí pro venkov. Letní festival pro oživení venkova na Záhoří přilákal návštěvníky všech generací. No-
vinkou byly folklorní a taneční soubory.
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Obec Veselíčko má po půl roce navrhování, pří-
prav podkladů, konzultací grafiky a programování no-
vé webové stránky, které jsme spustili 1. září. Najde-
te je tak jako nyní na adrese www.obec-veselicko.cz. 
Spuštění nových webových stránek obce předcháze-
lo vyhodnocení těch stávajících, které byly na mnoha 
místech statické a již nepřehledné. Aktualizovali jsme 
všechny informace o obci a vytvořili např. fotoarchivy 
všech kulturních památek, přírodních zajímavostí apod.

V základní struktuře nových webových stránek 
obce jsou klíčové rubriky:
– Pro turisty
– Pro občany
– Život v obci
– Samospráva
– Organizace a Spolky

Veselíčko má nové webové stránky
a přístup na elektronický geoportál

Na hlavním levém panelu je to rubrika „Nejbližší 
události v obci“, kde budeme formou časového ka-
lendáře prezentovat nadcházející akce v obci.

Neméně důležitou je rubrika „Aktuality“, kde se 
objeví všechny nové příspěvky postupně podle času 
vložené na web, včetně dokumentů ke stažení aj. Ty-
to příspěvky budou doprovázet fotografie, tak jak je 
tomu u tradičních zpravodajských portálů.

Z hlavní stránky je potom možno navštívit „Geo-
portál“, kde najdete v interaktivní mapě všechny po-
třebné informace od nahlížení na pozemky, jejich 
vlastníky až po vedení sítí (vodovod, kanalizace, plyn, 
veřejné osvětlení). V této mapě by měl být zaveden ta-
ké po schválení nový územní plán tak, aby měl kdoko-
liv možnost nahlížet na typ využití pozemku (stavební 
parcela, rekreace, veřejná stavba, biokoridor apod.)

Pokračování ze strany 1

Projednali jsme a schválili po dvou letech nový 
územní plán obce. Není to sice na první pohled vi-
ditelná akce, ale je důležitá pro další rozvoj. Stejně 
tak máme zcela nové moderní webové stránky, kte-
ré se pravidelně aktualizují.

Zpracovali jsme a podali osm žádostí o dotaci 
a uspěli s pěti projekty, díky nimž jsme získali asi čty-
ři miliony korun, jedním milionem se podílíme na 
spolufinancování. Muzeum Záhoří přispěje k plno-
barevnosti života a zajistí uchování kulturního dě-
dictví a dokumentů o životě historie obce pro další 
generace. Pomohli jsme SDH s projektem obnovy 
hasičské zbrojnice, v rámci projektu Obec v zeleni / 
Zeleň v obci vysadíme novou zeleň kolem cest při 
příjezdech do obce, v okolí hřbitova, v jižní části Tup-
ce, u hasičárny a u lomu. Vznikne Hraběnčina nauč-
ná stezka s 25 zastaveními a infotabulemi o zají-
mavostech obce s posezením. Restauruje se socha 
sv. Aloise.

A naopak – neuspěli jsme s projektem „Revitali-
zace venkovské návsi v Tupci“, jejíž součástí byla au-
tobusová čekárna. Tu jsme nakonec postavili z vlast-
ních zdrojů a je dobře, že se konečně nahradila ne-
pěkná rezavá čekárna a příjezd do obce je nyní na 
první pohled vlídnější.

Pokročili jsme v modernizaci mateřské školy – le-
tos je nová podlaha na chodbách, příští rok by mě-
la následovat obnova kuchyně a podlah v obou 
učebnách. Podáme i projekt na nový nábytek a her-
ní prvky, součástí projektu bude i žádost na vybave-
ní pro keramickou dílnu a hernu v budově radnice. 
Pokud uspějeme, budeme rádi, jestli ne, zkusíme to 
zase další rok.

Podali jsme projekt „Oslava zeleně na úpatí 
Oderských vrchů – zázemí pro podporu cestovního 
ruchu v zámeckém parku ve Veselíčku“. Ten je za-
měřený na vybudování chodníků v jižní části parku, 
výstavbu glorietu (altánu) na tzv. růžovém palouku 
a venkovního pódia. Vše bude doprovázeno malými 
tabulkami s popisem názvů stromů jako naučná 
stezka parkem. Finišujeme také s projektem na vy-
budování kompostárny na uzavřené skládce, kde se 
bude ukládat tráva z parku a další biologický odpad 
z obce. Následný kompost pak bude zdarma k dis-
pozici pro obyvatele.

V roce 2014 hodlá obec, kromě již zmíněných 
projektů, prodloužit chodník k hospodě U kovárny, 
obnovit vstupní dveře a WC v kulturním domě, pod-
lahy a obložení v kuchyni školky a vybudovat komu-
nitní centrum pro spolky a semináře v patře budovy 
obecního úřadu.

Je ovšem potřeba také myslet do budoucna 
a v souladu s tím zpracovat plán komplexního řeše-
ní odkanalizování obce, projektovou dokumentaci 
cyklostezek do Dolního Újezda a do Oseka nad Beč-
vou, pomoc s bytovou výstavbou dle územního plá-
nu obce. Tyto plány a dokumentace bude nutné na-
chystat pro možnost získání dotací v příštím pláno-
vacím období EU a na to musíme být připraveni.

V roce 2014 nás čeká jeden významný mezník, 
kromě tradičních akcí se uskuteční oslavy 100 let 
SDH a sjezd rodáků (21. a 22. června) – sobota bu-
de patřit prezentaci spolků a institucí v obci, neděle 
hasičům. K této příležitosti připravujeme vydání pu-
blikace o historii obce a obnovu sochy sv. Floriana.

V rámci „vnějších vztahů“ se obec jako člen Mi-
kroregionu Lipensko zapojí do projektu meziobec-
ní spolupráce „Obce sobě“ a do přípravy strategie 
MAS Moravská brána 2014 – 2020 „Společně v po-
hybu“. Tyto aktivity na poli evropských dotací dáva-
jí šanci pro financování projektů i naší obce a našich 
spolků. Proto je potřeba se tomu věnovat aktivně 
a být v centru dění.

Vážení občané, chtěl bych na tomto čestném mís-
tě posledního odstavce poděkovat všem aktivním li-
dem v obci a zástupcům místních spolků za to, že po-
řádají akce pro své spoluobčany a návštěvníky z re-
gionu. Vím, že organizovat a následně připravit 
společenskou, kulturní či sportovní akci znamená 
spoustu práce, času, přemýšlení i improvizace v neče-
kaných situacích. Vše se přitom děje v kompetencích 
dobrovolníků, kteří přípravám, konání i následnému 
úklidu věnují svůj volný čas a síly a jejich jedinou od-
měnou jsou radostné reakce ostatních spoluobčanů. 
Za to je třeba jen děkovat, neboť právě tyto akce utvá-
řejí život v naší obci a ukazují, že ve Veselíčku to žije 
teď již v každé roční době. Takové působení navenek 
dává vesnici přívětivou tvář a sympatický charakter.

Přeji vám ze srdce příjemné Vánoce, více času na 
své blízké a šťastný nový rok!

tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko

http://www.obec-veselicko.cz


stRaNa 4 tÉMa tÉMa stRaNa 5

Z hlavní stránky je možno se také dostat na 
„Živé snímky z webkamery“ a prohlížet si například 
aktuální počasí pohledem na francouzskou zahra-
du zámeckého parku nebo dětské hřiště u obecní-
ho úřadu.

Ve spodní liště jsou pak k dispozici rubriky 
„Hlášení rozhlasu“, kde chceme pravidelné zveřej-
ňovat všechna hlášení rozhlasu, „Dokumenty ke sta-
žení“ (postupně zařazované dokumenty) a „News-
letter“ pro vaše přihlášení k odběru e-mailového 
zpravodaje.

Zvlášť bych chtěl upozornit na rubriku „Fotoga-
lerie“ (v sekci Život v obci), kde jsou fotografie ze 

společenských, kulturních a sportovních akcí v ob-
ci, a která bude ještě postupně doplněna o fotoga-
lerie z minulých let. Stejně tak je nově zřízena rub-
rika „Videogalerie“ (zde budou filmy z Napoleon-
ských slavností 2012 či Skřítkování 2013. Postupně 
bychom zde rádi zařadili i starší videa či filmy.) Fot-
ky z akcí jsou pak upoutávány i na hlavní stránce 
v rubrice „Nejnovější foto“.

Na samotném spodním patře jsou pak odkazy 
na webové stránky: Olomouckého kraje a organiza-
cí, jejichž je obec členem – Spolku pro obnovu ven-
kova, Sdružení místních samospráv, Mikroregionu 
Lipensko a MAS Moravská brána.

SEKCE A RUBRIKY

V sekci „Pro turisty“ najdete „Základní infor-
mace“ o obci a rubriky „Historie / Foto obce / Kul-
turní památky / Přírodní zajímavosti / Služby v obci / 
Webkamery a Mapy“.

V sekci „Pro občany“ jsou rubriky „Hlášení roz-
hlasu / Komunální odpad / Místní poplatky / Vyhláš-
ky a nařízení / Služby v obci / Služby v okolí / Jízdní řá-
dy a Kariéra“.

Rubrika „Služby v obci“ je společná pro sekce 
Pro turisty i Pro občany a najdete v ní informace 
o otevíracích dobách a kontakty na prodejny potra-

vin, pohostinství, služby lékařů, pošty, knihovny, ka-
deřnictví apod.

V sekci „Život v obci“ najdete rubriky „Aktua-
lity / Akce a události / Fotogalerie / Videogalerie / Ve-
selíčské novinky a Publikace“.

V sekci „samospráva“ najdete rubriky „Zastu-
pitelstvo (včetně zápisů z jednání) / Komise a výbory 
/ Volby / Informace pro spolky / Základní dokumen-
ty obce / Projekty a dotace / Veřejné zakázky a výbě-
rová řízení / Profil zadavatele a Úřední deska“.

V sekci „organizace a spolky“ najdete infor-
mace o Mateřské škole / Dětském domově se ško-
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lou / Knihovně; dále o spolcích: Sbor dobrovolných 
hasičů / Záhoří, o. s. / TJ Sokol Veselíčko / FC Veslo / 
Svaz zahrádkářů / Myslivecké sdružení / Rybářské 
sdružení / Pěvecký sbor Radost / Ranč Mustang Ve-
selíčko. Poslední částí jsou komise obce Klub pro dě-
ti a rodiče / Klub důchodců / Sdružení hudebníků.

U každé organizace nebo spolku jsou uvedeny 
základní kontakty, odkazy na jejich webové stránky 
nebo kapitola „Aktuality“, kde je možno doplňovat 
informace o činnosti spolku, organizace či komise ty 
se zároveň objeví na hlavním panelu hlavní stránky 
„Aktuality“. Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko ve spolupráci 

s Obcí Veselíčko a dodavatelskou firmou na podzim ob-
novili hasičskou zbrojnici. Vyměnila se okna, dveře, 
vstupní vrata, okapy, oplechování a nový nátěr získala 
i nová venkovní fasáda. Nad rámec plánovaného pro-
jektu nechala obec vyměnit i krytinu střechy a v patře 
se položily nové podlahy. Hasiči zase například opravi-
li vnitřní omítky a vytvořili nové WC u klubovny. Projekt 
„SDH Veselíčko: Obnova zbojnice k výročí 100 let za-
ložení“ získal podporu v Programu rozvoje venkova 
LEADER IV.1.2. prostřednictvím MAS Moravská brána 
ve výši 200 tisíc korun. Dodatečné náklady byly oproti 
plánu vyšší, nicméně hasičárna je nyní jako nová. tsu

Obnova hasičské zbrojnice k výročí 100 let SDH
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Výběr ze zápisů a usnesení Zastupitelstva obce Veselíčko
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ZoV 7/2013 (středa 4. 9. 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 6/2013
Výběr kontrol akcí:
–  Znovupodání aktualizovaného projektu „Revi-

talizace venkovské návsi v Tupci – místní části 
obce Veselíčko“ do poslední výzvy ROP Střední 
Morava 2.3.1. Fyzická revitalizace území do no-
vé výzvy ROP StM č. 45.

–  Pracovní skupina ve složení A. Giblová, A. Paná-
ková, P. Suchánek prověřila nájemní smlouvy by-
tů na Veselíčko č. p. 7. Pasporty bytů sepsány. 
Připravuje se zpráva. Zajistí se kontrola komínů 
obecních bytů. (foto)

–  Řešení umístění kamer na přístupových cestách 
do obce z důvodu bezpečnosti a po předchozí do-
mluvě s PČR

–  Řešení skácení suchých stromů v zámeckém parku. 
Stromy skáceny. Na podzim se vysadí nové. (foto)

–  Provedena zakázka na obnovu podlahy v mateř-
ské škole dle nabídky Lukáše Kuchrýka. (foto)

–  Provedena zakázka na vybudování veřejného 
osvětlení Na podvesní louce dle nabídky Zdeň-
ka Béma. (foto)

–  Řešení projektu do OPŽP na vybudování kom-
postárny na místě uzavřené skládky ve Veselíč-
ku a jeho průběžná realizace s partnery. Zpraco-
vává se analýza toku odpadů a žádost do OPŽP. 
Zahájeno řízení ke stavebnímu povolení.

–  Předání příspěvku pro TJ Sokol Veselíčko na akci 
„Dětské herní prvky v sokolské zahradě“ ve výši 
65. tisíc Kč s podmínkou zajištění zpřístupnění 
pro využití veřejností. Provedeno. (foto)

–  Předání symbolického příspěvku ve výši 5.000 Kč 
na pomoc k obnově zaplavené obce Veselíčko 
u Milevska. Přišel děkovný dopis a námět na se-
tkání zástupců obcí. Pozvání zástupců Veselíček 
na sjezd rodáků 2014.

ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 6/2013.

3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Provedena rekonstrukce kamenné zdi v zámec-

kém parku, několik kontrolních dnů, návštěv 
a konzultací (foto, celkové vyúčtování v samo-
statném bodě)

–  Výstavba čekárny v Tupci (foto)
–  Rekonstrukce podlahy v Mateřské škole (foto)
–  Obnova kapličky v Tupci (foto)
–  Nové urnové hroby na hřbitově (foto)
–  Zpráva z činnosti pracovníků obce a VPP
–  Letní zábavy – celkem klid
–  Přidělení obecního bytu v č. p. 7 na základě 

výběrového řízení č. 28. Přihlásil se 1 zájemce, 
p. Zavadilová.

–  Řešení územního plánu obce (IRI, LnB, KÚOK – 
problém kanál D-O-L)

–  Návrh jízdního řádu pro nové období: 
žádost o přímý spoj Veselíčko – Olomouc

–  Nové koše u zastávek v obci
–  Umístění nového kontejneru na textil u knihovny
–  Řešení reklamace spodního bazénu v zámec-

kém parku, firma provedla opravu
–  Řešení bydlení p. Hajdy
–  Zahájeno jednání o územním plánu Radvanice
–  Digitální povodňový plán ORP LnB
–  Práce na přípravě ISRÚ MAS Moravská brána 

„Společně v pohybu“
–  Příprava Zpravodaje MAS MB. Zpravodaj bude 

distribuován do všech domácností
–  Možnost zapojení do projetu SMO – spoluprá-

ce v rámci společenství obcí
–  Projekt SMS na podobné téma (financování ma-

nažera MAS)
–  Zpracovány smlouvy k rozeslání mezi obcí a vlast-

níky nemovitostí k využívání kanalizace
3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
8. 6. Sportovní hry MR Lipensko, Jezernice
10. 6. Účast na besedě v Hranicích 
– „Přímá volba starostů“ (projekt SPALO)
11. 6. Valná hromada MAS Moravská brána
14. 6. Letní zábava SDH



stRaNa 12 iNFoRMaCe Z oBCe iNFoRMaCe Z oBCe stRaNa 13

4. 9. Jednání s projektovým manažerem o pro-
jektech Revitalizace venkovské návsi v Tupci do 
ROP StM (uzávěrka 12. 9.) a kompostárně (zatím 
nevyhlášeno, ale bude tzv. kontinuální výzva)
4. 9. Jednání výboru NKV 2013
4. 9. ZOV

4) Prezentace dlouhodobějších aktivit:
a) Nové webové stránky obce a geoportál
B) Hraběnčina naučná stezka
C) obnova hasičské zbrojnice
A)  Prezentace webu a geoportálu na dataprojekto-

ru a plátně. Starosta prezentoval strukturu no-
vých webových stránek obce. Jednotlivé rubriky 
(Pro turisty, Pro občany, Život v obci, Samosprá-
va, Organizace a Spolky), dále také rubriku Nej-
bližší události – kde bychom chtěli prezentovat 
zejména akce v obci, Aktuality – kde se objeví 
všechny nové příspěvky vložené na web, včetně 
dokumentů ke stažení aj, dále také rubrika Do-
kumenty ke stažení a Newstletter – Pro přihláše-
ní k odběru e-mailového zpravodaje a také Hlá-
šení rozhlasu – zejména na žádost občanů z dů-
vodů, že neslyší nebo nerozumí online hlášení 
– pravidelné zveřejňování všech hlášení. 
Námět L. Pospíšila na chybějící kontaktní formu-
lář pro zasílání námětů a připomínek. Případně 
zda nezřídit veřejnou diskuzi? Podobný formulář 
byl na starých stránkách.

B)  Jednání Záhoří, o.s. o doladění aktivit projektu. 
Bude vypsáno VŘ na realizátora akce. Starosta 
prezentoval místa 25 plánovaných zastavení, kde 
budou osázeny infocedule s tématy (9 velkých dře-
věných tabulí 150x100 cm, 15 malých dřevěných 
tabulí (60x100 cm), 2 velké kovové cedule v par-
ku). K zastavením na 10 místech budou postave-
ny lavičky s opěradlem, na 1 místě bude posezení 
z kulatiny, na 2 místech budou stojany na kola. 
Součástí projektu je také vydání publikace – turi-
stického průvodce po památkách a zajímavostech 
v obci.

C)  Jednání s SDH Veselíčko. Je připravena výzva k vy-
psání výběrového řízení dle parametrů schválené-
ho projektu.
ZOV bere na vědomí informace o webových strán-
kách, geoportálu, projektu HNS a obnově hasič-
ské zbrojnice.

15. 6. Svatba v ZP Veselíčko, Záhorské slavnosti 
v LnB
17. 6. Jednání s lékařem p. Vyšinským u p. Hajdy
20. 6. Schůze TJ Sokol
21. 6. Jednání ke kompostárně
22. 6. Svatba Veselíčko
24. 6. Krajský sněm SMS, Olomouc
25. 6. Setkání mikroregionů Olomouckého kraje, 
Dřevohostice
26. 6. Jednání ORP Lipník n. B.
28. 6. Letní zábava – TJ Sokol
3. 7. Jednání MAS MB k projektu Centra sociál-
ních inovací
4. 7. a 29. 7. Řešení geoportálu PostGeo
6. 7. Festival Mladí pro venkov
8. 7. Jednání k VO se sousedy na Podvesní louce
12. 7. Jednání k přípravě strategie MAS MB
15. 7. Veřejné projednávání strategie MAS MB se 
zástupci V-P-N z města LnB
16. 7. Schůze SPOV ČR, Praha
17. 7. Předsednictvo SPOV OK a jednání k přípra-
vě NK Venkov 2013, Olomouc
17. 7. Výběrové řízení č. 26
23. 7. VH SPOV OK, Majetín
26. 7. Vyhlášení Vesnice roku OK 2013, Hradčany
26. 7. Jednání Záhoří, o. s. k HNS
27. 7. Hody Lipník n. B.
30. 7. Jednání se zástupci NPÚ k parku apod. 
30. 7. ÚRR, řešení nové strategie Olomouckého 
kraje 2014 – 2020
31. 7. Kontrola finančního úřadu na dotaci OPŽP 
– park
1. 8. Řešení územního plánu s IRI a OSR MěÚ 
LnB, řešení připomínek KÚOK
5. 8. AK projektů v 5. výzvě MAS MB
14. 8. Jednání KS MAS OK, Olomouc
16. 8. Letní zábava – SDH
20. 8. Stavební řízení, pp. Mlčoch-Dohnal
20. 8. Řešení nového Kanalizačního řádu obce 
s projektantem
25. 8. III. dožínky MAS Moravská brána, Soběchleby
28. – 31. 8. Země živitelka, České Budějovice
31. 8. Loučení s prázdninami, povedená akce
1. 9. Hody v Pavlovicích
2. 9. Zahájení školního roku v Oseku n. B.
3. 9. Jednání s SDH o projektu obnovy hasičárny

Největší investiční akcí obce byla v roce 2013 hava-
rijní oprava jižní kamenné zdi v zámeckém parku. 
Vzhledem k nižším nákladům byla vytvořena z tzv. 
gabionových sítí. Novou zeď postavila firma Sisko. 

Novou zděnou zastávku v Tupci, která nahradila ne-
vzhlednou kovovou, postavila firma Lukáše Kuchrýka
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5)  stanovisko tj sokol Veselíčko k možnosti 
modernizace sokolské zahrady

Na základě jednání mezi zástupci obce a TJ Sokol Ve-
selíčko (17. 1. 2013) a jednání zastupitelstva Obce Ve-
selíčko (6. 2. 2013) byl zaslán dopis (27. 2. 2013) s žá-
dostí o písemné vyjádření k následujícím návrhům, 
které by se týkaly modernizace výletiště a sportovního 
areálu Sokolská zahrada, resp. dotčených pozemků 
z dotačních zdrojů. Obec navrhla nejprve zafinancová-
ní zpracování projektové dokumentace na moderniza-
ci kulturně-sportovního areálu. Nabídla tyto možnosti:
A) Převod pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Veselíčko 
na Obec Veselíčko – zda ano, a za jakých podmínek
B) Prodej pozemků ve vlastnictví TJ Sokol Obci Ve-
selíčko – zda, ano a za jakých podmínek
C) Vytvoření společné neziskové organizace TJ Sokol 
Veselíčko a Obce Veselíčko, do které by TJ Sokol vložil 
pozemky a majetek a Obec Veselíčko novou investici 
na modernizaci areálu (kulturní, sportovní společen-
ské zázemí) včetně přípravy projektové dokumentace.
Následně se uskutečnila výroční Valná hromada 
TJ Sokol (16. 3. 2013), kde bylo navrženo shromáž-
dění mimořádné VH TJ Sokol (20. 6. 2013).
Písemné vyjádření (26. 6. 2013) k návrhům ZOV ve 
věci modernizace výletiště a sportovního areálu So-
kolská zahrada zní (výtah):
MVH schválila návrh spolupracovat s Obcí Veselíčko 
na realizaci záměru vybudování víceúčelového hřiš-
tě na parc. č. 945/15, v případě realizace tohoto zá-
měru možnost převodu části dotčeného pozemku 
ve výměře odpovídajícím potřebám výstavby sporto-
viště se zřízením věcného břemene pro TJ Sokol.
MVH TJ Sokol se zúčastnili zastupitelé Šulák, Goge-
la, Suchánek a Motyka.
K celé věci se vedla diskuse. Starosta na závěr disku-
se uvedl, že zájem na modernizaci současného spor-
toviště v Sokolské zahradě je, předpokládala se však 
modernizaci celého kulturně-sportovního areálu. Bu-
dou se sledovat dotační výzvy v období 2014–2020. 
ZOV bere na vědomí informaci TJ Sokol.

6) informace z jednání finančního výboru
Předseda FV p. D. Giblová seznámila přítomné s pro-
gramem jednání FV, které se konalo 27. 8. 2013:
1) Projednávání rozpočtového opatření 5/2013
2) Zhodnocení marketingového průzkumu na úvěr 
obce

3) Úvěr pro financování projektů z dotací – seznam 
schválených dotací.
ZOV bere na vědomí informaci z jednání finančního 
výboru.

7) Rozpočtové opatření 5/2013
Předloženo písemně. Projednáno ve finančním výboru.
Příjmy: daně, dotace, pronájmy, svoz TKO, činnost 
místní správy – celkem 358.401 Kč
Výdaje:
1. navýšen oddíl § 3322 – zachování a obnova kul-
turních památek o 250 000 Kč
konstrukce na popínavé růže (60.000 Kč)
oprava kamenné zdi:
Sisko – 433.188 Kč (I. etapa), 575.043 Kč (II. eta-
pa), vícepráce: 7.357 Kč – rozebrání stávajícího plo-
tu, 26.368 Kč – prodloužení zdi o 3 metry oproti 
plánu; 42.600 Kč – L. Pospíšil, nájem dotčeného po-
zemku pro realizaci havarijní opravy zdi, 30.000 Kč 
– J. Lorenc stavební dozor.
doprovodné akce mimo vlastní zeď: oprava kanaliza-
ce (park – Lorencová) – 62.324 Kč, zřízení kanalizač-
ní šachty u zámecké zdi ze strany parku – 26.954 Kč
2. navýšen oddíl § 3745 – péče a vzhled obce o 800 
tisíc Kč – výdaje na chodníky a prostranství u Kovárny
Navýšené výdaje byly vykompenzovány přesunem z ji-
ných plánovaných aktivit (veřejné osvětlení, oprava 
silnic, oprava kulturního domu) do výše 358.401 Kč.
Předsedkyně finančního výboru upozornila, že na jed-
nání ZOV se nemusí řešit nájemní smlouvy (v souladu 

se zákonem o obcích). ZOV může navrhnout, zda bu-
de projednávat všechny nájemní smlouvy, nebo jen do 
určité výše, např. do 50 tis. Kč, nebo žádné. V případě 
jakýkoliv nesrovnalostí, nejasností apod., bude staros-
ta na jednání ZOV nájemní smlouvy předkládat k hla-
sování, netýká se např. nájemních smluv bytů apod.
7A) ZOV schvaluje rozpočtové opatření 5/2013
7B) ZOV schvaluje ponechání uzavírání nájemních 
smluv v pravomoci starosty obce v souladu se záko-
nem o obcích.

8)  Krátkodobý úvěr (na základě marketingo-
vého průzkumu č. 27 mezi bankami)

Vyhlášen marketingový průzkum, osloveno 6 bank, 
4 podaly nabídku. Projednáno ve finančním výboru. 
Nejvýhodnější se jeví nabídky Komerční banky a Čes-
ké spořitelny.
8A) ZOV schvaluje přijetí krátkodobého úvěru na 
předfinancování realizace projektů z dotačních zdro-
jů EU. Úvěr by měl být splacen do září 2014, kdy by 
měly být projekty proplaceny z dotací.
8B) ZOV pověřuje starostu dojednat nejvýhodnější 
podmínky a podrobnosti úvěru s KB, nebo ČS.

9)  Výsledky výběrového řízení č. 26 na rekon-
strukci chodníku kolem kovárny

17. 7. se uskutečnilo jednání VK, která vybrala do-
davatele ze 4 uchazečů. Vítězem Všeobecná staveb-
ní Přerov, spol. s r.o., nabídková cena 725.877 Kč. 
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit ve sta-

Obnovená kaple Františka Serafinského v Tupci zís-
kala nové barvy Tři suché vzrostlé stromy v zámeckém parku musela pokácet odborná stromolezecká firma
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ZoV 8/2013 (středa 9. 10. 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. Lehnerta a L. Pospíšila.

2) Kontrola usnesení 7/2013
K bodu 16) ZOV bere na vědomí předložené infor-
mace. 
Paní Muchová na jednání dne 9. 10. 2013 uvedla: 
že je majitelkou pozemků parcel. č. 949/1 (945/8, 
resp. 950/9 a 945/14, přes kterou jsou svedeny pře-
pady ze septiků od stávajících 11 RD (splašková vo-
da) a dešťové vody. V minulosti zde protékala „čis-
tá“ voda, v současnosti zde stéká „zakalená a za-
páchající“ voda. Majitelka zde má ovocné stromy 
a situace je čím dál horší; zápach aj. Požadováno 
okamžité řešení této situace. Návrh řešení např. for-
mou zatrubnění, aby se „splašky“ ze všech RD ne-
vylévaly u p. Muchové na zahradě, nebo jiný způsob 
čištění odpadní vod.
Paní Muchová dodá výpis z KN, a doklad vlastnictví 
tohoto pozemku.
Jedná se část stávající jednotné kanalizace, která je 
svedena přes pozemek p. Muchové, kde vyúsťuje 
v otevřený příkop o délce 130 m mezi pozemky 
950/9 a 945/14.
ZOV souhlasí s oslovením obyvatel domů, kteří jsou 
napojeni na „kanalizaci“, která protéká pozemkem 
paní Muchové, aby prokázali způsob čištění odpad-
ních vod, případně zřízení ČOV nebo jímek. Násled-
ně bude uvedeno další možné řešení. 
Obec prověří napojení stávajících RD do této kana-
lizace. Buď se jedná o dešťovou kanalizaci, kde ne-
mohou být svedeny splaškové vody z RD a nebo se 
jedná o jednotnou kanalizaci, odvádějící společně 
splaškové a dešťové vody.
A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 7/2013.
B) ZOV schvaluje upřesnění usnesení 3/2013 ve zně-
ní: ZOV schvaluje financování projektu „Revitalizace 
venkovské návsi v Tupci“ z vlastních zdrojů minimál-
ně v hodnotě 30% celkových nákladů a následné za-
jištění udržitelnosti minimálně po dobu 5 let.“
C) ZOV pověřuje starostu prověřit možné vypouštění 
odpadních vod, přes pozemky parc. č. 945/8 a 950/8.

novené době stavební povolení, musela být odvo-
lána již přidělená dotace z POV OK 2013 ve výši 
300.000 Kč. Navržena realizace nového chodníku 
kolem kovárny z vlastních zdrojů obce dle výsledků 
výběrového řízení. Akce začne po vydání stavebního 
povolení (podzim 2013, nebo jaro 2014).
ZOV schvaluje realizaci projektu nového chodníku 
kolem kovárny (dle projektové dokumentace) z vlast-
ních zdrojů obce dle výsledků výběrového řízení.

10)  Vyhlášení výběrového řízení č. 29 
na vytvoření Muzea Záhoří (PRV)

Projekt podpořen z MAS Moravská brána v opatření 
PRV IV.1.2. V části objektu Na Kovárně začaly vyklí-
zecí stavební práce. Je připravena výzva k vypsání vý-
běrového řízení dle parametrů schváleného projek-
tu. Projekt má 3 typy aktivit, na které je možné vy-
psat samostatné marketingové průzkumy a výběrová 
řízení: propagační akce, stavební práce, vnitřní vyba-
vení. Výběrová komise: 25. září 2013, složení: T. Šu-
lák, P. Suchánek, J. Gogela, J. Motyka, L. Pospíšil.
Návrh p. Suchánka na zrušení záměru prodat objekt 
Hospody na Kovárně, na parc. KN st. 59 v k. ú. Ve-
selíčko u Lipníka nad Bečvou.
10A) ZOV schvaluje zrušit záměr prodat objekt Hos-
pody na Kovárně, na parc. KN st. 59 v k. ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou.
10B) ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
vytvoření Muzea Záhoří dle návrhu výzvy.
10C) ZOV jmenuje výběrovou komisi ve složení T. Šu-
lák, P. Suchánek, J. Gogela, J. Motyka, L. Pospíšil.

11)  Vyhlášení výběrového řízení č. 30 
na realizaci projektů podpořených 
v oPŽP „obec v zeleni (extravilán) 
a „Zeleň v obci (intravilán)“

Starosta seznámil přítomné s Rozhodnutím o schvá-
lení dotací. Nyní je potřeba podepsat smlouvu a vy-
psat VŘ.
Je potřeba řešit skácení stromů a využití dřeva. Ná-
vrh na vypsání otevřené aukce pro obyvatele, aby 
se přihlásili k odběru dřeva ze stromů, které se ma-
jí kácet.
11A) ZOV schvaluje přijetí dotace na realizaci pro-
jektů „Obec v zeleni“ a „Zeleň v obci“ z OPŽP.
11B) ZOV schvaluje vypsání výběrového řízení na obě 
akce dle pravidel programu OPŽP.

11C) ZOV schvaluje výběrovou komisi ve složení 
T. Šulák, A. Giblová, A. Panáková, P. Suchánek, J. Mo-
tyka, J. Gogela, L. Pospíšil.
11D) ZOV schvaluje vyhlášení aukce pro obyvatele ob-
ce pro zužitkování dřevní hmoty z vytěženého dřeva.

12)  Zámecký park – konstrukce na popínavé 
růže

Doporučení projektanta (nyní pracovníka NPÚ Olo-
mouc) k zajištění konstrukcí popínavých růží do fran-
couzské zahrady – mezipatro schodiště.
ZOV schvaluje nákup speciálních konstrukcí na popí-
navé růže do francouzské zahrady do výše 70. tis. Kč 
dle předložené nabídky.

13)  Dotace ministerstva kultury na rekonstruk-
ci sochy sv. aloise u zámku

MK prostřednictvím ORP schválili dotaci ve výši 
31.000 Kč. Musí se dořešit letos. Je to nižší částka, 
než bylo žádáno a rozpočet je vyšší. Starosta prově-
ří cenovou nabídku předkládanou na jaře při podání 
žádosti o dotaci.
ZOV schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR 
ve výši 31.000 Kč na restaurování sochy Sv. Aloise 
u zámku.

14)  Žádost o koupi části pozemku ve vlast-
nictví obce p. č. 415/1 v tupci

ZOV schvaluje vyhlášení záměru prodat část pozem-
ku ve vlastnictví obce p. č. 415/1 v Tupci.

15) Chodníky na Podvesní louce
Informace o jednání s Mlčochovými, Dohnalem, ČEZ 
apod. Informace o možnosti vybudování chodníků na 
Podvesní louce směrem k Sokolské zahradě. ZOV be-
re na vědomí informaci o možnosti vybudování chod-
níků na Podvesní louce směrem k Sokolské zahradě.

16) Různé
–  Pozemek 1491 bude nabídnut ke koupi. Navrže-

ná cena ÚZSVM je 101.110 Kč.
–  Pozemek 1336 aj. např. v Tupci. Žádosti o sběr 

ovoce na pozemcích v majetku obce.
–  Upozornění p. Muchové na zapáchající kanali-

zační vpusť na parcele 950/8.
ZOV bere na vědomí předložené informace.

ZOV ukončeno v 21.00 hodin.

Restaurování sochy sv. Aloise při vstupu do zámku 
provádí René Tikal s kolegy. Obec získala dotaci mi-
nisterstva kultury.
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3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Převzetí stavby VO na Podvesní louce
–  Dokončení akce obnovy zámecké zdi
–  Rekonstrukce hasičárny
–  Vyklizení horní části „kovárny“
–  Vyřazení knihovního fondu
–  Zpráva z činnosti pracovníků obce a VPP. Mož-

nost prodloužení VPP pro jednoho pracovníka 
i přes zimní období – Evě Schrammové. 

–  Práce na přípravě ISRÚ MAS Moravská brána 
„Společně v pohybu“

–  Možnost zapojení do projektu SMO – spolu-
práce v rámci společenství obcí

–  Zpracovány smlouvy k rozeslání mezi obcí 
a vlastníky nemovitostí k využívání kanalizace

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
6. 9. Jednání k novému vodovodu, jednání s ban-
kou
6. 9. Letní zábava – TJS
11. 9. Energie pod kontrolou, o.p.s. (řešení ener-
gií od roku 2015)
11. 9. Místní šetření u p. Muchové
12. 9. Odevzdání projektu do ROP StM 2.3.1. 
FRÚ
12. 9. Jednání ke strategii MAS MB
14. 9. Luhačovice, vyhlášení SVR 2013
14. 9. Bazárek v KDT, první akce podzimu
15. 9. Hody, Osek n. B.
16. 9. Jednání k prezentaci a logu MŠV
16. 9. Návštěva Jeseníku n. O. – Vesnice roku 
2013
18. 9. Výbor NKV 2013
18. 9. Cirkus v sokolské zahradě
19. 9. Studijní cesta MR Lipensko (za obec 4 
účastníci)
25. 9. Audit MRL
25. 9. Rada MAS Moravská brána
27. 9. Jednání MAS OK, Olomouc
28. 9. Nebezpečný odpad / Nohejbalový turnaj v 
Sokolské zahradě
30. 9. Řešení projektu SDH
1. 10. Schůze SPOV OK … 18. 2. bude VH SPOV 
OK na Veselíčku v KD v Tupci

1. – 3. 10. Národní konference VENKOV 2013, 
Hranice, propagace obce
5. 10. Hubertova jízda, RMV
5. 10. Hodová veselice, Tupec
6. 10. Hody na návsi v Tupci
8. 10. Jednání MAS MB k financování 2014–2015
9. 10. ZOV
ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivi-
tách od posledního jednání ZOV.

4)  informace o stavu zpracování nového 
územního plánu obce

Veřejné projednání územního plánu obce bude 23. 10. 
od 16 hodin v KDT v Tupci. Starosta informoval o ak-
tuální verzi.
ZOV bere na vědomí informace o stavu zpracování 
nového územního plánu obce a termínu veřejného 
projednání.

 5)  Záměr prodat pozemek ve vlastnictví 
obce p. č. 415/1 v tupci

Vypsán záměr prodat pozemek. Záměr prodat byl vy-
věšen. Přihlásil se p. Blažek.
ZOV schvaluje prodej dílu „G“ dle geometrického 
plánu č. 159-28/2013 na parcele č. 415/1 o výměře 
60 m2 manželům Billovým a Blažkovým za 1710,– Kč 
dle provedeného znaleckého posudku.

 6)  Projekt obce do Programu podpory kultury 
a památkové péče v olomouckém kraji 2014 
(restaurování soch sv. Floriana sv. josefa)

OK vypsal PPKPP na rok 2014. Má 3 dotační tituly.
a) Obnova kulturních památek (v minulosti podpoře-
ny kašny a schodiště, nepodpořena zeď) 50% dotace.
b) Obnova staveb drobné architektury místního vý-
znamu (zde obec ještě nežádala). 50% dotace
Existuje návrh na restaurování soch sv. Floriana a sv. 
Josefa do OKP, nebo sv. Floriana do OSDA. Dotace 
max. do výše 50 tis. Kč.
Na restaurování všech soch je vydáno závazné sta-
novisko odd. památkové péče MěÚ LnB.
A) ZOV schvaluje podání projektu na restaurování 
sochy sv. Floriana do Programu podpory kultury a pa-
mátkové péče Olomouckého kraje 2014.
B) ZOV pověřuje starostu vybrat restaurátora na re-
alizaci akce do výše 120.000 Kč.
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7)  Projekt obce do Programu obnovy a rozvo-
je venkova MMR 2014, Dt4 (obnova kaplí 
Panny Marie na Zámeckém kopci a kaple 
sv. jana Nepomuckého na Vicinově)

Ministr pro místní rozvoj informoval o záměru obno-
vy DT4 v PORV. Zde jsme v roce 2012 uspěli s restau-
rováním 5 křížů v obci. V roce 2013 DT vypsán nebyl. 
(Dříve bývala dotace max. 400 tis. a 70% dotace / 
172 tis. vlastní zdroje)
ZOV schvaluje přípravu a podání projektu na obnovu 
kaplí Panny Marie na Zámeckém kopci, kaple sv. Ja-
na na Vicinově, zvoničky u hasičské zbrojnice a kříže 
u obecního úřadu do Programu obnovy a rozvoje ven-
kova 2014, DT4 Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb v obci.

 8)  Projekt obce do Programu obnovy a rozvo-
je venkova MMR 2014, Dt2 (příprava pro-
jektu na modernizaci vybavení Mateřské 
školy ve Veselíčku)

V PORV MMR by měl být tradičně vypsán DT2 Pod-
pora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 
v obci. Dříve jsme uspěli s hřištěm u MŠ a hřištěm u OÚ. 
V letech 2012 a 2013 jsme podporu nezískali. Nabízí 
se modernizace vybavení MŠ. Podmínkou je zapojení 
rodičů a dětí, jak by si to představovali. Je možno i ná-
vazná venkovní akce. Nebo propojení vybavení MŠ 
a vybavení kluboven a dílen na OÚ, něco jako „Z ma-
teřské školky do komunitní školy“. (Obvyklá dotace 
max. 400 tis. a 70% dotace. / 172 tis. vlastní zdroje)

ZOV schvaluje přípravu a podání projektu na obno-
vu vybavení mateřské školy a kluboven spolků v bu-
dově obecního úřadu do Programu obnovy a rozvo-
je venkova 2014, DT2 Podpora zapojení dětí a mlá-
deže do komunitního života v obci.

9) Dary pro MŠ Veselíčko
MŠ získává dary od sponzorů i rodičů dětí. Jedná se 
o Decro Bzenec – věcný dar dveře hlavního vchodu, 
Medcentrum Lipník nad Bečvou, p. Jiří Pulzer.
Návrh MŠ na uzavření MŠ v době zimních prázdnin: 
23. 12. – 5. 1. (6 pracovních dnů)
A) ZOV schvaluje přijetí darů pro MŠ Veselíčko.
B) ZOV bere na vědomí možnost uzavření MŠ v do-
bě zimních prázdnin.

10)  Žádost o vybudování inženýrských sítí (vo-
dovod, kanalizace, plyn) v části „Za lomem“

Žádost – předložena písemně. Vodovod + infrastruk-
tura + osvětlení

Nové podlahy a obložení na chodbě mateřské školy přes léto postavila firma Lukáše Kuchrýka
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ZoV 9/2013 (středa 16. 11. 2013, oÚ Veselíčko)

1)  schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

1A) Usnesení:
Doplnění programu o body: 9B) Návrh rozpočtové-
ho výhledu 2015–2020; 12) schválení územního 
plánu, přesune se na 13) Různé.
ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Panákovou a ově-
řovateli zápisu J. Gogelu a D. Giblovou.

2) Kontrola usnesení 8/2013
2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 8/2013.
Paní Muchová doložila vlastnictví na pozemky č. 945/4, 
950/9 výpis ze dne 31. 10. 2013.
2B) ZOV pověřuje starostu vedením jednání ve věci 
řešení odpadních vod s odborem životního prostře-
dí MěÚ LnB.
2C) ZOV pověřuje starostu zaslat písemnou žádost 
a. s. Podzámčí o nutnosti písemného upozornění při 
pracích na poli, omezujících provoz, a dále o nutnos-
ti dodržovat bezpečnost (viz. silniční řád).

3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Rekonstrukce hasičárny – práce navíc střecha 

cca 49 tis. Kč, podlahy v klubovně cca 35 tis. Kč, 
vnitřní omítky, nové WC, materiál a vybavení apod. 
platilo SDH z vlastních zdrojů – cca 40 tis. Kč

–  Řešení aktualizace projektu v zámeckém parku
–  Řešení zapojení do projektu SMO – spoluprá-

ce v rámci společenství obcí
–  Konzultace vodovod „Za lomem“
–  Revize plynových zařízení, výměna bojlerů v č. p. 7 

Černochová, Zavadilová – Masař
–  Vyřazení knihovního fondu

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
9. 10. Řešení turistické destinace Moravská brá-
na-Lipensko-Záhoří-Hranicko-Podhostýnsko, 
Veselíčko
10. 10. Stavební opravy (Hučín, Kolek) – šetření 
na místě
12. 10. Bernhauer – KDT
14. 10. Nabídka Sitta Olomouc

14. 10. VH DSO MRL, 13.00 v LnB … doplnění 
stanov
14. 10. Volební komise
15. 10. Nabídka výměny dveří na KD v Tupci
18. 10. Návštěva kompostárny Horní Moštěnice
19. 10. Pecha – KDT
19. 10. Honební společenstvo
18. – 20. 10. Velkoobjemový odpad
21. 10. a 24. 10. Konzultace s lékařem Vyšinským 
a zajištění hospitalizace pro p. Hajdu
21. 10. Třídní schůzky v MŠ, 15.30 (noví skřítko-
vé pro nové děti)
21. 10. Jednání Kulturní komise – plán akcí 2014 
/ PPS / Informace o sjezdu rodáků a oslavách 
SDH / Silvestr apod.
23. 10: Veřejné projednávání nového územního 
plánu obce, 16.00, KD Tupec
25. 10. Jednání k projektům spolupráce a vyhlá-
šení VŘ na manažera MAS MB, LnB
25. – 26. 10. Mimořádné parlamentní volby
26. 10. – Podzimní slavnost – akce KDR – pove-
dená
29. 10. Vyhlášeno VŘ na manažera MAS MB
30. 10. VPP (smlouva prodloužena p. Schrammo-
vé do konce roku 2013, od 2014 změny VPP) / 
Řešení parku s architektem Obenausem
31. 10. Katastrální úřad – podklady pro kom-
postárnu, odvodnění Muchová
1. 11. Beseda s archeology, myslivna – povede-
ná akce
4. 11. Katastrální úřad Přerov – garáže, kompostár-
na, odvodnění, ČOV, nutnost zajištění právníka ke 
konzultaci smluv
5. 11. Den malých obcí, Praha / Jednání SPOV ČR 
Praha – Plány rozvoje obce
6. 11. ZOV
ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivi-
tách od posledního jednání ZOV.

4) Rozpočtové opatření 6/2013
ZOV schvaluje rozpočtové opatření 6/2013 v před-
loženém provedení.

5)  Územní působnost Mas Moravská brána 
na období 2014–2020

Příprava strategie MAS na období 2014–2020. 
Usnesení je nutné kvůli tzv. standardům – připrave-
nost MAS řešit strategii a dotační programy.

P. Gogela uvedl, že dříve byl vypracován projekt na 
vodovod od „Střelnice“ po Vicinov.
Připomínka p. Lehnerta – v podpisové části jsou 
jména obyvatel chat z oblasti, která není určena pro 
trvalé bydlení dle platného územního plánu obce, 
a nemají pro tuto petici žádnou váhu.
Starosta zmínil, že vodovod by vedl také přes Vici-
nov, kde je více lidí s TP.
Návrh, aby starosta sjednal schůzku ve věci, zda VaK 
podpoří zrealizovat vodovod v těchto lokalitách a jeho 
financování. Poté bude potřeba připravit rozpočet akce.
10A) ZOV bere na vědomí žádost o vybudování in-
ženýrských sítí a osvětlení v lokalitě „Za lomem“.
10B) ZOV pověřuje starosta jednat s vedením VaK 
o možnosti realizace a financování výstavby vodo-
vodu v lokalitě Za lomem a na Vicinově.

11) Různé
A) Plán schvalování rozpočtu akcí 2013
Starosta informoval, že na příštím jednání ZOV před-
loží vyhodnocení plnění akcí dle plánu za rok 2013.
Vyzve obyvatele, aby podávali náměty na aktivity na 
rok 2014 do 31. 10. 4. 11. bude připraven a sesta-
ven návrh rozpočtu na rok 2014 ve finančním výbo-
ru na základě námětů aktivit. 6. 11. bude návrh roz-
počtu projednán v ZOV a poté vyvěšen na ÚD a EÚD. 
4. 12. schválení rozpočtu v ZOV
B) Objížďka Horecko – v roce 2014 povede objízd-
ná trasa přes Veselíčko, ZOV souhlasí za předpokla-
du návrhu p. Lehnerta, že na požívané komunikaci 
bude provedeno obroušení
C) ROP VIS – Veřejná infrastruktura a služby cestov-
ního ruchu – možnost vybudování cesty jako nauč-
né stezky v zámeckém parku
D) Požadavek p. Lehnerta – zajistit neznečisťování 
komunikací v katastru obce Veselíčko jednáním s pří-
slušnými nájemci polních pozemků.
11A) ZOV bere na vědomí informace starosty o plá-
nu aktivit a rozpočtu.
11B) ZOV bere na vědomí informaci o plánované 
objížďce Horecka přes Veselíčko.
11C) ZOV bere na vědomí informaci o možnosti po-
dání projektu na vybudování cesty jako naučné stez-
ky v zámeckém parku.
11D) ZOV pověřuje starostu jednat ve věci stížnosti 
na znečištění komunikací po ukončení prací na poli.

ZOV ukončeno v 21.15 hodin.

Zámecký park prochází průběžnou údržbou i obno-
vou – pečlivě se seče, natřelo se zábradlí u rybníka 
a instalovaly se konstrukce na popínavé růže



iNFoRMaCe Z oBCe stRaNa 23

Do plánu aktivit zahrnuto řešení problematiky kana-
lizace v MŠ – napojení na kanalizaci (poslední šach-
ta), kanalizaci v další části Tupce řešit samostatně 
(např. kořenová čistička, aj).
Písemně předložena aktualizace plnění Plánu obno-
vy a rozvoje Obce Veselíčko pro rok 2014 s výhle-
dem na období 2015–2020 jako podklad pro roz-
počtový výhled 2015–2020.

8A) ZOV bere na vědomí vyhodnocení plánu akcí za 
rok 2013 a náměty obyvatel.
8B) ZOV schvaluje Plán aktivit a investic pro rozpo-
čet Obce Veselíčko na rok 2014 se stanovením pri-
orit s tím, že akce budou realizovány dle finančních 
možností obce. Viz příloha
8C) ZOV schvaluje aktualizaci Plánu obnovy a roz-
voje Obce Veselíčko pro rok 2014 s výhledem akti-
vit a investic na období 2015–2020 jako podklad 
pro rozpočtový výhled 2015–2020. Viz příloha
8D) ZOV schvaluje rozpočtový výhled na období 
2015–2020.

9) Návrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu projednán ve finančním výboru 
a předložen písemně na jednání.
Návrh rozpočtového výhledu 2015–2020 projed-
nán ve finančním výboru a předložen na jednání.
Návrhy budou vyvěšeny na EÚD, PÚD a webu obce, 
je možno je do příštího ZOV připomínkovat. Schva-
lovat se bude na jednání ZOV 4. 12. 2013.
ZOV bere na vědomí, po úpravách finančním výbo-
rem, předložený návrh rozpočtu. FV bylo doporuče-
no snížit rozpočet na straně příjmů a výdajů o část-
ku 1.200.000, jelikož není známa výše zůstatku za 
rok 2013. Částka plánovaných příjmů a výdajů ve 
výši 1.200.000 Kč bude navržena v lednu roku 2014 
jako rozpočtové opatření a posílena kapitola 3745, 
tř. 6. ZOV souhlasí s vyvěšením rozpočtu na rok 2014. 
Viz příloha.

10)  Projekt naučné stezky (zaokruhování chod-
níku, mobiliář aj.) v zámeckém parku do 
RoP střední Morava 3.2. Veřejná infra-
struktura a služby – Cestovní ruch

Jednání s projektantem parku p. Obenausem na ak-
tualizaci dokumentace z roku 2006 o nové prvky.
Jednání se zpracovatelem žádosti – Hranickou roz-
vojovou agenturou o šancích projektu k podpoře.
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Akce je možností, jak prostřednictvím cestovního 
ruchu s odkazem na kulturní dědictví realizovat za-
okruhování a propojení stezky parkem. Aktivity: Vy-
budování dvou ramen chodníku, glorietu, informač-
ní tabulky k jednotlivým stromům, mobiliáře a vybu-
dování pódia.
ZOV schvaluje podání projektu naučné stezky v zá-
meckém parku do ROP Střední Morava 3.2. Veřejná 
infrastruktura a služby – Cestovní ruch včetně zajiš-
tění všech nutných povinných příloh k žádosti.

11)  Dohoda o provozování kanalizace mezi 
obcemi Veselíčko a osek nad Bečvou

11A) ZOV bere na vědomí předložený návrh Obce 
Osek nad Bečvou na provozování kanalizace mezi 
obcemi Veselíčko a Osek.
11B) ZOV pověřuje starostu obce řešit komplexně 
odkanalizování obce prostřednictvím a) výběru zpra-
covatele a aktualizací kanalizačního řádu, b) výběru 
zpracovatele a zpracování studie alternativních ře-
šení odkanalizování všech částí obce a jeho finan-
cování.

12) schválení územního plánu obce
O stavu zpracování územního plánu se několikrát 
informovalo. Dne 23. října se uskutečnilo závěrečné 
veřejné projednávání. Do stanovené lhůty se nikdo 
neozval a pořizovatel ÚP (MěÚ LnB) vydal pokyn pro 
možnost schválení.
12A) ZOV schvaluje nový územní plán obce.
12B) ZOV pověřuje starostu zajistit veškeré náleži-
tosti související s vydáním Územního plánu Veselíč-
ko a zveřejnění územního plánu na webových strán-
kách obce a geoportálu.

13) Různé
–  Žádost p. Šárky Indrové na prodej části pozem-

ku p. č. 159 ve vlastnictví obce.
–  Výměna značek v obci – problematika není uza-

vřena. Jednání budou pokračovat. 
13A) ZOV neschvaluje žádost ke koupi části obecní-
ho pozemku parc. č. 159.
13B) ZOV pověřuje starostu vyvoláním společného 
jednání mezi dotčenými orgány (silniční správní úřad 
Lipník, policie ČR) v řešení dopravního značení v ob-
ci (omezení vjezdu do obce – dodatková tabulka 
„Mimo BUS a zásobování“).

ZOV ukončeno v 20.30 hodin.

ZoV 10/2013 (středa 4. 12. 2013, oÚ Veselíčko)

1)  schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

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

ZOV schvaluje zařazení správního území Obce Vese-
líčko do území působnosti ISÚ MAS Moravská brána 
na období 2014–2020. Zařazením do území působ-
nosti ISÚ obci nevznikají žádné závazky vůči MAS.

6)  Dodatek ke stanovám Dso Mikroregionu 
lipensko

Předloženo písemně. P. Giblová upozornila na nut-
nost upřesnění schvalování účetní závěrky – radou, 
KV aj.
ZOV schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám DSO MR Li-
pensko, který byl projednán a odsouhlasen VH DSO 
MRL dne 14. 10. 2013.

7)  Výsledky výběrového řízení – Muzeum Zá-
hoří

Výběrové řízení se uskutečnilo 30. října na OÚ Ve-
selíčko. Předloženy byly 4 nabídky. Nejvýhodnější 
nabídku předložil Jiří Lorenc ml.
7A) ZOV schvaluje výsledky výběrového řízení na 
Muzeum Záhoří. Dodavatelem bude Jiří Lorenc ml.
7B) ZOV pověřuje starostu uzavřít smlouvu s doda-
vatelem a učinit další nezbytné kroky k realizaci pro-
jektu Muzea Záhoří.

8)  Vyhodnocení plánu akcí za rok 2013, ná-
měty obyvatel a plán akcí na rok 2014

Písemně předložen plán aktivit a investic pro rozpo-
čet obce Veselíčko na rok 2014 s tím, že aktivity bu-
dou řešeny dle finančních možností rozpočtu obce.
Lze očekávat žádnou podporu z POV OK i PRV pro-
střednictvím MAS. Zkusí se projekty do PORV MMR.
Návrh aktivit a investic pro rozpočet obce v roce 2014 
má stejně jako loni kvůli možnosti porovnání tyto ka-
pitoly:
A) Projektová dokumentace a příprava – doplněno 
plnění v roce 2013 a plán 2014
B) Projekty a záměry (realizační fáze) – doplněno pl-
nění v roce 2013 a plán 2014
C) Vlastní akce pracovníků obce – doplněno plnění 
v roce 2013 a plán 2014
D) Partnerství v projektech a záměrech – doplněno 
plnění v roce 2013 a plán 2014
E) Společenské akce pořádané obcí – doplněno pl-
nění v roce 2013 a plán 2014
Plán aktivit a investic pro rozpočet obce Veselíčko v ro-
ce 2014 je podkladem pro rozpočet obce na rok 2014. Nová hrobová místa pro urny na hřbitově
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2) Kontrola usnesení 9/2013
Výběr:
–  Projekt „Revitalizace venkovské návsi v Tupci – 

místní části obce Veselíčko“ do poslední výzvy 
ROP Střední Morava 2.3.1. Fyzická revitalizace 
území. Projekt nebyl podpořen.

–  Vypouštění odpadních vod, přes pozemky parc. 
č. 945/8 a 950/8. Vyjasnění vlastnických vztahů. 
Řešení vodoteče z hlediska ŽP. Uskutečnilo se 
jednání na ŽP v LnB. Podána žádost o řešení. 
Osloví se Lesy ČR jako správce toku.

–  Projekt naučné stezky v zámeckém parku do 
ROP Střední Morava 3.2. Veřejná infrastruktura 
a služby – Cestovní ruch. Intenzivní příprava. 
Projekt se podal.

–  Vyvolání společného jednání mezi dotčenými 
orgány (silniční správní úřad Lipník, policie ČR) 
v řešení dopravního značení v obci (omezení 
vjezdu do obce – dodatková tabulka „Mimo 
BUS a zásobování“). Zaslán dopis na silniční 
správní úřad s žádostí o jednání. Zatím bez re-
akce.

ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 9/2013.

3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Řešení aktualizace projektu v zámeckém parku 

a podání projektu s architektem Obenausem 
(Moravia Consult Olomouc), památkáři a zpra-
covatelskou firmou HRA do ROP Střední Mo-
rava.

–  Řešení restaurování sochy sv. Aloise (restaurá-
tor, památkáři)

–  Nákup vybavení pro hasiče
–  Úprava zdi u kovárny – J. Lorenc
–  Úprava podlah v hasičárně – Sklenář
–  Řešení zapojení do projektu SMO – spoluprá-

ce v rámci společenství obcí
–  Řešení bydlení p. Hajdy (lékař apod.)

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
7. 11. Řešení turistické destinace Moravská brá-
na-Lipensko-Záhoří-Hranicko-Podhostýnsko, 
Hranice
8. 11. KB LnB; jednání na OŽP v LnB – vypouště-
ní odpadních vod
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3C – Plánované akce:
6. 12. První akce a otevírání KD ECHO v LnB
7. 12. Mikulášské odpoledne, KDT
9. 12. Audit obce
9. 12. Závěrečná kontrola restaurování sochy 
sv. Aloise
11. 12. Vánoční zpívání u zámku s výstavou bet-
lémů v zámecké kapli, rozsvícením vánočního 
stromu, ohňostrojem u obecního úřadu a výsta-
vou knihovny (v přízemí OÚ)
12. 12. Plán projektové činnosti MAS MB 2014
14. – 15. 12. Otevření kaple a výstavy knihovni-
ce na OÚ
18. 12. VH MR Lipensko
28. 12. Loučení se starým rokem u napoleonské-
ho památníku
8. 1. ZOV
17. 1. Myslivci – honební společenstvo v KDT
21. 1. VH MAS MB
25. 1. Myslivecký ples
5. 2. ZOV
8. 2. Hasičský ples
15. 2. Vodění medvěda
18. 2. VH SPOV OK ve Veselíčku, KDT
28. 2. Rybářský ples
1. 3. Ples mikroregionu Lipensko, Osek n. B. 
8. 3. Policejní ples
ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivi-
tách od posledního jednání ZOV.

4) Rozpočtové opatření 7/2013
Příjmy: Energetické přeplatky, nájem za pozemky, do-
tace SDH. Výdaje: Opravy odvodu a čištění vod, oprava 
na bytech v č. p. 7, TKO, přesun dotací pro SDH, Vnitřní 
správa.
ZOV schvaluje rozpočtové opatření 7/2013 dle přílohy.

5)  Pravomoc starostovi činit rozpočtová 
opatření do konce roku 2013

Každoročně ZOV schvaluje starostovi činit rozpočto-
vá opatření do konce roku od posledního jednání 
ZOV v daném roce. 
ZOV schvaluje pravomoc starostovi činit rozpočtová 
opatření do konce roku 2013.

6) Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet vyvěšen na EÚD i PÚD.
ZOV schvaluje rozpočet obce na rok 2014 dle přílohy.

7) Platba za dopravní obslužnost na rok 2014
ARRIVA navrhuje zvýšení o 2 % na 121.400 Kč, do 
15. 3. 2014.
ZOV schvaluje navýšení platby za závazek veřejné 
služby – dopravní obslužnosti pro společnost Arriva 
o 2 % z 119.000 Kč na 121400 Kč za rok.

8)  Plán činnosti a rozpočet Dso mikroregio-
nu lipensko na rok 2014

ZOV bylo seznámeno s rozpočtem MRL na rok 2014 
ve výši 142.370 Kč.

11. 11. Řešení projektu CSI na MAS MB
11. 11. Schůze Záhoří, o.s.
13. – 14. 11. Jednání MAS OK a ZK s MZe a CP 
SZIF, Pozlovice
15. 11. Setkání důchodců v KDT
16. 11. Záhorská veselice (představení Don Qui-
jote de la Ancha a cimbálovka Kosénka). Dopro-
vodnou akcí byla výstava produktů z ovoce a ze-
leniny a ochutnávky „Veselíčkova zahrádka“
18. 11. Jednání s koordinátorem projektu SMO 
p. Orálkem, Olomouc
20. 11. Jednání starostů ORP LnB (aktuality z OK, 
informace o novém občanském zákoníku – např. 
nájemní bydlení, opatrovnictví apod., změna zá-
kona o obcích apod.)
20. 11. Jednání Rady MRL k projektu meziobec-
ní spolupráce
21. 11. Podpis dohody k projektům SZIF (muze-
um, hasičárna), zajištění vyjádření ke kompostár-
ně (KÚOK, ČIŽP)
21. 11. Výběrová komise na manažera MAS MB
26. 11. Jednání se starostou a místostarostou 
Oseka (MAS, ples mikroregionu, ČOV, cyklostez-
ka Veselíčko-Osek)
26. 11. Jednání partnerů na ÚRR v Olomouci k pří-
pravě tematických karet Integrované strategie roz-
voje kraje (ISRR) na období 2014–2020, účast za 
KS MAS OK (Pro řešení územní dimenze se plánu-
je na celostátní i krajských úrovních vznik Stálé 
konference regionálních partnerů, která má nahra-
dit nynější Regionální rady pro ROP)
27. 11. Jednání předsednictva SPOV OK, valná 
hromada bude v únoru ve Veselíčku; rozloučení 
starostů s Josefem Londou (POV – Pepa odbor-
ník venkova), vyjádření KÚOK ke kompostárně
28. 11. Jednání Rady MAS MB k manažerovi a pro-
jektu MOS
30. 11. Vánoční jarmark v KDT, povedená akce
2. 12. Pohovor s vybranými lidmi na manažera 
MAS MB
3. 12. VH SPOV ČR, Praha (řešení memoranda 
SPOV, SMS a SMO o územní dimenzi; vyjednavač 
SPOV pro operační programy)
4. 12. VH MRL k projektu meziobecní spoluprá-
ce – schválení
4. 12. ZOV Nové stožáry veřejného osvětlení Na podvesní louce zajistili Zdeněk a Aleš Bémovi
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DSO MRL bude koordinátorem projektu meziobec-
ní spolupráce se Svazem měst a obcí. Zaměstná 
4 projektové manažery ve spolupráci s MAS Morav-
ská brána. Účetnictví zajistí nová firma ve spoluprá-
ci s MAS MB.
DSO MRL připraví projekt na PORV MMR 2014 do 
DT3 – výměna zkušeností a dobré praxe na venko-
vě. V návaznosti na PS HuFiM – Hudební a filmová 
muzea se navrhuje projekt „Rozvoj venkova očima 
mladých filmařů“.
ZOV bere na vědomí plán činnosti a rozpočet DSO 
MRL na rok 2013.

9) Různé
A) Hasiči – příspěvky na techniku a vybavení OK, 
uzávěrka do 10. ledna 2014.
B) Žádost o příspěvek Záchranné stanice a centrum 
ekologické výchovy Bartošovice.
–  Upozornění na protékání vody v bazéně v parku. 

Z důvodu údržby v zimním období, návrh na ná-
kup silážní folie nebo zaizolovat dno bazénu po-
lystyrenem. Rozhodující bude cena.

–  Věcný dar a návštěva občanů, kteří jsou umístě-
ní v domovech pro seniory. (Pan Gogela, pan 
Motyka, paní Melčová, případně další.)

–  Návrh zastupitele p. Motyky udělení mimořádné-
ho věcného daru panu starostovi za práci a pří-
nosné aktivity v rámci DSO MRL, MAS MB a Spol-
ku pro obnovu venkova ve prospěch obce Vese-
líčko. Návrh daru ve výši 10 tis. Kč. Peněžitý dar 
bude poskytnut v souladu se stanoviskem odbo-
ru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva 
vnitra č. 5/2013.

A)  ZOV schvaluje podání projektu do programu na 
pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky 
a nákup věcného vybavení jednotek SDH ve výši 
cca 30 tis. Kč.

B)  ZOV schvaluje příspěvek pro Záchrannou stanici 
Bartošovice vy výši 1000 Kč.

C)  ZOV schvaluje starostovi obce Tomáši Šulákovi 
mimořádný peněžitý dar ve výši 10.000 Kč za prá-
ci a přínosné aktivity v rámci DSO MRL, MAS MB 
a SPOV ve prospěch obce Veselíčko, v souladu se 
stanoviskem odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra ČR č. 5/2013.

ZOV ukončeno v 19.30 hodin.

Začátky prací v novém Muzeu Záhoří na prostran-
ství u kovárny. Akci podpořené díky dotaci z MAS 
Moravská brána zajišťuje firma Jiřího Lorence.

Zastupitelstvo obce Veselíčko schválilo 6. listopadu nový územní plán obce. Pořizovatelem byl Měst-
ský úřad Lipník nad Bečvou a zpracovatelem Institut regionálních informací (IRI) z Brna. Nový územní plán 
definuje například nové plochy pro bydlení směrem na Vicinov a veřejně prospěšné dopravní stavby cyk-
lostezek do Dolního Újezdu a Oseku nad Bečvou. Finální verze územního plánu je k nahlédnutí na webo-
vých stránkách obce v sekci Samospráva/Základní dokumenty obce, tj.: http://www.obec-veselicko.cz/ke-
-stazeni/download-info/uzemni-plan-veselicko-final/. Brzy bude zapracován také do geoportálu. Podrob-
nosti k územnímu plánu přineseme v příštím vydání VN.

Veselíčko má nový územní plán

Nový mapový portál
Obec Veselíčko zpřístupnila no-

vý mapový portál, pomocí něhož 
lze:
•	 prohlížet mapu obce
•	 prohlížet katastrální mapu
•	  přistupovat do systému katas-

tru nemovitostí
•	  získat informace např. o číslech 

popisných a evidenčních.
Pro přístup do informačního 

systému Katastru nemovitostí 
(ikona ISKN) je u některých pro-
hlížečů potřeba povolit otevíraní 
vyskakovacích oken (pop-up). Pa-
nel na pravé straně obsahuje ma-
pové vrstvy, které lze ikonou vrs-
tev „+“ a „–“ rozbalovat a sba-
lovat. Ikona oka zapíná a vypíná 
posuvník průhlednosti vrstev. Pro 
bližší informace stiskněte ikonu 
nápovědy. Postupně budeme ma-
pový portál doplňovat dalšími in-
formacemi.

http://www.geosense.cz/geoportal/veselicko-prerov
http://www.geosense.cz/geoportal/veselicko-prerov
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Výsledky poslaneckých voleb 2013 ve Veselíčku
srovnání s vyššími územními celky (oRP, okres, kraj, čR)

Pořadí Strana Veselíčko ORP LnB Okres Přerov Olomoucký kraj Česká republika
hlasů hlasů

v %
hlasů hlasů

v %
hlasů hlasů

v %
hlasů hlasů

v %
man-
dátů

hlasů hlasů
v %

man-
dátů

1. ANO 2011 87 21,32 1479 20,49 13754 21,67 59808 19,61 3 927240 18,65 47
2. – 3. ČSSD 72 17,64 1540 21,33 13472 21,23 67751 22,22 3 1016829 20,45 50
2. – 3. KSČM 72 17,64 1254 17,37 10964 17,28 51922 17,03 2 741044 14,91 33
4. Úsvit 49 12,00 819 11,34 5887 9,27 27032 8,86 1 342339 6,88 14
5. KDU-ČSL 36 8,82 666 9,22 5340 8,41 24210 7,94 1 336970 6,78 14
6. ODS 29 7,10 379 5,25 3615 5,69 18407 6,03 1 384174 7,72 16
7. TOP 09 25 6,12 403 5,58 4056 6,39 23609 7,74 1 596357 11,99 26
8. – 9. Svobodní 13 3,18 119 1,64 1122 1,76 5910 1,93 122564 2,46
8. – 9. Piráti 13 3,18 133 1,84 1343 2,11 6744 2,21 132417 2,66
10. – 11. Zelení 3 0,73 136 1,88 1299 2,04 7097 2,32 159025 3,19
10. – 11. Zemanovci 3 0,73 121 1,67 997 1,57 4719 1,54 75113 1,51

ostatní 6 1,46 169 2,30 1598 2,47 7635 2,47 135912 2,67
celkem mandátů 12 200

Voličů 720 12516 108116 521596 8424227
Volební účast 410 56,94 7275 58,13 63902 59,11 307227 58,90 5010944 59,48
Platných hlasů 408 7218 63447 304844 4969984

Hlasování v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo ve Veselíčku 57 procent voli-
čů, což je méně než okresní, krajská i celostátní účast. Ve volbách získalo ve Veselíčku nejvíce hlasů hnutí 
ANO 2011  Andreje Babiše – 21,3%, které vyhrálo také volby v okrese Přerov (21,7%) oproti výsledkům 
v Olomouckém kraji (19,6%) i celé zemi (18,6%), kde zvítězili sociální demokraté (ČR: 20,5%). Ve Vese-
líčku druhá ČSSD získala 17,6%, navlas stejně jako komunisté. Sociální demokraté měli v okrese Přerov 
21,2% a v kraji 22,2%. Oproti celostátním výsledkům získal výrazně více hlasů Úsvit přímé demokracie 
Tomia Okamury (12%/6,9%), lidovci (8,8%/6,8%), komunisté (17,6%/14,9%). Naopak méně hlasů zís-
kala ODS (7,1%/7,7%) a výrazněji méně TOP 09 (6,1%/12%). Více hlasů než na celostátní úrovni měli 
Svobodní a Piráti, méně naopak zelení a Zemanovci. tsu

Volby ve Veselíčku vyhrálo hnutí ANO Momentky z voleb

tsu, zdroj: www.volby.cz
Více informací také na: http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=12&xobec=520420&xvyber=7104 
http://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2013.aspx?t=celkove-vysledky&s=1&o=CZ071&o2=520420&o3=CZ0714

Finanční výbor a Zastupitelstvo obce Veselíčko 
projednali 6. listopadu 2013 návrh rozpočtu obce 
Veselíčko na rok 2014. Rozpočet je nyní vyvěšen na 
úředních deskách obce. Zastupitelstvo jej schválilo 
4. prosince. Zastupitelstvo rovněž schválilo rozpoč-
tový výhled na léta 2015–2020.

Podklady pro rozhodnutí jsou Návrh aktivit a in-
vestic pro rozpočet obce Veselíčko v roce 2014 /
části

A) Projektové dokumentace a příprava,
B) Projekty a záměry (realizační fáze),
C) Vlastní akce pracovníků obce,
D) Partnerství v projektech,
E) Společenské akce /
do kterého mohli přispívat občané na základě 

veřejné výzvy, a Plán obnovy a rozvoje obce Veselíč-
ko (POROV) – aktualizace na léta 2013–2014, s vý-
hledem do roku 2020.

Rozpočet Obce Veselíčko na rok 2014

Sběrný kontejner na textil
U obecního úřadu jsme pro občany nainstalova-

li nový sběrný kontejner na textil. Sběrný kontejner 
na textil je určen k druhotnému využití textilních 
materiálů. Suroviny získané z nich jsou poskytnuty 
z části charitativním organizacím a z části jsou pře-
dány k následné recyklaci.

Co patří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil 

(veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povle-
čení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných 
(zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také 
spárované (svázané) nositelné boty.

Co nepatří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo 

mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netex-
tilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
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Paragraf Sesk. pol. Pol
 11  Daně z příjmů 3 400 000,00 Kč
 12  DPH 3 500 000,00 Kč
 15  Daně z nemovitostí 600 000,00 Kč
 13  Poplatky 500 000,00 Kč
  4112 Neinv. tr. (od kraje) 158 400,00 Kč
Daňové příjmy celkem  8 158 400,00 Kč
2321  2111 Příjmy ze stočného 250 000,00 Kč
3314   Příjmy za knihovnu 1 000,00 Kč
3319   Příjmy z KD 5 000,00 Kč
3612   Příjmy z bytů 150 000,00 Kč
3613   Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 60 000,00 Kč
3722   Příjmy za sběr a svoz TKO 150 000,00 Kč
6171   Příjem za činnost místní správy 310 000,00 Kč
6310   Příjem z úroků 10 000,00 Kč
ostatní příjmy celkem  936 000,00 Kč
CelKeM    9 094 400,00 Kč

Paragraf  Pol. Aktivita dle plánu akcí
2212 tř.5  Silnice 400 000,00 Kč B35, B36
2219 tř.6  Ostatní záležitosti Pozemních komunikací 100 000,00 Kč A6, A28
2221 tř.5 5193 Dopravní obslužnost 119 000,00 Kč
2321 tř.5  Odvádění a čištění vod Osek 350 000,00 Kč 
2321 tř.5  Ostatní 60 000,00 Kč 
2321 tř.6  investice 50 000,00 Kč A15
3111 tř.5 5331 Příspěvek pro MŠ  250 000,00 Kč 
3111 tř.5  Školní jídelna  věcné a mzdové rež. 75 000,00 Kč 
3111 tř.5  Ostatní náklady na MŠ – opravy 260 000,00 Kč B32, B34, B46
3314 tř.5  Náklady na knihovnu 60 000,00 Kč 
3315 tř.6  Činnost muzeí a galerií 450 000,00 Kč B30
3316 tř.5  Veselíčské novinky + publikace 250 000,00 Kč B11
3319 tř.5  Záležitosti kultury – Kulturní dům+kronika 460 000,00 Kč B13, B14
3322 tř.5  Zachování a obnova kulturních památek 150 000,00 Kč C4
3329 tř.5  Ostatní záležitosti péče o kulturní dědictví 150 000,00 Kč B43
3399 tř.5  ostatní záležitosti kultury 50 000,00 Kč E2, E6, E10
3341 tř.5  Rozhlas 30 000,00 Kč 
3612 tř.5  Bytové hospodářství 20 000,00 Kč 
3631 tř.5  Veřejné osvětlení  200 000,00 Kč 
3632 tř.5  Hřbitov 15 000,00 Kč 
3636 tř.5  Územní rozvoj 60 000,00 Kč 
3721 tř.5  Nebezbečný odpad 15 000,00 Kč 
3722 tř.5  TKO 500 000,00 Kč 
3722 tř.6  kompostárna 40 000,00 Kč A7
3745 tř.5  Péče o vhled obce  1 250 000,00 Kč B5, B26, B40, B41
3745 tr.6  Péče o vhled obce  190 000,00 Kč A2, C9 / RO 1/2014: B4, B40
5512 tř.5  Zásahová jednotka SDH 120 000,00 Kč
6112 tř.5  Zastupitelstvo obce  920 000,00 Kč
6171 tř.5  Činnost místní správy 1 820 400,00 Kč E5, E9, E11, E12, E14,
 E15, E16, C10, A10
6171 tř.6  Činnost místní správy 550 000,00 Kč B45, C8
6171 tř.5  Podpora spolků 100 000,00 Kč E1
6310 tř.5  Služby pen.ústavů 30 000,00 Kč
CelKeM    9 094 400,00 Kč

RoZPočet Na RoK 2014 – oBeC VeselíčKo
PŘíjMY

VÝDaje

A) Projektové dokumentace a příprava:

Název dokumentace Stav 2013 Plán 2014

Pr
io

rit
a

1 Revitalizace veřejného prostranství U kovárny – I. etapa x x x
2 DSP – Revitalizace veřejného prostranství U kovárny 

– II. etapa (propojení chodníku)
DSP a vyjádření ke 
stavebnímu povolení

DSP a vyjádření ke 
stavebnímu povolení

A

3 DSP Veřejné osvětlení Na Podvesní louce x x x
4 Studie Revitalizace veřejného prostranství v Tupci 

v okolí autobusové čekárny směrem k KD
Využita aktuál. výzva ROP 
StM, zpracována studie,
2x podána žádost do ROP

Dle výsledků ROP B

5 Územní plán – změna č. 3 Realizace akce x x
6 DSP cyklostezka Tupec – D. Újezd „Propojení obcí Ve-

selíčko – Dolní Újezd“
Zapracování do ÚP jako VPS Zadání zpracování PD C

7 DÚR kompostárna Vyřešeno ÚR a vydáno 
stavební povolení, řeší se 
podklady žádosti do OPŽP

Případná realizace akce 
dle výsledků OPŽP, VŘ 
apod.

B

8 DSP Jižní cesta v parku – odvodnění zámeckého kop-
ce, zatrubnění – I. etapa

x x x

9 DSP odvodnění zámeckého kopce – II. Etapa x x x
10 Zkreslení půdorysů obecních a veřejných budov pro 

potřeby dokumentací, energetických auditů apod. 
a následných žádostí o dotace – OÚ, MŠ, KD, 
sokolovna, hasičárna, výkupna ovoce, garáže, č. p. 7

Průběžná realizace dle 
dotačních výzev, dokončí se 
do konce roku 2013

x B

11 DSP Nasvětlení zámku a zámeckého parku Řešeny jiné priority v parku Záloha x
12 Elektronická pasportizace místních komunikací Nacenění x x
13 Nacenění výměny rozvodů v KD Tupec, rozokruhová-

ní vytápění
Průzkumy. Ukazuje se jako 
neefektivní EA

x x

14 Studie: Nadstavba garáží / nebo nákup domu U Braune-
rů a kompl. vnitřní rekonstr. na Obecní dům s muzeem 
tradic, galerií, klubovnou pro mládež, knihovnou apod.

x x x

15 DSP kanalizace a ČOV Tupec Monitoring situace Nutno řešit koncepci odka-
nalizování celé obce, kde ne-
ní, a variantně. Zadání stu-
die  řešení a ceny.

A

16 Rekonstrukce jižní zámecké zdi x x x
Nově 2012:

17 Rekonstrukce zeleně v obci Veselíčko (extravilán) Základní výkres a rozpočet 
akce

Realizace akce A

18 Zpracování strategie MAS Moravská brána (Lipensko), 
spolufinancování

Zpracovává se ISRÚ Zpracovává se ISRÚ B

19 Realizace projektu „Smart administration Veselíčko“ Konzultace projektu 
spolupráce obcí v DSO MRL

Případná realizace 
projektu DSO MRL

C

20 Aktualizace webových stránek obce se zapojením elek-
tronického územního plánu obce, digitálních map apod.

Provedeno Průběžná aktualizace C

21 Veřejná vyhláška o pořádku a klidu v obci (v době ko-
nání letních zábav a zodpovědnost pořadatelů za po-
řádek do 24 hodin po skončení akce, sobotní a neděl-
ní hluk ze strojů, řešení sankcí a vymahatelnosti)

Provedeno x x

22 Studie chodník na Podvesní louce Monitoring situace Monitoring situace C
23 Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

ústředního topení v MŠ včetně energetického auditu.
Provedeno šetření, EA není 
potřebný.

Dílčí úpravy prostředí. x

Návrh aktivit a investic pro rozpočet obce Veselíčko v roce 2014
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B) Projekty a záměry (realizační fáze)
Název akce Stav 2013 Plán 2014 Pr.

1 Oprava kamenných staveb ve francouzské zahradě 
zámeckého parku (kašny, zeď, bazén)

Oprava, reklamace x x

2 Vytvoření jižní cesty v zámeckém parku (odvodnění 
zámeckého kopce, zatrubnění) – I. etapa

Upřesňování x x

3 Revitalizace veřejného prostranství U kovárny x x x
4 Revitalizace veřejného prostranství U kovárny II. etapa DSP a vyjádření ke stavební-

mu povolení
Dokončení SP, realizace A

5 Rekonstrukce chodníků od MŠ do Tupce
(výměna povrchu, srovnání terénu

Řešení v rámci projektu 
„Revitalizace venkovské 
návsi v Tupci, 2013“

Oprava chodníku, nebo
jeho části u mateřské školy

A

6 Revitalizace veřejného prostranství v Tupci Úprava kapličky, zastávka Dle výsledků ROP B
7 Nové povrchy v kontejnerových místech, dlažba

a zeleň, přemístění hnízd u zámku a v Tupci
x x x

8 Obnova herních prostor MŠ a vytvoření naučné stezky 
po památkách a zajímavostech v obci

podání projektu, neúspěšné x x

9 Oprava místních památek x x x
10 Průvodce po místních památkách MR Lipensko x x x
11 Publikace historie Veselíčka – předpokládané dokon-

čení září 2013
Příprava Dokončení prací + tisk A

12 Nákup komunální techniky, nebo zázemí pro obce 
(příkopové rameno) – projekt MRL

x x x

13 Kompletní obnova WC v KD v Tupci Nacenění Oprava B
14 Výměna vstupních dveří v KD v Tupci za dřevěná Nacenění Oprava A
15 Nové dopravní značky x x x
16 Grantový program na podporu spolků Provedeno Pokrač. (viz samostatně) A
17 Informační cedule – 3x při vjezdu do obce, 2x park, 

1x obecní úřad, 1x MŠ, 1x Tupec – vč. grafiky
x x x

18 Účast v soutěži Vesnice roku – vydání mapy obce, le-
táku obce a pohlednic obce

x x x

19 II. kolo propagačních předmětů (Sportovní hry MRL) x x x
20 Oprava cesty na Svrčov x x D
21 Oprava cesty Za pastviskem x x D
22 Veřejné osvětlení Na Podvesní louce Realizováno x x
23 Bytový fond – výměna oken na č.p. 7 Pasport objektu, nacenění Řešení dle možností dotací 

a spolufinancování
D

Provedeno 2013 aktuálně
24 Studie Komunitního centra, zasedací místnosti na 

obecním úřadě
Základní výkres a rozpočet 
akce

Realizace x

25 Pasport objektu Na kovárně Pasport objektu,
geometrické zaměření

x x

26 Projekt Muzea Záhoří Využita aktuální dotační výzva 
MAS MB. Zpracování PD. Ohlá-
šení stavby. Provedeno VŘ.

Realizace akce. A

27 Projekt Naučné stezky parkem „Oslava zeleně na 
úpatí Oderských vrchů“

Návaznost na A8, možnost 
aktuální výzvy ROP StM, 
studie architekta, ŽOD

Případná realizace dle 
výsledků

B

Nově 2014:
28 DSP cyklostezka Tupec – D. Újezd

„Propojení obcí Veselíčko – Dolní Újezd“
x Zadání zpracování PD dle 

ÚP (veřejně prospěšná stav-
ba), v souběhu s akcí A6

C

Nově 2013
24 Nová čekárna v Tupci, obnova dalších čekáren v obci Realizováno x x
25 Rekonstrukce jižní zámecké zdi Realizováno x x
26 Drobné úpravy veřej. prostranství – cestní přechodka 

u zámku k Zahálkové a od parku do Veselí
Konzultace Realizace C

27 Vydání propagačních materiálů obce s ohledem na 
cestovní ruch (pohlednice, mapa, leták)

Konzultace dle HNS Podpora HNS A

28 Nebezpečí padajících větví z lip v Tupci (Stoklasa) Projekt ZvO, OvZ x
29 Modernizace herních prvků ve sportovním areálu

Sokolská zahrda (Nádvorník, TJ Sokol)
Podpořeno TJ Sokol,
provedeno

x x

30 Zřízení muzea v obci.
Pořízení fotodokumentace o vesnici

příprava PD, proj. uspěl v PRV 
prostřednictvím MAS MB

Realizace A

31 Rekonstrukce budovy MŠ: oprava střechy a krovů x Výhledově D
32 Rekonstrukce budovy MŠ: rekonstrukce ústř. topení monitoring, konzultace provzdušnění, výměna krytů A
33 Nové podlahy v MŠ, které by zabránily průniku rado-

nu do místností pro pobyt dětí.
monitoring, konzultace x x

34 Výměna dlažby ve školní kuchyni a v chodbách školky Chodba provedena Rekonstrukce podlah a ob-
ložení kuchyně a související 
elektroinstalace, oprava ko-
mínu apod.

A

35 Zpevnění části pozemku 1381/1
(vyasfaltování, nebo vydláždění) – Podlesný, Hučín

Částečné řešení, nacenění Nový povrch B

36 Zpevnění přístupové cesty v Tupci nad studnou
k nemovitostem (Kalus, Kolkovi, Malá, Nádvorníkovi)

Nacenění, konzultace Nový povrch B

37 Rekonstrukce jídelny na OÚ na hernu, více prostoru 
pro spolkové aktiity SPOZ/KD a KDR

Provedeno x x

Provedeno 2013 aktuálně
38 Akce Kompostrárna plánování projektu do OPŽP případná realizace B
39 Chodníky a objekty v zámeckém parku plánování projektu do ROP 

StM 3.2.
případná realizace B

Nově 2014:
40 Projekty „Obec v zeleni“ a „Zeleň v obci“ Podpořeno v OPŽP, vyhl. VŘ Realizace A
41 Drobné úpravy veřejných prostranství v souvislosti s 

projektem HNS (u hasičárny, u sochy Floriana, u obec-
ního úřadu, u přehrady, u památníku apod.)

Fáze plánování Pracovníci obce A

42 Oprava památek (zvonička, kaple, kříže) Plán podání projektu do PORV 
MMR, realizace dle 
výsledků projektu

C

43 Restaurování sochy sv. Floriana možnost využití dotace podání proj. do PPKPP OK A
44 Obnova herních prostor MŠ (úložný nábytek, lehátka, 

nová střecha na chaloupce – sudu v zahradě) a roz-
šíření vybavení keramické dílny v budově radnice

možnost využití dotace podání projektu do PORV 
MMR, dle výsledků 
projektu

B

45 Komunitní centrum – nová zasedací místnost v patře 
OÚ (školení, jednání, besedy, akce spolků)

Příprava PD Postupná realizace A

46 Drobné úpravy v mateřské škole (odvětrání, nová po-
dlaha ve třídách – lino protiskuzové, nátěry fasády, 
oprava střechy)

Obnovený námět Postupná výměna A

47 Rekonstrukce kotelny v MŠ Nový námět Výhledově D
48 Rekonstrukce odpadní jímky v MŠ Nový námět Řešit v souvislosti s plánem 

/ studií odkanalizování
D

49 Pokračování drobných oprav kamenné zdi v zámec-
kém parku (u Šeligy)

Nový námět Nacenit C

50 Úprava cesty a odvodnění ke Srubkovému a u Andělů Nové náměty, konzultace Nacenit C
51 Nové obecní auto – „Veslobus“ x Výběr B
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C) Vlastní akce pracovníků obce 2014:
Název akce Stav 2013 Plán 2014 Pr.

1 Parkoviště u MŠ, zpevnění povrchu (zatravňovací dlaždice) 
2 Nová výsadba před hřbitovem po vykácení jehličnanů x x x
3 Nová zeleň v dětské zahradě x x x
4 Nákup zeleně do zámeckého parku Kácení Doplnění A

Nově 2013:
5 Další dovybavení technikou pro údržbu
6 Obnova technického zázemí (garáže, stodoly, sběrna) Průběžně

Nově 2014:
7 Veřejně prospěšné práce Využití VPP Zájem o VPP A
8 Nová kopírka A3 x Výběr B
9 Nové sekacící zařízení do AEBI Terracut x Zajištění náhradního dílu A
10 Propagační předměty – sjezd rodáků x Výběr B

D) Partnerství v projektech a záměrech 2012 – 2013:
Název akce Stav 2013 Plán 2014 Pr.

1 Kroje (Záhoří, o.s.) x x x
2 CD (Záhoří, o.s.) x x x
3 Nová sportovní plocha a výměna oken v sokolovně (TJ Sokol) Partnerství v projektu, nepodpořeno x x
4 Obnova hasičské zbrojnice (SDH) – výměna oken apod. Partnerství, podpořeno v MAS MB ŽOP A

Nově 2013:
5 Hraběnčina naučná stezka (Záhoří, o.s.) Příprava Realizace, ŽOP A

e) společenské akce – hlavní pořadatel obec Veselíčko
Název akce Stav 2013 Plán 2014 Pr.

1 Program podpory spolků (grantový program pro spol-
ky, zaměření na místní akce)

Realizace Pokračování A

2 Listina akcí komisí obce (KDR: karneval, Pomazánko-
vé Velikonoce, koloběžkiáda, Podzimní slavnost, Vá-
noční jarmark, Hodová veselice)

Realizace Pokračování A

3 Konference „Společně pro rozvoj regionu lipenského 
Záhoří“ (příprava strategie se zástupci obcí, spolků 
a podnikatelů z regionu)

Restart MAS MB Strategie MAS MB x

4 Soutěž Vesnice roku x x x
5 Sportovní hry mikroregionu Lipensko Účast Pokračování, startovné, 

dary
B

6 Pálení čarodějnic Realizace Pokračování A
7 Jarní společenská akce (?) x x x
8 Letní společenská akce

(řezbářský salon + koncert v parku)
x x x

9 Podzimní společenská akce (+ výstava) – Setkání dů-
chodců v KD

Realizace Pokračování A

10 Zimní společenská akce
(rozsvěcování vánočního stromku)

Realizace Pokračování A

11 Silvestr 2013 u napoleonského památníku Realizace Pokračování A
12 Příprava setkání rodáků – Slavnosti obce 2014

(akce v celé obci)
Příprava Akce A

13 Studijní cesta pro místní spolky za příklady dobré praxe x x x
Nově 2013:

14 VH SPOV OK Plán SPOV OK zaplatí B
15 Besedy o historii obce Pilotní akce Plán 2x A
16 Ples MR Lipensko (první ročník v Oseku) Plán Příspěvky do tomboly B

Po prázdninách se setkali v září v Základní škole v Oseku nad Bečvou noví prvňáčci. Po přivítání v aule školy 
následovalo první zasednutí do lavic.

Škola v Oseku přivítala prvňáčky i z Veselíčka
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V pátek 15. listopadu se uskutečnilo v Kulturním domě v Tupci tradiční setkání důchodců. Na úvod vystoupily 
děti z mateřské školy, starosta prezentoval aktivity a plány obce a zazpíval pěvecký sbor Radost. Lidé mohli na-
hlédnout na vystavený územní plán obce, popovídat si se svými sousedy z obce a mohli navštívit výstavu ze-
leniny a místních produktů „Veselíčkova zahrádka“.

Mateřská škola zahrála na setkání důchodců



stRaNa 38 FÓRUM MiKRoReGioN / Mas / sPoV / sMs / Ns Mas stRaNa 39

Představitelé obcí, příspěvkových organizací a spol-
ků z mikroregionu Lipensko se letos 19. září sezná-
mili na exkurzi s krajem MAS Podhorácko.

První zastávkou byl státní zámek v Náměšti nad 
Oslavou, poté následovala cesta do městyse Okříšky, 
který leží na úpatí Českomoravské vrchoviny. V Okříš-
kách přivítal zástupce Lipenska starosta Zdeněk Ry-
šavý a pracovníci MAS Podhorácko. Manažerka MAS 
Kristýna Štěpánová zde představila činnost místní 
akční skupiny. MAS Podhorácko má v současnosti 
65 partnerů, z toho 13 představitelů z podnikatelské 
sféry, 23 nestátních neziskových organizací a 29 part-
nerů z veřejného sektoru (27 obcí, jednu MŠ a ZŠ 
a jednu MŠ). Kromě realizace strategického plánu 
LEADER navázala MAS Podhorácko spolupráci s pol-
skou LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajiny 
i Paluk“ s názvem „Projekty MAS pro podporu ven-
kovské identity přinášejí novou kvalitu života do ven-
kovských oblastí“. V rámci tohoto projektu se usku-
tečnil výjezd české skupiny do Polska, uskutečnila se 
přehlídka tanečních souborů v regionu Podhorácko 
a workshopy zaměřené na projekty kulturního dědic-
tví a celoživotního vzdělávání. Manažerka MAS Pod-
horácko prezentovala také komunitní školství a sys-
tém celoživotního vzdělávání, které je v regionu roz-

vinuto. Po úvodní prezentaci se diskutovalo na téma 
budoucnost financování místních akčních skupin. Sta-
rosta Zdeněk Ryšavý provedl studijní skupinu po měs-
tysu Okříšky, kde žije 2057 obyvatel, a který je vzdá-
len 25 kilometrů od Jihlavy.

Další zastávkou byla židovská čtvrť v Třebíči. Úze-
mí určené ještě v polovině 80. let 20. století k plošné 
asanaci. Tento unikát zapsaný v prestižním seznamu 
UNESCO, se stal jednou z nejvýznamnějších světo-
vých památek. Čtvrť zahrnuje 123 dochovaných sta-
veb, např. přední a zadní synagogu, židovskou radni-
ci, rabinát, chudobinec, nemocnici a školu. Zástupci 
mikroregionu se proplétali úzkými uličkami a obdi-
vovali dochovanou židovskou rituální lázeň – mikve. 
V domě Seligmanna Bauera, který byl postaven před 
rokem 1798 a v roce 2011 byl upraven na židovské 
muzeum, si studijní skupina prohlédla historické ho-
kynářství a také bydlení židovské rodiny v meziváleč-
ném období.

Navzdory technickým problémům s autobusem 
se podařilo cestu zdárně ukončit v Dalešicích, kde 
mohli účastníci studijní cesty zhodnotit dojmy z ce-
lého dne a prodiskutovat další možnosti růstu mik-
roregionu Lipensko.

Věra Rakovská, oŠK MěÚ lnB

Zástupci mikroregionu Lipensko navštívili
Náměšť, Třebíč, Dalešice a MAS Podhorácko

Jízdu s plně naloženou vlečkou kukuřice na siláž 
nezvládl ve čtvrtek 276. září odpoledne řidič trakto-
ru, který jel od Oseku nad Bečvou směrem do Vese-
líčka. Traktor vyjížděl z blízkého pole a pravděpodob-
ně kvůli znečištění kol došlo v zatáčce ke smyku vleč-
ky. „Vlečka se převrátila do levého silničního příkopu 

ve směru jízdy traktoru a při jejím pádu došlo i k po-
škození závěsu na traktoru, který zůstal stát na silni-
ci,“ popsala krajská policejní mluvčí Marie Štrbáko-
vá. Dechová zkouška neprokázala, že by řidič trakto-
ru před jízdou požil alkohol. Škoda byla vyčíslena na 
151 tisíc korun. Pu, foto: stč

Traktor dostal smyk, vlečka skončila v příkopu

Dobrý den,
po dlouhé době jsem zavítal na „naše“ webo-

vé stránky obce Veselíčko a velmi příjemně mne 
překvapily. Jsou opravdu velmi pěkné!

Pravým důvodem, proč jsem se ale rozhodl 
Vám napsat je nepříjemná situace, které jsem 
byl vystaven společně s přítelkyní při návště-
vě našeho lesa. Hned zkraje lesa, v místě kde 
bydlí rodina Andělových, mě a mojí přítelkyni 
s naším ani ne ročním štěnětem na vodítku na-
padl bílý pes velkého vzrůstu (labrador nebo 
retrívr). Naše reakce byly přiměřené a dopadlo 
to relativně dobře, můj pes mi utekl až domů, 
přítelkyně je vystrašená doteď, ale naštěstí se 
nikomu nic nestalo. Bohužel majitele psa tato 
záležitost moc z míry nevyvedla a dále si sbíra-
li houby. Dokonce po deseti minutách pes stá-
le na vodítku nebyl a incident se opakoval. 
Smutné je, že jsou to lidé s naší vesnice... Dál 
jsem tenhle incident neřešil, ale příště budu vo-
lat policii.

Tímto Vás prosím, zda by bylo možné ales-
poň formou rozhlasu lidem připomenout, že po-
dle vyhlášky je majitel povinen mít psa na vodít-
ku. Příště tudy půjde někdo jiný a třeba i malé 
dítě! Děkuji.

S pozdravem PŠ

STUDIO ZDRAVÍ Přerov
rozšiřuje služby v provozovně
VESELÍČKO č. 197
TRÁPÍ VÁS BOLESTI ZAD A KRČNÍ PÁTEŘE?
HLEDÁTE UVOLNĚNÍ, RELAXACI?
Nabízíme: 
•  klasické masáže celého těla, masážní opěrka, 

křeslo
•  japonskou masáž shiatsu, která využívá bodů 

na akupunkturních drahách
• thajskou jógovou masáž nohou,
•  havajskou masáž LOMI-LOMI „milující ru-

ce“ hluboké uvolnění těla a mysli,
•  Su – jok: je to spojení akupunktury a akupre-

sury bodů mikrosystému ruky a nohy
•  Cvičení jógy, taiji nebo qigongu pro skupinu 

5 lidí
•  Life coaching doslovně znamená trénování 

nebo vedení života, semináře …
• DETOXIKACE – přístroj  Mary Staggs Detox
•  VIOFORTERAPIE k regeneraci buněk a fyzikál-

ní terapii regenerace a rekondice
kontakt: stUDio ZDRaVí laDa,
Veselíčko 197, mobil 737 252 368
Přerov, jateční 13, mobil: 736 756 336
e-mail: ladastudio@seznam.cz 
www.studiozdravilada.cz

Dopis



Více než čtyři stovky účastníků Národní konferen-
ce VENKOV 2013 se ve dnech 1. – 3. října sešly v Hra-
nicích a nedalekých lázních Teplice nad Bečvou v Olo-
mouckém kraji, aby zabojovaly o větší vliv obcí v poli-
tice venkova a promluvily do rozdělování evropských 
dotací v příštím plánovacím období Evropské unie 
2014–2020 pro český a moravský venkov. Na pátém 
ročníku konference debatovali v několika blocích klí-
čoví aktéři rozvoje venkova z tuzemska i zahraničí.

„V nejbližší době budeme usilovat o podepsání 
memoranda mezi ministerstvy pro místní rozvoj, ži-
votního prostřední a zemědělství o využití pro-
středků převedených z evropského zeměděl-
ského fondu do kohezních fondů eU ve pro-
spěch infrastruktury obcí,“ uvedl předseda 
Národní sítě MAS ČR František Winter, který shrnul 
závěry pracovní skupiny Zemědělství a venkov. Dopl-
nil, že dalšími požadavky jsou vytvoření snazších pod-
mínek pro obnovu živočišné výroby, zamezení zábo-
rům zemědělského půdního fondu a zastavení proce-
su úbytku zemědělské půdy a snižování kvality půdy. 
„Je potřeba dotačně podpořit údržbu o opravu zá-
kladních melioračních zařízení, učinit opatření ke sní-
žení administrativy a byrokracie a také řešit problémy 
převodem z nárokového I. pilíře Společné zemědělské 
politiky EU do rozvojovějšího II. pilíře,“ dodal Winter.

Využití integrovaných nástrojů budoucí kohezní 
politiky EU bylo jedním z témat diskuse zástupců pro-
fesních organizací venkova v úterý večer. Pro budoucí 
operační programy se na základě dohody ve Špindle-
rově Mlýně, potvrzené v Bukovanech u Kyjova, pova-
žuje 50 miliard korun v rámci komunitně vede-
ného místního rozvoje (CLLD), které by řešily míst-
ní akční skupiny (MAS), 60 miliard v korun v rámci 
integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro rozvojové 
regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR, 
100 miliard korun v rámci ITI všech krajů a 40 miliard 
v rámci integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) pro 
města nad 25 tisíc obyvatel a přilehlé oblasti.

Předseda Českomoravského svazu zemědělských 
podnikatelů Lubomír Burkoň se vyslovil pro převede-
ní 15 procent z I. do II. pilíře na rozvojové projekty, 
předsedové Spolku pro obnovu venkova Eduard Ka-
vala a Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková 

zase významně podpořili implementační roli místních 
akčních skupin pro projekty rozvoje venkova. Hejt-
man Zlínského kraje vyjádřil podporu činnosti MAS 
do „překlenovacího“ roku 2014 z rozpočtu kraje.

Dalším klíčovým úkolem do budoucna je posílení 
zaměstnanosti a udržení služeb na venkově. 
„Obchodní obslužnost v malých obcích chápeme jako 
veřejně prospěšnou službu. Tato služba je v nerovných 
podmínkách současného obchodního trhu bez systé-
mové finanční podpory neudržitelná,“ uvedl předseda 
Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala v rám-
ci bloku Služby jako cesta k zaměstnanosti. Nastínil, 
že řada služeb, včetně poštovních, se může úspěšně 
stabilizovat na platformě venkovského obchodu.

„Žádáme o zvýšení cílené a systémové pod-
pory subjektů, které se zabývají tvorbou pra-
covních příležitostí na venkově (obcí, MAS, svaz-
ků obcí, drobných podniků a neziskového sektoru). 
Společně s orgány státu pak budou schopny aktivovat 
a zapojit i místní zdroje a zajistit tím udržitelnost tako-
výchto aktivit. Jako vhodné se v současné době jeví 
použití institutu sociálního podnikání,“ dodal místo-
předseda SPOV Radan Večerka.

Účastníci konference rovněž debatovali o součas-
ném postavení samosprávy obcí a navrhují změnu 
volebního systému pro komunální volby tak, 
aby se posílily většinové prvky. „Nikdo si nepřeje 
žádné náhlé a velké změny. Je dobré zachovat součas-
ný princip voleb, kde si mohou voliči vybírat kandidáty 
napříč stranami. Je ale potřeba posílit většinové prvky 
ve volebním zákoně tak, aby kandidáti, kteří mají nej-
více hlasů, byli zvoleni,“ uvedl starosta Veselíčka To-
máš Šulák, který měl na starosti diskusní blok Jak dál 
v samosprávě? Účastníci panelu většinově odmítli pří-

mou volbu starostů, zejména jeho oddělení od zastu-
pitelstva dle návrhu ministerstva vnitra a potvrdili, že 
starostu obce musí volit zastupitelstvo ze svých členů.

Účastníci konference rovněž doporučili změnit 
obvody voleb do senátu tak, aby byly přirozené 
dle mikroregionů a správních obvodů a odpovídaly 
alespoň hranicím krajů. Živě diskutované a obecně 
přijaté bylo zavedení korespondenční volby, která by 
mohla zvýšit volební účast voličů a participaci občanů.

Rovněž v tématu spolupráce obcí účastnici poža-
dovali pozvolnou změnu. „Je dobré využít a posílit 
dosavadní spolupráci obcí na bázi dobrovolných 
svazků obcí a místních akčních skupin,“ shrnul závěry 
Šulák s tím, že není dobré vytvářet žádné nové struk-
tury. Dodal, že je všeobecný souhlas s tím, aby zůstala 
zachována samospráva všech obcí, a aby byla ve ve-
řejné správě využita odborná kapacita pracovníků 
MAS, kteří mají přirozenou autoritu v regionu. „Spolu-
práci v regionu musí řídit zástupci více obcí, nikoliv 
pouze starosta či úředníci z měst takzvaných ORP (ob-
cí s rozšířenou působností),“ reagovali účastníci na 
projekt meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR.

V diskusi vyvstalo také nové téma, snížit hrani-
ci 1000 obyvatel pro vznik nových obcí. „Mno-
ho vesnic žije v rámci města. A tak jako nikdo nezpo-
chybňuje samosprávu obcí, i zde by měla být uvolně-
na stavidla a místní části alespoň od 500 obyvatel by 
měly mít právo na svou vlastní obec,“ uvedl Šulák.

V rozvoji cestovního ruchu a podpory místní pro-
dukce účastníci konference vyjádřili podporu sy-
nergii aktivit jako je regionální potravina a re-
gionální značky. „Požadujeme na národní úrovni 
nalézt systematický způsob podpory regionálních 
značek. Je třeba využít potenciál regionálních značek 
a destinačních managementů při podpoře místní pro-
dukce a rozvoji gastroturistiky,“ shrnul tajemník Kraj-
ského sdružení NS MAS Karel Hošek výsledky bloku 
Zažijte venkov! Dodal, že podpora destinačních man-
agementů by se měla dít na úrovni přirozených regio-
nů (historických, etnických, geologických).

Hlavním tématem Národní konference Venkov 
2013 byla „Budoucnost venkova 2014–2020“. Prv-
ní den konference vyvrcholil večerním diskusním 
pořadem, který se zaměřil zejména na vztahy sa-
mospráv a zemědělců v nadcházejícím programo-
vém období Evropské unie a byl živě přenášen pro-
střednictvím webových stránek www.venkov2013.cz 
a www.spov.org. „Diskuse se zúčastnili zástupci všech 

klíčových zájmových organizací, které mají vztah 
k venkovu – Spolku pro obnovu venkova, Sdružení 
místních samospráv, Svazu měst a obcí, Agrární ko-
mory, Českomoravského svazu zemědělských pod-
nikatelů či Asociace krajů,“ uvedl ředitel konferen-
ce František Kopecký z MAS Rozvojové partnerství 
regionu Hranicko.

Zástupci institucí jako jsou ministerstva pro 
místní rozvoj, zemědělství, rady pro budoucí fondy 
EU či zahraniční hosté poté vystoupili ve středečním 
hlavním bloku konference. Zde promluvili například 
vrchní ředitel sekce rozvoje venkova ministerstva 
zemědělství Pavel Sekáč nebo hejtman Olomoucké-
ho kraje Jiří Rozbořil. Obě instituce byly zároveň 
hlavními donátory celé konference.

Setkání pokračovalo ve středu 2. října odpolední-
mi exkurzemi do obcí Hranicka a ve čtvrtek dopoled-
ne konferenci završila další odborná vystoupení, na-
příklad o naplňování dosavadního Programu rozvoje 
venkova z ministerstva zemědělství nebo o nových 
strategiích rozvoje z ministerstva pro místní rozvoj.

Třídenní setkání, jehož hlavním pořadatelem byl 
Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Kraj-
ským sdružením NS MAS Olomouckého kraje, umož-
nilo účastníkům společně hledat řešení problémů, 
které současný venkov nejvíce trápí. Hlavním doná-
torem akce byla Celostátní síť pro venkov zřízená 
ministerstvem zemědělství, dalšími pak Olomoucký 
kraj a řada sponzorů. tsu

Více informací ve Zpravodaji venkova 11/2013, 
nebo na http://www.venkov2013.cz/

V příloze si můžete přečíst závěrečnou tiskovou 
zprávu z akce, televizní reportáž a ohlasy v médiích.
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Národní konference Venkov 2013: Obce zabojovaly 
o větší vliv v dotační politice pro rozvoj vesnic

Národní konference VENKOV 2013 se zúčastnil i sta-
rosta Tomáš Šulák za Obec Veselíčko. Byl garantem 
diskusního bloku „Jak dál v samosprávě“ a mode-
rátorem večerního diskusního pořadu „Budoucnost 
venkova 2014–2020 I.“

http://www.venkov2013.cz/
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Místní akční skupiny budou i v následujícím pro-
gramovaném období řešit Program rozvoje venkova, 
ten však bude mít jinou podobu. Zůstane v něm pod-
pora zemědělských činností, regionálního trhu a re-
gionálního značení. Dosavadní podpora občanské 
vybavenosti, sociálních služeb a podniků, vzdělávací 
infrastruktury a územních plánů ve venkovském pro-
storu bude z PRV přesunuta do Integrovaného regi-
onálního operačního programu (IROP) a dotace na 
vodohospodářskou infrastrukturu budou financová-
ny z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Prostřednictvím PRV, IROP a OP Zaměstnanost 
se místní akční skupiny v nadcházejících letech ve 
venkovských oblastech zaměří na podporu zaměst-

nanosti, podnikatelských příležitostí, zlepšení vy-
bavenosti venkova a jeho služeb, zvýšení atraktivi-
ty prostředí, ochranu životního prostředí, zlepšení 
vzhledu krajiny a podporu rozvoje vzájemné spo-
lupráce.

Místní akční skupiny znají místní podmínky, ma-
jí zkušenosti s přípravou a realizací místních rozvo-
jových strategií a umí administrovat menší projekty. 
Pomocí své koordinační role by měly přispět k lepší 
spolupráci v regionu, plně využít potenciál komunit-
ně vedeného místního rozvoje a přispět tak k dob-
rému čerpání evropských programů.  

Marie tesařová, tomáš Šulák
Více informací ve Zpravodaji venkova 12/2013

Současné dotační období Evropské unie 2007–
2013 se chýlí ke konci a příprava struktury na přeroz-
dělování dotačních prostředků pro následující sedmi-
leté plánovací období Evropské unie 2014–2020 je 
v plném proudu. Pro Českou republiku je pro toto ob-
dobí předběžně vyčleněno 20,5 miliardy eur, a i když 
je tato částka o 6 miliard nižší než v předchozím ob-
dobí, ČR bude v příštích letech z evropského rozpoč-
tu stále více čerpat, než do něj odvádět. 

Také místní akční skupiny (MAS) – jako nositel ev-
ropských dotací pro různé žadatele z venkova – se 
připravují na příští plánovací období EU. V něm budou 
mít prostřednictvím tzv. komunitně vedeného 
místního rozvoje (CLLD) umožněno přerozdělovat 
finanční prostředky pro místní žadatele nejen z Pro-
gramu rozvoje venkova (PRV), jak tomu bylo dosud, 
ale i z dalších operačních programů. MAS očekávají, 
že jim bude zpřístupněn Integrovaný regionální ope-
rační program, který nahradí dosavadní ROPy, a Ope-
rační program Zaměstnanost. Další programy jako je 
OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(VVV) a OP Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost (PIK) jsou v jednání a nabízí se možnost, že 
by v regionu v jejich společném rámci MAS plnily kro-
mě administrativy spojené s výběrem projektů také 
úlohu informační, poradenskou a animační.

K tomu, aby se místní akční skupiny mohly za-
pojit do čerpání dotací z evropských fondů, musí 
splnit předem dané podmínky. První z nich je napl-
nění standardů Mas pro období 2014–2020, 
které nastaví jejich fungování tak, aby dostatečně 
zajistily potřebnou animační úlohu v regionu a vý-
běr místních projektů jejich prostřednictvím byl co 
nejvíce transparentní. Standardy MAS bude schva-
lovat ministerstvo zemědělství a termíny vyhlášení 
výzvy pro podávání žádostí o standardizaci MAS by-
ly předběžně stanoveny na březen a září 2014.

Druhou podmínkou je vytvoření kvalitní Integro-
vané strategie území (ISÚ) působnosti MAS, kte-
rou bude schvalovat ministerstvo pro místní rozvoj. 
Schvalování strategií začne nejdříve v září 2014 a je 
plánováno jako dvoukolové – v prvním kole se bu-
de schvalovat obecná ISÚ, v druhém akční plán 

s návrhem reálné alokace podle jednotlivých již 
schválených operačních programů. Kvalitní strate-
gie by měla ukázat, kam chce region směřovat, kte-
ré cíle jsou pro něj zásadní a jak je chce naplňovat. 
Je také zásobníkem projektových záměrů, které by 
se zde měly realizovat, a ukazuje z jakých dotačních 
titulů a kolik peněz by region chtěl na místní pro-
jekty čerpat. 

V nadcházejícím programovém období dojde 
k několika významnějším změnám, které se do-
tknou také místních akčních skupin. Počet operač-
ních programů se sníží ze současných 26 na 15, 
MAS budou moci vedle PRV řešit i další operační 
programy v rámci kohezní politiky. Očekává se sní-
žení administrativní zátěže, sblížení pravidel, bude 
kladen větší důraz na měřitelnost přínosu podpo-
řených operací a využití integrovaných nástrojů. 
„Mezi tzv. integrované nástroje budou v letech 
2014–2020 patřit vedle komunitně vedeného míst-
ního rozvoje, zajišťovaného prostřednictvím MAS, 
také integrované teritoriální investice (ITI) pro velké 
aglomerace a integrované plány rozvoje území 
(IPRÚ) pro města a oblasti, které nejsou součástí 
ITI. Vedle toho budou řídící orgány operačních pro-
gramů vyhlašovat výzvy na individuální projekty, tak 
jak tomu bylo dosud.

Co čeká venkov a MAS po roce 2013?
Musí zajistit standardy a strategie k čerpání dotací

www.mas-moravskabrana.cz

www.nsmascr.cz

http://www.mas-moravskabrana.cz
http://www.nsmascr.cz


Třetina obcí v zemi by mohla přijít o své pošty. 
Jen na Přerovsku by se jednalo o zhruba 20 procent 
všech poboček. Navrhuje to Český telekomunikační 
úřad (ČTÚ), podle nějž stačí, když jich bude v zemi 
2100 namísto současných 3200. Zároveň by ale ces-
ta na poštu neměla být delší než deset kilometrů. 
Záměr musí ještě schválit vláda. Návrh ČTÚ by se 
měl týkat obcí, které nemají dvoustupňovou základ-
ní školu, matriku nebo stavební úřad. Podle těchto 
kritérií by na Přerovsku byly v ohrožení například 
Prosenice, Vlkoš, Veselíčko, Dolní Újezd, Domaželice 
či Želatovice.

Co by to pro obce znamenalo?
Pošta v Želatovicích slouží nejen obyvatelům ob-

ce, ale také sousednímu Tučínu či Podolí a obci Pru-
sy. „Tohle je přece naprostý nesmysl a krok zpátky, 
který nás úplně zničí,“ rozhořčuje se Věra Braunová, 
která v Želatovicích žije a zná dobře místní poměry, 
neboť pracuje na obecním úřadě. „Od nás se dá ješ-
tě celkem dobře dojet autobusem do Přerova, ale co 
třeba lidé z Podolí, kde žijí hlavně staří lidé a auto-
busová dostupnost už je tam horší?“ říká Braunová, 
která má za to, že zrušení poštovních poboček je 
krok proti lidem, kteří žijí na venkově. „Hrozně nás 
to omezí. Už teď jsme museli po dohodě s Českou 
poštou omezit počet otevřených dnů i hodin, proto-
že naši poštu a poštu v Domaželicích obsluhuje je-
den pracovník,“ vysvětlila.

Před stejným problémem nyní stojí i starosta Ve-
selíčka. Také tam si rozdělili dny a hodiny se soused-
ním Dolním Újezdem. Pokud dojde ke schválení návr-
hu, obě obce nyní o poštu přijdou úplně. „Zrušit poš-
tu je jako zrušit třeba veřejné osvětlení. Pošta patří 

k základním službám, které by vesnice měly mít,“ 
uvedl starosta Tomáš Šulák. „Tohle by byla opravdu 
špatná zpráva a pro občanskou vybavenost by to zna-
menalo velké mínus,“ zlobí se i starosta Vlkoše Miro-
slav Kroupa. Také v jeho obci slouží pošta nejen vlkoš-
ským, ale i sousední vesnici Věžky. „Staří lidé už se 
nenaučí pracovat s počítačem a nepořídí si interneto-
vé bankovnictví. V pětasedmdesáti se stanou závislý-
mi na pomoci druhých. Je to odstavení starých lidí od 
základního napojení na peníze, které jim náleží. Stát 
by měl být vůči těmto lidem citlivý. Je to daň za mo-
derní technologie, které se nám nabízejí,“ míní zase 
starosta Prosenic Otakar Dokoupil.

Malé obce své pošty hájí a rušení se bojí. „Návrh 
na seškrtání počtu poštovních úřadoven rázně odmítá-
me,“ uvedl tajemník Sdružení místních samospráv ČR 
(SMS ČR) Tomáš Chmela. Bude-li přijat návrh Českého 
telekomunikačního úřadu na stanovení minimálního 
počtu pošt nutných k zajištění základních poštovních 
služeb, bude ohrožena každá třetí vesnice v ČR. 

Návrh na stanovení minimálního počtu pošt ozná-
mil v souladu s novelou poštovního zákona Český 
telekomunikační úřad. Vycházel z vlastní vyhlášky 
z prosince roku 2012, v níž nově stanovil parametry 
dostupnosti základních poštovních služeb. „V žád-
ném případě ale nerušíme žádné pobočky pošt, ani 
nepodnikáme nic k jejich zrušení. Návrh nařízení vlá-
dy, které jsme poslali do meziresortního připomínko-
vého řízení, sice stanoví minimální počet poštovních 
poboček, které je Česká pošta, s.p., povinna provo-
zovat, ale neznamená to, že bychom tímto nařízením 
dávali pokyn k redukci jejich pobočkové sítě,“ hájí 
ČTÚ jeho mluvčí Martin Drtina. Česká pošta počká 
ještě se změnami na stanovisko vlády. „Vypracujeme 
našemu zadavateli, jaké dopady na ekonomiku by 
tento požadavek přinesl,“ řekl mluvčí České pošty 
Ivo Mravinac. Pošta už dříve uvedla, že se k hromad-
nému rušení poboček nechystá a že chce část pře-
vést na smluvní partnery. „Takový model funguje na-
příklad v zahraničí,“ připomněl Ivo Mravinac. Třeba 
v Rakousku pošta provozuje pouze 550 míst – tedy 
pouhou čtvrtinu téměř dvoutisícové sítě.

Ke stanovisku Sdružení místních samospráv se 
jednoznačně hlásí i Svaz měst a obcí a Spolek pro 
obnovu venkova ČR. šum (PD)

V naší školce je ve školním ro-
ce 2013 – 2014 zapsáno 44 dětí. 
Jsou rozděleny do tříd podle vě-
ku. Důvodem pro vytváření pře-
vážně homogenních tříd je jed-
nak bezpečnost dětí, ale také od-
lišný přístup k mladším a starším 
dětem. Každá třída má stanove-
na svá pravidla a rituály. U mlad-
ších dětí se zaměřujeme přede-
vším na úspěšnou adaptaci a na 
vytváření potřebných návyků a ste-
reotypů, na postupné budování 
režimu činností v MŠ, který dětem 
přináší pocit jistoty a bezpečí, na 
získávání jejich důvěry.

U starších dětí pracujeme na rozvíjení jejich zá-
jmů, poznávání osobnostních charakteristik a bu-
dování vědomostí, dovedností a postojů. Děti se již 
samy podílí na vytváření pravidel a rituálů, hodnotí 
důsledky nedodržování takto stanovených pravidel.
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Neberte nám naše pošty, volají vesnice Nový školní rok v mateřské škole

Školní vzdělávací program je v duchu folklorních 
tradic na vesnici. Je sestaven z pěti tematických cel-
ků, které reflektují průběh roku. Děti postupně pro-
chází těmito tematickými celky a spojovacím člán-
kem mezi tématy je společný prožitek a chování dě-
tí k sobě samým, ke svým mladším nebo starším 
kamarádům, ale i k dospělým – personálu MŠ, rodi-
čům, návštěvám. Děti postupně poznávají své nej-
bližší prostředí, svět rostlin i zvířat, rodinu, svět po-
hádek a kouzel, zvyky a tradice, pravidla, způsoby 
chování ve společnosti. Učí se novým praktickým 
dovednostem, vědomostem a postojům.

V průběhu školního roku se děti mateřské ško-
ly představí na několika besídkách a veřejných vy-
stoupeních. Budete tak mít možnost posoudit, jak 
šikovné předškoláky ve Veselíčku máme.

stanislava čočková, ředitelka MŠ Veselíčko
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Rádio junior ve školce. Ve čtvr-
tek 21. listopadu za dětmi přijeli 
moderátoři a herci z Rádia Junior 
Českého rozhlasu Praha. Písničky 
se střídaly s hádankami, ukázkami 
z vysílaných pořadů, pohádkami 
a cvičením. Dětem se moc líbila 
zpívající víla Budínka a plyšový 
Ušoun Rušoun, který sice chtěl 
svým vrčením pohádky pokazit, 
ale děti ho nakonec přemohly. By-
lo to super dopoledne!

Mateřská škola – Vánoce, vánoce, sko-
ro-li budete? Slova této koledy pocházejí-
cí z Veselíčka záhy najdete na pozvánkách 
na Vánoční zpívání u zámku. Ve školce ale 
otázka platí dvojnásobně, děti se učí písnič-
ku zpívat a při výtvarné dílně spolu s mamin-
kami zase vytvářely krásné adventní dekora-
ce. Ty určitě ozdobí domácnosti a pomohou 
udělat pěknou předvánoční náladu. V ad-
ventním shonu bylo milé pozorovat spolu-
práci dospělých a dětí. Snad optimismus vy-
drží všem až do Štědrého dne.

Mikuláš s čertem ve školce. Nemyslete si, že se 
někdo bál, Mikuláš s čertem byli hodní, kdo předne-
sl básničku nebo zazpíval, dostal 6. Prosince malý 
dáreček. Tak to víte, že se chtěli ukázat všichni! Dě-
ti s vykulenýma očima sledovaly, zda se čert moc ne-
přibližuje a obrovský Mikuláš jim předá sáček s dob-
rotami i malým Mikulášem. Všichni slibovali, že bu-
dou hodní alespoň do vánočních svátků.

Přivítání nových školáčků. V pondělí 21. října 2013 se v Mateřské škole Veselíčko konaly třídní schůz-
ky, kde byli zároveň přivítáni nově nastupující školáčci ve školním roce 2013/2014, kteří dostali dárky a me-
zi nimi i maskota obce skřítka Veselíčka, aby je doprovázel jejich dětstvím.



Pestrou směs stylů nabídl letní 
multižánrový hudební festival Mla-
dí pro venkov, který se uskutečnil 
tradičně první červencový víkend 
v areálu Sokolské zahrady ve Vese-
líčku. Letošnímu šestému ročníku 
by ovšem slušel i název hudebně-
-taneční, protože hudební vystou-
pení zpestřil taneční folklorní sou-
bor Mladá Haná z Velké Bystřice 
za doprovodu Záhorské muziky ve 
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Festival Mladí pro venkov nabídl pestrou směs
stylů. Nově přibyly i záhorské tance a mažoretky

teřské školy, zaplatilo se natočení hudebního CD 
Záhorské muziky. Nyní se chystáme na naučnou 
stezku a doprovodnou publikaci, která přiblíží lidem 
i tradice vesnice a jejího okolí,” dodal starosta.

Lidové kroje se pak na přehlídce vystřídaly s ba-
revnými kostýmy při vystoupení mladých mažoretek 
Trixie z Tršic, kterému aplaudovaly stovky přítom-
ných návštěvníků festivalu ze všech generací.

V úvodu celé akce se představil pěvecký sbor Ra-
dost z Veselíčka, který vystupuje při různých příleži-
tostech i v dalších obcích. Místní babičky se předved-
ly v nově ušitých oblecích z místní šicí dílny. Děti z ma-
teřinky zase nacvičily a zatančily dvě pásma pro 
rozveselení, a také měly nové oblečky situované dle 
motivů písniček Tři čuníci a Myšky. Poté již nastoupila 

lipenská folková skupina 3M+B, která má vlastní 
tvorbu. Zahrála dechovka Moravská veselka ze Sušic. 
Formace Od neděle…, která rovněž zkouší v Sušicích, 
předvedla retro hudbu našich i zahraničních kapel na 
pomezí rocku, folku a jazzu a odpolední sešlost pod 
širým nebem ukončilo večerní vystoupení country ka-
pely Šediváci. „Na festival zveme hlavně regionální 
kapely, ve kterých hrají i místní muzikanti a zpěváci. 
Chceme, aby si zahráli před domácím publikem a lidé 
i takto poznali své sousedy,” doplnil starosta.

Akci pořádalo občanské sdružení Záhoří a pod-
poroval jí Olomoucký kraj, Obec Veselíčko a další 
sponzoři. Prodávaly se řízky, klobásy, pivo Osečan, 
které se vyrábí v sousední obci, a nechyběl ani „Zá-
horský mix” různých nápojů.

dvou tanečních pásmech. „Soubor předvedl záhorské 
tance, které se ve Veselíčku kdysi dávno zrodily, neboť 
zde měl velkou tradici záhorský folklorní soubor. Tyto 
tance se zde desítky let vůbec veřejně netančily,” uve-
dl starosta obce Tomáš Šulák.

Festival pořádá občanské sdružení Záhoří a prá-
vě lidové tradice lipenského Záhoří chce lidem při-
pomínat v různé podobě. „Díky projektům o. s. Zá-
hoří se například pořídily nové záhorské kroje pro 
mladé muzikanty ze dvou cimbálovek a děti z ma-



Zavařeniny, nakládané zeleniny, houby, bylinky, 
sušené ovoce a nejrůznější babské recepty a rady. 
Taková byla Veselíčkova zahrádka – výstava, jíž 
v sobotu 16. listopadu uspořádalo ve Veselíčku ob-
čanské sdružení Záhoří ve spolupráci s místní mate-
řinkou. Lidé měli možnost si všechno nejen prohléd-
nout, ale leccos i ochutnat.

K mání byly hlavně marmelády, džemy a povid-
la. Některé druhy i docela kuriózní. Tak třeba 
omamná bezinková marmeláda, slaďoučká marme-

láda z třešní či kyselejší z kiwi. „Sama jsem si kiwi 
vypěstovala, chutná trochu jako po angreštu,“ 
uvedla majitelka receptu i hlavní pořadatelka výsta-
vy Stanislava Čočková. Expozici v kulturním domě 
doplnila i sbírka starých struhadel, hmoždířů či ná-
dobí, zavařovacích hrnců, s pomocí nichž se ode-
dávna recepty na uchování ovoce a zeleniny připra-
vovaly. Kromě zeleninových a ovocných pochoutek 
nechyběl ani koutek pro chlapy. Z pivního se kromě 
několika druhů regionálního moku nesla vůně tla-

Jak se zavařovalo a nakládalo? Prozradila
podzimní výstava Veselíčkova zahrádka
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čenky, tvarůžků s cibulí a naložených utopenců, z li-
hového koutku to zase zavánělo několika druhy pá-
lenek, medoviny, ale i naložených višní či rozinek. 
„Rozinky v rumu pomáhají od bolesti kloubů,“ zně-
la jedna z mnoha rad, které si ženy navzájem na vý-
stavce předávaly. Výstavu naplnily svými výrobky 
především místní ženy. „Název Veselíčkova zahrád-
ka se odvozuje od našeho maskota skřítka Veselíč-
ka a měla navnadit hlavně dospělé, aby nám zde 
předali něco z tradice zpracování ovoce a zeleniny 
v regionu,“ vysvětlila autorka Stanislava Čočková.

ZáHORSKá VESELICE: VEDLE 
VýSTAVY I DIVADLO A CIMBáLOVKA
Kromě výstavy byla na programu Záhorské vese-

lice divadelní komedie Don Quijote de la Ancha 
v podání Divadla Klauniky Brno. „Je to „didaktická 
klaunikyáda“ na motivy románu Miguela Cervante-
se Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého 
emigranta Jana Ámose Komenského. Jedná se o 
svérázné zpracování osudů Dona Quijota a jeho 
věrného služebníka Sancho Panzy, kterému nechybí 
humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace,“ uvedla 
Julie Zendulková z pořadatelského sdružení Záhoří. 
„S vědomím toho, že společnost je poznamenaná 
dekadencí a nedostatkem ideálů a opravdových 

vzorů, předstupují před diváky 2,38 metrů vysoký 
profesor španělského jazyka a literatury a sto dva-
ceti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka 
na kominickém internátě ve Šlapanicích, v kostý-
mech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou 
španělštinářů se ujímají nelehkého úkolu: co nejlé-
pe ztvárnit příběh důmyslného rytíře Dona Quijo-
ta,“ popsal hru literární vědec Jan Skutil. Předsta-
vení patří k nejoriginálnějším zpracováním donqui-
jotské tematiky, Inscenace Don Quijote de la Ancha 
se hraje od roku 1988. Má za sebou více než 4000 
repríz a na repertoáru je nepřetržitě 22 let.

Po divadle následovalo od 20 hodin posezení 
u cimbálu s muzikou Kosénka. Po celou dobu bylo 
zajištěno občerstvení: zákusky, káva, martinské ví-
no, svařák a punč. šum, PD



Poslední prázdninovou sobotu pořá-
dali členové SDH Veselíčko nejen pro dě-
ti již tradiční „Rozloučení s prázdnina-
mi“. Ještě letní počasí přilákalo spoustu 
dětí a jejich rodičů nejen z naší obce, 
ale i z okolních vesnic. Letos byl připra-
vený bohatý program, kdy děti společně 
s rodiči závodili v netradiční hasičské 
soutěži, kde si vyzkoušeli natahovat ha-
dici, plnit láhev vodou, postavit kostky 
podle vzoru, pak museli poskládat vel-
ké papírové puzzle a nakonec v hasičské 
výzbroji doběhnout do cíle. Další soutěž byla pro 
dospělé a to na čas obléknout zásahový oblek a do-
běhnout do cíle. Tato soutěž měla velký ohlas u di-
váků, hlavně když soutěžící vybíhali jen ve spodním 
prádle. Nakonec vyhrál člen naší zásahové jednotky 
Jarek Pecha ml, který svým časem dokázal porazit 
i profesionálního hasiče. Soutěž měla i jedno pře-
kvapení, a to naší členku, která se odvážila jako je-
diná žena se této „srandy“ zúčastnit a protože by-
la jediná i ji čekala odměna.

Pro děti byla nachystaná veselá tombola, kde se 
nejen vyhrávaly odměny, ale také děti a jejich rodi-
če museli odpovídat na otázky a za to získali odmě-
nu. Jestli i vy víte, jaké je číslo na hasiče, na zá-
chrannou službu, policii, který svatý patron patří ha-
sičům a kdy bylo založeno SDH Veselíčko?

Po celé odpoledne bylo pro děti připraveno ma-
lování na obličej a možná ani jedno dítě neodešlo 
bez nějakého obrázku na obličeji. A již tradiční pě-
na, opékání špekáčků a diskotéka byly jistě poba-

Rekonstrukce hasičárny
Tak už je to tady! Dne 14. září byla oficiálně zahá-

jena rekonstrukce hasičárny. I když nám počasí zrovna 
moc nepřálo, nenechali jsme se odradit a pustili jsme 
se společně do práce. Během dopoledne jsme stěhova-
li výzbroj, požární techniku a veškeré vybavení z hasi-
čárny do náhradních prostor, kde zůstane uloženo až 
do ukončení rekonstrukce. Bylo nutné rovněž pokácet 
několik vzrostlých stromů za hasičárnou, aby byl 
umožněn lepší přístup ke střeše. Po krátkém občerstve-
ní v době oběda, jsme se pustili do bouracích prací. By-
lo nutné osekat staré obklady z vnější strany budovy 
a spousta dalších stavebních prací. Rekonstrukce tepr-
ve započala, aby bylo vše dobře nachystáno pro sta-
vební firmu a doprovodné náklady byly co nejmenší. 
Na přípravných pracích se podílí i nejmladší hasiči. jP
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Rozloučení s prázdninami nabídlo řadu zábavných 
hasičských soutěží

vením pro všechny generace. Závěr patřil velkému 
ohňostroji. Bohaté občerstvení provázelo celé od-
poledne a jistě všichni si užili poslední prázdnino-
vou sobotu ve veselé náladě.

Udělení řádu svatého Floriána
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo 

mimořádné vyznamenání panu Stanislavu Hučínovi, 
který je členem SDH Veselíčko od 7. 11. 1956, a to 
řád sv. Floriana. Toto významné ocenění se uděluje 
členům SDH za mimořádné výsledky v činnosti, a to 
těm, kteří jsou držitelé medaile za zásluhy a medai-
le za mimořádné zásluhy. Slavnostního předávání, 
které bylo uskutečněno při pořádání Rozloučení 
s prázdninami, se zúčastnili: starosta 10. okrsku Pa-
vel Nádvorník, starosta SDH Veselíčko Tomáš Bern-
hauer a velitel naší jednotky Jiří Suchánek. SDH Ve-
selíčko tímto děkuje panu Hučínovi za činnost a čas, 
které věnoval hasičům. 

Hasiči pomáhali v přerovské rokli
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce se na 

přerovské rokli konalo několik velice atraktivních mo-
toristických akcí. Ve dnech 15. – 16. června se usku-
tečnilo MMČR v autocrossu a ve dnech 24. – 25. srp-
na Mistrovství Evropy v autocrossu, což se považuje 
na přerovské rokli za vrchol motoristické sezony. Oba 
tyto závody zabezpečovalo spolu s ostatními hasiči 
i několik členů zásahové jednotky SDH Veselíčko. Na 
tyto motoristické akce jezdíme pravidelně každý rok 
a za tuto dobu jsme si na rokli vybudovali velice dob-
ré jméno. Během každého závodu musíme být ustro-
jeni stejně, jako když zasahujeme u požáru a nic se 
nesmí podcenit. Několikrát jsme museli hasit auto 
v plamenech anebo vypomáhat při vyproštění jezdce 
z buginy do bezpečí. Dokonce probíhají i kontroly vy-
bavení a ustrojení hasičů od mezinárodních komisa-
řů z FIA. Díky kvalitnímu vybavení našich hasičů ale 
vždy obstojíme na výbornou. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat veliteli Jiřímu Suchánkovi, že má pro nás 
pochopení a umožní nám účastnit se podobných ak-
cích, i za cenu oslabení zásahové jednotky. Myslím si, 
že odvádíme na rokli kus poctivé práce a daří se nám 
šířit dobrou pověst hasičů z Veselíčka. jP



13. 5. 2013
Oznámení o hořícím objektu v obci Osek nad Beč-

vou. V bývalém zemědělském družstvě došlo k požá-
ru linky na výrobu lisovaného paliva z řepky. V lince 
zůstal zaklíněn jeden z balíků, který se vzňal a způso-
bil na zařízení nemalé škody. Zásahu se zúčastnily tři 
jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů.

22. 6. 2013
Oznámení o hořícím objektu v obci Loučka, míst-

ní části Lipníku nad Bečvou, převzala linka tísňové 
pomoci Hasičského záchranného sboru Olomoucké-
ho kraje krátce před půl třetí v sobotu 22. 6. 2013. 
V areálu dřívějšího zemědělského družstva došlo k po-
žáru jedné z hal, dnes využívané pro výrobu dřevěné-
ho paliva.

Plameny poškodily z větší části střešní krytinu, 
ta se také v průběhu hasebních prací částečně pro-
padla. Hasiči za nasazení výškové techniky a něko-
lika hasebních proudů včas zamezili většímu rozší-
ření a uchránili i okolní objekty. Podařilo se jim z ne-
zasažené části haly vytáhnout i kolovou techniku 
a další vybavení. Při požáru i samotném zásahu ne-
došlo k žádnému zranění. Hasičům se podařilo bě-
hem jejich činnosti uchránit sousední halu s techno-

hasebních prací byl doporučen následný dohled nad požářištěm nej-
bližší dobrovolnou jednotkou.

29. 7. 2013
Čtyři jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů zasahova-

ly u požáru strniště u obce Osek na Bečvou. Při požáru došlo ke zra-
nění osoby, zřejmě se pokoušela o uhašení požáru. Hasiči zraněné 
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logií a vybavením v částce vyšší než 4 miliony korun. 
Jejich práci nejvíce komplikovalo nebezpečí propa-
dající se střechy, které vyžadovalo zvýšenou opatr-
nost při samotných hasebních pracích.

7. 7. 2013
Účast staré gardy veselíčských hasičů na Cyrilo-

metodějských slavnostech v Radslavicích a cvičení 
požáru parní lokomotivy na železniční zastávce v Pro-
senicích (8. července).

Zásahy a činnost SDH v roce 2013

ženě poskytli předlékařskou pomoc, předání do péče ZZS a násled-
ně vyřešili uhašení požářiště. Rozloha hoření byla zhruba 1 hektar. 

21. 9. 2013
Nahlášen požár lesního porostu u Zábeštní Lhoty. Na místě by-

lo zjištěno, že došlo k neohlášenému pálení klestí v lese. 

Ve všech případech vyjela k mimořádným událostem obě naše 
zásahové vozidla CAS 25 a CAS 32 s velmi dobře proškoleným per-
sonálem.

Družstvo mužů SDH Veselíčko se zúčastnilo 21. října také pohá-
rové soutěže ve Výklekách, kde vybojovalo 5. místo. sDHV

Dobrovolní hasiči
sbírají plyšáky

Dobrovolní hasiči z Veselíčka sbí-
rají plyšáky pro děti z dětských do-
movů. Jako zatím jediný tým na Pře-
rovsku se připojili ke sbírce, kterou 
vymysleli jejich kolegové v Neveklo-
vě na Benešovsku. Po celé zemi je už 
na dvacet sběrných míst. 10. prosin-
ce sbírka končí. „Každý z nás ví, jak 
je hrozné, že některé děti musejí trá-
vit vánoční svátky v dětském domo-
vě. Náš tým se proto rozhodl uspořá-
dat sbírku plyšáků právě pro tyto dě-
ti,“ sdělují na webových stránkách 
Hasiči on-line pořadatelé sbírky.

Ke sbírání plyšáků se odhodlali 
právě i hasiči z Veselíčka. „Všiml jsem 
si na internetu zprávy o sbírce a ta mě 
zaujala. Doma se nám spousta hra-
ček povaluje a taky mě napadlo, že 
to bude podobné i u kamarádů, kte-
ří mají rodiny,“ řekl Jiří Suchánek, 
velitel zásahové jednotky z Veselíčka 
a zároveň otec dvou malých dětí. 
Místní hasiči už na výzvu reagovali 
a do prostor své nově opravené ha-
sičské zbrojnice přinesli hračky, které 
se vešly do pěti pytlů. Sbírka přitom 
stále ještě pokračuje. „Teď řešíme, 
jak se hračky odvezou. Pořadatelé 
předběžně slíbili, že se nám včas 
ohlásí a na odvozu se domluvíme. 
Posílat pytle poštou by asi vyšlo po-
měrně draho,“ uvedl Jiří Suchánek.

„Nechtěli jsme dělat sbírku na 
peníze, ale hračky přímo věnovat. Co 
může být krásnějšího, než vidět pak 
na tvářích dětí radostný úsměv,“ zdů-
vodňují pořadatelé sbírky. Na webo-
vých stránkách hasičů je v současné 
době už řada komentářů, kde se lidé 
dotazují právě na sběrná místa. Při-
spět hračkami chtějí především mla-
dé rodiny s dětmi.

šum, PD

27. 7. 2013
Časově náročnější zásah řešilo šest jednotek pro-

fesionálních i dobrovolných hasičů u obce Týn nad 
Bečvou. Jmenovitě z řad profesionálních jednotek ze 
stanic Lipník nad Bečvou a Přerov, posílené dobrovol-
nými hasiči Týn nad Bečvou, Lhota, Veselíčko a Osek 
nad Bečvou. Požár lesa, přesněji starších pařezů a hra-
banky, mezi které byly nedávno vysázeny mladé strom-
ky, se rozšířil zhruba na plochu 1 hektaru. Hasičům 
jejich zásah stěžoval velmi těžce přístupný terén pro 
cisternová vozidla a tedy i následně nedostatečná re-
zerva vody pro hašení. Staré pařezy byly prohořelé 
a bylo nutné provést postupné prolévání, rozhrabá-
vání požárem zasažené hrabanky, na některých mís-
tech se provádělo udusávání pomocí lopat. Zásahu 
se zúčastnily asi čtyři desítky hasičů, po dokončení 



Jako každý rok jsou letní měsíce ty, ve kterých obě-
tují členové jednoty nejvíce času na zajištění organi-
začně nejnáročnějších akcí. Mimo ty, které počítáme 
mezi tradiční, jsme v letošním roce investovali pro-
středky a úsilí do zlepšení prostředí ve sportovním are-
álu. Podařilo se zrealizovat záměr instalace nových 
herních prvků, na který jsme využili příspěvek z roz-
počtu obce. Vytrvalé červnové deště zapříčinily zpož-
dění v přípravě stavební plochy, takže nová šplhací 
stěna začala sloužit veřejnosti až v polovině prázdnin. 
Letošní provoz tedy považujeme spíše za pilotní. 
I přesto věříme, že bude dobře sloužit svému účelu. Na 
podzim plánujeme ještě terénní úpravy okolí tak, aby 
herní koutek působil nejen funkčně, ale i esteticky.

Dále jsme zahájili projekt sanace zdi budovy 
šaten. Na tuto akci jsme obdrželi příspěvek z Olo-
mouckého kraje, který jsme využili na úhradu po-
třebného materiálu. Samotnou realizaci jsme prová-
děli svépomocí. Bylo provedeno odizolování, polože-
ny drenáže a nový svod dešťové vody a kanalizace. 
Ve vnitřních prostorách byly odstraněny narušené 
omítky. Projekt plánujeme dokončit v příštím roce 
obnovou omítek a podlahy tak, aby šatna mohla 
sloužit jako zázemí nejen nám, ale i dalším spolkům.
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Ohlédnutí za sezonou v Tělocvičné jednotě
Sokol Veselíčko: opravy šatny i herní prvky

A nyní již k akcím, které máme v našem progra-
mu každý rok.

Pochod veselíčskými lesy bývá prvním vrcho-
lem našich organizátorských aktivit. Tím druhým je 
letní dětský tábor, který je natolik náročnou akcí, že 
mu věnujeme samostatný článek. Pochod napsal le-
tos již svou 25. kapitolu. Přestože nepatřil mezi re-
kordní, považujeme ho za úspěšný. Navzdory dešti-
vému počasí prošlo registrací 445 účastníků, z toho 
si 45 trouflo na 15 kilometrů dlouhou trasu. Věkový 
rozptyl pochodníků byl od jednoho roku do více než 
70 let. Potěšilo nás také, že i přes konkurenci jiných 
akcí pořádaných v okolí ve stejném termínu jsme měli 
významný počet účastníků z Přerova a Lipníka, a že 
vzrůstá počet návštěvníků z Olomouce a okolí, což vě-
říme, že je výsledek úsilí, které věnujeme propagaci. 
Všichni, kteří zvítězili nad svým pohodlím a nezalekli 
se dešťových kapek, byli v cíli mimo tradiční bohaté 
občerstvení a účastnický list odměněni navíc pamětní 
plackou, kterou jsme za finančního přispění obce ne-
chali zhotovit u příležitosti čtvrtstoletého výročí.

I v letošním roce jsme vyslali své zástupce repre-
zentovat obec na populárních sportovních hrách 
mikroregionu lipensko, které se konaly v Jezerni-
ci. Pravidelní čtenáři novinek už vědí, že jsme nepro-
padli a díky našim výsledkům obsadilo Veselíčko třetí 
místo v soutěži obcí. Na tomto místě bychom chtěli 
věnovat prostor zajímavostem, které se ve výsledko-
vých listinách neobjevily. Tou první je účast našeho 
„B“ týmu, který se účastnil pod hlavičkou Tupce. 
V tomto družstvu se sešlo pět ze šesti členů výběru, 
který se účastnil prvních mikroregionálních her v Je-
zernici v roce 2005. Přestože se jednalo o družstvo 
s nejvyšším věkovým průměrem, dokázalo potrápit 
všechny favority a přispělo k pozvednutí úrovně volej-
balové soutěže, která v minulých ročnících spíše stag-
novala. Druhou zajímavostí je vítězství naší členky se-
stry Lenky Pokorné v soutěži v hodu břemenem, která 
za dobu konání sportovních her MRL nenašla v této 
disciplíně přemožitelku, a je tak jednoznačně nejú-
spěšnější sportovkyní v historii her. Pokud bude tato 
soutěž vypsána i v příštím roce, tak budeme všichni dr-
žet palce, aby své kralování zaokrouhlila na 10 let.

Ke kulturnímu životu v obci 
přispíváme pořádáním tanečních 
zábav ve sportovním areálu. 
Konaly se tři se skupinou Forum II. 
Ještě před jejich organizováním 
jsme se na společném jednání se 
zástupci obce, Policie ČR a dalších 
spolků dohodli na postupech pro 
zajištění veřejného pořádku v obci 
během zábav. Dohodnuté jsme ta-
ké uvedli v praxi a k významnému 
narušení pořádku nebo škodám 
na majetku nedošlo.

Bohatou letní sezónu ukončil 
28. září nohejbalový turnaj. Pak už 
jsme své aktivity přesunuli do so-
kolovy, kde od října začala pravi-
delná cvičení. Jejich rozpis je k dis-
pozici na webových stránkách ob-
ce. lP

Na začátku prázdnin byly v Sokolské zahradě instalovány nové herní 
prvky pro děti od 6 do 12 let. Vybrána byla taková sestava průlezek, 
aby co nejlépe odolávala případnému vandalismu. Instalace proběhla 
díky finanční dotaci obce Veselíčko.

I letos v srpnu pořádali veselíčští Sokoli letní tá-
bor pro děti ve věku od 6 do 15 let. Místem pobytu 
se stala oblíbená táborová základna Hněvkov u Zá-
břehu na Moravě. Děti zde bydlí klasicky v přírodě 
ve stanech s dřevěnou podsadou. Nechybí táborá-
ky, hra na kytaru ani zpěv.

Na tábor jsme se vyjeli autobusem dne 10. srp-
na za deštivého počasí. Po příjezdu na místo však 
vysvitlo slunce, které nepřestalo vycházet a svítit 
den co den až do našeho odjezdu 17. srpna. Jelo 
nás celkem 27 dětí a 10 dospělých (hlavní vedou-
cí, 6 oddílových vedoucích, vedoucí her, zdravot-
nice a kuchařka). Děti byly rozděleny do tří druž-
stev po 9, z nichž každému byli přiděleni dva ve-
doucí – pomocníci a rádci při táborových soutěžích 
a hrách. Ústředním tématem celého tábora byla 
pohádka.

Na začátku se děti dozvěděly, že se poblíž tábo-
ra roztrhl kouzelnému pohádkovému dědečkovi py-
tel plný pohádek. Úkolem dětí bylo prostřednictvím 
pro ně připravených pohádkových her poztrácené 
pohádky posbírat a pomoct tak dědečkovi s jeho 
problémem. Za všechny možné i nemožné hry a dis-
ciplíny bych připomněla následující: Za devatero 

Letní tábor Z pohádky do pohádky v Hněvkově
horami a devatero řekami; Jak dědeček měnil, až 
vyměnil; Princ Bajaja; Sněhurka; Perníková chaloup-
ka; O dvanácti měsíčkách; Ubrousku, prostři se; 
O kohoutkovi a slepičce; dopoledne s Gumídky; Čer-
tovské dovádění… Za plnění úkolů, které každá hra 
přinášela, byly děti odměňovány pohádkovými pe-
nězi: zlaťáky, stříbrňáky a nikláky. Našetřené peníze 
pak mohly využít v závěrečném táborovém obcho-
dě, kde si mohly nakoupit různé drobnosti pro sebe 
či své blízké, kteří na ně doma čekali.

Jako každý rok i letos jsme se vydali na celoden-
ní táborový výlet. Jeli jsme vlakem do Moravské Tře-
bové, kde jsme si na místním zámku prohlédli expo-
zice Mučírna a Venkov. Zbylý čas věnovaly děti roz-
chodu po náměstí a s ním spojeným utrácením 
kapesného od rodičů či prarodičů. Novinkou letoš-
ního tábora byly tzv. in-line chvilky trávené na míst-
ní zbrusu nové cyklostezce. Děti, které vlastnily in-
-line brusle a povinnou výbavu, si je na ně mohly 
vzít s sebou na tábor a trávit třeba i takto část dne. 
Myslím, že tábor 2013 plný pohádek se bezesporu 
zařadí k velmi vydařeným akcím TJ Sokol Veselíčko. 
Všem, kteří se na jeho přípravě a organizaci podíle-
li, patří dík. lP



Podobně jako v jiných obcích se i ve Veselíčku 
konala Hubertova jízda, kterou jsme letos spojili 
s odpoledními jezdeckými Hobby závody. Na počest 
sv. Huberta a k zakončení jezdecké sezony se v pro-
storách Ranče Mustang Veselíčko sešlo bezmála 40 
koní se svými jezdci v sedle, ale i kočároví nadšenci. 
Slunečné ráno a dobrá nálada všech zúčastněných 
navodily tu správnou atmosféru k slavnostnímu za-
hájení. Diváci si poslechli halali na lesní roh a po de-
sáté hodině se jezdci vydali na dvouhodinovou vy-
jížďku do přilehlých lesů. Ti náročnější absolvovali 
trasu včetně přírodních překážek a společně s rekre-
ačními jezdci se sešli v hospůdce ve Skokách, kde 
bylo přichystané občerstvení. Jezdci se svými koňmi 
zde načerpali síly na následující tradiční hon na liš-
ku. Poté se všichni v pořádku vrátili na ranč a po 
krátké pauze a soustředění závodníků začalo sou-
těžní odpoledne. Pro sedlové jezdce byl připraven 
nenáročný parkur – parkurové skákání do 80 cm, 
jízda zručnosti – trail, horsemanship, barely – barrel 
race a tyče – pole bending. Na své si ale přišli i vo-

zatajci, kteří porovnali síly ve vozatajském parkuru. 
Bylo vidět jak značné umění některých soutěžících, 
tak kapka adrenalinu u rychlostních disciplín. Za 
krásné výkony byl každý náležitě oceněn hodnotný-
mi věcnými cenami, které věnovali příznivci jezdec-
kého sportu z řad majitelů regionálních firem a živ-
nostníků, Obec Veselíčko a Olomoucký kraj, ale také 
potleskem diváků. Po celý den mohly malé ratolesti 
vyzkoušet jaké to je vidět svět z koňského hřbetu. Ti, 
kteří se báli, alespoň využili atrakcí v podobě koloto-
če a skákacího hradu. Vše dopadlo na výbornou, dě-
kujeme všem zúčastněným a doufáme, že se příští 
rok sejdeme v podobně hojném počtu jako letos.

Zdroj: RMV
Fotky z této akce naleznete pod odkazy:

http://vendpata.rajce.idnes.cz/5.10.2013_Hu-
bertova_Jizda_Veselicko_-_1._cast/

http://vendpata.rajce.idnes.cz/5.10-2013_Hu-
bertova_Jizda_Veselicko_-_2._cast/

http://kotikovatereza.rajce.idnes.cz/Hubertova_
jizda_2013/
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Mikulášské odpoledne. V sobotu 7. prosince uspořádal Sokol Veselíčko Mikulášské odpoledne s nadíl-
kou. Děti, rodiče a ostatní zájemci si mohli zahrát připravené hry a odnést si z Kulturního domu v Tupci ta-
ké nadílku.

Hubertova jízda 2013 + Hobby závody

http://vendpata.rajce.idnes.cz/5.10.2013_Hubertova_Jizda_Veselicko_-_1._cast/
http://vendpata.rajce.idnes.cz/5.10.2013_Hubertova_Jizda_Veselicko_-_1._cast/
http://vendpata.rajce.idnes.cz/5.10-2013_Hubertova_Jizda_Veselicko_-_2._cast/
http://vendpata.rajce.idnes.cz/5.10-2013_Hubertova_Jizda_Veselicko_-_2._cast/
http://kotikovatereza.rajce.idnes.cz/Hubertova_jizda_2013/
http://kotikovatereza.rajce.idnes.cz/Hubertova_jizda_2013/


Jezdeckou sezonu každý rok na podzim završí 
Hubertova jízda. Pořádají ji v mnoha stájích po celé 
republice jako odměnu pro všechny své členy, kteří 
po celý rok pilně pracovali. Hubertovy jízdy jsou 
vzpomínkou na pradávnou tradici parforsních honů, 
jejichž kolébkou je Anglie. Šlechta tehdy za zvuku 
lesních rohů vyjížděla na svých koních se smečkou 
několika desítek loveckých psů po stopě lišky. Jak 
to ale vypadá, když se na takovou Hubertovu jízdu 
vydáte na vlečce traktoru? Nu i tak to jde. A věřte 
nebo ne, je to zábava. V sobotu ráno se sejdeme na 
westernovém ranči Mustang ve Veselíčku. Jezdci a 
jejich pomocníci doplétají copánky krásným koním, 
probíhá veterinární prohlídka, poslední přípravy vr-
cholí a tu se již jezdci řadí vedle sebe. Trubač zatrou-
bí fanfáru. „Kdo chce jet rychle a skákat, zařadí se 
za Zuzku, která má lišku. Ostatní pojedou pomalým 
tempem za Pavlem Romanem,“ ozývá se od stano-
viště pořadatelů. „Vyskočte si k nám na vlečku,“ 
zve nás předseda místních zahrádkářů Karel Kova-
řík, sám velký milovník i chovatel koní. Hubertovu 
jízdu si nenechá ujít, a aby si ji užili i ostatní, připra-
vil pro ně netradiční zážitek. Jízdu na traktorové 
vlečce, kam postavil a připevnil lavice pro víc než 

dvacet lidí. Na vlečce už několik rodinek i jednotliv-
ců sedí, přikrývají se dekami. Krásné podzimní mra-
zivé ráno prozářilo slunce, nenecháme se proto 
dlouho pobízet a s dětmi lezeme na vlečku. Trakto-
rista se svým kolegou náhle zjistí, že je třeba ještě 
dofouknout kola. Inu, pojede se zprudka do kopce, 
tak aby nás to vyvezlo. Důslednost nade vše. Traktor 
zadrnčí, roztřese i vlečku a veselé cestující. Vyjíždí-
me obcí, lidé nám mávají, hasiči zrovna vyměňují 
okna na hasičárně. Hotová venkovská poezie. Ko-
pec zdoláme celkem snadno, jen ty větve… musí-
me se vždy hluboko sklonit, abychom nepřišli o oči. 
Žertujeme s majitelkou cestovní kanceláře a dcerou 

našeho řidiče, že taková jízdy by teď mohly být 
v módě a zda je nechce zařadit do nabídky. Staros-
ta vytahuje slivovičku a nabízí dospělým účastní-
kům, aby se trochu zahřáli. Začíná foukat studený 
vítr – dobře by teď létali draci. Kopec se barví pod-
zimním listím, kocháme se tou krásou a z plných 
plic lokáme čerstvý vzduch – až to bolí – hlavně my, 
co prosedíme dost času v kancelářích.

V lese u rozcestí nás pan Kovařík pošle chvíli 
pěšky. „Támhle teď budou skákat, běžte se podí-
vat,“ a sám se vydá jiným směrem, že prý na nás 
počká. Skupinka vyjde po lesní pěšině, povídáme si 
a vzpomínáme. „Nějak těch koní v poslední době 
přibývá,“ zdá se nám. Jdeme lesní cestou, kterou se 
za dob majitelů panství ve Veselíčku proháněli na 
koních jinačí jezdci. Hraběnky, hrabata, komtesy… 
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Ve vlečce za traktorem na Hubertovu jízdu

Vzpomínky náhle přeruší jedna rychlejší spolucestu-
jící z vlečky, která nám běží naproti: „Už jsou pryč, 
už doskákali,“ volá zdálky. Bez dojmů ze skoků ale 
o to více provětraní rychlou chůzí, vracíme se zpát-
ky na vlečku. Míříme teď přes třešňový sad a pole 
až do Skoků. Tam se ve venkovním areálu už občer-
stvují jezdci. Mají za sebou polovinu jízdy. Teď je če-
ká ještě cesta zpět a závody ve všech možných dis-
ciplínách, které umí správně vyjmenovat jen zasvě-
cení. Koníci okusují jablka ze stromů a děti se tomu 
smějí. Na zpáteční cestě klimbáme a zdá se, že po 
téhle jízdě si před obědem ještě někteří na chvíli 
zdřímnou. Inu, silný vzduch dělá své. šum, PD

Čtěte více na: http://prerovsky.denik.cz/
zpravy_region/ve-vlecce-za-traktorem-na-huberto-

vu-jizdu-proc-ne-20131007.html
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Většina dětí miluje koně. Takové hříbátko touží 
dostat například na Vánoce nebo vůbec – jednou je 
prostě mít. Ne každému se to ale v dospělosti podaří. 
Pavlu Romanovi ano. A má dnes nejen koně, ale hned 
celý ranč. Třiačtyřicetiletý muž pochází z Mostu, na 
Přerovsko se přestěhoval s rodiči už jako dítě a před 
jedenácti lety se usadil ve Veselíčku, kde koupil objekt 
bývalého kravína, jenž byl součástí zemědělského 
družstva a vybudoval v něm westernový ranč pro ko-
ně. Dnes tam dokonce se ženou žijí a kromě koní cho-
vají také kozy, ovečky a králíky. Ve stájích Romano-
vých ale nežijí jen jejich vlastní koně, ale hlavně koně 
jiných majitelů, kteří vlastní stáje nemají a nemají ani 
tolik času, aby se svým milovaným zvířatům věnovali.

„Koní v poslední době přibývá, ale lidi si je už po-
řizují spíš domů než že by je využívaly komerční stáje, 
jako jsou ty naše,“ říká Pavel Roman. V ranči zajišťují 
přitom veškerý servis pro koně i jezdce. „Lidi si mo-
hou u nás koně ustájit, postaráme se i o výuku jez-
dectví,“ přibližuje Pavel Roman, který vystudoval ze-
mědělskou školu a poté se živil jako obchodní zástup-
ce. „Ke koním jsem se dostal až ve svých deseti 
letech. Začínal jsem v jezdeckém oddíle v Bochoři 
a jezdíval dostihy a parkury, které mně ale až tak moc 
nešly,“ přiznává. Závodil hlavně na regionálních sou-
těžích a většinou prý i vyhrával. „Asi jsem měl dobré-
ho koně,“ směje se. Prvního vlastního koně si pořídil 
teprve okolo roku 2000. „Byl to teplokrevný valach. 
Později jsem se ale zamiloval do westernového ježdě-
ní a rozhodl se pro americké plemeno. Koně jsem měl 
ustájeného v komerční stáji, ale byl 
„pokažený“ od bývalého majitele. 
Chtěl jsem s ním něco udělat, aby 
se na něm dalo jezdit a ta práce se 
mně natolik zalíbila, že jsem se na-
konec rozhodl výcvikem koní a je-
jich ustájením profesně zabývat,“ 
vzpomíná na své začátky.

Se ženou koupili bývalý kravín 
a pronajali si okolní a přilehlé po-
zemky a založili občanské sdruže-
ní Ranč Mustang Veselíčko. „Náš 
jezdecký klub má dnes už více než 

sto členů. Jsme také členy celostátních i meziná-
rodních organizací zastřešujících westernový sport 
a chov koní řady amerických plemen,“ vysvětluje. 
S pomocí úvěrů, sponzorských darů a vlastních pro-
středků se Romanovým nakonec postupnou rekon-
strukcí objektu a úpravou okolí podařilo vybudovat 
vzdušné a světlé stáje s prostornými boxy pro ustáje-
ní asi sedmnácti koní, sociální zázemí pro členy a ma-
jitele, výběhy pro koně, kruhovou ohradu pro výcvik 
a odvodněnou pískovou jízdárnu pro trénink koní 
a výuku jezdců. „Jsme připraveni také pro výuku za-
čínajících jezdců a dětí a pro sportovní westernové 
ježdění,“ přibližuje dále Pavel Roman. Plemena ame-
rických koní Quarter Horse a Paint Horse si Romano-
vi rozhodně nevybrali proto, že by jim ta česká byla 
málo nóbl, ale kvůli jejich prý velmi klidné, vyrovnané 
povaze a stavbě těla, která je vhodná právě pro jez-
decký sport a sportovní westernové ježdění a reining. 
„Což je vlastně westernová drezůra,“ vysvětluje ma-
jitel. Zda je dnes ojedinělé chovat americká pleme-
na? „Už ani ne. Sem tam už je někde mají, ale s na-

ší stájí, která se zaměřuje na chov 
a výcvik, jsme v tomto regionu asi 
jediní,“ říká. S hospodářskou si-
tuací je to prý dnes na ranči horší. 
„Lidé mají hlouběji do kapes. Přes-
to bychom chtěli zprovoznit krytou 
jízdárnu. Doufáme, že tím obnoví-
me příliv dalších lidí, kteří budou 
mít zájem o výcvik,“ uzavřel Pavel 
Roman. šum, PD

Více foto: http://www.
obec-veselicko.cz/zivot-v-obci/

fotogalerie/hubertova-jizda/

Poznáte dopravní značky? Ovládáte pravidla sil-
ničního provozu? Umíte skutečně řídit? Všechny 
tyto otázky čekaly během pátečního odpoledne na 
naše soutěžící. Klub pro děti a rodiče připravil 
v červnu v prostorách sokolské zahrady tradiční ko-
loběžkiádu. Malí i velcí závodníci na kolech, kolo-
běžkách i odrážedlech postupně zvládli jízdu mezi 
překážkami i rychlostní jízdu. Letošní soutěž přines-
la i časovku na 60 metrů. Finále bylo napínavé, mi-
lovníci rychlé jízdy nepřestávali své favority povzbu-
zovat a jednotlivé výkony sklízely bouřlivý potlesk. 
Za znalosti a bojové nasazení byli všichni soutěžící 
odměněni dárkem a diplomem. A jaká bude příští 
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Americká plemena mám rád pro jejich klidnou
povahu, říká Pavel Roman z westernového ranče

Koloběžkiáda – náročné závody na jedničku
soutěž? Nejen to jsme plánovali při posezení u spo-
lečného táboráku. Takže: Závodění zdar a těšíme se 
opět v červnu v roce 2014. KDR 
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Víkend 5. a 6. října byl ve Veselíčku ve znamení zábavy. V sobotu dopoledne i odpoledne se na místním 
Ranči Mustang a v jeho okolí uskutečnila Hubertova jízda. Večer pak patřil v Kulturním domě v Tupci od 20 ho-
din „Hodové veselici“, kterou pořádal Klub pro děti a rodiče ve spolupráci s obcí Veselíčko. Na večeru plném 
tance, odměn a dobré zábavy vystoupila dámská skupina Jarmilky a zahrála kapela Elixír. Nedělní odpoledne 
od 13 do 17 hodin patřilo na návsi v Tupci pouťovým atrakcím. Zejména děti si mohly užít řetízkový kolotoč 
a malý skákací hrad. K dispozici byla také střelnice, cukrová vata, balonky a drobné občerstvení. 

Rok od roku oblíbenější je i vánoční 
jarmark ve Veselíčku, jenž pořádá již pá-
tým rokem místní Klub pro děti a rodiče 
v Kulturním domě v Tupci. Nejen prodej-
ní jarmark, ale i doprovodný program 
přiláká vždy stovky zájemců. „Účast 
nám letos přislíbilo přibližně 15 převáž-
ně místních vystavovatelů,“ uvedla po-
řadatelka Alžběta Panáková. Z prodejní 
výstavy, která začala v 15 hodin, si lidé mohli odnést vánoční vazby, krajkované ozdoby Pavly Hučínové, 
ozdoby ze šustí Ludmily Šlosarové či šité dekorace Markéty Jedličkové. „Něco málo i z keramiky, perníčky 
a korálky,“ doplnila pořadatelka. Od 16 hodin vystoupily v programu děti z Klubu pro děti a rodiče s vá-
nočním pásmem, tradičním koncertem završil program v obci oblíbený rodinný soubor Petrášovci. „Sou-
částí jarmarku byly i dětské dílny zaměřené na výrobu vánočních ozdob, přání, svícnů a také vědomostní 
kvíz, kromě toho i výstava Zimní vesnice z perníku,“ dodala Alžběta Panáková. Pořadatelé rovněž lákali na 
domácí občerstvení – bramboráky, halušky, vánoční cukroví, svařené víno a punč. šum
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Hodová veselice a pouťové atrakce v Tupci

Podzimní průvod v maskách následoval koňskou
vlečku s panem Podzimem

Děti i dospělí v halloweenských kostýmech se 
v rekordním počtu vydali v sobotní podvečer 26. říj-
na na podzimní pochod, jenž byl součástí už pátého 
ročníku Podzimní slavnosti ve Veselíčku.

Průvod s lampióny, v jehož čele jela vlečka tažená 
koněm, vyšel z místní části Tupec. Jeho cílem byl zá-
mek, kde na účastníky čekalo občerstvení v hallo-
weenském bistru a výstava s podzimní tématikou, 
včetně úrody od místních pěstitelů. „Tak velikou účast 
masek jsme ještě nezažili,“ řekla jedna z pořadatelek 
Monika Štenglová. „Co do počtu lidí, kteří sem zaví-
tali, předčila akce všechny minulé ročníky,“ dodala. 
Tento netradiční lampiónový průvod má také netra-
diční pohádkový podtext. Dav lidí vede totiž pan Pod-
zim, kterého u zámku vítá paní Léto. Postavy symbo-

lizující příchod nového ročního období. Poté průvod 
lidí zavítal na výstavu v zámku, v němž sídlí Dětský 
domov se školou a který je pro veřejnost přístupný 
jen při mimořádných událostech, jakou je právě Pod-
zimní slavnost. Po prohlídce rukodělných výrobků si 
děti mohly zasoutěžit například v hodu na cíl nebo ve 
skládání puzzlí. „Největší zájem měly děti o průchod 
parkem přes tajemnou cestičku. Ten si opravdu užily 
a bylo je slyšet až na druhém konci vesnice,“ hodno-
tili pořadatelé. „Nejvíce se mi líbily soutěže a výsta-
va,“ prozradila Anna Kolková. Celou Podzimní slav-
nost uspořádal Klub pro děti a rodiče ve spolupráci 
s místními hasiči, mateřskou školou a obcí. el

Zdroj: Čtěte více na: http://prerovsky.denik.cz/
zpravy_region/pruvod-v-maskach-nasledoval-kon-
skou-vlecku-s-panem-podzimem-20131029.html

Vánoční jarmark
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něženky bez zlotých, tak jsme se přesunuli do další-
ho zahradnictví Pudélko. I tam byla možnost výhod-
ného nákupu při prohlídce velkých záhonů. Bylo těž-
ké se rozhodnout, co si koupit z tak velkého množství 

květin – vybrat si tu nejhezčí a poměrně velmi lev-
nou. Když už bylo vidět, že zahrádkáři nakoupili 
a byli částečně unaveni, nasedli jsme do autobusu 
a jeli domů.

Dalším zájezdem zahrádkářů byla návštěva 
Buchlovických slavností česneku 27. července. Na 
tento zájezd jsme se pečlivě připravili, hlavně pě-
vecký sbor RADOST. Tento sbor dostal nabídku od 
organizátorů slavností vystoupit hned třikrát, a to 
hned při zahájení v dudově muzea. Další vystoupe-
ní bylo ve 13 hodin na hlavním pódiu na náměstí 
v Buchlovicích, kde se za velmi teplého dne ženy 
skutečně s nasazením všech sil co nejlépe předved-
ly, a to u za pomoci harmonikáře p. Mikuly. Vystou-
pení na náměstí se skutečně povedlo, což potvrdil 
potlesk publika. Poslední vystoupení bylo v zámec-
kém parku na zámeckých schodech. Tam už byl 
pěkný chládek a to největší napětí opadlo. Zde se 
veselské ženy po vystoupení cimbálové muziky ne-
nechaly zahanbit a začaly zpívat tu svoji nejoblíbe-
nější „My děvčata z Veselíčka“.

Je to tak Vážení spoluobčané. V případě slivoní 
je opylení včelami nezbytné i u samosprašných od-
růd. Každá včela, která se narodí po 21 dnech, ne-
umí létat. Létat začne až po 40 dnech svého života. 
Po narození nemá ani jed a je jako malé dítě. Když 
prohlížíme úl se včelami a spadnou nám mladušky 
na zem, musíme je posbírat ručně, jinak by se do 
úlu nedostaly. Při opuštění úlu včela léta rychlostí 
24 km za hodinu, v době kvetení sadů navštíví vče-
la při jednom letu, než se vrátí do úlu, až 640 kvě-
tů. Zároveň si na zadních nožkách přinese do úlu 
pyl a v medovém váčku, který se nachází před ža-
ludkem, nektar o váze 0,4 miligramů. Na jednu 
kapku medu, musí včela navštívit 3 600 květů. Toto 
všechno odevzdá mladým včelkám v úle, které to 
uloží do buněk plástů. Uložení do buněk je racio-
nální, ukládá se potrava nad plod.

Zima kterou jsme prožili, byla strašně dlouhá. 
Včelaři, kteří dobře nenakrmili včely (dává se mini-
málně 12 kg na včelstvo) buď přišli o včely, nebo je 
měli velmi slabé. Také se řada včelařů dopustila chy-
by v ošetřování a v metodice. Je zajímavé, že se to tý-
ká hlavně starších, nebo včelařů v důchodě. Nečtou 
časopis Včelařství (i když ho dostávají zdarma a v tra-
fice se nedá koupit), nechodí na přednášky a myslí si, 
že ví všechno. Přitom neznají nic, nebo ví jen to, že 
včela létá a nosí med. Med nenosí, nosí nektar. Tímto 
chválím mladé včelaře, kterých máme asi třetinu, 
a starají se o včely lépe, než ti staří veteráni.

Tajemství opylení je nádherná činnost včel. V pří-
rodě máme cizosprašné dřeviny, ke kterým patří jab-
loně, hrušně, některé višně, slivoně, a meruňky, a ta-
ké většina třešní, vyžadují v době květu přítomnost 
jiné kvetoucí odrůdy – opylovače. Opylení ovocných 
dřevin neprobíhá samočinně, ale vyžaduje přítom-
nost dostatečného množství hmyzu, především včel. 
U nás je zavčelení nedostatečné.

Před „sametovou“ revolucí bylo v okrese Přerov 
12000 včelstev, teď je jich 8000. Dříve byla i bonifika-
ce na nákup cukru, dnes není nic. Cukr stál 7,50 Kč/kg, 
dnes stojí 24 Kč/kg (v akci po 10 kg zhruba 17,80 Kč). 
Já například pro 60 včelstev každý rok musím na-
koupit 700 kg cukru a je jedno, jestli byl rok dobrý, 
a nebo špatný na snůšku medu. Včelám to dát mu-
síme. Bez jídla přežijí 3 dny, potom uhynou. Některé 

státy vycházejí 
včelařům vstříc, 
u nás je to jen 
částečně. Náš 
stát nám platí 
jen 70 % za lé-
ky a na včelstvo nám dá zhruba 150 Kč na rok. I za 
toto můžeme děkovat, protože například na Sloven-
sku dává stát na jedno včelstvo 50 Kč, jinak nic.

Opylení je důležité pro správný vývoj semen (ji-
nak by drobní ptáci vyhynuli). U jádrovic například 
ovlivňuje i kvalitu a skladovatelnost plodů. Opylení 
může nastat vlastním pylem, to znamená pylem stej-
né odrůdy, bez ohledu na to, jedná-li se o pyl téhož 
květu nebo pyl z vedlejšího stromu – v tomto přípa-
dě hovoříme o odrůdě samosprašné. Je-li květ opy-
len pylem jiné odrůdy, jde o cizosprašné. Pyl samo-
sebou přinášejí včely na svém tělíčku přímo do kvě-
tů. Závisí také na klimatických podmínkách. Opylení 
musí být provedeno v rozsahu 2–8 dnů, záleží na 
stáří květů. Květy poškozené mrazem nebo suchem 
dobré opylení nezajistí.

K jednotlivým druhům:
JABLONĚ – jsou cizosprašné, musí se kombino-

vat výsadba s několika dalšími odrůdami.
Hrušně – kvetou bílými květy a pro včely jsou 

méně atraktivné (včela vidí barvy v infračerveném 
spektru, podobně jako ptáci – např. červenou vidí ja-
ko černou). Káně vidí moč v trávě po hraboších v ji-
né barvě než je tráva. Hrušně jsou cizosprašné a mu-
síme mít odrůdy, které kvetou ve stejném období.

Třešně – starší odrůdy jsou cizosprašné, nové se 
prodávají i jako samosprašné. Musí mít však shod-
nou dobu kvetení.

Višně– jsou samosprašné, kvetou před třešněmi.
Slivoně – zde je opylení včelami nezbytné i u sa-

mosprašných odrůd. Bez včel by nebyla slivovice. 
Všichni Moraváci by to měli vědět. Evoluce: nejprve 
byla včela, opylovala slivoň, ze slivoně byla slivovice, 
ze slivovice opice a z opice člověk (převzaté z Valaš-
ska).

Meruňky – většina je samosprašná, problém bý-
vá v brzké době květu, kdy je chladno a včely ještě 
moc nelétají.

Broskvoně – jsou samosprašné.

Všechny ovocné sady by měly mít na jednom 
hektaru výsadby až 2 včelstva. Základní organizace 
Osek n. Bečvou, kam patří obce Veselíčko, Osek, 
Dolní Újezd, Skoky, Vicínov, Tupec a Staměřice, má 
460 včelstev a 45 včelařů. Což je proklatě málo. 
Dobré zavčelení je jenom na Veselíčku – Za skalou. 

stRaNa 66 sPolKY a aKCe – VčelaŘi sPolKY a aKCe – VčelaŘi / ZaHRaDKÁŘi stRaNa 67

Slivovice by bez včel neexistovala Jinak je to bída. Rádi přijmeme mezi sebe hlavně 
mladé chlapce a děvčata a rádi je umění včelařství 
naučíme. Je to ale časově i finančně náročné.

ing. ladislav Naniaš
Předseda Zo čsV

osek nad Bečvou – Veselíčko

Dne 10. května se za krásného rána zahrádkáři 
vypravili na zájezd do Polska na prohlídku dvou za-
hradnictví našich sousedů, aby načerpali zkušenosti 
přímo na místě. První zastavení bylo sice na známé 
malé burze, ale i tam už bylo co vidět a možnost 
koupit. Ovšem to pravé přišlo, když jsme zastavili 
před zahradnictvím Kapias, což na nás skutečně za 
krásného slunného dne udělalo velký dojem. A stup-
ňovalo se to, jakmile jsme překročili vstupní bránu.

To, co bylo k vidění, se nedá jen vyprávět, ale 
musí se to vidět. Fotografie jsou toho dokladem. Po 
prohlídce tohoto zahradnictví jsme navštívili sklad 
hnojiv a osiv, kde bylo možno si výhodně nakoupit. 
Průvodce se nám snažil poradit, a když už byly pe-

Zahrádkáři na cestách – zahradnictví
v Polsku a česnekové slavnosti v Buchlovicích



72 hodin – Ruku na to!
V době od čtvrtka 10. října od 12 hodin do ne-

děle 13. října do 12 hodin se mohli občané Veselíč-
ka setkat s našimi dětmi v rámci dobrovolnických 
prací na obecních komunikacích.

Již druhým rokem se účastníme projektu „72 ho-
din – Ruku na to!“. Cílem projektu je zapojit co nej-

více mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby do-
kázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní 
změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupraco-
vat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jed-
notlivých projektů také posílit vztahy v místních ko-
munitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro 
smysluplné trávení volného času.

Projekt je určen dětem i rodičům, mladým li-
dem, neziskovým organizacím, ale i neformálním 
skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří pod-
porují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí ne-
zištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

V České republice 72 hodin – Ruku na to! pořá-
dá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM se do 
projektu přidají také partnerské organizace a další 
desítky dětských a mládežnických organizací, tisíce 
dobrovolníků a mezi nimi jsme také my!

Mgr. Petr Navrátil, ředitel DDŠ Veselíčko

Zájezd důchodců na Valašsko
Ve středu 11. září důchodci brzy vstávali a vyda-

li se na zájezd. Cestou nám trošku pršelo, ale vůbec 
to nevadilo. V autobuse se sešlo 47 výletníků a jelo 
se na Valašsko. První zastávka byla ve ValMezu na 
zámku Kinských, kde je muzeum skla a gobelínu. 
Pak jsme jeli o kousek dál na exkurzi výroby a re-
staurátorských dílen gobelínu až 450 let starých. Za-
tajoval se nám dech, co kdysi člověk vytvořil, a co se 
dochovalo až do dneška. Za to mohou šikovné ručič-
ky tkadlen a restaurátorek, kterých už je málo. Po 

dobrém obědě jsme jeli do skanzenu v Rožnově pod 
Radhoštěm. Prošli jsme dřevěnice, někdo si dal kys-
licu a někdo okoštoval různé slivovice. V muzeu se 
také bylo na co podívat. Zájezd se všem líbil a za to 
chceme poděkovat obci, že nám dala peníze na au-
tobus a my se mohli podívat kousek dál od domova.

Chtěly bychom také pozvat důchodkyně, které 
by chtěly přijít mezi nás. Setkáváme se každé druhé 
úterý v měsíci. Klub důchodců se schází každých 
14dní, když se třeba dělají májky, nebo když se při-
pravujeme na jarmark, tak i častěji.

Klub důchodců

Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jí-
delna Veselíčko dne 13. září pořádalo ve společenské 
místnosti zámku I. setkání určené pro soudce a další 
profese související s mládeží a institucionální výchovou 
na téma: ÚSTAVNÍ A OCHRANNÁ VÝCHOVA V PRAXI.

Naše zařízení se rozhodlo uspořádat I. setkání 
tohoto typu z důvodu vzájemného poznání lidí, kte-
ří se podílejí na rozhodování ve věcech našich dětí 
v rámci institucionální výchovy.

Byli jsme přesvědčení, že toto setkání bude pro 
soudce, kteří rozhodují ve věcech předběžného opat-
ření, ústavní a ochranné výchovy přínosem, že tito li-
dé nemají tolik příležitostí navštívit zařízení našeho 
typu a vidět reedukaci dětí na vlastní oči, setkat se 
i s pracovníky ostatních soudů zabývajících se stej-
nou problematikou a v rámci diskuse s odbor-
nými pracovníky, kteří provádí vlastní vý-
kon nařízené ústavní a ochranné výchovy 
v praxi, získat nové zkušenosti, které pro 
ně budou přínosem pro nelehké rozhodo-
vání ve věcech dětí a mládeže, protože 
soudce je osobou, která může mít a často také 
má nezměrný vliv na osud a budoucnost nezle-
tilého dítěte.

Našim cílem i mimo jiné bylo, aby účastníci to-
hoto setkání získali poznatky k lepší orientaci, jaké 

projevy chování dětí sledovat, jež jsou rozhodné při 
rozhodování, zda dítě umístit do pěstounské péče, 
dětského domova či dětského domova se školou.

Prvního setkání se zúčastnilo 21 zástupců okres-
ních soudů, probačních a mediačních služeb a sociál-
ních pracovníků z Moravskoslezského, Olomouckého, 

Zlínského a Jihomoravského kraje.
Účastníky setkání přivítaly naše děti zpě-
vem a recitací. Následně si prohlédli pro-
story školy a internátu, na které naváza-
la odborná prezentace našeho zařízení 

a diskuse k vlastní reedukaci našich dětí.
  Odměnou všem pedagogům a zaměst-

nancům zařízení byly pozitivní ohlasy účastní-
ků setkání na naši převýchovnou práci s dětmi, a to 
že setkání změnilo jejich pohled na naše zařízení.

Mgr. Petr Navrátil, ředitel DDŠ Veselíčko

stRaNa 68 sPolKY a aKCe – ZaHRaDKÁŘi / DůCHoDCi DětsKÝ DoMoV se ŠKoloU stRaNa 69

•  Dětský bazárek. V sobotu 14. září od 14 do 16 hodin mohly maminky nakoupit či prodat oble-
čení, boty či dětské potřeby a hračky v Kulturním domě v Tupci. 

•  Honební společenstvo. Myslivecké sdružení Veselíčko svolalo na 19. října členy Honebního spo-
lečenstva Veselíčko-Tupec k vypořádání závazku za pronájem honitby za rok 2013. Uskutečnilo se 
od 14 do 18 hodin v prostorách myslivecké klubovny.

•  Cirkus Pavliny. Cirkusová show se zvířátky v podání Cirkusu Pavliny se uskutečnila na fotbalo-
vém hřišti pod sokolskou zahradou ve Veselíčku ve středu 18. září v 17 hodin. V programu mohli 
diváci vidět cvičené koně, lamy, psy, opice, oslíka, kozy, žongléry, artisty a akrobaty. Čekaly na ně 
také cirkusové suvenýry, jízda na ponících nebo skákací hrad.

Krátce

Po ukončení vystoupení jsme byli pozváni do 
místní restaurace na oběd a občerstvení. Dokladem 
úspěšného vystoupení pěveckého sboru Radost by-
lo poděkování od folklorní agentury Buchlov a po-
depsání Ing. Miroslav Hrdý a František Hrňa.

Myslím si, že to byl další pěkný zájezd zahrád-
kářů a vystoupení pěveckého sboru, za což jim dě-
kuji.

Karel Kovařík
předseda českého zahrádkářského svazu 

Veselíčko

Setkání soudců a odborníků k výchově mládeže



V předvečer svátků „dušiček“ se ve Veselíčku 
uskutečnila 1. listopadu přednáška s archeology Ar-
kadiuszem Tajerem a Markem Kalábkem z Archeolo-
gického centra v Olomouci o nálezech a vykopávkách 
kolem plánované stavby dálnice D1 v okolí Veselíčka, 
Oseka nad Bečvou a Trnávky. Mi-
mo jiné například s loňským ob-
jevem lidských ostatků dvou dětí 
a dvou dospělých ze starší doby 
bronzové, jež ležely 4000 let v síd-
lištních jámách.

Dojem všech čtyřiceti poslu-
chačů byl jednoznačný: bylo to 
poučné, vtipné a zajímavé. Do-
zvěděli se o osídlování Veselíčka 
a Moravské brány obecně v pra-
prapra…věku. Ze školy si už člo-
věk moc nepamatuje, tak se in-
formace osvěžily. Dokonce obča-
né mohli obdivovat opravdové 
archeologické vykopávky. Zvláště 
artefakt lebky s vyvrtanou dírou 
uprostřed byl hodně originální! 
Sloužil údajně jako odstrašující 
prostředek pro nepřátele bývalé-
ho rodu. Také pazourková sekyrka 
měla své kouzlo. Střepy z keramic-
kých nádob člověk vidí přece jen 
častěji. Ale držet v ruce nástroje 
svých předků je výjimečná udá-
lost a myslím, že v předvečer duši-
ček o to působivější. Páteční pod-

Zdá se, že dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem 
je zatím v nedohlednu. Času dost tak mají i archeo-
logové, kteří v úseku provádějí historický průzkum. 
Na zimu práce přeruší, na jaře se do zabláceného 
terénu opět vrátí. Letos se zaměřili zejména na dvě 
lokality mezi Osekem nad Bečvou a Veselíčkem. 
Několik letošních objevů považuje Arkadiusz Tajer 
z Archeologického centra Olomouc za unikátní.

jak hodnotíte letošní vykopávky?
První z lokalit jsme v posledních říjnových dnech 

dokopali. Podařilo se nám prozkoumat celkem 
217 archeologických objektů. Jednalo se především 
o zásobnicové jámy, sila či sklípky, které sloužily 
k uskladnění zásob jídla (obilí) a několik větších ob-
jektů tzv. hliníků, ze kterých lidé těžili hlínu na ob-
mazávání domů nebo na lepení keramických nádob.

Z jakého období tyto nálezy pocházejí?
Ze starší doby bronzové, kultury únětické. Našly 

se ale i zlomky keramiky, které patřily jiné „staro-
bronzové“ kultuře o ještě eneolitických kořenech 
a to tzv. nitranské. Je to právě jedna z mála lokalit, 
pokud ne jediná, která nám dokazuje na prolínání 
těchto kultur a jejích postupnou asimilaci a splynu-
ti v jeden kulturní komplex.

je tento objev v něčem mimořádný?
Jedná se o dost vzácný objev, jelikož v prostoru 

Moravské brány dosud stopy kultur ze starší doby 
bronzové objevené nebyly. Nejbližší pochází z okolí 
Přerova a Dluhonic. Tato lokalita nám dokazuje 
kontinuitu trvání lidského osídlení v Moravské brá-
ně jako důležité obchodní a kulturní arterii spojující 
jih a sever střední Evropy.

Co vás nejvíce překvapilo? Co bylo největ-
ším objevem a o čem by to mohlo svědčit?

Z nálezů jde o klasický soubor archeologických 
vykopávek, jakými jsou zlomky keramických střepů, 
mazanice (což je přepálena hlína, původně použita 
na obmazaní domů, pícek atd.), zvířecí kosti jako 
pozůstatek konsumpčního odpadu ale také jako po-

lotovar k produkci nářadí prací jako třeba kostěná 
šídla, jehly čí dlátka. Parohové motyky a kopací ná-
stroje. Velmi početný soubor nálezů tvoří kamenná 
broušená industrie a to jak fragmenty rozbitých zr-
notěrek (kamenných mlýnků na obilí) či kamenných 
stěrek sloužících například k broušení kostěných 
a dřevěných nástrojů. Samozřejmě nechyběla ani 
štípaná industrie, což jsou pazourkové úštěpy a ná-
stroje, které se používaly ještě dlouho během do-
by bronzové a nezmizely ani v rané době železné. 
Z pazourkových nástrojů jsme narazili třeba na drob-
né retušované pilky a drobné hroty šípů.

V médiích se psalo se rovněž o nálezech 
lidských ostatků z doby bronzové…

Ano. Ve čtyřech objektech jsme nalezli i lidské 
kosterní pozůstatky, složené ve skrčené poloze na 
dně jam. Ve třech byly kostry dospělých jedinců, 
v jedné kostry dvou dětí ve věku asi sedmi let. Ty-
to objevy lze interpretovat několika způsoby, ačkoli 
mně osobně jako nejvíce pravděpodobná přijde te-
orie, že se jedná lidské oběti chtonicko – telurickým 
božstvím s cílem zjednání si jejích přízně. Například 
v době neúrody, hladomoru apod.
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Setkání s praprapra…předky. Beseda
s archeology o vykopávkách u dálnice

večerní beseda je první z cyklu besed o historii ob-
ce Veselíčka. stč

Info: http://www.mikroregion-lipensko.cz/
wp-content/uploads/downloads/2013/03/

MRL_2_Archeologove_Tajer.pdf

Lidské pozůstatky z doby bronzové byly možná oběti 
bohům, domnívá se Arkadiusz Tajer o nálezech u D1

http://www.mikroregion-lipensko.cz/wp-content/uploads/downloads/2013/03/MRL_2_Archeologove_Tajer.pdf
http://www.mikroregion-lipensko.cz/wp-content/uploads/downloads/2013/03/MRL_2_Archeologove_Tajer.pdf
http://www.mikroregion-lipensko.cz/wp-content/uploads/downloads/2013/03/MRL_2_Archeologove_Tajer.pdf


Interiér zámecké kaple kolem roku 
1880. V levém dolním rohu vytištěny 
iniciály majitele a hraběcí hodnost tj. 
korunka s devíti perlami. Oltářní ob-
raz je nyní umístěn vlevo vedle oltá-
ře v kostele v Oseku n. Bečvou.

Veselíčská rodačka paní Marie Iglo-Šašecí se na-
rodila v zámku 8. 10. 1869. Provdala se za Jeronýma 
Šašecího (1859–1908), řídícího učitele v Telči. Minule 
otištěné vzpomínky na své dětství a mládí strávené ve 
Veselíčku psala v letech 1942–43. Zemřela 6. 5. 1950 
a pochována je na Ústředním hřbitově v Brně.

K významným potomkům její rodiny patří vnučka 
Eva Melmuková-Šašecí, česká evangelická teoložka 
a historička (kromě toho vystudovala také etnografii 
a folkloristiku). Působila v mnoha různých zaměstná-
ních, protože v padesátých letech min. století jí byl na 
29 let odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské 
činnosti. Po listopadu 1989 se habilitovala jako profe-
sorka církevních dějin na Univerzitě Karlově v Praze. 
Občas je možné ji vidět i v televizi, naposledy při příle-
žitosti nedávného 400. výročí prvního tisku bible kra-
lické. Mezi její nejznámější historické práce patří nyní 
již druhé vydání knihy: Patent zvaný toleranční.

Druhá lokalita, kterou jste zkoumali, se 
nachází po levé straně potoka lubeň v polní 
trati Nademlýnice…

Ano. Budoucí trasa dálnice proťala další archeo-
logickou lokalitu, na které jsme našli pozůstatky 
osady z pozdní doby bronzové. Nálezy se řadí k no-
sitelům kultury lužických popelnicových poli. (Ná-
zev kultury se odvozuje podle velmi striktního způ-
sobu pohřbíváni mrtvých, kdy se po spálení na hra-
nici zbytky přepálených kosti sebraly a uložily do 
urny/popelnice a následně na hřbitov. Velké hřbito-
vy této kultury čítají i přes 1000 hrobů, proto název 
popelnicové pole.)

jaké zajímavé objevy jste zaznamenali v té-
to lokalitě?

Zajímavostí je nález hospodářského okrsku, kde 
jsme objevili pozůstatky kruhových ohrad snad pro 
ustájení dobytka, přímo na okraji pravěké osady, ne-
daleko potoka a také cestu vedoucí k ohradám a vy-
šlapanou do svahu kopce. V zásypu této cesty se 
kromě pravěkých keramických střepů našla i ořeza-
ná lidská lebka s otvorem, který byl zřejmě proveden 
s cílem zavěšení na ohradě domu nebo například 
nad branou do osady. Podařilo se nám zde objevit 
množství archeologických artefaktů, hlavně kera-
mických zlomků z nádob, kostěné a kamenné brou-
šené industrie ale třeba i fragment bronzového srpu.

Kromě těchto dvou lokalit jste ale bádali 
i jinde, že?

Dalším velkým úspěchem letošního roku je objev 
a prozkoumání pohřebiště ze starší doby železné, jež 
jsme objevili na katastru Trnávky. Nacházelo se na 
mírném kopečku u cesty z Dolního Újezdu ve směru 
na Lipník nad Bečvou. Archeologickým výzkumem se 
podařilo zachytit celý prostor pohřebiště a prozkou-
mat 71 hrobů ze závěrečné fáze popelnicových polí.

čím se tyto hroby ještě vyznačují?
Kromě bohaté keramické výbavy, ve které pozůs-

talí nechávali jídlo a pití pro zemřelého, se v nich na-
cházejí také zbytky železných a bronzových šperků, 
krásné exempláře malované keramiky slezského typu 
a narazili jsme také na jednu dvojčlennou, kultovní 
keramickou nádobu. V současnosti materiál čistíme 
a probíhá laboratorní zpracování a konzervace.

Výzkum bude pokračovat i v roce 2014?
Ano, a doufám, že přinese další zajímavé objevy, 

které přispějí k poznání osídlení, života a hospoda-
řeni lidu, který zde žil přibližné v období mezi rokem 
1200 až 800 před naším letopočtem.

s jakými problémy se například při práci 
setkáváte?

Největším nepřítelem archeologa bývá počasí. 
Květnové deště a bouřky zaplavovaly už rozkopané 
objekty a zanášely skrytou plochu výzkumu vrstvou 
naplaveného bahna. Jinak docela neradi vidíme 
amatérské „archeology“, tzv. detektoráře, kteří ne-
jenže ničí archeologické lokality, ale také provádějí 
vlastní sběry na zrovna zkoumaných lokalitách, ničí 
a kradou kulturní památky.

Kolikačlenný tým lidí se na vykopávkách 
průměrně podílel?

Archeologických výzkumů se většinou kromě ar-
cheologa účastní jeden až dva technici, kteří jsou 
zodpovědní za dokumentace archeologických ná-
lezů. Počet brigádníků závisí na množství práce. 
Optimální je, když počet dělníků nepřekračuje 
10 až 15 osob na jednoho technika či archeologa.

Co dělají archeologové v zimě?
V zimě probíhá laboratorní zpracování nálezů. 

Musí se přepsat do počítače karty výkopů a uloženin, 
což jsou popisy jednotlivých objektů. Dále se popisují 
fotky a překreslují terénní kresby do digitální podoby.

Marie Šuláková, Přerovský deník
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Archeologické vykopávky u Mlýnce mezi Osekem a Ve-
selíčkem

Doplněk ke Vzpomínkám Marie Iglo-Šašecí

Rodina správce veselského velkostatku Anton Iglú 
a Marie Schinke-Iglo, rodiče autorky, popsaní v textu je-
jí vzpomínek. (Foceno 1873 na svět. výstavě ve Vídni).

Rukopis vzpomínek M. Iglo-Šašecí
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Zámek po roce 1880

Nejstarší fotografie zámku, okna ještě bez okenic (70. léta 19. stol.).
Signováno: Fotografischen Atelier der GEBRÜDER KOHUT in Teshen. (Těšín)

Koncem července navštívil Veselíčko pravnuk 
paní Marie Iglo-Šašecí Ing. Cyril Francisci s manžel-
kou, ze Slovenska. Pracuje v úseku podpory státní 
politiky SR v oblasti elektronických komunikací. Se 
zájmem si prohlédl místa, kde žila rodina jeho pra-

předků – zámek s parkem a také kostel s hrobkou 
Podstatských-Lichtensteinů ve Velkém Újezdě. Do-
datečně zaslal z pozůstalosti autorky otištěných 
vzpomínek několik mimořádně unikátních fotogra-
fií. josef Richter

Háčkovat a plést umí od dětství. A možná tomu 
nebudete věřit, ale naučil ji to její tatínek, kterého to 
zase naučila jeho maminka. Pavla Hučínová žije se 
svým manželem ve Veselíčku na romantickém místě 
vedle zámeckého parku. Před jedenadvaceti lety one-
mocněla se zády, což ji na půl roku upoutalo na lůž-
ko. Vzpomíná, že právě v té době se jí dostal do rukou 
časopis, ve kterém byl vánoční stromeček nazdobený 
háčkovanými dekoracemi. To ji nadchlo a hned také 
zkusila podobné ozdoby vytvořit. Dnes už svým umě-
ním dělá radost lidem po celém světě.

„S blížícími se Vánocemi mám práce až nad hlavu 
a už nestíhám ani pokrýt poptávku,“ říká paní Pavla, 
jež si první ozdoby na stromeček uháčkovala jen pro 
svou radost. „Manžel je vzal do práce ukázat kole-
gům a ti je chtěli mít také. Tak jsem vyráběla další 
a další,“ vzpomíná na počátky svého „podnikání“ že-
na, která je původní profesí kuchařka. Hned její první 
pokusy byly úspěšné. „Protože jsem byla už vypraco-
vaná,“ vysvětluje. Ve své tvorbě se zaměřuje na výro-
bu především vánočních a velikonočních ozdob. V je-
jím sortimentu najdeme hlavně sněhové vločky, andíl-
ky, zvonečky, také srdíčka. „Háčkuji ale také větší 
dekorace. Například anděly i betlémy. Jeden velký asi 
jako tento stůl, u kterého teď sedíme, jsme upevnili do 
dřevěného domečku,“ ukazuje. Její výrobky si mohou 
lidé prohlédnout a zakoupit třeba v klášteře v Blahu-
tovicích, na hradě Helfštýn, ve dvoraně hranického 
zámku, ve výstavním sále městské knihovny v Lipní-
ku nad Bečvou a samozřejmě u ní doma. „Jezdíme 
s manželem také po jarmarcích, kam nás zvou a to 
hlavně tam, kam se dostaneme autobusem nebo vla-
kem. Teď před Vánoci jsme každou chvíli někde jinde. 
O víkendu jedeme zrovna do Paseky,“ říká. Na jar-
marcích nejen prodává, ale také předvádí výrobu. Nej-
raději jezdí na velikonoční jarmark na Helfštýn. „Tam 
se nám už hlásí naši stálí zákazníci. A tam si ode mě 
nakoupili lidé z celého světa. Z Koreji, Paraguaye, Ka-

Vánoční ozdoby háčkuji u televize.
To abych neusnula, říká Pavla Hučínová

nady, ale jinde si něco koupili také turisté z Číny, Ně-
mecka a dalších zemí,“ vyjmenovává paní Hučínová.

Zda má vůbec konkurenci v háčkovaných ozdo-
bách? „Nemám. Všude, kde jsme byli, jsem se 
vždycky dívala, jestli někdo něco podobného vyrábí. 
Abych se mohla také inspirovat. Ale nenašla jsem. 
Když už něco, co se mně líbilo, tak v Praze, kde jsem 
si pár pěkných věcí koupila,“ říká. Své milované prá-
ci se věnuje skoro každý den. Od každého druhu vy-
robí kolem stovky kusů. „Nejčastěji dělám u televi-
ze. Totiž u háčkování usínám a u televize také. Když 
dělám obojí dohromady, pak neusnu,“ říká, jakoby 
její precizní práce byla hračka. Čím to je, že dnešní 
ženy a dívky už ruční práce neovládají? Dříve bylo 
samozřejmostí, že si uměly ušít i kroj, vyzdobit dům 
vlastními výrobky. „Neseděly u internetu. Pamatuji 
si svou stařenku, když přišla z pole, sedla večer 
k pletení. A to dělala obrovské záclony, přehozy přes 
postele. Myslím, že je to tou jinou dobou. Lidé jsou 
dnes i pohodlní, protože se všechno dostane koupit 
v obchodě,“ míní žena, jež považuje za nejdůležitěj-
ší předpoklad pro ruční práci trpělivost, také nápadi-
tost a samozřejmě zručnost. „Jedna naše příbuzná 
chtěla při mateřské zkusit háčkovat. Poslala jsem jí 
předlohy na vajíčka. Za měsíc přišel dopis, v kterém 
stálo: Posíláme Ti všechno zpátky, Hanka na to nemá 
trpělivost,“ krčí rameny Pavla Hučínová.

Marie Šuláková, Přerovský deník
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Datum akce Místo Pořadatel
So 28. 12. loučení se starým rokem u památníku Napoleonský památník Obec, SDH Ves.
Ne 29. 12. Mezisváteční pejskování les Lenka Pokorná

St 8. 1. Zastupitelstvo obce OÚ Obec
Pá 17. 1. Honební společenstvo KD Tupec MS Ves.
Út 21. 1. Valná hromada MAS Moravská brána neurčeno MAS MB
So 21. 1. Myslivecký ples KD Tupec MS Ves.

(Pá 31. 1.) Druhá beseda o historii obce (myslivna) Obec
St 5. 2. Zastupitelstvo obce OÚ Obec
So 8. 2. Hasičský ples KD Tupec SDH Ves.
So 15. 2. Vodění medvěda obec SDH Ves.
Út 18. 2. Valná hromada spolku pro obnovu venkova oK KD Tupec SPOV OK
Pá 28. 2. Rybářský ples KD Tupec ČRS LnB
So 1. 3. První ples mikroregionu lipensko Sokolovna Osek n. B. DSO MRL
St 5. 3. Zastupitelstvo obce OÚ Obec
So 8. 3. Policejní ples KD Tupec SK Policie
St 2. 4. Zastupitelstvo obce OÚ Obec

(So 12. 4.) Přečteme si pohádku zámek Záhoří o. s.
St 7. 5. Zastupitelstvo obce OÚ Obec

Pochod veselíčskými lesy obec TJ Sokol Ves.
St 4. 6. Zastupitelstvo obce OÚ Obec

(So 7. 6.) sportovní hry mikroregionu lipensko (Týn n. B.) DSO MRL
So 21. 6. sjezd rodáků – slavnosti obce MŠ, muzeum, hasičárna, 

sokolovna, ranč, obecní 
úřad, zámecká kaple, my-
slivna, Sokolská zahrada

Obec + spolky

Ne 22. 6. oslavy 100 let založení sDH Socha sv. Florian,
KD Tupec, hasičárna,
Sokolská zahrada

SDH Ves.

So 5. 7. Mladí pro venkov
– festival pro oživení venkova na Záhoří

Sokolská zahrada Záhoří, o. s.

So 30. 8. Rozloučení s prázdninami Sokolská zahrada SDH Ves.
Červen – září Letní zábavy Sokolská zahrada SDH, TJ Sokol

St 3. 9. Zastupitelstvo obce OÚ Obec
(10.–11. 10.) Komunální volby Termín zatím není přes-

ně stanoven
Jedná se o předpokládané termíny. Např. jednání zastupitelstva se může dle aktuálních okolností posunout. 
Změnit se mohou i termíny některých dalších akcí.

Plán akcí ve Veselíčku: leden – říjen 2014

Otevírací doba pošty Veselíčko: Pondělí 14 – 17, Úterý 8 – 11, Středa 14 – 17, Čtvrtek 8 – 11, Pátek 14 – 17
Otevírací doba pošty Dolní Újezd: Pondělí 8 – 11, Úterý 14 – 17, Středa 8 – 11, Čtvrtek 14 – 17, Pátek 8 – 11


