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Vážení čtenáři Veselíčských novinek,
rád bych se zastavil u některých aktivit, které se za 
poslední tři měsíce odehrály, nebo které jsme po-
mohli uskutečnit. Zimní měsíce na začátku roku by-
ly ve znamení plesů – v Kulturním domě v Tupci se 
uskutečnily tradiční čtyři – myslivecký, hasičský, ry-
bářský, policejní, a také dětský karneval. Plesová se-
zona vyvrcholila masopustním veselím – voděním 
medvěda, kterému letos přálo počasí. Zástupci ob-
ce se rovněž zúčastnili prvního plesu mikroregionu 
Lipensko v sousedním Oseku nad Bečvou. Tolik k zá-
bavě a sousedským posezením i povídáním, na kte-
ré v „běžném životě“ často nezbývá čas nebo nebý-
vá ani příležitost. Pokračování na straně 2

Zámecký park se letos v lednu netradičně zelenal. Zima si vzala dovolenou…
Foto: Libor Teichmann
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Chátrající a z poloviny nevyužívaná obecní bu-
dova, jejíž součástí je i hospoda Na kovárně, se za 
poslední týdny zásadně proměnila a již brzy získá 
podobu muzea, jež bude připomínat historii a život 
v obci i v celé národopisné oblasti lipenského Záho-
ří. V nových prostorách, kde měl dříve sídlo MNV 
nebo kde se provozoval obchod s potravinami, kon-
čí čilý stavební ruch.

Zároveň se stavebními pracemi se zvažuje, jaký-
mi exponáty muzeum vybavíme. A proto Vás, milí 
spoluobčané, prosíme o věnování či zapůjčení sta-
rožitných předmětů po Vašich předcích, které Vám 
možná leží zaprášené na půdách a kterých jste se 
už dávno chtěli zbavit anebo byste byli ochotni je 
na nějaký čas do muzea zapůjčit. Samozřejmě se 
má jednat o předměty (nebo rovnou i o nábytek), 
jež kdysi sloužily v kuchyních, při práci doma či na 
poli, ale také třeba při svátcích a v době odpočinku. 
Pro začátek budeme potřebovat také množství sta-
rých fotografií, které budou dokládat, jak kdysi na-
še obec a její okolí vypadaly. Může se jednat opět 
i fotografie, na nichž budou znázorněny práce, pro-
stý denní život i svátky a zábavu, život ve škole, 
v rodinách i ve spolcích.

JAK MOC STARé?

Věci a fotografie by pořízením neměly přesaho-
vat osmdesátá léta. Takže všechno, co by mohlo být 

Ve Veselíčku vzniká Muzeum Záhoří.
Pomáhejte nám je vybavit exponáty

zajímavé do 80. let. Pokud se tedy chcete spolupo-
dílet na tomto krásném projektu, jenž zpestří nabíd-
ku i život pro místní i pro návštěvníky obce a vyjád-
ří úctu k životu našich předků, kontaktujte a obra-
cejte se s dotazy již nyní na kurátorku muzea 
Stanislavu Čočkovou.

PROČ MUZEUM V OBCI?

Potřeba vybudovat muzeum věno-
vané tradicím v národopisné oblasti 
Záhoří a životu ve Veselíčku nevznik-
la nahodile. Vyvinula se přirozeně při 
pořádání dvoudenních tematických 
výstav v rámci podzimní akce Záhor-
ská veselice. Z ohlasů návštěvníků, 
ale i z inspirace, jíž mnozí iniciátoři 
získávají při návštěvách podobných 
vesnických muzeí v jiných regionech, 
došlo až na projekt, jehož výsledkem 
bude nyní vlastní muzeum.

Pokračování ze strany 1

Je sice škoda, že letos nebyla žádná, natožpak „bí-
lá“, zima, která patří k ročnímu koloběhu, ale i díky 
tomu se zase mohla plynule dokončit rekonstrukce 
části nevyužitého objektu U kovárny, kde vzniká Mu-
zeum Záhoří se třemi místnostmi a základním záze-
mím. Na obecním úřadě se buduje nová zasedací 
místnost, respektive obnovuje se školní třída. Budova 
bývalé školy tak získá alespoň částečně své původní 
využití, bude určená pro komunitní centrum, přede-
vším vzdělávací akce pro všechny generace. Rekon-
strukce se dočkají také prostory klubovny a herny 
v přízemí, doufejme, že s pomocí dotace. Součástí stej-
ného projetu je i nákup nového nábytku a herního vy-
bavení pro mateřskou školu. Zde se potvrzuje pravi-
dlo, že „člověk míní, ale život mění“ – zatímco v plá-
nu jsme měli obnovy podlah ve třídách a celé kuchyně, 
musí se přednostně řešit vytápění spojené s energe-
tickými úsporami a zateplením, a také kanalizace.

V plánu máme ještě opravit vstup do kulturního 
domu a rekonstruovat sociální zařízení, na které se 
zatím nedostalo. To si vždy nejvíc uvědomujeme při 
pořádání plesů a dalších akcí.

Například 18. února se v našem kulturním domě 
uskutečnila také valná hromada Spolku pro obnovu 
venkova Olomouckého kraje za účasti asi osmi de-
sítek starostů z celého kraje a také hejtmana Jiřího 
Rozbořila a jeho náměstka pro venkov i pracovníků 
krajského úřadu. Různá zasedání, kde se řeší aktu-
ální problémy venkova, putují po celém kraji a naše 
letošní akce byla velmi zdařilá. Za organizaci patří 
dík i pracovníkům obce a mateřské školy. Samozřej-
mě že nejen kvůli tomu, ale i jejich dalším aktivitám. 
Pro ty jsme zakoupili větší dodávku na převážení ná-
řadí pro péči o zámecký park a veřejná prostranství 
či zázemí pro akce.

Na regionální úrovni se nám společně se staros-
tou města Lipník nad Bečvou podařilo po několika 
jednáních zařadit naši obec do regionu středomorav-
ské aglomerace pro tzv. integrované teritoriální inves-
tice (ITI) budoucích evropských dotací, kde původně 
celé Lipensko chybělo. Olomoucká aglomerace byla 
přitom zařazena jako sedmá v zemi až dodatečně. Ny-
ní je naše obec zapojena ve všech třech variantách, 
neboť spádovost do Olomouce se pomalu vyrovnává 
spádovosti do Přerova. Navíc bude naší obcí prochá-

zet tranzitní dálnice D1, ve větším budoucnu i vysoko-
rychlostní trať a doufejme, že nikoliv kanál Dunaj-Od-
ra-Labe. Kromě ITI se pro obec, místní spolky a podni-
katele nabízí i druhý integrovaný nástroj Komunitně 
vedený místní rozvoj (CLLD), který jsme doposud zna-
li pod názvem LEADER. Prostřednictvím MAS Morav-
ská brána bychom mohli získat oproti uplynulým sed-
mi letům třikrát až pětkrát více financí pro naše nové 
projekty. Ty však musíme v letošním roce nakreslit 
a naplánovat, ať už se jedná o cyklostezky, chodníky, 
kanalizaci, vodovod či infrastrukturu pro cestovní ruch 
nebo zázemí pro celoživotní vzdělávání.

Stavba dálnice mezi Přerovem a Lipníkem by mě-
la začít na podzim. Ovšem i tato okolnost vyvolává 
pro naši obec nepříjemnost. Kamenolomy ČR totiž 
hodlají obnovit těžbu v našem lomu a svážet kámen 
a štěrk právě na tuto stavbu. Zastupitelstvo obce ob-
novu těžby jednohlasně odmítlo a společně se zastu-
pitelem Josefem Motykou jsme napsali nesouhlasná 
stanoviska na nejrůznější instituce. Dovedete si před-
stavit těžké náklaďáky projíždějící obcí, odstřely skal, 
praskání domů, ohrožení kamenných zdí kulturní pa-
mátky atd. atd.? Je to ale asi jen začátek. Je potřeba, 
aby byli v tuto chvíli občané informováni, a po prvních 
odpovědích z úřadů podnikneme další kroky.

Společenskými akcemi jsem začal a jimi také 
skončím. Rád bych vás pozval na některé, které se 
letos teprve uskuteční. Na zámku se budou číst 12. 
dubna pohádky a hrát divadlo, poslední dubnový ví-
kend se na Lukavci setkáme při tradičních rybář-
ských závodech. 30. dubna se koná pod záštitou 
kulturní komise a s pomocí klubu důchodců Pálení 
čarodějnic, které si za dva uplynulé ročníky získalo 
oblibu. Poslední květnový den bude Pochod veselíč-
skými lesy a týden na to Setkání rohatých obcí v Ja-
roměřicích nad Rokytnou. 21. a 22. června čeká na-
ši obec velká událost, po třiceti letech se uskuteční 
Sjezd rodáků s prezentací spolků a institucí v obci, 
neděle pak bude patřit oslavám 100 let založení 
sboru dobrovolných hasičů. Už 14 dnů poté zahájí-
me letní prázdniny hudebním festivalem Mladí pro 
venkov, kde se objeví opět nové kapely – především 
z našeho regionu. Letos nám přislíbili koncert i hra-
ničtí November 2´nd a olomoučtí Hope Astronaut.

Máme se tedy na co těšit! A já vám přeji příjem-
né jaro i léto.

Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko
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Než seženeme a zajistíme finanční prostředky 
na mobiliář v Muzeu Záhoří a dořeší se záležitosti 
ohledně nových skutečností na základě novelizace 
občanského zákoníku (problém darů), uskuteční se 
v prostorách Muzea Záhoří výstavy ze zapůjčených 
věcí od obyvatel Veselíčka a okolí. První bude insta-
lována v duchu jarních tradic na Záhoří.

Zveme občany na zahajující akci v muzeu 
ve dnech 17. – 20. dubna 2014. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Muzeum Záhoří, které nyní 
vzniká ve Veselíčku, má zpra-
cováno pro svou propagaci lo-
go. Bude provázet veškeré ak-
tivity, které se v něm budou 
konat a které o něm budou in-
formovat. Nové logo je slože-
né z grafické značky a logotypu. Značku lze použít 
i samostatně bez logotypu a naopak. Pro tvar znač-
ky je využit symbol erbu, který je vyplněn typickým 
lidovým stylizovaným ornamentem. Ve středu jsou 
iniciály M a Z (Muzeum Záhoří).

První výstava o jarních tradicích na Záhoří

Muzeum Záhoří bude
provázet vlastní logo

autentičtěji připomínala zvyky na Záhoří. Návštěvníci 
i obyvatelé obce budou mít možnost i v současné do-
bě nalézt v muzeu inspiraci a nasát atmosféru staré 
a starodávné doby černobílých fotografií.

Projekt „Muzeum Záhoří“ je spolufinancován 
z Programu rozvoje venkova LEADER IV.1.2. Realiza-
ce místní rozvojové strategie prostřednictvím 5. vý-
zvy Strategického plánu Leader MAS Moravská brána 
(dříve MAS Záhoří-Bečva) „Rozvíjet venkov společně 
má smysl“. šum

CO DO něJ DáME?

Stejně jako zmíněné výstavy měly svá témata 
a částečně zmapovaly život v obci (jednou na sta-
rých fotografiích a předmětech ze Záhoří, jindy ve 
výstavce her a hraček, s nimiž si hráli naši předkové, 
poslední výstava se věnovala zavařování a nakládá-
ní ovoce a zeleniny), budou v podobném duchu in-
stalovány i jednotlivé expoziční koutky. V muzeu 
nebudou chybět staré fotografie, tiskoviny, předmě-
ty denní potřeby domácností na Záhoří, kroje, obra-
zy, bannery s informacemi či zapůjčené exponáty 
z Muzea Komenského v Přerově.

MRTVé nEBO žIVé?

Muzeum nemá být místem zaprášených starých 
věcí. Iniciátorům projektu jde zejména o zmapování 
témat a tradic, jimiž lidé na Záhoří žili. Na dochova-
ných předmětech má ukázat někdejší život v domác-
nostech, na zahradách, na polích, ale také ve škole, 
v obci, ve spolcích, na zámku 
a také v době svátků a odpočin-
ku. V aktuálním ročním období 
se pak rovněž aktuálně vždy po-
změní výzdoba tak, aby co nej-
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Ve středu 11. 12. 2013 se zapojila vesnice Veselíčko do akce Česko zpívá koledy. Program Zpívání u zám-
ku byl od 16 až do 19 hodin. Zpívaly rodinné kapely, děti z mateřské školy, kluci z dětského domova, babič-
ky z Klubu důchodců, seskupení Od neděle… Chataři rovněž nezůstali stranou a podpořili místní obyvatele. 
Přijeli i krojovaní hosté z Velké Bystřice, soubor Rovina, a folkový zpěvák Petr Vyňuchal. Celá vesnice v 18 ho-
din spojila své hlasy při společných koledách s regionálním Deníkem.

Při příležitosti vánočního zpívání byla instalována výstava betlémů na dvou místech Veselíčka. Na obecním 
úřadě a v kapli zámku. No, a když zavoněla gulášová polévka, vánoční punč a perníčky, ke spokojenosti už chy-
běl jen závěrečný ohňostroj, kterému předcházelo rozsvícení vánočního stromku. Byl to moc pěkný den.

Veselíčko se podruhé u zámku zapojilo do akce
Česko zpívá koledy. následoval ohňostroj
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V sobotu 28. prosince 2013 se od 10 do 13 hodin v lese na Rubaninách (na zámeckém kopci u památ-
níku z napoleonských válek) slavil konec roku 2013. Tak jako všechny předešlé čtyři ročníky bylo i na tom 
loňském připraveno bohaté občerstvení.

Rozloučení se starým rokem u památníku



Výběr ze zápisů a usnesení Zastupitelstva obce Veselíčko

iNFoRmaCe Z oBCe sTRaNa 11sTRaNa 10 iNFoRmaCe Z oBCe

ZoV 1/2014 (8. 1. 2014)

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 10/2013
Kontrola usnesení 6/2013: Kompostárna. 
Projekt podán v prosinci na SFŽP v Olomouci. Ná-
klady 8.934.460 Kč. Technika 6.122.600 Kč. Stavba 
2.261.859 Kč. Projekt, VŘ, technický dozor, propa-
gace apod. 550.000 Kč.
Kontrola usnesení 8/2013: Vypouštění odpadních 
vod, přes pozemky parc. č. 945/8 a 950/8.
Vodoteč je dle informací odboru ŽP MěÚ LnB ve 
správě Lesů ČR. Žadatel se musí obrátit na správce.
2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 10/2013.
2B) ZOV vydává Územní plán obce Veselíčko opat-
řením obecné povahy.
2C) ZOV schvaluje vyčlenění finančních prostředků 
pro realizaci projektu „Oslava zeleně na úpatí Oder-
ských vrchů – zázemí pro podporu cestovního ruchu 
v zámeckém parku ve Veselíčku“ v letech 2014 a 2015 
v minimální výši 30% z celkových způsobilých výda-
jů projektu.

3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Řešení restaurování sochy sv. Aloise (restaurá-

tor, památkáři) – kolaudace, restaurátorská 
zpráva

–  Podán projekt na restaurování sochy sv. Flo-
riana do PPKPP OKPOK 2014, žádaná dota-
ce 86 tis. Kč

–  Řešení zapojení do projektu SMO – spolupráce 
v rámci společenství obcí prostřednictvím MRL 
– 4 noví lidé z MAS MB budou na různé úvaz-
ky zaměstnanci DSO MRL (Zábranský, Jurajdo-
vá, Zdráhalová, Nehybová), účetnictví MRL pře-
jde z MěÚ LnB na MAS MB

–  Práce na Muzeu Záhoří u Kovárny (Lorenc), od-
vodnění, podlahy apod. Nyní čeká elektrika, 
omítky apod.

– Podepření zdi ve francouzské zahradě
– Závěrečná zpráva k dotaci pro hasiče 2013
– Řešení loga pro MŠ Veselíčko
– CODEXIS – Atlas Consulting – právní systém
–  Petice za záchranu pošt na venkově (podepsa-

lo 209 lidí + starostů 7 MR Lipensko)
– Tříkrálová sbírka – vybralo se 22.531 Kč
– Administrace územního plánu
– AK ROP – Projekt stezky v parku
– Zvýšení platů starostů na úroveň rok 2010
–  Víceúčelová nádrž Hambálek v Lazníčkách – 

kraj vrátil SÚ v Přerově k novému projednání
– Řešení bydlení p. Hajdy (lékař apod.)

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
6. 12. První akce a otevírání KD ECHO v LnB
7. 12. Mikulášské odpoledne, KDT – povedená akce
9. 12. Audit obce – bez výhrad. Dílčí doporučení ke 
zlepšení. Dobrá práce hospodářky p. Lehnertové.
9. 12. Závěrečná kontrola restaurování sochy 
sv. Aloise (NPÚ, Tikal, Švrčková)
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) – povedená akce, 
dobré počasí
12. 12. Plán projektové činnosti MAS MB 2014
14. – 15. 12. Otevření kaple a výstavy knihovnice 
na OÚ
18. 12. VH MR Lipensko
28. 12. Loučení se starým rokem u napoleonské-
ho památníku – povedená akce
4. 1. VH SDH v KDT
6. 1. Projekt sv. Florian
7. 1. Jednání SPOV ČR Praha – nové plánovací 
období, pošty apod.
8. 1. Jednání s VGW
8. 1. ZOV
3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o ak-
tivitách od posledního jednání ZOV.

4) Rozpočtové opatření 1/2014
Rekapitulace: ZOV bere na vědomí, po úpravách fi-
nančním výborem, předložený návrh rozpočtu. FV bylo 
doporučeno snížit rozpočet na straně příjmů a výdajů 
o částku 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.
Návrh: Celkový přebytek rozpočtu byl za rok 2013 ve 
výši 1.617.095 Kč (KB 1,418 mil.; ČNB 0,198 mil.). 
Navrženo je 1.300.000 do Péče o vzhled obce (3745), 
314.695 do činnosti místní správy (6171) na položku 
rezervy a 2.400 do Dopravní obslužnosti (2221).
ZOV schvaluje rozpočtové opatření 1/2014 dle přílohy.

5) aktualizace směrnice k sociálnímu fondu
Předložené změny směrnice sociální fondu. V soula-
du se zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpi-
sů. Na základě auditu obce změna bodu VI, kdy se 
prostředky fondu vedou na účtu 419. Další změny 
byly předloženy písemně v dodatku.
Např. byla navržená změna zvýšení stravenek z 60 Kč 
na 80 Kč, ze sociálního fondu je hrazeno nyní 40 Kč 
a navrženo 60 Kč, 20 Kč si hradí zaměstnanci.
ZOV schvaluje dodatek č. 1 směrnice k sociálnímu 
fondu dle předložené přílohy.

6) program podpory spolků 2014
Viz předložené přílohy. Výzva pro místní spolky a ko-
mise v obci Veselíčko k předkládání žádostí o podpo-
ru místních spolků na kulturní, společenské, sportov-
ní aj. akce v roce 2014. Uzávěrka přihlášek do 31. 1. 
2014 ve 12 hodin.
ZOV schvaluje vyhlášení Programu podpory spolků 
na rok 2014 dle přílohy výzvy.

7) Různé
– Přišla pozvánka na 10. setkání parohatých obcí, 
6. – 7. června v Jaroměřicích nad Rokytnou (174 km) 
– návrh na uspořádání zájezdu pro sdružení obce 
a místních spolků a komisí, např. Myslivecké sdruže-
ní, Klub důchodců, Svaz zahrádkářů – možnost po-
dat žádost v rámci Programu podpory spolků na rok 
2014. Přihlášení obce je potřeba do 28. 2. 2014. Pro-
jedná se na příštím zastupitelstvu.
– Centrum Dominika Kokory – žádost o příspěvek

– Pavla Hučínová, Regionální značka HANÁ – žádost 
o příspěvek, propagace obce
7A) ZOV bere na vědomí informace z bodu Různé.
7B) ZOV schvaluje příspěvek Pavle Hučínové ve výši 
2.000 Kč.

ZOV ukončeno v 19.00 hodin.

V zimě loňského roku se začala nebezpečně naklá-
nět zámecká zeď ve francouzské zahradě. Bylo nut-
né ji podepřít trámy, aby se v očekávání zimy ne-
zhroutila. Nyní se připravuje dokumentace a záměr 
na její záchranu, případně obnovu, které musejí pro-
jít památkovým a stavebním řízením. Po několika in-
vesticích v zámeckém parku již obec další nákladné 
opravy ve světle dalších rozjetých akcí neutáhne, 
musí pomoc kraj, nebo stát.
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–  Předána informace DDŠ o možnosti projektu 
do připravované nové výzvy Norských fondů 
na zámeckou kapli

–  Nadace Partnerství – Na zelenou
–  OP VpK – možnost projektů 3.1. Individuální 

další vzdělávání
–  Podání projektu do OP LZZ 4.1. Posilování in-

stitucionální kapacity a efektivnosti veřejné 
správy – vytvoření nového Plánu obnovy a roz-
voje obce, včetně analýz a průzkumů (anketa 
a sociologické šetření obyvatel), návrhová část. 
V budoucnu bude povinnou součástí podáva-
ných projektů. Projekt se použije již dříve zpra-
covaný, jen se upraví dle nové výzvy.

3A) ZOV bere na vědomí informace starosty 
o aktivitách od posledního jednání ZOV.
3B) ZOV schvaluje podání projektu do OP LZZ 
4.1. Posilování institucionální kapacity a efektiv-
nosti veřejné správy na vytvoření nového Plánu 
obnovy a rozvoje obce.

–  Zpracovány projektové záměry obce a spolků 
do strategie MAS Moravská brána

–  Přihlásili jsme se do soutěže Zlatý erb. Aktuali-
zace dokumentů na web. Výzva lidem, aby 
hlasovali.

–  Vyúčtování restaurování sochy sv. Aloise na MK.
–  Povolení výstavby inženýrských sítí v Tupci pro 

novou výstavbu
–  Prodloužení stavebního povolení – dálnice D1
–  Likvidace skládky odpadu – hřbitov

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
9. 1. Kontrola SZIF na projekty obnovy hasičárny
9. 1. Jednání KS MAS OK – strategie
10. 1. Jednání MRL a MB o předání administra-
tivy / Jednání MB, PM, MC k projektu PMOS
13. 1. Jednání SITTA, Pecha / Machovičová – ob-
chod
14. 1. Jednání SPOV OK, mj. prezentace nových 
pracovníků OSR-ORR, VH ve Veselíčku apod. / 
VH KS MAS OK
15. 1. Jednání s firmou COOP o možnosti zřízení 
obchodu ve Veselíčku (objekt Machovičová, Ha-
vlík), původně se nabízel objekt Tupec 6, firma vy-
hodnocuje
(16. 1. Poslanecká sněmovna, Praha: reprezen-
tativní seminář „Evropské fondy 2014+ – víme, 
kam jdeme? Venkov v novém programovacím 
období EU)
16. 1. Regiontour Brno – veletrh novinek v ces-
tovním ruchu, SPOV, OK
16. 1. Rada MAS MB, LnB
17. 1. Jednání 3MB (předseda a místopředsedo-
vé) s manažery k PMOS a OPTP
17. 1. VH Honebního společenstva Veselíčko v KDT
20. 1. Jednání s p. Kotíkem / konzultace projek-
tu DSO MRL (kroniky, film)
21. 1. Jednání SPOV, SMO, SMS, NS MAS, ČM-
SSD a SOCR „Služby na venkově“, Bělotín – ob-
chodní obslužnost, pošty
22. 1. VH MAS MB – volba nových orgánů, aktua-
lizace stanov kvůli standardům MAS, příprava 
strategie – T. Šulák zůstává místopředsedou (za 
veřejnou správu), D. Giblová členkou kontrolní ko-
mise, S. Čočková členkou výběrové komise a J. Go-
gela členem monitorovacího výboru

24. 1. Vyhlášení VŘ „zeleň“ OPŽP, konzultace 
s manažerem, oslovení firem
24. 1. Kontrolní den – MuZa
25. 1. Myslivecký ples – povedená akce
27. 1. Archiv MRL na MAS MB, jednání o projek-
tu dokumentárního filmu DSO MR
27. 1. a 16. 1. Veřejné projednávání projektu ná-
bytku do MŠ, klubovny a keramické dílny do 
PORV MMR 2014 (viz blíže…)
28. 1. VŘ MAS MB na projekt HuFiM (Hudební 
a filmová muzea našich regionů)
30. 1. KÚOK, Jednání partnerů „Priority OK v pro-
gramovém období EU 2014–2020“ – vládou na-
vržena jako 7 ITI Středomoravská aglomerace 
(Olomouc-Přerov-Prostějov), problém je, že je v ná-
vrhu bez Lipenska a Hranicka (projednáno na Ra-
dě DSO MRL, další jednání bude 10. 2. od 16.00 
hodin v LnB – Přikryl, Ondriášová, Šoltys, Kavala, 
Šulák)
30. 1. AUDIT obce – pochvala hospodářce obce 
p. Lehnertové
31. 1. Sběr projektů spolků; smlouva Blažek
1. 2. Dětský karneval v KDT – povedená akce
2. 2. Divadlo Ventyl v KDT – účast cca 50 lidí
3. 2. Jednání Rada DSO MR Lipensko (viz zápis: 
rozpočtové opatření PMOS, info z MAS MB, ples 
MRL 1. 3. v Oseku, Sportovní hry 14. 6. v Týně, 
projekty do PORV MMR – film a kroniky, StMA 
ITI, zájezd 4. 9.)
4. 2. SPOV ČR, Praha – nové plánovací období 
(hledání shody SPOV – SMS – SMO), zveřejňová-
ní smluv, aktuality na MMR a MZe (noví ministři 
a náměstci – zůstává Braun na MMR – NOK a Be-
neš Špalková na MZe – SZP) odpadové hospodář-
ství (skládky – spalovny); pozemkové úpravy, sou-
těž Vesnice roku
5. 2. Dodány doklady k administrativní kontrole 
na kompostárnu do OPŽP
5. 2. Vypsáno VŘ na manažera projektu spoluprá-
ce MAS MB a výzva k projektu HuFiM (možnost 
digitalizace videí, filmových pásů apod.)
5. 2. ZOV

3C – Plánované akce:
–  Státní pozemkový úřad bude provádět jednodu-

ché pozemkové úpravy jihozápadně pod obcí

ZoV 2/2014 (5. 2. 2014)

1)  schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

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

2) Kontrola usnesení 1/2014
Kontrola usnesení 9/2013: Řešení dopravního zna-
čení v obci (omezení vjezdu do obce – dodatková 
tabulka „Mimo BUS a zásobování“).
Komunikace se silničním správním úřadem v LnB. 
Doporučeno projednávání s Policií ČR na základě 
dokumentace. Zadání zpracování nového pasportu 
komunikací, chodníků a dopravních značek firmě, 
která zajišťuje geoportál. Pasport bude zaveden 
elektronicky na web. Po zpracování pasportu se sta-
rosta obrátí na DI Policie ČR.
2A) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení 2/2014.
2B) ZOV schvaluje prodloužení dobu splatnosti úvě-
ru do konce ledna 2015 na předfinancování projek-
tů z OPŽP Obec v zeleni a Zeleň v obci (společně 
2.367.165 Kč bez DPH), dále projektu Muzea Záho-
ří (904.557 Kč) a Hraběnčiny naučné stezky z PRV 
(715.000 Kč).

3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Práce na Muzeu Záhoří (MuZa) u Kovárny (Jiří 

Lorenc – Provádění staveb), odvodnění, podla-
hy, první omítky, světla apod. Nyní čeká elekt-
rika, omítky, vydláždění plochy a toalet apod.

–  Zpracováno velmi pěkné logo Muzea Záhoří od p. 
Herynka (mj. navrhl logo MAS Moravská brána, 
logo Kroje našich krajů apod.) Výběr ze 3 variant.

–  V rámci projektu se zpracovává leták k Muzeu 
Záhoří (aby byl do 18.2.).

–  Na webu obce zřízena nová rubrika „Muzeum 
Záhoří“.

–  Řešení loga pro MŠ Veselíčko (Olga Bájková, 
webmasterka). Bude vyrobena vstupní cedule 
do MŠ a do myslivny.

–  Řešení vlastnictví objektu garáží s právním zá-
stupcem p. Dutkem (17. 1., 24. 1.)

Hasiči si díky podpoře z Olomouckého kraje v roce 
2013 pořídili další nové vybavení. Že jsou velmi ak-
ceschopní, dokázali například při únorové likvidaci 
spadlého stromu na silnici.
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4)  Dílčí změna technického řešení komunika-
ce na dálnici D1

Rozesláno písemně. Viz mapa řešení.
ZOV souhlasí se změnou technického řešení u SO 
212 a navazující komunikace na dálnici D1, která se 
týká vybudování sjezdů z dálnice na mostu u Tupce 
pro otáčení vozidel údržby.

5)  Nová zasedací a školící místnost obecního 
úřadu – i. etapa

Na základě průzkumu cenových nabídek, starosta na 
jednání předložil rozpočet, zejména na bourací práce 
a sondy do podlahy firmy. Zakázky nad 100 tis. Kč vy-
hlašujeme obvykle formou výběrového řízení a ná-
sledně výběrová komise doporučuje ZOV vítěze. Dle 
pravidel pro zadávání veřejných zakázek obce lze pří-
mo přidělit zakázku dodavateli do 500.000 Kč vč. 
DPH rozhodnutím ZOV. Předložená nabídka na bou-
rací práce je ve výši 133.191 Kč.
ZOV schvaluje realizaci I. etapy rekonstrukce zaseda-
cí místnosti na OÚ ve výši 133.191 Kč firmou Jiří Lo-
renc – provádění staveb.

6) Vyhodnocení programu podpory spolků 2014
Předložen seznam žádostí. Viz příloha.

ZOV navrhuje nejdříve předložit cenové nabídky au-
tomobilových dodávek v základním vybavení vč. DPH 
i od jiných automobilových firem. Následně bude 
možnost koupě nového automobilu řešena na ZOV.
ZOV pověřuje starostu k průzkumu zajištění cenových 
nabídek od různých automobilových firem a předlože-
ní těchto nabídek na jednání ZOV k dalšímu jednání.

10) Žádost o pronájem kanceláře
Písemná žádost paní Kravcové o kancelář na obec-
ním úřadě v určité dny v týdnu. Zájem je o ordinaci 
lékařů. Toto se nejeví vhodné. Ordinace by měly být 
jen pro lékaře. Jiné místo na OÚ není. ZOV navrhu-
je k pronájmu prostory v nemovitosti Tupec č. 6. 
ZOV navrhuje možnost pronájmu kanceláře paní 
Kravcové pro své podnikání v pojišťovnictví v nemo-
vitosti Tupec č. 6.

11) stížnost obyvatel Vicinova
Písemná stížnost byla předložena členům ZOV k jed-
nání. ZOV navrhuje tuto záležitost řešit na přísluš-
ném odboru MěÚ Lipník nad Bečvou.
ZOV bere na vědomí informaci o stížnosti obyvatel 
Vicinova a pověřuje starostu projednat na přísluš-
ném odboru MěÚ Lipník nad Bečvou.

12) Různé
–  Mateřská škola – výroční zpráva o hospodaření 

MŠ, žádost o převod finančních prostředků do re-
zervního fondu

–  VPP, příspěvek 10. tis. Kč na 1 místo. (V roce 2013 
bylo 15. tis.). Dle ÚP budou upřednostněni noví 
uchazeči, ale nevylučují se i dosavadní.

–  Kotel a septik v Mateřské škole – Kotel v MŠ je již 
v havarijním stavu, mělo by se řešit, jede cca na 
60% výkon, dále ucpávání septiku, žádost o na-
pojení do obecní kanalizace. ZOV navrhuje zpra-
covat projektovou dokumentaci včetně stavební-
ho povolení v této části.

12A) ZOV schvaluje výroční zprávu o hospodaření MŠ.
12B) ZOV schvaluje žádost o převod finančních pro-
středků do rezervního fondu ve výši 19.381,82 Kč.
12C) ZOV schvaluje výzvu občanům k zapojení do ve-
řejně prospěšných prací prostřednictvím úřadu práce.
12D) ZOV schvaluje vypracovat projektovou doku-
mentaci vč. stavebního povolení k napojení odpadů 
do obecní kanalizace a řešení kotle v MŠ.

ZOV ukončeno v 19.45 hodin.

Nově navržený úsek na plánované dálnici. Pod Tupcem by měl být sjezd z dálnice pro otáčení vozidel údržby.

Dále podali žádost o příspěvek na činnost mažoretky 
Trixie. Jejich vystoupení je vždy hrazeno honorářem.
ZOV schvaluje podporu akcí navržených v Progra-
mu podpory spolků dle přílohy ve výši 99.500 Kč 
a aktivity komisí obce a mateřské školy ve výši 
62.000 Kč. Celkem 161.500 Kč.

7)  připojení k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“

Dle podkladu písemně rozesláno.
ZOV schvaluje vyvěšení Vlajky pro Tibet dne 10. břez-
na 2014.

8) setkání „parohatých obcí“
Oslovena kulturní komise, tj. všechny spolky a insti-
tuce v obci. Možnost zajištění mikrobusu pro 16–19 
osob. Soubor Radost by měl zájem se tohoto setká-
ní účastnit a vystoupit. 
ZOV schvaluje účast zástupců obce na setkání 
„parohatých obcí“ v Jaroměřicích nad Rokytnou 
dne 6. – 7. června 2014.

9) Koupě obecní dodávky
Průzkumy terénu, internetu. Nabídka fm. Renault na 
Master Furgon (nákladní) a Trafic Passenger 9 míst. 
Varianta splátková, nebo celá cena.

V lednu 2014 se v klubovně, herně a keramické dílně 
v přízemí obecního úřadu a v mateřské škole uskuteč-
nily dvě veřejná projednávání k obnově a rozšíření pro-
stor pro Klub děti a rodiče a Klub důchodců, a také pro 
nákup nového nábytku a herních prvků v mateřské 
škole. Oba záměry jsme sloučili do jednoho projektu 
a podali žádost do Programu obnovy a rozvoje venko-
va ministerstva pro místní rozvoj. Děkujeme účastní-
kům jednání a dětem za účast na přípravě. Do konce 
dubna očekáváme výsledky dotačního programu.
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15. 2. Vítání občánků, zámek
17. 2. Vyhodnocení VŘ na manažera MAS MB
18. 2. VH SPOV OK ve Veselíčku v KDT za účasti 
hejtmana od 9.00 / od 14.00 na OÚ výbor NKV 
2013 – viz fotogalerie k VH na webu obce a SPOV
19. 2. Jednání s NVB Line o tryskovém vyspravení 
silnic (zejména u hřbitova, cca květen) / 13.00 jed-
nání zástupců OPR LnB a Hranice se zástupci Měs-
ta Olomouc a KÚOK ke středomoravské ITI (viz ak-
tualizace podkladů a map) / 16.00 VŘ zeleň
20. 2., 13.00 Seminář SMS k novému občanskému 
zákoníku (NOZ), Troubky / 16.30 Rada MAS MB
26. 2. Geodetické měření Podvesní louka / 
schůzka ke knize o Veselíčku
28. 2. Audit MRL v LnB / jednání s p. Stojanovou 
s odboru dozoru a kontroly MVČR v Olomouci 
o vyhláškách obce – soulad s legislativou a NOZ, 
aktualizace dokumentů bude předložena na příš-
tím ZOV / Rybářský ples
1. 3. Vodění medvěda – povedená akce, velká účast
1. 3. Reprezentační ples mikroregionu Lipensko, 
Osek n. B. – povedená akce, i když účast se če-
kala z obcí větší
3. 3. Jednání o sociálním bydlení / 15.00 jedná-
ní geodetů, vlastníka se sousedy k vytyčení po-
zemku pro bydlení v Tupci
4. 3. Den malých obcí, Praha / jednání aktivistů 
k MuZa – podobný statut jako knihovna, bude 
předloženo na příštím ZOV
5. 3. Jednání k úpravě odvodnění a cesty v Tupci 
(pp. Kolek, Mužík), osloví se p. Nádvorník k doře-
šení situace
5. 3. ZOV

3C – Plánované akce:
–  OP VpK – projekt do osy 3.1. Individuální dal-

ší vzdělávání … Zpracovává firma Edukol pro 
4 MAS (Moravská brána, Moštěnka, Moravská 
cesta, Rýmařovsko), bude se týkat např. vzdě-
lávání ve finanční gramotnosti, počítače pro 
seniory aj.

6. 3. Jednání na ÚRR k projektu stezky v parku, 
předložení do další výzvy
7. 3. Jednání KS MAS OK, se zástupci KÚOK apod., 
Mohelnice
8. 3. Policejní ples, KDT

ZoV 3/2014 (5. 3. 2014)

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 A. Panákovou.

2) Kontrola usnesení
Kontrola usnesení 7/2013: Projekt nového chodní-
ku kolem kovárny (dle PD) z vlastních zdrojů obce 
dle výsledků výběrového řízení.
Podáno na stavební úřad po vyjádření sousedů.
Kontrola usnesení 9/2013: Komplexní řešení odka-
nalizování obce prostřednictvím a) výběru zpracova-
tele a aktualizací kanalizačního řádu, b) výběru zpra-
covatele a zpracování studie alternativních řešení od-
kanalizování všech částí obce a jeho financování.
Vyhlášení marketingového průzkumu.
Kontrola usnesení 2/2014: Napojení odpadů do 
obecní kanalizace a řešení kotle v MŠ.
Akce zahájena. Nabídka firmy IDOP. Řešen i kotel 
v MŠ. Vzhledem k tomu, že to bude větší akce než 
jen výměna kotle s návazností na kuchyň, oslove-
ni 3 zpracovatelé nabídky.
2) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení.

3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
–  Práce na Muzeu Záhoří (MuZa) u Kovárny (Jiří 

Lorenc – Provádění staveb), téměř dokončeno, 
chybí světla v 1 místnosti a infotabule. 

–  Zpracován leták k Muzeu Záhoří i obci – náklad 
3000 kusů

–  Začalo bourání bytových jednotek na vytvoře-
ní školící a zasedací místnosti, souhlasné vyjá-
dření památkářů aj.

–  Řešení vlastnictví objektu garáží 
– dopis z ÚZSVM, právník

–  Informace o schválení Plánu péče o přírodní 
památku Veselíčko, Sagittaria

–  Přehled daňových příjmů – vyhodnocení RUD
–  Řešení stavebních pozemků v Tupci, Vlastimil 

Suchánek, vznikne až 5 domů, zaměření na mís-
tě, průběžná jednání se sousedy

– Řešení výsadby nové aleje stromů na cestě do 
parku, katalpy – sdružení „Sázíme stromy“
– Řešení dopravy ve Vicinově
– Řešení JPÚ Veselíčko, pověření do komise 
(Státní pozemkový úřad bude provádět jednodu-
ché pozemkové úpravy jihozápadně pod obcí)
– Vyjádření k VRT (vysokorychlostní tratě pláno-
vané mezi plánovanou dálnicí a současnou že-
leznicí) kolem Veselíčka
– Kontrola hasicích přístrojů
– Oznámení města Přerova o kácení dřevin mi-
mo les – (nová výsadba?)
– Rozhodnutí o kácení dalších stromů topolové 
aleje směrem na Vicinov
– Prodloužení stavebního povolení k dálnici D1 
Lipník-Přerov
– Bude vyrobena vstupní cedule do MŠ, mysliv-
ny a sokolovny, cedule na garáže
– Řeší se zadání výroby propagačních materiálů 
pro obecní akce a akce spolků a komisí
– Audit DSO MRL – přezkoumání hospodaření 
ze strany KÚOK, bez připomínek
– Podány 4 projekty do PORV MMR 2014 – 2 za 
obec, 2 za MRL:
a) Školka, dílna, klubovna – vzdělání, tvoření a hry 
pro děti (DT2)
b) Obnova kapliček a kříže ve Veselíčku (DT4)
c) Rozvoj venkova v Moravské bráně očima mla-
dých filmařů (DT3)
d) Příběhy psané v kronikách (DT3)

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
8. 2. Hasičský ples – povedená akce
10. 2., 8.00 – PMOS LnB / 10.00 – OK4 Inovace 
– setkání s generálními sekretáři OP 2014–
2020 (za KS MAS OK) / 16.00 – Jednání zástup-
ců měst Lipník, Hranice a mikroregionů Lipensko 
a Hranicko k navržené ITI StMA / 17.30 Kulturní 
komise
11. 2. Řešení napojení MŠ v Tupci do kanalizace 
ve Veselíčku
12. 2. Kontrola z ministerstva vnitra na kontrolu 
výkonu samostatné působnosti obce
13. 2. Jednání ARRIVA k zastávce Vicinov, jedná-
ní s POZGEO o pasportizaci komunikací
14. 2. VŘ na manažera MAS MB

Výběr vhodného kamene v kamenolomu ve Výklekách 
na nosič pamětní desky k příležitosti výročí 100 let za-
ložení SDH. Kámen s deskou budou umístěny u hasič-
ské zbrojnice.

10. 3., 17.00 Jednání s SDH o oslavách a sjezdu 
rodáků
11. 3., 13.00 Jednání ke středomoravské ITI, Olo-
mouc, MMO / 17.00 prezentace MAS MB v rám-
ci projektu CSI
12. – 13. 3. Seminář k CLLD a VH NS MAS ČR, 
Týnec nad Sázavou
14. 3., 8.30 Jednání MAS MB (manažeři + sta-
rostové) ke strategii 2014+
18. 3. Jednání s právníkem a řed. ÚZSVM ohled-
ně pozemku a objektu hasičských garáží
20. 3. Rada MAS MB
21. 3. VH Mysliveckého sdružení Veselíčko
29. 3. Svoz nebezpečných odpadů
29. 3. Pomazánkové Velikonoce v KDT
31. 3. TECHAGRO, Brno
1. 4. SPOV ČR, Praha
2. 4. ZOV
5. 4. Dětský bazárek v KDT
10. 4. Setkání starostů ORP LnB k projektu PMOS
12. 4. Přečteme si pohádku, Záhoří, o. s. (zámek)
17. – 20. 4. první výstava v Muzeu Záhoří s veli-
konoční tematikou
ZOV bere na vědomí informace starosty o aktivi-
tách od posledního jednání.
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4)  Výsledky výběrového řízení projektu na 
kácení a výsadbu nové zeleně

19. února 2014 se konalo jednání výběrové komise 
ve složení: T. Šulák, J. Gogela, A. Panáková, L. Pospí-
šil, J. Motyka. Dále přítomni: M. Zábranský a p. Vrá-
nová. Do výběrového řízení se přihlásilo 12 zájem-
ců a vítězem se stalo Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 
Všem přihlášeným byly odeslány výsledky VŘ. 
Starosta navrhl jmenovat pracovní skupinu v jedná-
ní ve věci využití vykáceného dřeva. Pracovní skupi-
na ve složení: T. Šulák, A. Giblová, J. Gogela, J. Moty-
ka, L. Pospíšil.
4A) ZOV schvaluje výsledky výběrového řízení a po-
věřuje starostu obce podepsat v termínu dle ozná-
mení o výsledcích smlouvu o dílo s vítězem Výstavi-
ště Flora Olomouc, a. s.
4B) ZOV jmenuje pracovní skupinu pro řešení využi-
tí vykáceného dřeva ve složení: T. Šulák, A. Giblová, 
J. Gogela, J. Motyka, L. Pospíšil.

5)  podání připravených projektů (sv. Florian, 
park) do jiných dotačních programů

–  Socha sv. Floriana – neuspělo v PPKPP OK a staros-
ta navrhuje podat projekt do programu Podpora ob-
novy kulturních památek MK prostřednictvím ORP.

–  Naučná stezka v zámeckém parku – odvolání pro-
ti vyřazení z 49. výzvy ROP StM, projekt zpracován 
a starosta navrhuje znovupodání do 52. výzvy, 6. 3. 
bude záměr konzultován na ÚRR.

–  Nová výzva OPŽP: Zlepšování čistoty ovzduší – 
možnost zakoupení nového čistícího vozu.

–  Zazněl návrh podat do této výzvy také projekt na 
Mateřskou školu Veselíčko – na nákup kotle a za-
teplení části MŠ, dětské koupelny, wc a kuchyně. 
K podání žádosti je potřeba rozpočet na základě 
projektové dokumentace a energetický audit. 

5A) ZOV schvaluje podání projektu restaurování so-
chy sv. Floriana do programu „Podpora obnovy kul-
turních památek MK prostřednictvím ORP“.
5B) ZOV schvaluje podání projektu „Oslava zeleně 
v zámeckém parku…“ do 52. výzvy ROP Střední Mo-
rava dle výsledků konzultací na ÚRR.
5C) ZOV schvaluje podání projektu na pořízení čis-
tícího vozu do OPŽP 2.1. Zlepšení kvality ovzduší.
5D) ZOV schvaluje podání projektu dle možností ak-
tuální výzvy OPŽP na zateplení části Mateřské školy 
veselíčko a zakoupení kotle.

6) informace z jednání kulturní komise
Jednání kulturní komise se konalo v pondělí 10. úno-
ra 2014. Na programu bylo:
1) Pořádání akce červen 2014 – Sjezd rodáků 
2) Prezentace spolků na Valné hromadě SPOV Olo-
mouckého kraje 18. 2. (nástěnky) 
3) Účast a prezentace spolků na setkání „Parohatých 
obcí“ v Jaroměřicích červen 2014
4) Sportovní hry MRL v Týně nad Bečvou
5) Doplnění plánu akcí na rok 2014 jednotlivých 
spolků
6) Různé – ples MRL v Oseku nad Bečvou, vydává-
ní Veselíčských novinek

7) Koupě obecní dodávky
Zájem o pořízení nákladní obecní dodávky typu L2H2.
Proveden marketingový průzkum. Starosta sezná-
mil se 7 cenovými nabídkami, které se pohybovaly 
od 450 tisíc do 550 tisíc. Návrh na pořízení staršího 
auta, např. 3 roky s cenou 250 – 300 tis Kč dle na-
bídky na trhu.
ZOV schvaluje pořízení obecní dodávky do cenové 
výše 300.000 Kč.

8) Veřejně prospěšné práce
Obec Veselíčko vyhlásila výzvu na veřejně prospěšné 
práce, které jsou dotovány úřadem práce a spolufi-
nancovány obcí Veselíčko. Do této výzvy se přihlásilo 
8 zájemců na práce v parku a 2 zájemci na adminis-
trativní práce. 
Návrh starosty na přijetí pracovníků, s kterými již 
byla zkušenost v minulém roce.
Návrh D. Giblové a A. Giblové, aby byli přijati noví 
pracovníci.
V diskusi zazněl návrh na přijetí celkem 4 pracovní-
ků, a to na veřejně prospěšné práce na údržbu zá-
meckého parku a veřejných prostranství v obci, ne 
administrativu, což by vyžadovalo náročnější nákup 
nového vybavení.
ZOV schvaluje přijetí 4 pracovníků na VPP na údržbu 
zámeckého parku a veřejných prostranství v obci.

9)  Žádosti obyvatel k užívání obecních 
pozemků

A) Pavel a Jana Sedlaříkovi – úprava obecního po-
zemku pro parkování osobního vozidla.
B) pan Kuban – odvoz stavební sutě z pozemku ná-
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Lokality pro kácení a výsadbu nové zeleně v rámci projektu „Obec v zeleni / Zeleň v obci“ podpořeného 
z OP Životní prostředí
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hradou za dřívější zabrání části pozemku ze strany 
obce, resp. Někdejšího MNV.
9A) ZOV schvaluje úpravu pozemku na parc. čís. 
695/1, který je v majetku obce, pro účely parkování 
osobního auta rodině Sedlaříkové.
9B) ZOV bere na vědomí žádost pana Kubana a schva-
luje zajištění a odvoz stavební suti na náklady obce 
z pozemku na parc. čís. 77 jako kompenzaci za dřívěj-
ší zabrání části pozemku ze strany obce (resp. MNV).

10) Různé
A) Hasiči – žádost o dotaci na úpravu cisternových 
stříkaček. Dotace ve výši 40 % a spolufinancování 
obce 60 %. Obdržená dotace ve výši 10. tis. Kč, Obec 
spolufinancuje ve výši 15. tis Kč. 
B) Kamenolom – dopis z Magistrátu města Přerova 
ve věci žádosti Kamenolomů ČR k obnovení těžby 
a pronájmu pozemku ve vlastnictví SMP.
C) Veřejnoprávní kontrola v Mateřské škole Veselíčko 
– paní ředitelka MŠ Veselíčko upozornila na uskuteč-
nění veřejnoprávní kontroly v MŠ, pověřeni na výkon 
této kontroly byli D. Giblová a J. Motyka.
D) Návrh na zvýšení odměny členům zastupitelstva, 
na stejnou výši jako v předchozích letech na částku 
1268 Kč (došlo ke zvýšení srážkové daně)
E) Žádost (ústní) p. Pelce na terénní úpravy na po-
zemku parc. čís. 1318/6 v k. ú. Veselíčko, který je 
v majetku obce. ZOV navrhuje před úpravami toho-
to pozemku zjistit stav inženýrských sítí.
10A) ZOV schvaluje a) přijetí příspěvku Olomouckého 
kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko, b) spo-
lufinancování obce ve výši 60 %, c) schvaluje znění 
smlouvy mezi Obcí Veselíčko a Olomouckým krajem.
10B) ZOV bere na vědomí dopis z Magistrátu města 
Přerova k žádosti Kamenolomů ČR o pronájem po-
zemku ve vlastnictví Statutárního města Přerova pro 
obnovu těžby kamene.
ZOV nesouhlasí s obnovou těžby a pověřuje staros-
tu k vyřízení žádosti s nesouhlasným stanoviskem.
10C) ZOV pověřuje k výkonu veřejnoprávní kontroly 
v Mateřské škole Veselíčko D. Giblovou a J. Motyku. 
10D) ZOV schvaluje zvýšení odměn pro členy zastu-
pitelstva na 1268 Kč.
10D) ZOV schvaluje terénní úpravy na pozemku 
č. 1318/6 s upozorněním na zjištění stavu inženýr-
ských sítí na tomto pozemku na náklady žadatele. 

ZOV ukončeno v 20.00 hodin.

Na přelomu února a března jsme zahájili první etapu 
obnovy zasedací a školící místnosti v patře obecního 
úřadu namísto čtyř bytů, které již neodpovídaly para-
metrům „sociálního bydlení“. Řada pozorovatelů ak-
ce při odkrývání prostor nostalgicky vzpomínala na 
školní léta v 80. letech minulého století. Nová míst-
nost by měla sloužit široké veřejnosti na menší akce. 
Lidé budou mít také možnost pozorovat z oken býva-
lé třídy bývalé školy i panorama Moravské brány.

Vysokorychlostní trať (VRT) (červenou barvou) by měla procházet pod Veselíčkem mezi současnou železni-
cí a plánovanou dálnicí

Nově plánovaná jižní cesta zámeckým parkem v několika ramenech s glorietem. Projekt byl podán do ROP 
Střední Morava.
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Obec Veselíčko se letos připojila k mezinárodní 
kampani Vlajka pro Tibet. Dne 10. března 2014 si při-
pomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu.

„Osud zdánlivě vzdálené země se týká vnímání 
podpory demokracie jako celku. Připomenutí si osu-
du Tibetu je zvláště aktuální i v těchto dnech, kdy 
došlo k bezprecedentní okupaci Krymu, tedy Ukraji-
ny, ze strany sousedního Ruska,“ uvedl starosta Ve-
selíčka Tomáš Šulák. „Jsem rád, že zastupitelé akci 
Vlajka pro Tibet podpořili. Doufám, že v dalších le-
tech se připojí i další vesnice,“ dodal.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet” vznikla 
v polovině devadesátých let v západní Evropě s cí-
lem poukázat na dlouhodobé porušování lidských 
práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připo-
juje pravidelně od roku 1996. Podrobné informace 
o akci a úplný seznam míst najdete na interneto-
vých stránkách www.tibinfo.cz. Akci v ČR koordinu-
je Spolek Lungta.
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místní poplatek za psa, místní poplatek za 
TKo a platbu za stočné je možno platit násle-
dujícími způsoby:

–  V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Vese-
líčko a to ve dnech 5. až 28. 5. 2014 vždy v pon-
dělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin 
a v úterý a ve čtvrtek od 8 do12 a od 13 do 15 
hodin. V pátek se poplatky nevybírají.

–  Poštovní poukázkou, kterou si můžete vyzved-
nout v kanceláři OÚ, kde Vám bude také sděle-
na částka a přidělen variabilní symbol.

–  Převodem na účet Obce Veselíčko vedeném u KB 
Přerov č. ú. 3326831/0100. Před platbou převo-
dem je nutné vyžádat si výši platby a variabilní 
symbol. Žádat můžete e-mailem na adrese urad.
veselicko@iol.cz, nebo na tel. č. 581 793 255.

POPLATEK ZE PSů

Poplatek je pro rok 2014 stanoven ve výši 60 Kč 
za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího psa. 
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzic-
ká nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt ne-
bo sídlo na území obce Veselíčko. Poplatek ze psů 
se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je po-
vinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou ak-
cí v České republice. Výtěžek sbírky je určen na po-
moc nemocným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka 
probíhá. Koledování malých „Tří králů“ otevřelo srd-
ce lidí. Pět pokladniček, které putovaly Veselíčkem 
a Tupcem, otevřela na obecním úřadě pracovnice 
Charity Pavla Trpáková. Nacházelo se v nich společ-
ně 22.531 Kč, což bylo více než v loňském roce.

Tříkrálová sbírka
doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplat-
ková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelův 
pes dovršil stáří 3 měsíců.

POPLATEK ZA TKO

Výše poplatku je pro rok 2014 stanovena:

– pro osoby s trvalým pobytem 450 Kč/osoba
– pro neobydlené nemovitosti 150 Kč/nemovitost

Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzic-
ká osoba trvalý pobyt, nebo se na jejím území na-
chází stavba určená nebo sloužící k individuální re-
kreaci. Podnikající fyzické a právnické osoby platí na 
základě smlouvy.

POPLATEK ZA STOČné

Poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý 
rok, počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu 
úřadu poskytuje VaK Přerov. V případě, že v nemovi-
tosti není řádné měření používané vody (používání 
studny apod.), je majitelům nemovitosti stanoveno 
stočné paušálem a to ve výši průměrné roční spotře-
by v obci, která je 32 m3/osoba/rok. Rozhodná výše 
pro stanovení paušálu je pro tento rok 10 m3/osoba. 
Při odběru nižším bude stanoveno stočné paušálem. 
Cena za 1m3 = 9,– Kč. iL

Veselíčko se připojilo
k akci Vlajka pro Tibet

Poplatky 2014 za odpady, stočné a psy

Zástupci obce Veselíčko se ve 
dnech 6. a 7. června zúčastní se-
tkání tzv. rohatých obcí, tedy těch, 
které mají ve znaku rohy nebo pa-
rohy.

Letos se akce uskuteční v Jaro-
měřicích nad Rokytnou a obec bu-
dou zastupovat Pěvecký sbor Ra-
dost a cimbálová muzika Kosénka 
pod záštitou Záhoří o. s.

Na akci bude vypraven autobus 
a můžete se jí zúčastnit i vy, pokud 
se přihlásíte na obecní úřad.

Více informací:
http://parohati.webnode.cz/

Veselíčko se zúčastní setkání Rohatých obcí
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Kompletní nový územní plán obce, jehož pořizo-
vatelem byl Městský úřad Lipník nad Bečvou a zpra-
covatelem Institut regionálních informací (IRI) z Brna, 
je zveřejněn v elektronické podobě na webových 
stránkách obce v sekci Samospráva/Základní doku-
menty obce: http://www.obec-veselicko.cz/ke-staze-

ni/download-info/uzemni-plan-veselicko-final/. Nový 
územní plán definuje například nové plochy pro byd-
lení směrem na Vicinov a veřejně prospěšné dopravní 
stavby cyklostezek do Dolního Újezdu a Oseku n. B..

papírová podoba základního výkresu územní-
ho plánu je vystavena také v patře před vchodem 

nový územní plán je na webu i v geoportálu do obecního úřadu, takže je dostupná vždy, když 
bude úřad otevřen. Podrobnější podklady v „papí-
rové formě“ jsou k nahlédnutí na obecním úřadě 
po předchozí domluvě.

Nový územní plán je vložen také do geoportálu, 
který je přístupný z titulní stránky www.obec-vese-
licko.cz http://www.geosense.cz/geoportal/veselic-
ko-prerov/.

O plánu lze napsat desítky stran, nicméně ve VN 
zveřejňujeme jeho základní výkres.
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Dotační programy Olomouckého kraje zaměřené na rozvoj obcí a spolupráce se zástupci samospráv, 
mikroregionů a místních akčních skupin byly tématem vystoupení hejtmana Jiřího Rozbořila na valné hro-
madě krajského Spolku pro obnovu venkova.

Hejtman starosty upozornil na dotační tituly za cca 200 milionů korun, které jsou vhodné pro obce, ji-
mi zřizované subjekty a neziskové organizace. Nabídl jim rovněž pomoc zájmového sdružení OK4EU, kte-
ré působí přímo v Bruselu a může jim pomoci s administrací některých žádostí o evropské dotace.

Valná hromada Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje se uskutečnila v úterý 18. února v ob-
ci Veselíčko.

Zdroj: http://www.kr-olomoucky.cz/hejtman-diskutoval-se-zastupci-venkova-aktuality-2746.html
http://www.obec-veselicko.cz/zivot-v-obci/fotogalerie/valna-hromada-spov-ok-ve-veselicku/

V sobotu 1. března 2014 se 
v sokolovně v Oseku nad Bečvou 
konal 1. reprezentační ples Mik-
roregionu Lipensko. I když pořa-
datelé očekávali větší účast zá-
stupců obcí, akce to byla velmi 
příjemná a vydařená. V sále hrála 
kapela Jen tak II., v jídelně pak 
cimbálová muzika Kosénka. 

Ohlasy na ples byly pozitivní 
a záleží na domluvě, kde se usku-
teční v příštím roce 2015.

http://www.obec-veselicko.
cz/zivot-v-obci/fotogalerie/1-re-

prezentacni-ples-mr-lipensko/

Hejtman diskutoval ve Veselíčku se zástupci venkova Ples mikroregionu Lipensko poprvé v Oseku
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Dlouhé měsíce vyjednávání o přípravě plánovací-
ho období EU 2014–2020 se blíží k závěru. Organiza-
ce, které zastupují venkovské samosprávy, tedy Sdru-
žení místních samospráv (SMS), Svaz měst a obcí 
(SMO) a Spolek pro obnovu venkova (SPOV), dospěly 
k dohodě na 35 miliardách korun, které by se měly 
rozdělovat na venkovské projekty z tzv. kohezních 
fondů, a to prostřednictvím místních akčních skupin 
(MAS) a metodou LEADER/CLLD (komunitně vedené-
ho místního rozvoje). Svou dohodu předložily na mini-
sterstva, která připravují operační programy a na do-
hodu venkova již čekaly.

Zatímco venkovské organizace podpořila v jimi 
navrhovaném balíku také Asociace krajů ČR, minist-
ryně pro místní rozvoj Věra Jourová na Dni malých 
obcí v Praze zatím připustila do Dohody o partnerství 
minimálně 20 miliard korun. Národní síť MAS zase ve 
svém prohlášení garantovala, že MAS budou schop-
ny tyto peníze rozdělit koncovým žadatelům.

K tomu je třeba připočítat zhruba 3,5 miliardy 
korun, tedy 5% z budoucího Programu rozvoje ven-
kova (PRV). (Tato částka bude ještě záviset na zva-
žovaném přesunu 15% alokace z I. do II. pilíře Spo-
lečné zemědělské politiky.)

Místní akční skupiny vytvořily ve svých regionech 
zástupci veřejné správy, podnikatelské sféry a nezis-
kového sektoru. Na samotnou činnost a administrati-
vu MAS budou určeny samostatné prostředky z Ope-
račního programu Technická pomoc.

CO ZnAMEnAJí MILIARDY 
V MEnšíCH ČíSLECH PRO MAS?

Zatímco dosud rozdělovalo 112 MAS zhruba 4,5 
miliardy korun prostřednictvím IV. osy PRV, v budou-
cím období by mohlo nynějších 175 MAS rozdělovat 
mezi nejlepší projekty žadatelů 38,5 miliardy korun. 
To znamená průměrně na 1 MAS 220 milionů korun 
na léta 2015–2020, což je necelých 37 milionů ko-
run ročně. Výše této alokace bude stanovaná podle 
počtu obyvatel v jednotlivých MAS a dalších kritérií. 
Jednání o Dohodě o partnerství mezi ČR a EU nyní 
pokračují. Do 22. Dubna by měl být dokument po 
projednání ve vládě předložen Evropské komisi.

Místní akční skupiny se v současné době chysta-
jí na zpracování standardů MAS (které by měly být 
schváleny na přelomu března a dubna), aby mohly 
projít tzv. certifikací (ministerstvo zemědělství), tedy 
způsobilostí administrovat vyšší finanční alokace. 
Zároveň také dokončují rozvojové strategie svých re-
gionů, které by měly být připraveny do konce měsíce 
srpna a schváleny ve všech zastupitelstvech do kon-
ce roku 2014 (schvalovat je bude ministerstvo pro 
místní rozvoj), aby mohly být v roce 2015 vypisová-
ny první výzvy.

Tomáš Šulák, místopředseda Krajského 
sdružení NS MAS v Olomouckém kraji

Více informací najdete ve Zpravodaji venkova 
3/2014 (http://www.obec-veselicko.cz/ke-stazeni/
download-info/zpravodaj-venkova-mesicnik-spov-

-a-ns-mas-32014) a aktuálně také na webových 
stránkách www.nsmascr.cz, www.smscr.cz, www.

spov.org či www.snocr.cz

Místní akční skupina Moravská brána na výroční valné hromadě dne 22. ledna v Prosenicích částečně 
obměnila své vedení. Předsedou zůstává starosta Prosenic Otakar Dokoupil a místopředsedy starosta Ve-
selíčka Tomáš Šulák a starosta Pavlovic Vlastimil Bia. Do výboru bylo zvoleno více zástupců spolků, pod-
nikatelů a zemědělců. MAS také částečně obměnila a rozšířila svůj projekto-
vý tým, zejména kvůli rodičovským dovoleným.

MAS Moravská brána v současné době řeší tyto projekty:
– Dokončení Strategického plánu LEADER „Rozvíjet venkov společně má smysl“ 

(PRV IV.1.1., 2007–2013) a pomoc žadatelům s vyúčtováním dotací v rámci opatření PRV IV.1.2.
– Projekt spolupráce „Hudební a filmová muzea našich regionů“ – ve spolupráci s MAS Hranicko, (PRV 

IV.2.1.)
– Příprava strategie MAS na období 2014–2020 „Společně v pohybu“ (OP Technická pomoc)
– Projekt Centrum sociálních inovací (CSI) 

ve spolupráci s CpKP Moravskoslezský kraj (OP LZZ 5.1. Mezinárodní spolupráce)
Vzdělávací projekt je zaměřený zejména na výměnu informací a praktických zkušeností v oblasti sociál-

ně orientovaných inovací, partnery jsou odborníci a lektoři z České republiky, Španělska, Skotska, Rakous-
ka a Portugalska. Více informací na: http://www.centruminovaci.cz/
– Projekt „Přátelství a porozumění bez hranic“ (Euroregion Praděd, OP PS CZ-PL)
– Manažeři MAS se podílejí na realizaci projektu Podpora meziobecní spolupráce (OP LZZ), jehož nosi-

telem je DSO mikroregionu Lipensko
– MAS je partnerem podaného projektu „Moravský HUB vzdělávání“ ve spolupráci s EDUKOL Olomouc 

a dalšími 3 MAS (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
– MAS využije podporu Olomouckého kraje 2014 na technické vybavení pro přípravu strategie 2014–2020

Tsu

Mikroregion Lipensko se ve spolupráci s MAS 
Moravská brána připojil k projektu Svazu měst a ob-
cí ČR, jehož cílem je vytvořit podmínky pro rozvoj 
meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti 
jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalit-
nit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce 
a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj.

To je také záměrem SMO. Z dlouhodobého hle-
diska chce docílit podpory státu pro meziobecní 
spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporo-
vat obce, které budou spolupracovat v území na za-
jištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce 
obcí odborné a administrativní zázemí ve všech úze-
mích správních obvodů obcí s rozšířenou působnos-
tí (ORP). Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory 
motivujících starostů z daného území a metodické 
podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené 

materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkla-
dem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost 
základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké 
jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak spo-
lečně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit od-
padové hospodářství, jak společně nakupovat ener-
gie či jiné služby apod. Bude jen na zástupcích obcí, 
pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnou – ne-
bude to stát, který obcím diktuje shora.

Více zde: http://www.obcesobe.cz/oprojektu/

Základní informace o projektu:
• reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;
• pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ;
• doba trvání je od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2015;
• přímá finanční podpora do jednotlivých území je 

až 2,5 mil. Kč

Významná dohoda pro venkov. MAS by měly
rozdělovat žadatelům v regionech 20 až 40 miliard

13. března se v Týnci nad Sázavou uskutečnila valná 
hromada Národní sítě MAS ČR, kterou poprvé v his-
torii navštívil i ministr zemědělství (Marian Jurečka). 
Celé jednání moderoval Tomáš Šulák.

Lipensko řeší projekt meziobecní spolupráce



sTRaNa 30 maTeŘsKá ŠKoLa KLUB pRo DĚTi a RoDiče sTRaNa 31

Mateřská škola ve Veselíčku má své vlastní logo, 
které jí až dosud chybělo. Důvod? Život a aktivity, 
které má tato instituce na svém kontě, se zdaleka 
neomezují pouze na prostory budovy, v níž školka 
sídlí. Děti vystupují na různých akcích, které pořá-
dají místní spolky či obec. Odehrávají se v parku, 
v areálu sokolské zahrady či v kulturním domě a to 
takřka v průběhu celého roku. Jako je bohatý kul-

turní a společenský život obce, tak je také bohaté 
a rozmanité dění v mateřské škole. Obojí spolu sou-
visí. A logo, jež bude nyní všechny tyto akce a po-
zvánky na ně provázet, dodá nyní školce značku. Ta 
bude lehce rozpoznatelná a srozumitelná.

Mateřská školka má konečně vlastní logo.
Znázorňuje malé děti v záhorských krojích

Karneval v mateřské školce. Ve středu 5. února 
2014 přicházely děti do školky již v maskách. Někdo 
za princeznu, někdo za berušku nebo kočičku, jiný 
zase za piráta nebo kovboje. Děti si tak užily karne-
valový den plný zábavných her a tanečků.

Není cirkus jako cirkus. Ve školce si hrajeme na 
ledacos, na řemesla, na dopravu, na kuchaře, na zví-
řátka domácí i cizokrajná, ale aby opravdu mezi dě-
ti zavítala návštěva přímo z cirkusu, to se ještě ne-
stalo. Předvánoční dobu zpestřilo dětem vystoupení 
živé opičky Zuzanky, pejsků akrobatů i pana žonglé-
ra z cirkusu Pallini. To bylo smíchu a nadšení, zvlášť 
když Lucince kouzlili z ucha limonádu a Ella vydatně 
pomáhala. Opičku si všichni mohli pohladit a využili 
toho i přítomní dospělí. Zážitek to byl fakt pořádný!

Proč malé děti v krojích v logu mateřské školy? 
Je to celkem jednoduché. Právě folklor a tradice jsou 
jedním z principů vzdělávání dětí v místní mateřince, 
na němž staví i vzdělávací program. Pro obyvatele 
obce a okolí žádná novinka. Děti v záhorských kro-
jích potkávají při nejrůznějších příležitostech, zvláště 
pak při kulturních akcích a besídkách. Folklorní pás-
ma s tématikou všech ročních období vázaná na zvy-
ky ve Veselíčku mají v paměti už všechny žijící gene-
race. Známý záhorský soubor proslavil obec v pade-
sátých letech minulého století. Jediná školka tuto 
tradici dosud udržuje, aby se ve vesnici zachovala. 
A proto ani v logu nesmí tento prvek chybět.

mŠV

V únoru jsme vítali šest nových občánků
V sobotu 15. února 2014 se uskutečnilo ve společenském sále na zámku vítání nových občánků naší 

obce. Slavnostně byli přivítáni: Kristýna Kovaříková, Nikol Olivíková, Antonín Sova, Filip Suchánek, Viola Šal-
plachtová a Jolana Šimečková. Za Klub pro děti a rodiče alžběta panáková
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V sobotu karneval pro děti a hned v neděli diva-
dlo pro dospělé. Pestrý program plný zábavy a hu-
moru pro všechny věkové generace připravil první 
únorový víkend ve Veselíčku Klub pro děti a rodiče 
ve spolupráci s obcí. Dění, které se odehrávalo 
v kulturním domě v Tupci, si nenechali ujít místní 
ani přespolní.

„Pohádkové odpoledne v kostýmech odstarto-
valo vlastně už hodinu před oficiálním začátkem, 
kdy sem přicházeli první nedočkavci, kteří se těšili 
na šaška Vikyho,“ uvedla hlavní pořadatelka akce 
Alžběta Panáková. Berušky, víly, princezny, šašci, pi-
ráti i kovbojové rozparádili celý sál. Šašek se v po-
hádkové show postupně proměňoval ve statného 
indiána, králíka Boba a mezi děti přišel i jako Bořek 
stavitel. „Přijeli jsme z Přerova a moc se nám ve Ve-
selíčku líbilo,“ řekla Monika Littnerová. „Klaun byl 
bezva. Chodil s dětmi po parketu a plně se jim vě-
noval. Dcera Klárka byla unešená,“ zmínila zase 
jedna z maminek.

ve které vyhrál každý. „Odměnu si nakonec odnes-
lo více než sto spokojených dětí,“ spočítali organi-
zátoři.

Ani v neděli kulturní dům neosiřel. Jindy taneční 
sál s pódiem se tentokrát ovšem proměnil v divadlo, 
v němž se představili ochotníci z hranického divadla 
Ventyl. V jejich podání zhlédli převážně místní diváci 
komedii Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa. 
„Poutavé dvouhodinové představení plné ironie a ži-
votního humoru nás vtáhlo do děje a závěrem jsme 
se jen stěží vraceli do reality,“ shodla se s ostatními 
Alžběta Panáková. V hlavních rolích se předvedli Ka-
mil Štroncer a Ivan Ptáček, Michaela Šeredová a Te-
reza Hašová, v dalších Miluška Trousilová, Luděk Pre-
něk a Slávek Černý, úctyhodný výkon podala rovněž 
Markéta Burianová. „Potleskem jsme ocenili skvělé 
výkony všech herců a budeme se těšit opět za rok na 
nové představení,“ uzavřela.

Za Klub pro děti a rodiče alžběta panáková

Dva dny veselí si užili ve Veselíčku.
Jednou na karnevale, podruhé v divadle

Děti si postupně užily tance, soutěží i pohádko-
vého kvízu a indiánských pokřiků. „Líbil se mi tema-
ticky měněný program. Dcera, vzhledem ke svému 
věku, ocenila především kobercový hrací koutek,“ 
zhodnotila Šárka Indrová. K chuti přišly i chlebíčky 
a koláčky, které pořadatelé připravili. „Mně nejvíce 
chutnala cukrová vata. Měl jsem jahodovou,“ pro-
zradil Daniel Hanel v kovbojském převleku. Odpole-
dne vyvrcholilo bublifukovým tancem a tombolou, 
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Ohlédnutí za Podzimní slavností…
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Veselíčkem prošel první březnovou sobotu ma-
sopustní průvod lidí v maskách v čele s medvědem, 
respektive dvěma medvědy. Tradici drží dodnes tak-
řka v každé obci. Co vlastně masopust znamená? 
Je to třídenní svátek, jakož i slavnostní období me-
zi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, 
který nastává po svátku Tří králů, má pevné datum, 
tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí 
v rozmezí od poloviny února do počátku března. 

Vodění medvěda s velkým průvodem masek
Masopust představoval období hodování a veselí 
mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly 
taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Poslední tři 
dny jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo 
masopust a konají se různé rituální úkony, průvod 
masek či scénické výstupy. Ve Veselíčku byl letos 
o vodění medvěda velký zájem – dospělé dopro-
vázela řada dětí. Tentokrát se začínalo ve Vicinově 
a končilo v Tupci.
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Mladší a starší žáci z Veselíčka se zúčastnili v sobotu 15. března pod vedením Moniky Štenglové a za další-
ho doprovodu svých rodičů hasičské uzlovací soutěže „O pohár starosty SDH Osek n. B.“ V sále osecké soko-
lovny soutěžili v uzlové štafetě a štafetě dvojic. Více informací na: http://www.sdhoseknadbecvou.estranky.cz/.

Mladí hasiči na Osecké uzlovačce 2014

Valná hromada sDH. V sobotu 4. ledna 2014 se v Kulturním domě v Tupci konala Valná hromada SDH 
Veselíčko. Hasiči zhodnotili uplynulý rok, ve kterém mj. obnovili s pomocí dotace hasičskou zbrojnici, a vy-
hlíželi do roku 2014, ve kterém je čekají oslavy 100 let založení sboru. Společenská organizace SDH má 
nyní 138 členů, zásahová jednotka čítá 23 aktivních záchranářů. Hasiči na rok 2014 naplánovali ples, vo-
dění medvěda, sběr železa a papíru, letní zábavy i Loučení s prázdninami.

předání plyšáků dětem. Dobrovolní hasiči z Veselíčka sbírali plyšáky pro děti z dětských domovů a ne-
mocnic. Starosta veselíčských hasičů Tomáš Bernhauer, velitel jednotky SDH Jiří Suchánek a starosta obce 
Tomáš Šulák odvezli v pondělí 16. listopadu nasbírané plyšáky v celkem sedmi krabicích nakonec na dět-
ské oddělení přerovské nemocnice.
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V pátek 17. ledna 2014 se od 15 hodin v Kulturním domě v Tupci uskutečnila valná hromada Honební-
ho společenstva Veselíčko. Hlavním bodem programu byly organizační změny s ohledem na novelu zákona 
o myslivosti. Starostou společenstva byl zvolen Jiří Suchánek, místopředsedou Petr Suchánek a členy výbo-
ru Jindřich Hanák, Josef Haničák a Karel Hlobil. Honitba v současné době představuje 592 hektarů.

Valná hromada Honebního společenstva

Výroční členská schůze Českého svazu zahrád-
kářů Veselíčko přinesla v neděli 9. března v hasičské 
klubovně změnu přímo ve vedení. Předsedu Karla 
Kovaříka, který stál v čele sdružení 20 let, vystřídal 
ve vedení Josef Panák. Zahrádkáři zhodnotili loňský 
rok a naplánovali letošní, kdy je čeká letní zájezd či 
podzimní výstava ovoce na zámku.

Pouze 15 členů má v sou-
časné době Myslivecké sdruže-
ní Veselíčko, přesto pořádá řadu 
akcí, mezi které patří úspěšný 
myslivecký ples, dále brigády, 
přehlídky trofejí, sčítání zvěře, 
pohoštění vlastníků pozemků, 
hony či pomoc na obecních ak-
cích. Na letošek myslivci plánu-
jí opravy podlahy a vymalování 
v myslivně či nátěr maringotky. 
Kromě tradičního postesknutí 
nad pouhou polní honitbou ve-
dle lesní honitby města Přerova 
myslivci kritizovali chování ně-
kterých návštěvníků lesa, kteří 
dělají nepořádek či chodí do le-
sa s neuvázanými psy.

Myslivecké sdružení
volá po ochraně přírody

Zahrádkáři mají
nové vedení

Rozpis cvičení v sokolovně
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Přerovská liga malé kopané
Tabulky 5. ligy po podzimu:

1 FC VESLO 12 7 2 3 37:23 23
2 MENČESTR UHNĚTE 12 6 4 2 55:31 22
3 FC MAMUT 12 6 2 4 31:21 20
4 BEER 12 6 2 4 31:33 20
5 SK BOCHOŘ 12 6 1 5 40:36 19
6 PLANTÁŽNÍCI 12 5 4 3 24:25 19
7 EL NOTORICO 12 6 1 5 31:33 19
8 FC DRAGONS 12 5 2 5 24:24 17
9 FC BUFO 12 5 1 6 34:29 16

10 INTER VEPŘOV 12 5 0 7 32:43 15
11 DRÝM TÝM 12 4 1 7 30:33 13
12 YOUNG BOYS 12 4 0 8 19:30 12
13 K-STÁNEK 12 3 0 9 23:46   9

Rozlosování 5. PLMK – 2013 / 2014 – jaro:
Ne 30. 3. 14.00 FC Veslo : El Notorico – Veselíčko
So 5. 4. 15.00 FC Mamut : FC Veslo – Vinary
Ne 13. 4. 14.00 FC Veslo : Inter Vepřov – Veselíčko
Ne 20. 4. 10.15 FC Dragons : FC Veslo – Na lokotce
Ne 27. 4. 14.00 FC Veslo : Young boys – Veselíčko
Ne 4. 5. 14.00 FC Veslo : Koma eska – Veselíčko
Ne 11. 5. 12.00 Drýmtým : FC Veslo – Věžky
Ne 18. 5. 14.00 FC Veslo : Menčestr Uhněte – Veselíčko
So 24. 5. 12.30 Plantážníci : FC Veslo – Dluhonice
Ne 1. 6. 15.30 K-stánek : FC Veslo – ZŠ Trávník
Ne 8. 6. 9.00 Beer : FC Veslo – Na lokotce
Ne 15. 6. 14.00 FC Veslo : FC Bufo – Veselíčko
Ne 22. 6. 10.00 SK Bochoř : FC Veslo – Bochoř

I letošní plesová sezona v Kul-
turním domě v Tupci byla velmi 
pestrá – uskutečnily se plesy my-
slivců (25. ledna), hasičů (8. úno-
ra), rybářů (28. února) a policistů 
(8. března). Ze žádného z něj ne-
máme, žel, fotografie. Jestli máte 
zajímavé fotografie vy, zašlete nám 
je a zveřejníme „Ohlédnutí za ple-
sovou sezonou ve fotografiích…“ 
příště.

Plesová sezona
v Tupci

Foto a texty: Tsu
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Roku 1888 dovršil rakouskouherský císař Franti-
šek Josef I. čtyřiceti let ve své panovnické funkci. 
V celé říši se chystaly velkolepé oslavy a projevy věr-
nosti Jeho výsosti. Rovněž moravská šlechta hleda-
la způsob jak vyjádřit císaři svou oddanost. Nako-
nec rozhodla reprezentovat samu sebe zvláštním 
darem – rozsáhlým albem fotografií svých panských 
sídel a rodových erbů. Přípravou byl pověřen mo-
ravský krajský hejtman Felix hrabě Vetter von Lilien 
(mimochodem dřívější člen tohoto rodu byl v letech 
1813–1833 poručníkem nezletilých a ze strany ot-
ce osiřelých dětí hrabat Podstatských-Lichtensteinů 
v Telči) a snad právě proto do připravovaného alba 
zahrnul i méně významný zámek ve Veselíčku. (Rod 
Valois byl původem z Francie.)

Fotografie zhotovil známý fotograf baron Rai-
mund Stillfried a na kvalitě některých fotografií se 
projevila časová tíseň, což shodou okolností pro fo-
to zámku ve Veselíčku rozhodně neplatí. Tisk těchto 
snímků o velikosti cca 40 x 50 cm (velikost obrázku 
bez okrajů) metodou světlotisku provedla drážďan-
ská firma Römmler & Jonas. Světlotisk se od jiných 

metod tisku liší tím, že se jedná o čistě fotomecha-
nický proces, obraz není narušený žádným rastrem, 
používá se tedy tam, kde záleží na dokonalém po-
dání kresby fotografie.

Album obsahovalo něco více než sto fotografic-
kých listů a zlatem a stříbrem zdobené erby. Kromě 
originálu bylo vytištěno jen 113 kopií pro příslušníky 
v albu zahrnutých šlechtických rodů, takže pořizovací 
náklady byly vysoké. Delegace moravské šlechty pře-
dala panovníkovi originál alba uloženého ve vyře-
závané kopii velmi staré tzv. burgundské skříňky ze 
17. století. Nakolik album císaře potěšilo, není známo.

Mnohé z fotografií alba lze považovat za tzv. pr-
vofotografie zařazených objektů. My sice víme, že 
pro zámek ve Veselíčku to neplatí, protože už v mi-
nulém čísle byly otištěny fotografie ještě starší, ale 
tento snímek z roku 1888 můžeme považovat, snad 
až dodnes, za graficky nejdokonalejší.

Ostatní fotografie z alba, i když jen v nízkém roz-
lišení, si lze prohlédnout na internetovém odkazu: 
http://vilemwalter.cz/hrady/fotky.htm

josef Richter

Fotografický skvost našeho zámku z roku 1888
Žadatel Název akce požadavek
A) Registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace, nebo neregistrované skupiny občanů 
prostřednictvím organizací s místní subjektivitou (podpora na základě smlouvy, převod dotace na účet spolku)
Ranč Mustang Veselíčko, o. s. Jezdecký den a jezdecké závody 5.000
Ranč Mustang Veselíčko, o. s. Dny u koní pro děti, seznámení s koňmi a svezení dětí i do-

spělých aj.
5.000

Ranč Mustang Veselíčko, o. s. Hubertova jízda 5.000
Myslivecké sdružení Veselíčko Provozní náklady mysliveckého traktoru a vleku 5.000
Myslivecké sdružení Veselíčko Zkvalitnění populace bažantí zvěře 5.000
Myslivecké sdružení Veselíčko Zakoupení doplňků k mysliveckému stejnokroji 5.000
SDH Veselíčko Podpora činnosti družstva mladých hasičů 5.000
SDH Veselíčko Rozloučení s prázdninami 5.000
Záhoří, o. s. VII. Ročník festivalu pro oživení venkova

– spolufinancování vystoupení muzikantů
5.000

Záhoří, o. s. Mladí pro venkov – VII. Ročník festivalu pro oživení
venkova – organizace (nájemné, odpady, OSA aj.)

5.000

Záhoří, o. s. Přečteme si pohádku (IV. ročník) 5.000
Záhoří, o. s. Propagační materiály občanského sdružení 5.000
Záhoří, o. s.
ve prospěch akcí maminek

Dětský bazárek v KD (2x ročně) 2.000

TJ Sokol Veselíčko
ve prospěch FC Veslo

Údržba travnatého hřiště 5.000

TJ Sokol Veselíčko Doprava účastníků na letní dětský tábor 5.000
TJ Sokol Veselíčko Návrat účastníků letního dětského tábora 5.000
TJ Sokol Veselíčko Pochod veselíčskými lesy 5.000
TJ Sokol Veselíčko Turnaj v nohejbalu 2.000
Dětský domov se školou Den pro děti plný her 3.500
Dětský domov se školou Vítání jara (kult. vystoup. a výr. dárků pro děti z MŠ a seniory) 3.000
Dětský domov se školou Vánoční tradice (kulturní vystoupení a výroba dárků

pro děti z MŠ a seniory)
4.000

Český svaz zahrádkářů Veselíčko Pořádání zájezdu 5.000
CELKEM 99.500 Kč
B) Komise bez právní subjektivity a příspěvkové organizace zřízení obcí
(podpora bude zúřadována prostřednictvím obecního úřadu v rámci samostatné kapitoly)
Klub pro děti a rodiče Veselíčko Keramická dílna 3.000
Klub pro děti a rodiče Veselíčko Vítání občánků (jaro, podzim) 10.000
Klub pro děti a rodiče Veselíčko Dětský karneval 5.000
Klub pro děti a rodiče Veselíčko Vánoční jarmark 2.000
Klub pro děti a rodiče Veselíčko Divadelní představení 2.000
Mateřská škola Veselíčko Vánoční zpívání 10.000
Mateřská škola Veselíčko Sejdeme se ve školce 10.000
Klub důchodců Doprava účastníků na zájezd 5.000
Klub důchodců Celoroční ruční práce a kulturní vystoupení 5.000
Kulturní komise Pálení čarodějnic (III. ročník) 5.000
Kulturní komise Rozsvícení vánočního stromu + ohňostroj (III. ročník) 5.000
CELKEM 62.000 Kč
CELKEM A+B 161.500 Kč

Seznam žádostí v programu na podporu místních spolků, skupin občanů
a komisí obce Veselíčko na kulturní, společenské, sportovní aj. akce 2014

AGi/TSu, 31. 1. 2014
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Zní to možná jako pohádka, ale je to skuteč-
nost. Roku 1930 přijel z Telče, tak jako každoročně 
na léto do Veselíčka hrabě Leopold Jáchym Pod-
statzky-Lichtenstein. Protože slýchával, že v Husto-
pečích nad Bečvou je zámek, který kdysi patřil pří-
buzným z jejich rodu Podstatských, zapřáhl jednou 
brzy z rána do kočáru a ještě za šera vyjel cestou 
k Hranicím. V Hustopečích na návsi před kostelem 

spatřil hlouček dívek a jedna se mu zalíbila. Pokynul 
na ni a zeptal se, kde by se tady mohl napít. Slovo 
dalo slovo, dívka přisedla k němu do kočáru a odje-
li do sousední obce Lešná. Mladý hrabě Leopold byl 
dívkou natolik okouzlen, že hned po několika douš-
cích vody, a poté i po dobrém obědě, požádal jejího 
otce o dívčinu ruku. Tehdy ale souhlas ještě nedo-
stal. Dívka se jmenovala Marie Markéta hraběnka 

Z Veselíčka až k císařskému trůnu

Leopold Jáchym a Marie Markéta Podstatští-Lichtenstein na obrazech v zámku v Telči.

V loňském roce oslavil Jiří Kryštof Podstatzky-Lich-
tenstein s manželkou (uprostřed) už 50 let společné-
ho života – zlatou svatbu.

Na zámku v Rakousku. Nyní babička Lýdie (manželka Jiřího Kryštofa), maminka Valerie Habsburk-Lothringen, 
roz. Podstatzká-Lichtenstein a autor článku J. Richter. Děti, malí arcivévodové Kazimír, Tadeáš a Alicie.

válce byli všichni Podstatští a Kinští, stejně tak, jako 
takřka všechna další česká a moravská šlechta z ČR 
vypovězeni. Většina z nich zakotvila v Rakousku. Leo-
pold zemřel r. 1979, Marie r. 1994.

Jejich syn hrabě Jiří Kryštof Podstatzky-Lichten-
stein s manželkou Lýdií má syna Leopolda a dceru 
Valerii. Leopold je uznávaným veterinářem ve Wel-
su. Valerie (mimochodem mistrně portrétní kresby, 
vystavovala ve Vídni už v sedmi letech) se provda-
la za Ondřeje Habsburg-Lothringen a mají spolu tři 
děti. Tito malí arcivévodové se jmenují Tadeáš, Ka-
zimír a Alicie. Jsou to potomci, prapravnuci císaře 
Františka Josefa I. a jeho milované manželky Sissi. 
Valerie měla svou babičku roz. Kinskou z Lešné vel-
mi ráda, vždyť ji od malička vychovávala. Tak vidíte, 
z Veselíčka až k císařskému trůnu. Kdoví, kdyby ne-
padlo Rakousko-Uhersko, možná by budoucí císař 
trávil své prázdniny tak jako jeho děda právě ve Ve-
selíčku. Nyní žije rodina ve Vídni, ale zásluhou jak 
dědy Jiřího Kryštofa, tak i matky Valerie, mluví i mla-
dí arcivévodové docela dobře i česky. 

josef Richter

Kinská (zvaná též Minki). Zamilovali se do sebe na-
tolik, že ani příbuzenský bratranecký vztah (o čemž 
při setkáni nevěděli, protože se prý předtím nikdy 
neviděli), jim nebyl překážkou a do roka byla v Leš-
né svatba. Žili spolu pak na zámku v Telči, ale po 



Vzpomínky, které přiblíží historii budovy mateřské školy i současné generaci, tak nějak bychom mohli 
hovořit o dopisu a fotografiích, které zaslal, po loňské návštěvě školky, pan Jiří Sehnal z Pardubic. Jeho ta-
tínek František byl ve třicátých letech minulého století řídícím učitelem tehdejší tupecké školy. Právě z té-
to doby pocházejí i následující fotografie.

…Posílám pár starých fotografií „vaší“ školy, jejího tehdejšího okolí a také pár obrázků obyvatel, pří-
padně návštěvníků. Fotografie byly pořízeny ve třicátých letech minulého století. Většina jich nepotřebuje 
komentář, snad jen záběr bavících se dětí na „skluzavce“ je z bývalého dvora, tam kde teď máte pro děti 
část hřiště, zeď je zřejmě dávno zbouraná. Záběry kolem plechové vany a houpačky jsou z bývalé zahrady, 
za dvorem směrem ke kopci. Je vidět, že se tam pěstovala zelenina, byly tam ovocné stromy, maliny apod. 

Doufám, že Vám tyto fotografie pomohou připomenout něco z historie tupecké školy, i když jejich kva-
lita není nejlepší, odpovídá té době a možnostem jejich reprodukce.
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Tupecká škola ve fotografiích z třicátých
let minulého století. Poznáváte ji?
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VeseLíčsKÉ NoViNKY – Zpracovali: Tomáš Šulák a Adéla Giblová. Osma-
dvacáté číslo vychází v březnu 2014. Své příspěvky do dalšího čísla můžete za-
slat do 23. 6. 2014 elektronicky na adresy adela.giblova@obec-veselicko.cz 
a tomas.sulak@obec-veselicko.cz. Registrační číslo: MK ČR E 12652. VN 29 
vyjdou na začátku prázdnin 2014. Zlom a tisk: O. Havlík, tel. 774 724 774.

Plán akcí ve Veselíčku: duben 2014 – srpen 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

Datum akce místo pořadatel
So 29. 3. pomazánkové Velikonoce KD Tupec KDR
St 2. 4. Zastupitelstvo obce OÚ Obec
So 5. 4. Dětský bazárek KD Tupec Záhoří, o. s.
Ne 6. 4. Májkování obec
11. - 13. 4. Velkoobjemový odpad obec Obec
So 12. 4. přečteme si pohádku zámek Záhoří, o. s.
17. – 20. 4. Velikonoční výstava Muzeum Záhoří Obec, MŠ
21. 4. Velikonoční pondělí obec
26. – 27. 4. Rybářské závody LUKaVeC 2014 Přehrada ČRS LnB
St 30. 4. pálení čarodějnic U kovárny / Sokolská Obec, KuK
St 7. 5. Zastupitelstvo obce OÚ Obec
So 24. 5. sportovní hry mikroregionu Lipensko Týn n. B. DSO MRL
23. – 25. 5. Evropské volby Obecní úřad
So 31. 5. pochod veselíčskými lesy obec TJ Sokol Ves.
St 4. 6. Zastupitelstvo obce OÚ Obec
6. – 7. 6. setkání rohatých obcí Jaroměřice nad Rokytnou Obec, Radost
So 21. 6. sjezd rodáků – slavnosti obce MŠ, muzeum, hasičárna, 

sokolovna, ranč, obecní 
úřad, zámecká kaple, 
myslivna, 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.

15. – 16. 8. prázdninová akce v zámeckém parku Zámecký park Obec
So 23. 8. Dožínky mas moravská brána Jezernice MAS MB
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
Čt 4. 9. studijní cesta mR Lipensko (východní Čechy) DSO MRL
(10.–11. 10.) Komunální volby Termín zatím není přesně 

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


