
ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE – č. 29 – LÉTO 2014 (neprodejné)

Vážení čtenáři Veselíčských novinek,
chtěl bych pozvat Vás, občany obce, a všechny Vaše 
příbuzné a známé na setkání s rodáky z Veselíčka 
a oslavy 100 let založení našeho sboru dobrovolných 
hasičů. Akce se uskuteční ve dnech 20. – 22. červ-
na a program již jistě znáte. Mimochodem, můžete 
si jej přečíst na poslední stránce tohoto vydání VN. 
Přípravy na akci, která se v podobné režii konala 
před třiceti lety, vrcholí. Zapojuje se do ní řada oby-
vatel i místních spolků a institucí – pamětníci i no-
vá generace. Budeme si přát, aby se setkání poved-
lo, neboť je o prezentaci práce a aktivit nás všech.
Sjezdem rodáků ale léto teprve začíná. Nabídku řady 
různorodých kulturních a společenských akcí jsme shr-
nuli do společné nabídky „Veselíčského léta 2014“.
 Pokračování na straně 2

Muzeum Záhoří. Zmapovat a připomenout lidové tradice obce Veselíčko i národopisné oblasti lipenské-
ho Záhoří je cílem nově vytvořeného malého vesnického Muzea Záhoří. Jádro muzea zůstane, ale témata 
pro výstavy se budou střídat.
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Velikonoční výstavou otevřelo Veselíčko 
malé vesnické muzeum, jež má přiblížit tra-
dice a historii obce i národopisné oblasti Zá-
hoří. Do nových prostor zavítalo o svátcích 
na sto padesát lidí z obce i okolí. Muzeum 
bylo otevřeno i další víkend 25. a 26. dubna.

Prostory malého muzea nabídly kromě typických 
velikonočních dekorací i specifické a vtipné doplňky 
k dotvoření atmosféry jarních svátků. „Výstavy budou 
vždy takto tematicky zaměřené. Například na řemes-
la, hry a hračky, další tradice v obci,“ uvedla autorka 
výstavy Stanislava Čočková.

Rekonstruované prostory obecní budovy se bě-
hem pěti měsíců proměnily k nepoznání. Muzeum 
Záhoří postavila obec z peněz evropského Programu 
rozvoje venkova Leader. Získala asi půl milionovou 
dotaci.

„Dlouho jsme si nevěděli rady s nevyužitým a chát-
rajícím objektem, který je součástí budovy, kde sídlí 
i pohostinství. A o muzeu jsme už déle uvažovali, 
protože pravidelně v obci pořádáme výstavy, které 

Veselíčko představilo o Velikonocích
malé vesnické muzeum tradic Záhoří

se vztahují k historii a tradicím obce. Jen 
vhodné prostory nám k tomu zatím chybě-
ly,“ vysvětlil starosta obce Tomáš Šulák.

Proč ve Veselíčku otevřeli právě muze-
um Záhoří?

„I když se na některých mapách této 
národopisné oblasti Veselíčko neobjevuje, přesto se 
k ní hlásíme. A podle etnografů je právě sounáleži-
tost s určitým regionem v současné době pravým 
ukazatelem, kam obec patří,“ uvedl starosta.

K této sounáležitosti přispěl ve vesnici zejména 
folklorní národopisný soubor, který v obci působil 
v padesátých letech minulého století. Na jeho slav-
nou éru už sice žádný další spolek nenavázal, přes-
to se některé tradice dosud drží.

„Například májkování je u nás stále velmi popu-
lárním zvykem. Děvčátka s májky chodí na Smrtnou 
neděli koledovat, májky jim vyrábí místní ženy,“ uved-
la Stanislava Čočková, která je zároveň ředitelkou 
místní mateřinky, kde se stále drží tradice folklorních 
lidových písní a tanců v krojích. eva lehnertová

Pokračování ze strany 1
Připravili jsme pro místní i přespolní návštěvníky 

tradiční hudební festival Mladí pro venkov, novou pu-
tovní naučnou hru lesem pro všechny generace „Leo-
nardo hledá poklad“ po trase připravované Hraběnči-
ny naučné stezky, Dobývání Moravské brány v zámec-
kém parku (po loňském Skřítkování a předloňských 
Napoleonských slavnostech) či Loučení s prázdnina-
mi. Tuto nabídku prostřídají rockové zábavy a diskoté-
ky v Sokolské zahradě.

jsou dny slavnostní a dny všední.
V současné době naplňujeme projekty Obec v ze-

leni / Zeleň v obci, kdy Flora Olomouc nasadí na růz-
ných místech obce více než stovku nových stromů, ze-
jména podél cest, a také řady keřů. Například ve Ve-
selí u nového parkoviště to budou javory, ke hřbitovu 
buky a kolem něj nové lípy. Celý projekt je k dispozici 
na webových stránkách obce. Projekt nové zeleně je 
financován z Operačního programu Životní prostředí, 
který nám pomohl před několika málo lety také k ob-
nově zámeckého parku, a nyní zde získáme i podpo-
ru na projekt kompostárny, která vznikne na uzavře-
né skládce. Plánujeme, že bude sloužit i pro širší regi-
on pro lepší nakládání s bioodpadem. Do OPŽP jsme 
přitom před nedávnem podali i další dva nové projek-
ty – na zateplení mateřské školy a na zametač silnic.

Jsem rád, že v programu obnovy venkova minister-
stva pro místní rozvoj uspěl i projekt „Školka, dílna, 
klubovna – vzdělání, tvoření a hry pro děti“ na nové 
vybavení mateřinky a zázemí pro činnost spolků v bu-
dově radnice. Na obecním úřadě vzniká i nová „komu-
nitní škola“ – moderní zasedací místnost pro různé 
vzdělávací akce, besedy a malé společenské akce. 
Vedle projektu „Muzea Záhoří“ a obnovené hasičské 
zbrojnice (podporu získaly z Programu rozvoje venko-
va LEADER řízeném ministerstvem zemědělství) to bu-
dou nová místa pro setkávání a aktivity všech, kdo bu-
dou mít zájem se celoživotně vzdělávat, besedovat či 
přijít na přednášku.

Akce nastavení přiměřené občanské vybavenosti 
pro soužití lidí a jejich aktivity budou brzy následovat 
i větší infrastrukturní akce – kromě nového chodníku 
kolem kovárny zastupitelstvo schválilo a vybralo pro-
jektanty na dořešení kanalizace ve všech částech ob-
ce, vodovodu, přípravu nového chodníku a dvou cyk-
lostezek. Tyto akce by se měly uskutečnit v příštích 
letech.

Je ovšem potřeba zmínit a poděkovat našim za-
městnancům za každodenní poctivou údržbu a péči 
o vzhled obce, zejména o zámecký park, kterou oceni-
li i odborníci z olomoucké Flory. Rovněž akceschopnou 
veřejnou správu, která v „době papírové“ dostává po-
řádně zabrat. Obec tak nemůže žít jen pro sebe, musí 
se i v mnoha směrech propagovat navenek, inspirovat 
v okolí a posilovat soudržnost a meziobecní spoluprá-
ci. Doufám, že jsme se stali pevným stavebním kame-
nem rozvoje celého regionu. Budeme proto rádi, když 
na naše slavnosti zavítají také návštěvníci z okolí.

tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko

Kontakty:
Obecní úřad Veselíčko
Veselíčko 68
751 25
Olomoucký kraj

www.obec-veselicko.cz
info@obec-veselicko.cz
Tel./Fax: +420 581 793 255
E-podatelna: urad.veselicko@iol.cz
Číslo úctu: 3326-831/0100
IČ: 00302198
datová schránka: hpsbs2n

Hodiny pro veřejnost:
PO a ST (úřední dny): 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ÚT a ČT: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
PÁ: 8.00 – 12.00
Mimo úřední dny je třeba schůzku předem tele-
fonicky domluvit. Pracovníci obce mohou být na 
školeních či jednáních.

Starosta: Tomáš Šulák
tomas.sulak@obec-veselicko.cz
Mobil: +420 775 949 142

Hospodářka: Ivana Lehnertová
urad.veselicko@iol.cz

Zastupitelé: Petr Suchánek (místostarosta), Adéla 
Giblová (místostarostka), Jiří Gogela, Ladislav Po-
spíšil, Alžběta Panáková, Josef Motyka, Jiří Lehnert, 
Dana Giblová

Techničtí pracovníci obce: Jiří Suchánek, Vlastimil 
Bernhauer, Eva Schrammová
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Výstavou Velikonoční tradice zahájila v pátek 
18. dubna 2014 Obec Veselíčko činnost Muzea Zá-
hoří. To bylo vybudováno díky podpoře z evropské 
dotace Programu rozvoje venkova LEADER pro-
střednictvím MAS Moravská brána. Výstava pre-
zentovala lidovou světnici, babiččin dvorek či veli-
konoční ozdoby. Autorkou výstavy byla ředitelka 
mateřské školy Stanislava Čočková. Většinu vysta-
vených exponátů zapůjčili místní obyvatelé. V mu-
zeu lze zakoupit také publikace o obci a regionu li-
penského Záhoří. První den navštívil expozici kromě 
desítek místních a přespolních také Daniel Drápala 
z Ústavu evropské etnologie brněnské Masarykovy 
univerzity. tsu



Výběr ze zápisů a usnesení Zastupitelstva obce Veselíčko
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ZoV 4/2014 (2. 4. 2014)

1)  schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

Návrh na vypuštění bodu 11) dle pozvánky Informa-
ce o marketingovém průzkumu na projektové doku-
mentace a přesunutí na další termín jednání ZOV.
1A) ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřo-
vateli zápisu J. Motyku a J. Gogelu.

2) Kontrola usnesení
–  ZOV schvaluje pořízení obecní dodávky do cenové 

výše 300.000 Kč. Dodávka pořízena 189.000 Kč 
+ další poplatky. Značka 5M3 1771.

–  ZOV schvaluje přijetí 4 pracovníků na VPP na údrž-
bu zámeckého parku a veřejných prostranství v ob-
ci. ÚP měl velký zájem obcí. 2x více zájemců než lo-
ni. ÚP schválil pouze 3 lidi. Začali pracovat 1. dub-
na. V. Zábranská, C. Petráš, D. Vašica.

2A) ZOV schválilo částku 500 Kč dle žádosti Dětskému 
domovu se školou na akci s názvem „Vánoční tradice“.
2B) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení.

3)  informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva

3A – Aktivity a informace:
– Zpracovány VN 28. Vytištěny.
–  Zadána výroba propagačních materiálů pro 

obecní akce a akce spolků a komisí
–  Finalizace knihy „Kapitoly z dějin Veselíčka“.
–  Jmenována komise pro pozemkové úpravy.
– Řešení žádosti MAS MB z OK ve výši 115. tis. Kč.
–  Vyplnění dotazníku k projektu meziobecní spo-

lupráce (PMOS)
– Poplatky 2014 zůstávají stejné (viz VN28)
–  Práce na Muzeu Záhoří (MuZa) (Jiří Lorenc 

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

–  Ukončena I. etapa vytvoření školící a zasedací 
místnosti

–  Řešení zámecké zdi s projektantkou Tilerovou, 
jednala s památkáři, setkání na místě 8. dubna 
v 8.00.

–  Řešení vlastnictví objektu garáží jednání s ÚZ-
SVM, vč. právníka

–  Řešení výsadby nové aleje stromů na cestě do 
parku, katalpy – sdružení „Sázíme stromy“

– Kontrola sirén
– Kácení topolů na Vicinově po povolení SSOK
–  Trestní příkaz na R. Čudu – nepovolené kácení 

cizího majetku
– Černá skládka v Tupci
–  Norský fond na kulturní dědictví – informován 

ředitel DDŠ ohledně možnosti obnovy zámec-
ké kaple

– Evropské volby / Senátní volby
– Do Vesnice roku se nehlásíme

3B – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
6. 3. Jednání na ÚRR k projektu stezky v parku, 
předloženo do další výzvy
7. 3. Jednání KS MAS OK, se zástupci kraje apod., 
Mohelnice
/8. 3. Policejní ples
9. 3. Výroční schůze ČSZ v klubovně hasičů
10. 3., jednání mMB; jednání na OŽP v LnB; 
17.00 jednání s SDH o oslavách a sjezdu rodáků
11. 3., 13.00 jednání ke středomoravské ITI, Olo-
mouc, MMO; prezentace MAS MB v projektu CSI
12. – 13. 3. Seminář k CLLD a VH NS MAS ČR, 
Týnec nad Sázavou
14. 3., 8.30 Jednání MAS MB (manažeři + staros-
tové) ke strategii 2014+
17. 3. Jednání se zpracovatelem projektu HRA do 
ROPu; jednání mMB, jednání PMOS k odpadům
18. 3. Jednání s právníkem a řed. ÚZSVM ohled-
ně garáží; jednání s projektantkou a statikem – 
zasedačka + zeď
19. 3. Jednání s POZGEO o pasportizaci cest; jed-
nání s VFO k projektu ZvO/OvZ
20. 3. Jednání s IDOP; 16.30 Rada MAS MB
21. 3. Jednání Voding; večer VH Mysliveckého 
sdružení Veselíčko – 18.00
24. 3. Jednání mMB; jednání s projektantem IWW 
v MŠV; finalizace dokumentů pro smlouvu s OPŽP 
(MZ)
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25. 3. Jednání SPOV OK, dobře hodnocena VH ve 
Veselíčku
26. 3. Jednání s ArchFactory a Printes Atelier
27. 3. Pracovní porada pracovníků obce
29. 3. Svoz nebezpečných odpadů
29. 3. Pomazánkové Velikonoce v KDT, povede-
ná akce, škoda že se krylo se schůzí TJ
29. 3. VH TJ Sokol
1. 4. Kontrolní den na MuZa
2. 4. Školení na právní systém CODEXIS ONLINE
2. 4. ZOV
3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o ak-
tivitách od posledního jednání ZOV.

4) Závěrečný účet Dso mikroregionu lipensko
U členských obcí DSO MRL se vyvěšuje Závěrečný 
účet po dobu 15 dní, následně VH DSO MRL závěreč-
ný účet schválí. ZOV bere na vědomí informace o zá-
věrečném účtu DSO MRL.

5) Projednání zprávy z kontroly odboru do-
zoru a kontroly MV čR
Starosta podrobně informoval o zprávě z kontroly 
odboru dozoru a kontroly (ODK) MV ČR. Kontrola se 
uskutečnila 12. února 2014 na obecním úřadě. Pří-
tomni p. Šulák, A. Giblová a p Lehnertová.
ZOV projednalo protokol o kontrole výkonu samo-
statné působnosti provedené u Obce Veselíčko pro-

vedené na základě ustanovení § 129 a násl. zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem kontroly:
– Průběh kontroly a kontrolní zjištění
– Kontrola fungování orgánů obce
– Nakládání s nemovitým majetkem obce
–  Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů 

obce
–  Ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti
–  Zveřejňování informací podle ustanovení § 5 infz 

a zveřejňování výročních zpráv o činnosti v oblas-
ti poskytování informací dle ustanovení § 18 infz

–  Shledání porušení
–  Doporučení možného řešení zjištěných nedostatků
–  Poučení
–  Ukončení kontroly
Většina kontrolovaných bodů byla v pořádku. Viz 
zpráva.
Zjištěné nedostatky se týkají zejména:
– 5./5. – OZV 3/2013 schválená v ZOV nebyla zaslá-
na na MV ČR.
Náprava: Uskutečnily se osobní, telefonní i e-mailové 
konzultace s MV ČR v Olomouci, pracovnicí p. Stoja-
novou. Všechny vyhlášky byly aktualizovány dle při-
pomínek MV ČR a budou předloženy ke schválení 
(poplatky na jednání 4/2014, hlučné činnosti na 
5/2014. Vyhláška o poplatcích bude po schválení 
ZOV odeslána na ODK MV ČR do Olomouce.
Prevence: Stejně tak se bude postupovat ve všech 
dalších případech, což bude sledovat kontrolní výbor.
– 6./1. – Soubor povinně zveřejňovaných informací. 
Obec jej má zveřejněn na webových stránkách obce 
http://www.obec-veselicko.cz/samosprava/povinne-
-informace/, kde jsou všeobecně dostupné. Neměla 
jej však zveřejněna ve svém sídle na místě všeobec-
ně dostupném.
Náprava: Obec do doby jednání ZOV vytiskla všech-
ny potřebné dokumenty (OZV, povinné informace, 
seznam strategických dokumentů apod. a vyvěsila je 
na stávající nástěnce, která sloužila pro plakáty na 
akce. Pro tento účel zakoupí novou nástěnku, kde 
budou dávána plakáty na akce.
Prevence: Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuál-
nost povinně zveřejňovaných informací budou všich-
ni zastupitelé obce a zjištěný podnět přednesou na 
nejbližším jednání ZOV (konají se zpravidla vždy prv-
ní středu v každém měsíci).

– 6./2. – Obec nepředložila seznam hlavních doku-
mentů obce. Obec má všechny dokumenty nadstan-
dardně transparentně zveřejněny na webových strán-
kách obce http://www.obec-veselicko.cz/ke-staze-
ni/download-category/zakladni-dokumenty-obce/, 
ale neměla v době kontroly tištěný seznam.
Náprava: Obec do doby jednání ZOV vytvořila se-
znam strategických dokumentů obce (Územní plán 
Veselíčko, Plán obnovy a rozvoje obce Veselíčko (PO-
ROV) – aktualizace na léta 2010–2014 s výhledem 
do roku 2020), Plán aktivit a investic pro rozpočet 
obce Veselíčko v roce 2014, Organizační řád obce, 
Geoportál, Rozpočtový výhled 2015–2020) a zveřej-
nila jej na výše uvedené nástěnce (viz příloha).
Prevence: Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuál-
nost seznamu hlavních dokumentů budou všichni 
zastupitelé obce a zjištěný podnět přednesou na nej-
bližším jednání ZOV (konají se zpravidla vždy první 
středu v každém měsíci).
– 6./5. Výroční zpráva za rok 2012. Obsahovala pou-
ze informace dle písm. a), b), c) a f).
Náprava: Obec opravila výroční zprávu tak, aby ob-
sahovala všechny informace dle zákona.
Prevence: Dodržovat strukturu výroční zprávy, kte-
rou zpracovává hospodářka obce, bude kontrolovat 
starosta obce.
ZOV projednalo zprávu z kontroly a bylo seznámeno 
s nápravnými opatřeními. Starosta informoval, že 
všechny nedostatky již byly vyřízeny a odstraněny do 
doby konání ZOV.
ZOV bere na vědomí informaci starosty o kontrole 
MV ČR a odstranění nedostatků, které byly prove-
deny do doby jednání zastupitelstva obce.
ZOV pověřuje starostu obce, aby zveřejnil na úřední 
desce protokol o kontrole výkonu samostatné působ-
nosti obce Veselíčko a zápis z jednání zastupitelstva 
obce dokládající řádné zveřejnění závěrů plynoucí 
z projednání výsledků kontroly v zastupitelstvu obce 
s přijatými opatřeními po dobu nejméně 15 dnů.

6) aktualizace obecně závazných vyhlášek obce
Na jednání ZOV byla předložena nová obecně závaz-
ná vyhláška obce o místních poplatcích – č. 1/2014. 
Ve vyhlášce nedošlo ke změnám výše poplatků apod., 
pouze k „vyladění“ slovních vyjádření. Současně 
se zrušuje OZV č. 1/2013. Přílohou jsou lokalizace 
veřejných prostranství (u obecního úřadu, zámecký Péče o zámecký park
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park, u zámku, Tupec sever, Tupec jih, U kovárny, 
U minimarketu) a výpočet na netříděný komunální 
odpad).
ZOV schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 
– o místních poplatcích, kterou se zrušuje OZV č. 
1/2013, včetně dvou příloh. (Viz přílohy zápisu.)

7)  Řešení vlastnictví pozemků s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových

Obec Veselíčko požádala v listopadu 2012 o převod 
všech pozemků, které jsou ve vlastnictví Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, které jsou 
na v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Na jedná-

ní ZOV se jednalo zejména o pozemní komunikaci – 
silnici, která vede z Oseka nad Bečvou do Dolního 
Újezda. V současné domě má Obec Veselíčko mož-
nost získat „ostatní plochu komunikaci č. 397 v k.ú. 
Veselíčko“ do svého majetku, nebo bude nabídnuta 
soukromým uživatelům a mohlo by dojít k zamezení 
přístupu k pozemkům, které jsou ve vlastnictví jak 
obce Veselíčko tak i občanů obce Veselíčko. Jedná se 
o účelovou cestu – bez údržby.
ZOV schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod 
ostatní plochy komunikace č. 397 v k. ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou – účelová cesta mezi Osekem 
nad Bečvou a Dolním Újezdem.

8) Pasport místních komunikací
Proběhla diskuse k pasportu místních komunikací. 
Pasport provedla firma POZGEO a ZOV pověřuje sta-
rostu k zjištění rozdílů zákonné nutnosti údržby ko-
munikací III. a IV. třídy a zapracování do nového pa-
sportu místních komunikací.
ZOV bere na vědomí nový pasport místních komuni-
kací a pověřuje starostu k zjištění informací ve vě-
cech údržby komunikací III. a IV třídy.

9) Řešení vytápění a zateplení mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Veselíčko oslovila 3 zho-
tovitele ve věci vytápění mateřské školy. Nejvýhod-
nější nabídka byla podrobně popsána p. Hučínem 
z Veselíčka. Jedná se o cenovou nabídku rekonstruk-
ce plynové kotelny včetně úprav topení a odstranění 
závad plynovodu. Byly nabídnuty 3 cenové nabídky 
od pana Hučína, ZOV schválilo variantu 2. a to v ce-
nové výši 213.466 Kč plus 33.378 Kč na vyčištění 
radiátorů.
ZOV schválilo rekonstrukci plynové kotelny včetně 
úprav topení a odstranění závad plynovodu a vyčiš-
tění radiátorů ve výši 213.466 Kč + 33.378 Kč dle 
návrhu pana Petra Hučína.

10)  Rekonstrukce zasedací místnosti obecní-
ho úřadu – ii. etapa

První etapa rekonstrukce zasedací místnosti již spl-
něna. Nabídka na II. etapu a to na zajištění stropu 
a stropní konstrukce, tesařské práce, podlaha – Jiří Lo-
renc ml. ve výši 171.497 Kč. Starosta uvedl, že pro-
vedl marketingový průzkum na tyto práce a nabídka 
J. Lorence byla nejvýhodnější.
ZOV schvaluje řešení II. etapy rekonstrukce zaseda-
cí místnosti obecního úřadu ve výši 171.497 Kč, dle 
cenové nabídky J. Lorence ml.

11)  informace o marketingovém průzkumu 
na projektové dokumentace

Bod vypuštěn a přesunut na další jednání ZOV.

12)  Marketingový průzkum na výměnu oken 
na bytovém domě č. 7

Starosta navrhuje udělat marketingový průzkum na 
výměnu oken na bytovém domě č. 7.
ZOV bere na vědomí informace o výzvě k provedení 
marketingovém průzkumu na výměnu oken na by-
tovém domě č. 7.

13)  sociální bydlení pro seniory
Starosta navrhl bod přesunout na další jednání ZOV.

14)  Různé
Žádost FC Veslo na zřízení elektrické energie do fot-
balové buňky na „travnaté části“ Sokolské zahrady. 
Cena el. zařízení v částce cca 9 tis. Kč firma Elpo 
O. Panák. Žádost na poskytnutí příspěvku nebyla 
podána v rámci Podpory místních spolků a institucí 
na kulturní, společenské, sportovní aj. akce v roce 
2014. Pro letošní rok byla již celá částka vyčerpána 
ze schváleného rozpočtu obce.
Starosta informoval, že záměrem PPS bylo napláno-
vat koncepčně aktivity spolků na celý rok. TJ Sokol byl 
navíc podpořen v roce 2013 za vybudování herních 
prvků v sokolské zahradě. Obdobné částky podpory 
se předpokládají v roce 2014 pro další spolky, které 
mají záměry a počítalo se s nimi v návrhu aktivit pro 
rozpočet na rok 2014, tj. SDH (oslavy 100 let), Mys-
livecké sdružení (podlahy a výmalba v myslivně a ma-
ringotky) a Záhoří, o. s. (doplňkové aktivity k HNS).
ZOV neschvaluje poskytnutí příspěvku na zřízení elek-
trické energie na travnaté části Sokolské zahrady.
/PRO: 2, PROTI: 6, ZDRŽELO SE: 1/

ZOV ukončeno v 20.50 hodin.Kácení stromů odbornou firmou v rámci projektu Obec v zeleni / Zeleň v obci
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17. 4. Jednání k PMOS – ORP LnB, Přerov, Hole-
šov, Zlín – koordinace postupu
17. 4. Rada MAS MB – řešení strategie, aj.
18. 4. Jednání s Vak Přerov – vodovody v obci / 
zaměřování MŠV pro projekt zateplování (IWWE)
18. – 20. 4. Vernisáž a první výstava v Muzeu Zá-
hoří s velikonoční tematikou, povedená akce (prv-
ní víkend cca 150 návštěvníků, druhý víkend cca 
100, další zájemci se ptali poté) – medializace 
v NP. TV Přerov, Nejlepší adresa, ZV apod.
21. 4. Velikonoční pondělí
22. 4. Jednání o modernizaci techniky s fm Zále-
sí (dodavatel Aebi Teracut)
23. 4. Kamery na MuZa, kácení č.p. 7 / PS k Pá-
lení čarodějnic a DMB
24. 4. VŘ na manažera PMOS – volitelné téma 
Podnikání a zaměstnanost
25. 4. Kontrola dětského hřiště (Simonides) / Sta-
vební řízení dokončení chodníků kolem Kovárny 
(cca 3 hodiny)
26. – 27. 4. Rybářské závody Lukavec 2014, po-
vedená akce, ale menší účast (počasí)
28. 4. Pondělní porada MAS MB / podání projek-
tu Sv. Florian na ORP / první jednání a ustavení 
Volební komise pro Evropské volby
29. 4. Konference k projektu Místní partnerství 
zaměstnanosti, Olomouc / jednání KS MAS OK 
k nominaci zástupců do Regionální stálé konfe-
rence (nahradí Regionální rady ROP StM), sta-
rosta jmenován do PS pro přípravu Regionálního 
intervenčního rámce OK 2014–20 (RIR)
30. 4. Kontrola ČIŽP, zejména k projektu z OPŽO 
OvZ/ZvO na základě stížnosti místního obyvate-
le – všechno je dle zákonů, rozhodnutí a projek-
tu (viz zpráva), projekt připravován již na sklon-
ku roku 2012 (rozhodnutí o kácení) a realizace 
začala na jaře 2014
30. 4. Pálení čarodějnic – povedená akce, ale má-
lo organizátorů
2. 5. PS k přípravě strategie MAS MB – rozeslána 
výzva členům a veřejnosti k připomínkám strategie
5. 5. Pondělní porada MAS MB / řešení restaurová-
ní sochy / BOZP v MuZa / konzultace dokončení KŠV
6. 5. Jedná SPOV Praha (Dohoda o partnerství, 
panel k memorandu o venkovu – SPOV, SMS, 
SMO, AK, NS MAS)
7. 5. ZOV

ZoV 5/2014 (7. 5. 2014)

1)  schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu

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

2) Kontrola usnesení
–  ZOV schvaluje realizaci projektu nového chodníku 

kolem kovárny (dle PD) z vlastních zdrojů obce 
dle výsledků výběrového řízení. / Uskutečnilo se 
jednání na místě 25. 4. s obyvateli, silničáři a sta-
vebním úřadem.

–  ZOV bere na vědomí informaci o stížnosti obyvatel 
Vicinova a pověřuje starostu projednat na přísluš-
ném odboru MěÚ Lipník nad Bečvou. / Projednána 
s OŽP LnB. Uskutečnilo se jednání na místě vedené 
stavebním úřadem 15. dubna. Přítomni dále zá-
stupci ŽP LnB a veterinární správy Přerov. Paní Kou-
kalová musí zajistit větší plochy pro výběh koní.

–  ZOV schvaluje podání projektu „Oslava zeleně v zá-
meckém parku…“ do 52. výzvy ROP Střední Mo-
rava dle výsledků konzultací na ÚRR. Podáno zno-
vu do ROP StM. Podán nový projekty do 52. výzvy 
ROP StM. Spolupráce s HRA. / Nepodpořeno. Sta-
rosta požádal ÚRR o informaci na základě zákona 
č. 106, jaký byl obsah projektů na rozvoj venkova 
v celém ROP StM, aby si obec mohla vyhodnotit 
nepodpořené žádosti v kontextu celého kraje.

ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení.

3)  informace starosty o aktivitách obce od 
posledního jednání zastupitelstva

3A – Projekty
–  Řešení kácení stromů v rámci projektu Obec 

v zeleni / Zeleň v obci (OzV/ZvO – OPŽP) – Flora 
Olomouc (projekt), Uher (kácení navíc u č. p. 7), 
frézování stromů (některé akce z minulosti na-
víc), projektantka Vránová (návrh dalších ploch 
zeleně u č. p. 7)

–  Kontrola České inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) na základě stížnosti obyvatele do Prahy. 
Starosta vysvětlil celou anabázi akce. Kontrola 
neshledala žádné pochybení obce.

–  Příprava kolaudace Muzea Záhoří (MuZa). Akce 
provedena. Poděkování patří řed. MŠ S. Čočko-
vé, manželovi a dalším spolupracovníkům za ini-

Vzhledem k připomínkám a doplněním se ak-
ce mírně zpozdí.

–  Ukončena II. etapa vytvoření školící a zaseda-
cí místnosti. Konzultace dalších prací (Lorenc), 
průběžné řešení rozvodů elektřiny (Lehnert), 
vody a topení (Hučín), technického audiovyba-
vení (Mitranet).

–  Nové bydlení v Tupci (Suchánek / Šimíček) – 
protokol o vytyčení pozemku

– Revize elektřiny a hromosvodu v KDT
– Revize dětské zahrady u OÚ
–  MUDr. Vyšínský oznámil, že na Veselíčku bude 

v pondělí ordinovat jen po předešlé telefonic-
ké domluvě. (Bude potřeba celou věc řešit sta-
bilnějším provozem.)

3C – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
3. 4. Jednání ke strategii CLLD na MAS MB
4. 4. Zahájení kácení stromů v projektu OPŽP – 
ZvO/OvZ. Několik míst v obci dle projektu.
4. 4. Jednání s ministrem zemědělství ve Fryštáku
5. 4. Dětský bazárek v KDT
6. 4. Májkování. Povedená akce – velká účast
7. 4. Školení BOZP pracovníků obce / Jednání 
s VFO a projektantkou Vránovou k ZvO/OvZ / 
schůzka s ředitelem MuK k MuZa / jednání s gra-
fikem o publikaci Kapitoly z dějin Veselíčka I.
8. 4. Jednání památkářů, projektantky a statika 
k řešení havarijního stavu zdi pod franc. zahradou
8. 4. Setkání samospráv OK v RCO / jednání vý-
boru NS MAS
9. 4. Jednání Mitranet / jednání s Podzámčí ze-
mědělská o výsadbě nových stromů v obci v ná-
vaznosti na hospodaření na polích
10. 4. Setkání starostů ORP LnB a ORP Přerov 
k projektu PMOS
11. – 13. 4. Velkoobjemový odpad
12. 4. Přečteme si pohádku (zámek) – Záhoří, o. s. 
(příště v KCV)
14. 4. Pondělní porada MAS MB / Valná hroma-
da DSO MR Lipensko (závěrečný účet, PMOS – 
odpady, Sportovní hry v TnB aj. – viz zápis)
15. 4. Jednání POZGEO o dokončení Pasportu 
komunikací dle námětů ze ZOV / Řešení problé-
mové lokality ve Vicinově – Koukalová
16. 4. Kontrolní den k OvZ/ZvO (VFO, Vránová) / 
jednání s Mitranet ke KCV

ciativu a velmi dobré zajištění první výstavní ak-
ce „Velikonoční tradice“. Viz ohlasy v médiích.

–  Akceptování projektové žádosti na výstavbu kom-
postárny v OPŽP (doložení všech příloh a doku-
mentace). Ještě čeká stupeň schválení od řídícího 
orgánu OPŽP, který bude závislý na výši alokace.

–  ROP StM – podána žádost na ÚRR o informa-
ci ke všem podpořeným projektům

–  Řešení podání nových projektů do OPŽP – Ener-
getické úspory v MŠV (Energetický audit), nový 
čistící stroj (studie prašnosti) a předběžná kon-
zultace projektu kompostárny (ze SFŽP přišla 
„akceptace“ žádosti, není to ještě schválení)

–  Jednání k dostavbě chodníku u Kovárny (sta-
vební řízení) – na základě podnětů obyvatel 
bude potřeba nově a navíc řešit: Zimní plán 
údržby chodníků s přednostním úklidem dotče-
né lokality „kovárna“ a odvozem sněhu mimo 
lokalitu, hydrogeologický průzkum srážek s vli-
vem na odtokové poměry v lokalitě, další zúže-
ní části chodníku u Pokorných, obruba před 
protilehlým domem F. Kramply

3B – Aktivity a informace:
–  Distribuce VN 28.
–  Dodána 1. část propagačních materiálů pro 

obecní akce a akce spolků a komisí (viz propa-
gační předměty – pinkací balony, bambam ty-
če, zápisníky, reflexní pásky, propisky pro děti), 
část použita na Pálení čarodějnic. Reklamace 
části dodaných předmětů – všechny hrníčky, 
část deštníků.

–  Jednání s TV Přerov o zfilmování akcí – Setkání 
rodáků + oslavy 100 let SDH / Dobývání Mo-
ravské brány.

–  Zhotovena infotabule pro MŠ. Nový moderní 
model.

–  Propagace obce v cykloprůvodci „Na kole i pěšky“
–  Propagace v lexikonu „ČR – města a obce“
–  Zadání výroby pečetě obce (ke sjezdu rodáků)
–  Jednání o propagaci v dokumentárním pořadu 

ČT Brno – tradice
–  Zaveden profil MuZa na portálu muzeí ČR: 

http://www.museum.cz/kraj-12-olomoucky
–  Budou zhotoveny letecké snímky obce. Vysta-

veny na Setkání rodáků.
–  Finalizace knihy „Kapitoly z dějin Veselíčka“. 
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K projektu „energetické úspory pro Mateř-
skou školu obce Veselíčko“, oPŽP 3.2.1. Rea-
lizace úspor energie:
Na jednání ZOV 3/2014 bylo schváleno podání pro-
jektu na zateplení MŠ včetně rekonstrukce vytápě-
ní. Vzhledem k uzávěrce aktuální výzvy OPŽP byla 
zpracována stavební projektová dokumentace (PD), 
energetický audit (EA) a další přílohy žádosti, které 
byly potřebné k podání žádostí o dotaci.
Starosta informoval, že v rámci zpracování EA a žá-
dosti se zjistilo, že úspory energií po zateplení MŠ ne-
jsou uznatelné náklady. Jedná se cca o 750. tis. Kč 
(plánovaná úspora za 5 let). I když se očekávala 90% 

dotace a jen 10% spolufinancování akce, projekt se 
přesto podal, ale v rámci tzv. administrativní kontroly 
(nedoložení některých dalších příloh či upřesnění) by 
se od něj dalo odstoupit. Proto se starosta obrátil na 
ZOV, zda v projektu pokračovat.
V rámci projektu je zahrnuto i řešení kotelny a rozvo-
dů plynu (jsou to také neuznatelné náklady, ale ZOV 
tuto akci schválilo jako řešení havarijní situace).
Místostarosta P. Suchánek uvedl, že by se měla nej-
dříve řešit střecha a potom další věci. J. Gogela po-
znamenal, že stačilo zateplení přístavby, ne celé 
školky. Starosta uvedl, že dotace byla na zateplení 
celého pláště budovy, že to vyplývá z propočtů na 

zateplení celé budovy, i když jsou v přední části me-
trové zdi, od země vlhne. P. Suchánek uvedl, že je to 
obecně problém dotací, že neřeší věci celkově.
Na přípravu akce, PD, EA a ŽOD již bylo vynaloženo 
cca 100 tis. Kč, což je přiměřené % celkových nákla-
dů. Starosta uvedl, že se v mezidobí do případného 
schválení žádosti pokusí zajistit rozpočet a nabídku 
na opravu krovů a výměnu střechy tak, aby se obě 
akce řešily souběžně.
Místostarosta se dotázal, zda je akcí počítáno v roz-
počtu na rok 2014. Starosta uvedl, že ne, že letos by 
se řešila pouze příprava a celá akce až v roce 2015. 
Uvedl, že je to závazek do budoucího volebního ob-
dobí (cca 1 mil. Kč včetně spolufinancování).

Rekapitulace:
Celkové náklady dle projektu do OPŽP: 
2.739.877 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1.711.127 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje: 1.028.750 (úspora 
energií za 5 let; příprava PD, EA, ŽOD, VŘ, moni-
toring; rekonstrukce kotelny a rozvodů – do pro-
jektu bylo vloženo kvůli větší komplexnosti, neu-
znatelné je proto, že je to výměna plynu a plyn.)
Spolufinancování: 171.113 Kč.
Přímé realizační výdaje: 2.254.583 Kč.
Při realizaci akce zateplení by mělo dojít k roční 
úspoře za energie 148.062 Kč. Tj. během 5 sle-
dovaných let udržitelnosti. Energetické úspory 
však zůstanou i po této době.

3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o akti-
vitách od posledního jednání ZOV.
3B) ZOV schvaluje pokračování v projektu „Energe-
tické úspory pro Mateřskou školu Veselíčko“ dle žá-
dosti.
/PRO: 6, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 1/

4)  Delegace zástupce obce na valnou hroma-
du VaK Přerov

Dne 16. 5. 2014 se bude konat v Městském domě 
v Přerově řádná valná hromada společnosti VaK Pře-
rov, a. s. K účasti je zapotřebí usnesení ZOV o pově-
ření k zastupování obce na VH.
ZOV pověřuje starostu T. Šuláka k zastupování obce 
na valné hromadě společnosti VaK Přerov, a. s. na jed-
nání dne 16. 5. 2014.

5)  aktualizace obecně závazných vyhlášek 
obce

Připomínky a doplnění obecně závazné vyhlášky 
2/2014, kterou se zrušuje OZV 3/2013 o regulaci 
hlučných činnosti a ochraně nočního klidu. Viz přílo-
ha. Omezení hlučných činností patří bez výjimky pro 
všechny práce. Každá akce konaná přes noční klid 
musí být odsouhlasena Obcí Veselíčko na základě 
žádosti pořadatele.
Starosta musí vyzvat všechny pořadatele akcí, aby 
podali žádosti o prodloužení nočního klidu, a dle 
konzultací s MV ČR musí být pro každou akci vydá-
no samostatné rozhodnutí.
ZOV schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 
k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnos-
tí. (Viz příloha)

6)  Rekonstrukce zasedací místnosti obecní-
ho úřadu – iii. etapa

II. etapa dokončena. Návrh na III. etapu rekonstruk-
ce nové zasedací místnosti (bývalá školní třída) 
obecního úřadu vč. kuchyně dle konzultací a marke-
tingového zjišťování cen:
a)  Zednické práce po elektřině a vodě, omítky, do-

betonování podlah, zapravení 2 vstupů, stropní 
kazety, stropní izolace, podlahy, obklady, práce 
po osazení oken a vstupních dveří, nátěry rámů 
dveří, výmalba, úklid apod. – 323.184 Kč – ce-
nová nabídka Jiří Lorenc

b)  Instalace rozvodů do kuchyňky a obnova radiáto-
rů – 24.776 Kč – Petr Hučín

c)  Výměna 7 malých oken a vstupních dveří – 
114.893 Kč – ALBO (firma prováděla výměnu 
oken v roce 2009, je potřeba stejný typ oken)

d)  Audiovizuální vybavení /plátno, dataprojektor, 
reproduktory aj.) – 76.612 Kč – Mitranet

e)  Elektrorozvody – cca 50. tis. Jiří Lehnert
f)  Stolařské práce – kuchyň – cca 50 tis. Kč – p. Ši-

meček
g)  Zbývá nákup stolů a židlí
J. Lehnert uvedl, že by bylo dobré řešit i vstupní dve-
ře na půdu.
Do příštího ZOV bude připraveno rozpočtové opat-
ření na přesun finančních prostředků.
ZOV schvaluje dokončení rekonstrukce nové zase-
dací místnosti obecního úřadu – III. Etapa dle na-
bídek.Postupná rekonstrukce nové zasedací místnosti v patře obecního úřadu.
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7)  informace o marketingovém průzkumu na 
projektové dokumentace

Starosta na jednání ZOV podrobně prezentoval vy-
hodnocení marketingového průzkumu č. 31 na zajiš-
tění projektových dokumentací k plánovaným stav-
bám cyklostezek, chodníků a kanalizace aj. Vyhodno-
cení akce bylo o měsíc posunuto.
Vítězné cenové nabídky:
1) Cyklostezka Veselíčko – Dolní Újezd
IDOP Olomouc – 84.022 Kč (celkem 4 nabídky)
2) Cyklostezka Veselíčko – Osek nad Bečvou
IDOP Olomouc – 84.022 Kč (celkem 4 nabídky)

3) Nový chodník na Podvesní louce
IDOP Olomouc – 54.014 Kč (celkem 3 nabídky)
4A) Studie odkanalizování obce
Dva alternativní návrhy pro další rozhodnutí:
VODAM Hranice – 31.956 Kč
Zdeněk Gibl – 30.000 Kč (5 nabídek)
4B) Studie odkanalizování obce – kanalizační řád + 
následný monitoring
Josef Krampla – 9.680 Kč (4 nabídky) – monitoring 
9.680 Kč
5) Studie vodovod – chatová oblast – Vicinov
VODAM Hranice – 18.537 Kč (6 nabídek)

6) Muzeum Záhoří – podkroví a střecha
PRINTES Atelier Přerov – 114.950 Kč (4 nabídky)
Celkem PD a studie: 427.181 Kč
7) Zateplení Mateřské školy
IWWE Kroměříž – PD 72.600 + EA 43.560 v návaz-
nosti na aktuálně rychlé zpracování žádosti o dota-
ci do 60. výzvy OPŽP 3.2.1.
Celkové náklady na zpracování projektových doku-
mentací se stavebním povolením včetně a pracov-
ních studií celkem do 350 tis. Kč. Jsou vypracovány 
v předstihu, aby byly připravené při vyhlašování do-
tačních titulů (např. nový program IROP, nové OPŽP) 
a obec mohla podat žádosti již v prvních výzvách 
programů v roce 2015.
Vedla se diskuse o nutnosti všech akcí. Zazněl pod-
nět, že bez připravených PD nebudeme moci žádat 
už roce 2015 o dotace. Je potřeba být rychle připra-
ven, než se ostatní zorientují.
ZOV schvaluje zpracování studií a projektových 
dokumentací dle předložených nabídek k těmto 
akcím:
1)  Cyklostezka Veselíčko – Dolní Újezd: 

IDOP Olomouc
2)  Cyklostezka Veselíčko – Osek nad Bečvou: 

IDOP Olomouc
3)  Nový chodník Na Podvesní louce: 

IDOP Olomouc
4)  Studie odkanalizování obce: 

VODAM Hranice / Zdeněk Gibl
5)  Kanalizační řád + následný monitoring: 

Josef Kram pla
6)  Studie vodovod – chatová oblast – Vicinov: 

VODAM Hranice
7)  Muzeum Záhoří – patro a střecha: 

PRINTES Atelier Přerov

8) sociální bydlení pro seniory
Prezentován návrh Institut podporovaného bydlení 
a sociálních staveb. Návrh starosty na odkup vyti-
povaných pozemků pro výstavbu domu pro sociál-
ního bydlení. Návrh A. Giblové na řešení této situa-
ce v dalším volebním období. Všichni se shodli, že je 
to důležitá oblast k řešení.
ZOV bere na vědomí možnosti řešení sociálního by-
dlení v obci pro seniory a pověřuje starostu zajistit 
možnost odkoupení vytipovaných pozemků pro bu-
doucí výstavbu.

9) Žádost o odkup části obecního pozemku
Na obecní úřad byla podána žádost manželů Janků 
na odkup pozemku č. 1208 v k. ú. Veselíčko u Lipní-
ka nad Bečvou. Starosta zajistí u žadatele geomet-
rické zaměření s rozdělením pozemku po jednání se 
sousedy na náklady žadatele. Poté bude vyhlášen 
záměr na odkup pozemku.
ZOV schvaluje vyhlásit záměr prodat část pozemku 
parc. č. 1208 v k. ú. Veselíčko po provedení geome-
trického zaměření parcely č. 1208 a sousedních par-
cel č. 1229 a 1212.

10) Přidělení obecního bytu
Po vyhlášení výzvy byla podána 1 nabídka, dle podmí-
nek OÚ s doložením povinných dokladů (výpis z rejst-
říku trestů, bezdlužnost). Žadatelé rodina Stečinských. 
ZOV schvaluje pronajmout obecní byt rodině Stečin-
ských na dobu určitou 1 roku s měsíčním nájmem 
2200 Kč.

11) Různé
–  Černé skládky – Ukliďme Česko, Ukliďme svět. Sta-

rosta informoval o možnosti zapojení do aktivity. 
Zapojení pracovníků obce, dětí.

–  Obecní cesty – návrh p. Lehnerta na opravy všech 
cest do původních stavů na vlastní náklady staveb-
níků, např. Na Podvesní louce – p. Mlčoch a p. Do-
hnal – cesta se propadá, dále u p. Šobáně je hrbol.

–  Starosta podotkl, že špatná je celá cesta pod novo-
stavbami (pod RD p. Švačka) až k Pastvisku. Dle ori-
entačního nacenění by oprava tohoto úseku stála 
přes 1. mil. Kč. V lokalitě se mají stavět nové domy.

–  D. Giblová upozornila na špatný stav a díry v cestě 
od hřbitova k Tupci. Starosta uvedl, že cesta bude 
opravena vstřikovací turbo metodou, což není ře-
šení trvalé. Nejhorší díry se pokusíme po domluvě 
s firmou řešit jinak.

ZOV pověřuje starostu vyzvat všechny stavebníky, 
kteří přiváděli sítě do svých domů, aby opravili obecní 
komunikace do původního stavu (Na Podvesní louce).

ZOV ukončeno v 20.45 hodin.

Pracovníci Flory Olomouc vysazují v obci nové keře a stromy díky podpoře projektu z evropského OP Život-
ní Prostředí



iNFoRMaCe Z oBCe stRaNa 19stRaNa 18 iNFoRMaCe Z oBCe

ZoV 6/2014 (4. 6. 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
ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení.

3) informace starosty o aktivitách obce od 
posledního jednání zastupitelstva
3A – Projekty
–  PRV/LEADER: Muzeum Záhoří (MuZa) – vydáno 

kolaudační rozhodnutí, revize, vyjádření hygieny 
(odvětrání dveří, madla pro vozíčkáře na WC), 
hasičů, podána žádost o proplacení dotace na 
SZIF (cca do měsíce kontrola, cca do 3 měsíců od 
kontroly proplacení), řešení bezpečnostního za-
bezpečení a kamery

–  OPŽP: Obec v zeleni / Zeleň v obci – Flora Olo-
mouc (projekt), postupné řešení, nové stromy u 
hasičárny, odlistnění u kamenolomu, problém 
nasazení stromů SSOK (přesadí se na podzim), 
řešení dokladů s SFŽP apod.

–  OPŽP: Podpořen projekt Kompostárna Veselíčko
–  OPŽP: Podány dva projekty na zateplení MŠ 

a zametací stroj
–  PORV MMR: Podpořen projekt „Školka, dílna, 

klubovna…“ Nepodpořen projekt na obnovu 
dalších památek v obci.

–  Řešení zasedací místnosti – Komunitní škola 
Veselíčko, zpracováno logo, cedule

–  Zlepšení veřejných prostranství u hasičárny a ná-
vsi u sv. Floriana, upravováno a rozšiřováno dle 
průběžných připomínek a konzultací s obyvate-
li, navýšení ceny – více asfaltu, žlabů apod.

Dokumentace:
–  Řešení akce prodloužení veřejné kanalizace u ma-

teřské školy, jednání s projektantem, řešení na 
místě se SSOK. Potřeba schválení smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a právu pro-
vést stavbu s pp. Zábranským (352/2), Nádvorní-
kovými (330/2) a Machovičovými (333/2). Bodou 
kontaktováni.

–  Objednávka zpracování restaurátorského zámě-
ru obnovy zvoničky u hasičské zbrojnice a Pa-
mátníku napoleonských válek

–  Zahájení projednání zadání nového územního 
plánu Dolní Újezd (cyklostezka)

–  Rekapitulace úspor energie, dvouleté smlouvy 
končí, je potřeba přidat se do nové koalice pro 
elektronickou aukci (srpen/září), není důvod pře-
cházet od firmy Enterplex, která zajistila dodava-
tele plynu a elektřiny Centropol

3B – Aktivity a informace:
–  Problém černé skládky v Tupci – řešeno s Poli-

cií ČR, hledá se viník
–  Potřeba opravy komína na č. p. 7 dle revize, 

prohlídka místa
–  Příprava nájemního bytu č. p. 7, úklid objektu 

a nacenění podlah
–  Podání zprávy OÚV k osobám z místa bydliště
–  Žádost pošty k opravě dlažby ve vstupní chod-

bě (budeme muset opravit)
–  Zaknihování VN 2010–2013 (knihovna, muze-

um, obecní úřad)
–  Vyhotoveny letecké snímky obce. Budou prezen-

továny v rámci slavností

–  Řešení projektu MR Lipensko Podpora meziobecní 
spolupráce (PMOS) – přijat nový analytik pro voli-
telnou oblast podpory podnikání a zaměstnanosti 
Vendula Hluzínová, Janu Jurajdovou (odchod na 
mateřskou) nahradila Eva Dostalíková (sociální ob-
last, školství); odpady zůstávají Marek Zábranský, 
celkovou koordinátorkou zůstává Martina Zdráha-
lová / uskutečnily se 3 pracovní skupiny a 5. 6. bu-
de I. oficiální setkání starostů ORP za účasti vede-
ní SMO (MR Lipensko zaměstnává 5 manažerů, 
starosta Veselíčka je předsedou DSO MRL)

–  MR Lipensko: v PORV MMR uspěl projekt „Pří-
běhy psané v kronikách“

–  MAS MB řeší projekty Strategie MAS 2014–2020 
(OPTP), CSI (OPLZZ), HuFIM (PRV), monitoring 
SPL LEADER (PRV), Praděd (OP PS CZ-PL) a nyní 
odsouhlasila i zapojení do nového projektu „MAS 
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod 
úřadů“ (OPLZZ) (začátek 1. 8. 2014, realizace do 
konce roku 2015)

3C – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
9. 5. Strategie MB (viz plán do konce roku)
10. 5. Mamut Tour – 11. ročník – průjezd obcí
12. 5. Jednání motivujících starostů PMOS z OK, 
JMK a MSK, Olomouc
13. 5., 17.00 – PS Podnikání ke strategii MAS 
MB, LnB
14. 5., 14.30 – PS Školství ke strategii MAS MB, 
TnB – ředitelka MŠ
14. 5. 17.00 – Přednáška B. Barbera „Nové vize 
městského vládnutí“ v Olomouci
15. 5. Jednání Rady MAS MB
16. 5. Akce likvidace černých skládek (v rámci 
kampaně „Ukliďme Česko“) – špatné počasí, ne-
provedeno
17. 5., 14.30 – Vítání občánků, povedená akce
19. 5. Konzultace „odpadového svazu“ v MR 
Království (dříve průběžně kontaktovány MR na 
Přerovsku)
20. 5. Kontrolní den OvZ/ZvO
20. 5. Pracovní skupina k plánu letních akcí + 
muzeum, kronika, kniha
21. 5., 14.30 – PS Sociální věci ke strategii MAS 
MB 2014–20, TnB, x
22. 5. Kolaudace MuZa / Školní besídka v MŠ, ne-
účast
22. – 23. 5. Seminář k tvorbě strategií MAS (SCLLD), 
Luhačovice
23. – 24. 5. Volby do EP (výsledky ve Veselíčku – 
viz web)
24. 5. Sportovní hry MR Lipensko v TnB (dárkové 
koše, dresy pro sportovce aj.), povedená akce, 
i když byla menší účast zástupců Veselíčka, i ji-
ných klubů z obcí
25. 5. Mše u kapličky sv. Jana na Vicinově
26. 5. Finalizace projektu OPŽP Kroměříž / Kon-
zultace cesty u hřbitova NVB Line / Flora zeleň / 
18.00 Finanční výbor / 19.00 Pracovní schůzka 
s MŠV a KDR k projektu Školka, dílna, klubovna…“
27. 5. Pracovní skupina Implementace strategie 
MAS MB 2014–20, LnB
28. 5. Jednání Kulturní komise
30. 5. Stavební konzultace kanalizace u školky / 
podání ŽOP na SZIF k MuZa
31. 5. Pochod veselíčskými lesy, povedená akce, 
počasí přálo

31. 5. Pozvánka do Lazníček na slavnostní zahá-
jení provozu vodovodu, neúčast
1. 6. Železný Zekon v sokolské na Den dětí – ná-
jemník v sokolské (Helga), x
2. 6. Porada mMAS MB a mMRL
4. 6. Konzultace s ÚZSVM
4. 6. ZOV

3D – Plánované akce:
5. 6. Oficiální jednání starostů ORP LnB k PMOS
6. – 7. 6. Účast na setkání parohatých obcí (výzva 
k účasti)
9. 6. Konference Zemědělství a venkov Olomouc-
kého kraje
11. 6. PS SCLLD MAS MB 2014–20, LnB
12. 6. Setkání starostů k PMOS v ORP Přerov, 
Dřevohostice
13. 6. Zábava SDH v Sokolské zahradě (Forum II.)
16. 6. Porada obce k „sjezdu rodáků“
17. 6. PS cestovní ruch ke strategii MAS MB 
2014–20, LnB
19. 6. Rada MAS MB
20. – 22. 6. Setkání rodáků / Oslavy 100 let SDH 
(viz program podrobněji)
26. 6. Bude zavřena pošta
5. 7. Festival Mladí pro venkov
17. 7. Rada MAS MB
19. 7. Zábava TJ Sokol (Artemis)
26. 7. Leonardo hledá poklad – Kulturní Morava 
+ Active Producion
2. 8. Zábava TJ Sokol (Pandora)
2. – 12. 8. dovolená
15. 8. Zábava SDH
16. 8. Dobývání Moravské brány – Kulturní Mora-
va + Active Production
21. 8. Rada MAS MB
23. 8. Dožínky MAS MB v Jezernici
27. – 30. 8. Země živitelka
30. 8. Loučení s prázdninami (SDH)
3. 9. ZOV
4. 9. Studijní cesta MRL
5. 9. Zábava TJ Sokol (Forum II.)
9. 9. VH MAS MB – schvalování SCLLD 2014–2020

3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o akti-
vitách od posledního jednání ZOV.
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4)  smlouva o zřízení věcného břemene s čeZ 
Distribuce, a.s.

Viz podklad písemně. Stavba musí být provedena 
protlakem pod cestou.
ZOV schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-8009591/VB1 Ve-
selíčko, Krasňák, p.č. 1145/26, NNk, NNv.

5)  informace z jednání finančního výboru
26. 5. 2014 se uskutečnilo jednání finančního vý-
boru, přítomni byli všichni členové výboru a pozva-
ní hosté starosta a místostarostka obce. Projednání 
rozpočtového opatření 2/2014, kontrola směrnic, 
kontrola veřejné zakázky, kontrola účetních dokla-
dů, účetní závěrka 2013, závěrečný účet 2013. Ne-
byly zjištěny žádné nedostatky.
ZOV bere na vědomí informaci z jednání finančního 
výboru.

6)  Závěrečný účet obce za rok 2013
Dle předsedkyně finančního výboru D. Giblové byl 
na jednání FV projednání závěrečný účet obce za 
rok 2013. Podle § 17 odst. 7 rozpočtových pravidel 
se projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez vý-
hrad.
ZOV souhlasí s celoročním hospodařením za rok 
2013 a to bez výhrad a schvaluje závěrečný účet ob-
ce za rok 2013.

7)  Účetní závěrka za rok 2013
Viz projednání ve finančním výboru.
ZOV schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a to bez 
výhrad.

8)  Účetní závěrka Mateřské školy Veselíčko 
2013

Viz projednání ve finančním výboru. Finančním vý-
borem je doporučeno zastupitelstvu ke schválení. 
Dále předsedkyně FV p. D. Giblová informovala čle-
ny zastupitelstvem o výsledku veřejnoprávní kont-
roly na místě, o finanční kontrole ve veřejné správě 
v Mateřské škole Veselíčko, kterou provedla společně 
s p. J. Motykou. Předmětem kontroly: Kontrola po-
kladní hotovosti, Dodržování zákona č. 250/200 Sb. 
– fondy, Řídící kontrola, Darovací smlouvy, Dodržo-

vání ZL, Vnitřní předpisy, Inventarizace majetku a zá-
vazků, Účetní závěrka příspěvkové organizace, Ne-
investiční příspěvky od zřizovatele, Kontrola úhrad do-
davatelských faktur
Doporučeno ke schválení a nebyly zjištěny žádné ne-
dostatky.
8A) ZOV schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 
Veselíčko za rok 2013 a to bez výhrad.
8B) ZOV bere na vědomí výsledky veřejnoprávní 
kontroly v příspěvkové organizaci MŠ Veselíčko.

9)  Rozpočtové opatření 2/2014
Projednání ve finančním výboru.
Hlavní položky:
Příjmy Dotace Muzeum 485.919 / Výdaje „Činnost 
muzeí a galerií“ 565.000
Příjmy ÚP 220.000 / Výdaje „Péče o vzhled obce 
168.271 Kč
Další příjmy: Převod z ČNB 220.000 Kč, Činnost 
místní správy 130.000
Další výdaje: Byty 100.000 Kč (komín – havarijní 
stav dle revize, rekonstrukce bytu)
Dle prověrky BOZP: dlažba WC ženy v KD – nutná 
oprava – bude se řešit komplexněji, ale už ne letos
ZOV schvaluje rozpočtové opatření 2/2014 dle pří-
lohy.

10)  jednoduchá pozemková úprava – určení 
místních názvů

Jednotná pozemková úprava. Žádost geodetické kan-
celáře o označení místních názvů, aby byly jednotné.
V1: Na podvesní louce, Záhumenky, Za vývozem, 
Od potůčku
V2: Na podvesní louce, Za vývozem, Potůčka, V po-
tůčkách.
Nahradit název Záhumenky na Záhumení.
ZOV schvaluje místní názvy lokalit pro potřeby Jed-
notné pozemkové úpravy takto: Na Podvesní louce, 
Zahumení, Za vývozem, Od potůčku.

11)  Vyhlášení výběrového řízení na realizaci 
projektu „Školka dílna, klubovna – vzdě-
lání, tvoření a hry pro děti“

Dotace 400.000 Kč. Spolufinancování 175.000 Kč. 
Školka 350.000 Kč. Klubovna a dílna 225.000 Kč. 
Uskutečnilo se jednání pracovní skupiny a projekt se 
aktualizoval. Zvažovaly se dvě varianty, zda akci roz-
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dělit na 2 části, nebo udělat společné výběrové říze-
ní. Vyhlášení VŘ 6. června. Uzávěrka středa 25. červ-
na do 16.00. Přednostně by se měla řešit Mateřská 
škola, z důvodu zahájení provozu od 18. 8. 2014. Vý-
zva bude doplněna o podmínky, že nábytek do MŠ 
musí vyhovovat hygienickým podmínkám a normám.
11A) ZOV schvaluje vypsání výběrového řízení na 
realizaci projektu „Školka dílna, klubovna – vzdělá-
ní, tvoření a hry pro děti“ s uzávěrkou 25. června do 
16.00.
11B) ZOV schvaluje vytvoření výběrové komise ve 
složení T. Šulák, A. Panáková, M. Štenglová, S. Čočko-
vá, A. Giblová, P. Suchánek a J. Gogela.

12)  informace z jednání kulturní komise 
(sjezd rodáků, oslavy 100 let sDH)

Jednání o Setkání parohatých obcí v Jaroměřicích 
n. R. a účast zástupců obce.
Stav příprav Setkání rodáků 2014 a Oslav 100 let 
SDH. Program by měl být naplněn dle harmonogramu 
v pozvánkách. Potřeba zajištění provozu na obecním 
úřadě cca 15–17.30 hodin. Jinak si vše zajistí spolky.
Vyrobeny letáky a propag. materiály. Pamětní butylky 
s logem Obce a SDH, slavnostní stuha na prapor apod.
Nové náměty jsou vítány.
ZOV bere na vědomí informace z jednání kulturní 
komise.

Úprava veřejných prostranství u hasičské zbrojnice a na návsi u sv. Floriana
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13)  Ustavení Komise pro Muzeum Záhoří
Návrh na mírnou „institucionalizaci“ Muzea Záho-
ří. Není potřeba vytvářet zvláštní organizaci. Posta-
čí formou komise jako Klub pro děti a rodiče.
ZOV schvaluje vytvoření Komise pro Muzeum Záho-
ří (KoMuZa) ve složení S. Čočková, M. Dokoupilová, 
L. Pazderová, B. Skopalová a V. Čoček.

14)  informace o plánované Kompostárně 
Veselíčko a systému nakládání s odpady 
v regionu

Projekt „Kompostárna Veselíčko“ byl podpořen 
z OPŽP 4.1. Zkvalitnění nakládaní s odpady.
Dosud bylo na přípravu akce vynaloženo od roku 
2008 na projekty cca 277.290 Kč (projekt rekulti-
vace skládky (30.000, 31.850), projekty pro staveb-
ní povolení a územní řízení včetně aktualizací dle 
zákona (21.000, 30.000, 23.000), inženýrská čin-
nost (15.600), samotné stavební povolení (10.000), 
analýza toků odpadů (18.150), projektová žádost 
do OPŽP (10.000), model provozní ztráty (4.840).
Prezentace analýzy odpadů v regionu v rámci PMOS 
(viz pwp).

Stručná prezentace projektu podaného do OPŽP:
Popis projektu dle žádosti: Předmětem projektu 
je kompostárna typu kruchtového kompostová-
ní, kdy se bude zpracovávat pouze bioodpad 
rostlinného původu (nebude třeba provádět hy-
gienizaci). Kompostovací plocha bude provede-
na jako zpevněná asfaltová. Podél ní bude zho-
tovena asfaltobetonová plocha pro skladové 
boxy pro úschovu vyzrálého kompostu. Dešťové 
vody a kompostovací šťávy budou svedeny plas-
tovým potrubím do otevřené akumulační jímky. 
V době větších přívalových dešťů bude možné 
dešťové vody v armaturní šachtě oddělit od ná-
toku do jímky přepojením na stávající plastové 
potrubí DN 150, jenž je zaústěno do stávající 
kanalizace. Vody z akumulační jímky lze opět 
použít pro závlahu kompostu. Současně bude 
prodloužena zpevněná komunikace až na koru-
nu kompostárny. Součástí je také pořízení tech-
niky k provozu (traktor, biodrtič, překopávač 
kompostu, prosévací síto na čelní nakladač, vá-
ha a monitorovací zařízení).
Cílem tohoto projektu je snížení produkce odpa-
dů, zvýšení podílu využívaných odpadů na zákla-
dě podpory odděleného sběru odpadů, budová-
ní třídících linek a zařízení na recyklaci odpadů, 
systémů na podporu odděleně sbíraných a ná-
sledně využívaných specifických druhů odpadů.

obecní spolupráce“ (shodou okolností je manažer 
mikroregionu i zpracovatelem žádosti).
Sběr bioodpadu ze zámeckého parku, hnědé kontej-
nery z obce i okolí dle dohod, možnost vyvážení trávy, 
větví, bioopadu apod. přímo občany ve vyhrazený den 
či dva dny v týdnu. Produkty z kompostování budou 
rozdávány lidem po dobu 5 let zdarma. Po tuto dobu 
nemůže být projekt ziskový, měl by pokrývat jen nákla-
dy provozu, proto se kalkuluje se tzv. provozní ztráta.
Navržení vytvoření pracovní skupiny pro přípravu re-
alizace akce, vytvoření organizační struktury, řešení 
svozu apod. Starosta nebo člen zastupitelstva může 
přizvat další odborníky. Zúčastnit se mohou další za-
stupitelé.
ZOV schvaluje vytvoření pracovní skupiny pro přípra-
vu realizace akce „Kompostárna Veselíčko“ a vytvo-
ření organizační struktury ve složení Tomáš Šulák, La-
dislav Pospíšil, Jiří Gogela, Dana Giblová, Petr Suchá-
nek, Marek Zábranský (zpracovatel projektu, manažer 
MRL pro odpady) a Zdeněk Gibl (zpracovatel projek-
tové dokumentace).

15) oprava silnice kolem hřbitova
Poptávka vysprávek cesty u hřbitova. Tzv. trysková 
metoda se ukázala po podrobném průzkumu jako 
nevhodná. Nabídky se různí.
Návrh na oslovení správy silnic, z důvodu plánové 
objížďky – na vyspravení silnice. Kontaktovat inves-

tora (kruhového objezdu „na Horecku“ u Lipníka 
nad Bečvou) a pořešit kritický stav silnice, která je 
v majetku obce. V dalším případě zajistit vyspravení 
silnice jinou firmou. Pan Suchánek také upozornil, 
abychom umístili na silnici z důvodu bezpečnosti 
přenosné dopravní značky „hrboly“.
ZOV  se vyslovilo k vyřešení špatné silnice Hřbitov-Tu-
pec a klade důraz na co nejrychlejší opravu, zejména 
z důvodu bezpečnosti a plánované objížďky.
ZOV pověřuje starostu k vyřešení opravy silnice Hřbi-
tov-Tupec v průběhu letních prázdnin.

16) Žádosti o příspěvek
Žádost Charity na činnost.
Žádost kapely Šediváci na spolufinancování vydání 
CD. Možnost znaku obce na obalu CD.
16A) ZOV schvaluje příspěvek na činnost Charity ve 
výši 5000 Kč.
16B) ZOV neschvaluje příspěvek pro vydání hudební-
ho CD skupiny Šediváci, kde působí místní muzikan-
ti, ve výši 5000 Kč. /PRO: 2, PROTI: 4, ZDRŽELO SE: 3/

17) Různé
Žádost o souhlas s pořízením trouby do MŠV. Ne-
jsou to finance navíc z rozpočtu, ale v rámci přidě-
leného příspěvku na provoz MŠ a ŠK. Ředitelka zmí-
nila, že MŠ bude v průběhu letních prázdniny zavře-
na od 7. 7. 2014 do 18. 8. 2014. Jelikož zde budou 
probíhat rekonstrukce vytápění, kuchyně a nový ná-
bytek, rodiče byli na besídce v MŠ upozorněni na 
možné prodloužení uzavření MŠ. V tomto případě 
by byla zajištěna MŠ v jiné obci.
ZOV souhlasí, aby Mateřská škola Veselíčko nakou-
pila elektrickou troubu GASTRO MACH v předpoklá-
dané výši 25.000 Kč.
ZOV bere na vědomí, že MŠ Veselíčko bude uzavře-
na od 7. 7. do 18. 8. 2014.

ZOV ukončeno v 20.10 hodin.

Obec koupila dodávku Renault Master, která nahra-
dila Ford Transit

Instalace bezpečnostních zařízení v Muzeu Záhoří

Starosta uvedl, že předpokladem k zajištění základ-
ního provozu kompostárny je práce zaměstnanců 
obce na částečný úvazek (např. 2x půlden v týdnu). 
Celou věc pořeší pracovní skupina a další jednání. 
Administraci by mohl zajistit manažer mikroregionu 
a akce by mohla být pilotní v rámci projektu „mezi-



Ve volbách do Evropského parlamentu 2014 zvítězilo ve Veselíčku, stejně jako v celé zemi, hnutí ANO 
následované TOP 09 a KDU-ČSL, které měly stejný počet hlasů. V sousedních obcích Osek nad Bečvou 
a Dolní Újezd zvítězili shodně křesťanští demokraté následovaní ANO a ČSSD. Ve městě Lipník měli pro 
změnu shodně hlasů lidovci a sociální demokraté, následování ANO a komunisty, kteří měli rovněž shod-
ně hlasů. V rámci ORP Lipník zvítězili celkově lidovci před ANO a ČSSD, v okrese Přerov bylo první ANO 
a druzí sociální demokraté a v rámci Olomouckého kraje měla ČSSD o pouhé dva hlasy více než ANO. Ce-
lostátní pořadí ANO a TOP 09 tak bylo ze sledovaných území shodné pouze ve Veselíčku.
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Zástupci obce Veselíčko se ve dnech 6. a 7. června zúčastnili setkání tzv. parohatých obcí, tedy těch, 
které mají ve znaku parohy. Letos se akce uskutečnilo v Jaroměřicích nad Rokytnou a obec zastupovali pě-
vecký sbor Radost a cimbálová muzika Kosénka. Na akci byl vypraven autobus.

Více informací: http://parohati.webnode.cz/
http://www.jaromericenr.cz/vismo/osnova.asp?id_org=5750&id_osnovy=20409&p1=20409
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Výsledky eurovoleb 2014 ve Veselíčku

strana Veselíčko Osek n. B. D. Újezd Lipník n. B. ORP LnB Okres Přerov Olomoucký kr. Česká republika
hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % man-

dátů
1. ANO 22 18,03 23 16,31 26 15,29 143 15,03 302 15,70 3076 17,48 13834 16,25 244501 16,13 4
2. KDU-ČSL 19 15,57 26 18,43 43 25,29 153 16,08 358 18,61 2634 14,97 11980 14,07 150792 9,95 3

TOP 09 19 15,57 16 11,34 17 10,00 76 7,99 188 9,77 1544 8,77 9758 11,46 241747 15,95 4
4. KSČM 18 14,75 17 12,05 22 12,94 143 15,03 269 13,98 2305 13,10 10250 12,04 166478 10,98 3
5. ODS 11 9,01 4 2,83 6 3,52 73 7,67 124 6,44 1118 6,35 5231 6,14 116389 7,67 2
6. ČSSD 8 6,55 18 12,76 22 12,94 153 16,08 273 14,19 2787 15,84 13836 16,25 214800 14,17 4

Piráti 8 6,55 9 6,38 5 2,94 36 3,78 69 3,58 718 4,08 3589 4,21 72514 4,78
8. Svobodní 5 4,09 1 0,70 1 0,58 31 3,25 49 2,54 673 3,82 3405 4,00 79540 5,24
9. Úsvit 4 3,27 6 4,25 11 6,47 36 3,78 90 4,68 717 4,07 3377 3,96 47306 3,12 1
10. Rozumní (SZR) 3 2,45 6 4,25 4 2,35 13 1,36 33 1,71 320 1,81 1405 1,65 24724 1,63
11. SNK ED 2 1,63 3 2,12 0 0 0 0 6 0,31 54 0,30 250 0,29 7961 0,52
12. Zelení 1 0,80 0 0 6 3,52 17 1,78 34 1,76 335 1,90 2348 2,75 57240 3,77

DSSS 1 0,81 0 0 1 0,58 2 0,21 8 0,41 98 0,55 410 0,48 7902 0,52
VV 1 0,81 2 1,41 0 0 2 0,21 8 0,41 105 0,59 405 0,47 6988 0,46
Moravané 0 0,00 3 2,12 1 0,58 9 0,94 20 1,04 222 1,26 919 1,07 6614 0,43
další strany 0 0,00 7 4,96 5 2,94 64 6,73 92 4,78 883 5,02 4127 4,85 69996 4,62

x
Voličů 720 977 987 6728 12549 108260 521265 8395132
Účast 124 17,22 142 14,53 172 17,43 955 14,19 1940 15,46 17741 16,39 85900 16,48 1528250 18,20
Platné hlasy 122 141 170 951 1923 17589 85124 1515492

Na jaře se ve Veselíčku začaly naplňo-
vat projekty obec v zeleni a Zeleň v obci 
podpořené z Operačního programu Život-
ní prostředí. Nejprve se uskutečnilo kácení 
stromů v lokalitách u hřbitova, u kameno-
lomu, u hasičské zbrojnice, u hospody na 
kovárně, u minimarketu, u jižní cesty kolem 
ranče, v jižní části Tupce, na výpadovkách 
na Dolní Újezd a na Osek nad Bečvou. Ve 
všech uvedených lokalitách a navíc v loka-
litě Na rubaninách budou poté vysázeny 
nové stromy. Celou akci provádí firma Vý-
staviště Flora Olomouc, která vyhrála výbě-
rové řízení, a její dodavatelé.

Ve Veselíčku budou vysázeny nové stromy

Veselíčko se zúčastnilo setkání Parohatých obcí



Sboru dobrovolných hasičů
Veselíčko
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Velké požáry v obci v letech 1834 a 1857 
vedly k úvaze založit v obci dobrovolný hasič-
ský sbor. Následovalo několik neúspěšných po-
kusů a až v roce 1914 si sousedé slíbili, že bu-
dou požárům čelit organizovaně. Velký podíl 
na vzniku sboru měl pan řídící Martin Fridríšek, 
který již v roce 1895 vypracoval stanovy.

Část protokolu z ustavující schůze píše: 
„Po několika pokusech založit po vzoru již exis-
tujících sborů také Sbor dobrovolných hasičů ve 
Veselíčku byl až ten v roce 1914 úspěšný. Dne 
15. května 1914, v devět hodin ráno sešli se v hos-
tinci U Braunerů naši předkové, aby si slíbili, že 
budou společně, organizovaně, bojovat proti živ-
lům a chránit životy a majetek sousedů. Po roz-
pravě, kde byla zdůrazňována především obrana 
proti ohni, ale také povinnosti a práva členů sbo-
ru, došlo k jeho ustavení.“ 1)

Starostou sboru byl zvolen Josef Skopal. 
Členy výboru se stali Josef Bubeník, Jaroslav 
Janáček, Ladislav Turek, Antonín Srna, Anto-
nín Hradil, Ferdinand Kun, Bedřich Bubeník, 
Jaroslav Pokorný a Eduard Hasoň.

Jak se kdysi hasívalo

Boj s ohněm provází lidstvo od nepaměti. Když člověk zjistil, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, 
snažil se nad ním získat nadvládu. Když oheň ničil člověku jeho majetek, obydlí, úrody, snažil se ho ha-
sit. Používal jednoduché, dostupné hasební prostředky. Vytvářel si různé tlumice, kterými utloukal pla-
meny. Kde byla voda, zaléval oheň pomocí věder, putének. Tak mohl činit, byl-li oheň v zárodku, když 
se k němu mohl přiblížit. Ohně větší se naučil hasit až po vynalezení pumpy, kterou vodu nasával a ná-
sledně vystřikoval z větší dálky. Později člověk sestrojil pumpu – stříkačku větší a umístil ji na podvo-
zek, který byl tažený koňmi. Takovou stříkačku obsluhovalo větší množství osob – hasičů, kteří se pro 
značnou námahu při pumpování museli střídat. Proto byly tyto ruční zápřahové stříkačky neustále zdo-
konalovány a postupně pak vznikaly parní stříkačky motorové, různě kombinované, šetřící lidskou sílu.

V našem okolí jsou ještě tyto unikáty 
starší i více než sto let udržované v provo-
zuschopném stavu. Jednou z nich je i „ruční 
čtyřkolová zápřahová stříkačka kočárové-
ho typu, jednoproudová, jednostranně sací, 
z roku 1914, která byla vyrobena firmou 
Smékal z Čech pod Kosířem a která patřila 
mezi první výbavu nově vzniklého sboru. 
Při kulturních akcích se s ní setkáváme do-
dnes.

Veselíčský sbor byl začleněn do 46. župy 
Lipnické, čímž byl pro místní zároveň vyme-
zen okruh působnosti.

Hasiči svými aktivitami ale zasahovali do 
více oblastí a starali se tak o kulturní dění 
v obci. Z jejich iniciativy se konalo kácení 
máje, dali také podnět k založení veřejné čí-
tárny, pořádali rovněž lidové zábavy a růz-
né veselice.

V roce 1920 se začali zabývat otázkou při-
jímání žen do sboru a výchovou dorostu. Ne-
zanedbatelná byla i jejich divadelní činnost. 
Hned první hra „Mlynář a jeho dítě“ si vyžá-
dala opakování, a proto pokračovali s dalšími 
představeními. Výtěžek pak dělili na potřeby 
sboru a na nákup knih do knihovny.

Ve stejném roce byl v obci založen Sokol, 
který požádal o přidělení stodoly, dosavadní-
ho hasičského skladiště, pro výstavbu soko-
lovny. Hasiči se museli v následujících letech 
tedy zabývat stavbou nového skladiště. Rov-
něž se začali připravovat na stavbu zbrojnice.

1)	 		HUČÍN,	Antonín.	 95	 let	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	
Veselíčko,	Veselíčko,	2009,	s.	4.

Fotografie prvního sboru ve Veselíčku

První starosta sboru Josef Skopal



Důležitý pro sbor byl rok 1940, kdy byla pořízena první automobilová stříkačka zn. Praga, 
která významně oživila činnost sboru.

Do života tohoto spolku však v následujících letech zasáhly události politického rázu. Ro-
ku 1951 byl dosavadní sbor dobrovolných hasičů přejmenován na jednotu a i zde byla prosa-
zována moc jedné strany, tedy KSČ. Starší členové si ale na nové poměry nezvykli a v jedno-
tě se stále více prohlubovaly generační neshody. Mnozí proto zvolili raději odchod.

V roce 1959 byla jednota přiřazena k Okresnímu výboru Československé požární ochrany 
v Přerově. Ve Veselíčku vznikla jeho základní organizace, což mělo za následek další úbytek členů.

O šest let později došlo ke sloučení obcí Veselíčko a Tupec, jednotlivé sbory se ovšem 
sloučily až roku 1977.

Kácení máje

Vodění medvěda, rok 1978

STRANA 4 STRANA 5



I přes názorové neshody se hasiči nadále aktivně zapojují do dění v obci. V roce 1966 je 
to především stavba nádrže na Pastvisku, pomoc při výstavbě autobusových čekáren a také 
budování sportovně-kulturního areálu v sokolské zahradě. Roku 1968 je na řadě stavba ka-
nalizace, oprava památné zvoničky, přestavba bývalé ZŠ v Tupci na MŠ a také vybudování te-
rasového tanečního parketu v sokolské zahradě.

Místní hasiči stoupali na oblibě. Přispěly k tomu jistě i jejich aktivity kulturní. Mezi ty pa-
třilo vodění medvěda, pochovávání basy, kácení máje, ale také zájezdy do vzdálenějších kou-
tů republiky a do zahraničí. V roce 1979 už se mezi hasiče hlásí 118 členů.

Za významný mezník v činnosti sboru lze považovat 70. výročí jeho trvání v r. 1984, spo-
jené se sjezdem rodáků. Součástí oslav bylo i slavnostní otevření kulturního domu, na jehož 
stavbě se hasiči významně podíleli.

Samozřejmě další velké změny pro „požárníky“ nastaly v roce 1989. Byl to především rok pá-
du totality a nástupu demokracie. Po dlouhých jednáních se dohodlo, že se budou členové opět 
nazývat bratry a nikoliv soudruhy. Základní organizace Svazu požární ochrany (ZO SPO) se mě-
ní na Sbor dobrovolných hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH – SHČMS). 

Na činnosti sboru se ovšem nic nemění. Kromě zásahů u požárů si však místní hasiči mo-
hou na své konto připsat také významnou pomoc při ničivých povodních v roce 1997 na Mo-
ravě a v roce 2002 v Čechách.

Devadesáté výročí svého trvání oslavil sbor roku 2004 obdržením Čestného praporu 
SHČMS za letitou aktivní činnost a také vznikem Staré gardy. Jejími členy se stali muži, kteří 
už kvůli svému věku nemohli být zařazeni do výjezdové jednotky. S koňskou stříkačkou a v bí-
lých uniformách se tedy účastní nejrůznějších oslav a předvádí exhibiční zásah.
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Dukla zájezd, rok 1987

Roku 2005 se sbor zapojil do Setkání při příležitosti 200. výročí napoleonské války u Slav-
kova a 100. výročí vybudování pomníku u společného hrobu obětí napoleonských bojů na 
Zámeckém kopci.

Ze současného života hasičů bychom měli zmínit také činnost mládeže. Její přípravě se za-
čali hasiči věnovat od roku 1976. Bylo to v období, kdy byla rovněž prosazena celostátní hra 
Plamen, kterou v roce 1981 organizovalo i Veselíčko. Dnes se vedení mládeže věnuje sestra 
Monika Štenglová. Děti se tu naučí základům zdravovědy a topografie, procvičí si základní uz-
ly a porovnají své síly v požárním útoku. Kromě toho ale mohou zažít i netradiční dobro-
družství, např. noc v hasičárně.

Sběr železa



Mezi další pravidelné aktivity patří na začátku roku ples, poté již zmíněné vodění medvě-
da, sběr starého železa a papíru, pořádání letních tanečních zábav a Loučení s prázdninami. 
Na některých dalších akcích spolupracuje SDH s Obecním úřadem ve Veselíčku.
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Dále jsou to samozřejmě námětová a prověřovací cvičení, výcvik a účast v soutěžích (Rad-
slavská přilba, Plamen a Soutěž o pohár starosty SDH). Nutno však ještě dodat, že kromě druž-
stev mužů a mladých hasičů, zastupuje Veselíčko na některých soutěžích také družstvo žen.

V současné době je sbor zařazen v rámci integrovaného záchranného systému do III. sku-
piny. Organizačně patří do 10. okrsku SH ČMS. Starostou sboru je Tomáš Bernhauer, velite-
lem se stal bratr Jiří Suchánek. Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko eviduje 143 členů.

Současné složení výboru SDH
Starosta: Bernhauer Tomáš 
místostarosta: Kliment Roman
velitel: Suchánek Jiří
hospodář: Fridrišek David
jednatelka: Bernhauerová Alena
členové: Krampla Ladislav
  Kramplová Dana
  Panák Ondřej
  Štenglová Monika
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Hasičská zbrojnice a vybavení SDH
Hasičská zbrojnice stojí v naší obci již 93 let. Během trvání sboru však i ona měnila svou 

podobu. K posledním změnám došlo v roce 2013, kdy sbor ve spolupráci s Obecním úřadem 
ve Veselíčku zahájil její rozsáhlou rekonstrukci. Vyměnila se vstupní vrata, okna, dveře, oka-
py, oplechování a krytina střechy. V patře se 
položily podlahy a bylo vybudováno nové 
WC. Venkovní fasáda získala barevný nátěr. 
Místní hasiči k obnově zbrojnice přistupovali 
velmi aktivně a značnou část prací realizovali 
sami ve svém volném čase.

Vybavení
Sboru dobrovolných hasičů Veselíčko:
• Avia A – 30 z roku 1983 
• Cisternová automobilová stříkačka
 CAS 25 RTHP z roku 1982
• Cisternová automobilová stříkačka
 CAS 32 T-148 z roku 1987
• Přenosné stříkačky PS 15, PS 8
• Pojízdná stříkačka PS 16
• Ruční koněspřežná stříkačka – koňka
• Plovoucí čerpadlo Kawasaki,
 kalová čerpadla 
• Dýchací přístroje Saturn

Zasloužilí hasiči

Někteří hasiči svému koníčku věnovali většinu svého času a svou svědomitou a obětavou 
prací tak významně přispěli k rozvoji sboru. Za tuto jejich celoživotní dobrovolnou práci 
v SDH se jim pak dostalo nejvyššího ocenění – titulu „Zasloužilý hasič“.

Dva z našich členů se navíc mohou pyšnit také Řádem sv. Floriána, který se uděluje jed-
notlivcům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky.

Josef Suchánek (1920 – 1997)
Zasloužilý hasič – 20. 20. 1990

Za dobu svého členství vystřídal řadu funkcí, ale hlavně odvedl ve pro-
spěch hasičů mimořádné množství práce. Zasadil se o vznik jednotky – 
družstva hasičů v JZD. Byl propagátorem prevence a jako preventista pů-
sobil i v pozdějším ekonomickém zemědělském celku „Podzámčí“. Měl zá-
sluhy na tom, že SDH Veselíčko bylo pověřováno konáním významných hasičských akcí. Jako 
člen organizačního výboru se podílel na konání okrskových, okresních a krajských srazů mláde-
že, ale i dalších významných kulturních akcí, což umožňoval kulturní dům, na jehož výstavbě se 
osobně podílel. Titul Zasloužilý hasič mu byl udělen u příležitosti svých 70. narozenin.

Bohuslav Střelec (1922 – 2004)
Zasloužilý hasič – 6. 11. 1991

V období druhé světové války byl členem sboru samaritánů a výjezdo-
vé-zásahové devítky. Od roku 1953 byl hospodářem SDH, o jeho finance 
se staral 40 let. Pro svou svědomitost a obětavost byl tři volební období 
také hospodářem okrsku Veselíčko a má významný podíl na zavedení 
okrskové pokladny a její aktivní saldo. Na titul Zasloužilý hasič byl navržen u příležitosti 
svých 70. narozenin za svůj příkladný vztah k lidem, nezištnost a ochotu pomáhat mladším 
členům i funkcionářům.

Stanislav Hučín (1938)
Zasloužilý hasič – 9. 12. 1999 / Řád sv. Floriána – 2013

Od roku 1965 zastával funkci okrskového strojníka, v níž plně uplatňo-
val své odborné znalosti a zkušenosti řidiče z povolání. Je jeho zásluhou, že 
SDH Veselíčko byl vždy a za všech okolností akceschopný. Po celou dobu 
svého členství aktivně pomáhal při výchově mladých členů a zapojoval se 
do všech aktivit organizovaných sborem. Kromě řady uznání, odznaků a medailí je také drži-
telem „Jánského plakety“ za bezpříspěvkové dárcovství krve. Jako řidič aktivně pomáhal i při 
plnění okresních i krajských akcí. Nositelem titulu Zasloužilý hasič se stal v roce 1999 za svou 
celoživotní aktivní činnost v SDH, za obětavou propagaci myšlenek PO mezi mládeží i za vzor-
né kamarádské vztahy mezi členy sboru.
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Drahomír Spáčil (1938 – 2012)
Zasloužilý hasič – 7. 5. 2004

Řadu let byl velitelem sboru, předsedou ZO SPO. Podílel se na organi-
zování akcí pro mládež, a to nejen ve vlastním SDH, ale především při za-
jišťování okrskových, okresních a krajských setkání MH a dorostu, jež se 
ve Veselíčku opakovaně konala. Jako představitel obce dopomohl sboru k 
získání moderní hasební techniky – v roce 1981 CAS 25 RTH a v roce 1983 DV AVIA 30 včet-
ně PPS 12. Zajistil finanční provedení stavebních úprav požární zbrojnice a výstavbu nových 
garáží. Titul Zasloužilý hasič mu byl udělen v rámci oslav 90 let existence SDH Veselíčko za 
mimořádný přínos k rozvoji PO.

Antonín Hučín (1940)
Zasloužilý hasič – 7. 5. 2004 / Řád sv. Floriána – 1999

Přes preventistu, strojníka, jednatele, vedoucího mládeže a referenta 
CO se postupně propracoval až na velitele a starostu SDH. Roku 1973 byl 
zvolen za člena OV SPO, kde postupně zastával různé funkce – člen KV 
SPO a od roku 1988 člen ÚV SPO. Účastnil se celostátních i federálních 
sjezdů, z toho třikrát jako zpravodaj. V roce 1987 se stal členem tiskového střediska a podí-
lel se také na tvorbě zpravodaje na mezinárodní soutěži CTIF MP v Havlíčkově Brodě. V sou-
časné době je aktivní jako dopisovatel, rozhodčí a podílí se na činnosti aktivu ZH. Je čestným 
členem OV a nositelem celé řady vyznamenání. Uznání se mu dostalo i za aktivní pomoc při 
záplavách v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Praze. Je autorem publikace Vznik a vývoj 
Sboru dobrovolných hasičů ve Veselíčku 1914 – 2004.

„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát,
pro sebe a pro druhé.
A proto právě život hasičův jest pravým příkladem správného pochopení života lidského.“

Ráda bych závěrem Sboru dobrovolných hasičů ve Veselíčku do další stovky popřála, aby 
jeho řady plnili, stejně jako dosud, lidé, kteří svou obětavostí a pílí budou dělat našemu sbo-
ru dobré jméno.

Ohni zmar!

Marie Hučínová

POZN.: Děkuji touto cestou Antonínu Hučínovi za poskytnuté informace a fotografie.

MiKRoReGioN / Mas stRaNa 27

Mikroregion Lipensko uspořádal v sobotu 24. květ-
na od 9 do 17 hodin v Týně nad Bečvou jubilejní 
10. ročník sportovních her. V soutěži družstev vyhrál 
Lipník nad Bečvou před Dolním Újezdem. O třetí 
příčku se podělili Jezernice a domací Týn nad Beč-
vou. Soutěžilo se v malé kopané, nohejbale, volejba-
le a badmintonu. Soutěže se konaly na hřištích u so-
kolovny a na fotbalovém hřišti v lesoparku. V malé 
kopané vyhrál ze sedmi týmů Lipník nad Bečvou 
před Loučkou, Dolním Újezdem, Týnem, Podhořím, 
Trnávkou a Osekem. V nohejbale, kde hrálo devět tý-
mů, rovněž zvítězil Lipník před Dolním Újezdem, 
Loučkou, Jezernicí a týmem Veselíčko-Tupec. Volej-
bal patřil Jezernici, který porazil Týn, a polské druž-

10. Sportovní hry mikroregionu Lipensko
stvo z partnerské gminy. V badmintonu vyhráli rov-
něž Lipničtí před Jezernicí a Týnem. Akce byla spo-
lufinancována z projektu česko-polské přeshraniční 
spolupráce.
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Stejně jako každý svátek i Velikonoce mají svou 
barvu, která je vystihuje. S těmito svátky jsou spo-
jeny barvy jara, obnovy celé krajiny a měst ze zim-
ního kabátu. Typické barvy pro Velikonoční svátky 
jsou červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá 
a černá. Jedná se o barvy, které se daly získat z pří-
rodních zdrojů. V naší školce jsme chtěli zpestřit 
čekání na tatarec a tak jsme vyhlásili od 14. dubna 
„BAREVNÝ TÝDEN“.

Modré pondělí – pochází ze starého řemesla 
barvířů. Rytmus barvení a sušení na vzduchu byl dří-
ve u barvířů specializovaných na modrou barvu pře-
rušen nedělí, kdy se nepracovalo a barvené zboží le-
želo v barvícím roztoku déle než obvykle. V pondělí 
se pak musely pruhy látky vyvěsit na vzduchu. Týden 
tak začínal dnem, kdy barvíři odpočívali a pracoval 
za ně vzduch. Proto se též rozšířilo o lidech, kterým 
se po neděli nechtělo do práce, že drží modré pon-
dělí.

Žluté úterý – barva oživující přírodu po bílém 
sněhu barva se vztahuje k jasu slunce. Je to barva, 
která přináší radost a štěstí.

černá středa (škaredá nebo také sazometná) 
– v tento den se v chalupě vymetaly komíny

Zelený čtvrtek – barva zelená přináší záblesk 
naděje. Zelená je barva trávy.

Velký pátek – Velikonoční barva fialová, svědčí 
o hodnosti. Říká se, že barva fialová přináší bohatství.

Následuje Bílá sobota: Tato barva znamená čis-
totu a velikonoční milost.

Velikonoční neděle: Červená barva podle pověry 
ochraňovala lidi před démony a zlem, ale zároveň 
také symbolizuje lásku a život. Původně byla červe-
ně obarvená vejce považována za kraslice. Pokud 
chcete věnovat kraslici někomu, koho považujete za 
milovanou osobu, na které vám záleží, měla by být 
právě červeně zdobená.

(ne všechny barvy jsou podle církevních svátků,
ale jsou přizpůsobeny našim cílům)

jaro ve školce. Konec března přinesl poněkud aprílové počasí, ale dětem ve školce to vůbec nevadí. Když 
svítí sluníčko, tak řádí na školní zahradě, ovšem také se učí poznávat přírodu. Rozlišovat jarní květiny, kve-
toucí stromy, létající hmyz i zpěvavé ptáky. Když prší, věnují se hrám a například výtvarné činnosti, a že jim 
to fakt jde! Kočky mají opravdu výstavní.

Barevný týden ve školce
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Rozloučení s předškoláky. Mateřská škola se slavnostně rozloučila s malými předškoláky, kteří již brzy 
nastoupí do 1. třídy základní školy. Jsou to zleva: Richard Panák, Tereza a Klára Vozdecké, Lucie Pulcero-
vá, Ella Darková. Dole: Josef Šulák, Amélie Kuchrýková, Daniel Zbožínek, Martin Skopal. Přejeme jim, aby 
se ve škole hodně naučili, měli hodné spolužáky a milou paní učitelku.

Den maminek ve školce. Ve čtvrtek 22. května 
oslavují v mateřské škole Den matek. Děti si připra-
vily několik programů. Nejmladší děti jsou „Kytičky“, 
středňáci „Kuřátka“, ti největší „Jahodníci“. Všichni 
přednášejí básničky, zpívají a tančí všem maminkám 
pro radost. Dojde také na pohádku o Budulínkovi. 
Snad budou všichni spokojení s výkonem malých 
umělců a odmění je velkým potleskem. 

http://www.obec-veselicko.cz/zivot-v-obci/
fotogalerie/materska-skola-skolni-rok-20132014/

Koně na ranči. Každoroční červnová návštěva dětí mateřské školy na westernovém ranči manželů Roma-
nových patří mezi nejoblíbenější výuku o zvířatech. Vždyť  je určitě lepší pohladit si štěňátka, králíky, kouk-
nout na slepice, kozy, selátka, než se o nich učit podle obrázků a televize. A co teprve jízda na koni! Indiá-
ni by mohli závidět.

Nová cedule s logem školky. Budova mateřské školy se od 20. května 2014 pyšní novým označením, 
na kterém je logo školky. Ceduli instalovali pracovníci obecního úřadu. Věříme, že označení vydrží na bu-
dově dlouho, snad někteří nenechavci dětem nezkazí radost.

Hasiči ve školce. Každý rok prezentují místní hasiči školákům svou činnost. Nechyběli ani letos, kdy před-
vedli také dýmovnici. stanislava čočková, Mateřská škola Veselíčko
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Počasí konečně přerušilo mno-
haletou tradici deště na Smrtnou 
neděli a popřálo malým holčičkám 
slunečné počasí. Po celé vesnici 
tak mohla děvčátka se svými máj-
ky, říkadly a písničkami dělat ra-
dost obyvatelům naší obce. Díky 
babičkám z Klubu důchodců, kte-
ré vytvářejí májky ve svém volném 
čase, se lidová tradice má šanci 
ještě nějakou dobu udržet. V okol-
ních vesnicích májkování už téměř 
zaniklo.

Májkování se letos podařilo. Tradice je živá

Vítání občánků 17. 5. 2014
Seznam vítaných občánků: Sára BERNAUEROVÁ, Veronika HRADILOVÁ, Sofie KUCHRÝKOVÁ, Aneta LIBI-
GROVÁ, Šimon a Matouš PATRMANOVI, Aneta SIGMUNDOVÁ, Eliška VLKOVÁ



Ve Veselíčku se četly pohádky a hrálo divadlo
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Sedmero pohádek, hodina společného čtení a dal-
ší půlhodinka divadelního představení. Sobotní od-
poledne na zámku ve Veselíčku si užili rodiče s ma-
lými dětmi i kluci z místního dětského domova. Ti 
všichni se zúčastnili dalšího pokračování celostátní 
kampaně Celé Česko čte dětem.

„Takovéto akce společného čtení se konají na růz-
ných místech, ale hlavně ve větších městech. Napad-
lo mě zkusit něco podobného i tady ve Veselíčku,“ 
objasnila regionální koordinátorka projektu Marie Šu-
láková. Zámek ve Veselíčku se tak zcela mimořádně 
otevřel všem návštěvníkům, prostory totiž nejsou ve-
řejnosti běžně přístupné.

Pohádky, které předčítali herci Dita Vojnarová 
a Jaroslav Krejčí z Moravského divadla Olomouc, 
splnily svůj účel na obou pólech. Zatímco většina 
dětí na veselé úryvky reagovala hlasitým smíchem, 
některé jiné naopak uspala.

„Společné čtení vždy zaměřujeme na nějaké ji-
né téma. Například loni jsme četli pohádky, které 
vymysleli rodiče, letos jsme zase chtěli, aby si sami 
herci vybrali pohádky, které rádi četli svým dětem,“ 
sdělila Marie Šuláková.

Klub pro děti a rodiče uspořádal poslední březnovou sobotu v Kulturním domě v Tupci Pomazánkové 
Velikonoce. Návštěvníky čekala soutěž o nejchutnější pomazánku, tvořivé dílny i výstava. K dobré náladě 
zahrála cimbálová muzika Kosénka.

Pomazánkové Velikonoce 2014

Sobotní událost navázala na dřívější akce spo-
lečného čtení, které na Přerovsku proběhly napří-
klad v Drahotuších nebo na hradě Helfštýn. Ve dru-
hé části programu měla hlavní slovo divadelní dvo-
jice Roman Prokeš a Kamil Král z Divadla Tilia. Jejich 
interaktivně zahrané pohádkové představení s lout-
kami z lipového dřeva pobavilo všechny přítomné.

Posláním kampaně Celé Česko čte dětem, která 
probíhá už čtvrtým rokem, není jen pobavit přítom-
né obecenstvo. Má také přispět k budování pevných 
vazeb v rodině a zejména u dětí dopomoci k rozvo-
ji paměti a představivosti. PM
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Rybářské závody lukavec 2014. V sobotu 26. a v neděli 27. dubna se uskutečnily na veselíčské pře-
hradě tradiční rybářské závody LUKAVEC 2014. Sobotní akce začala prezentací soutěžících od 5 hodin se 
zahájením od 6 hodin. Nedělní akce pro mládež do 15 let měla prezentaci od 6 hodin a zahájení od 7 ho-
din. Návštěvníky akce čekala tombola a bohaté občerstvení.
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obec Veselíčko ve spolupráci s místními spolky uspořádala ve středu 30. dubna již třetí 
čarodějnický slet.

Čarodějnice se slétly k ohni již potřetí Akce pálení čarodějnic začala v 16 hodin u Hospůdky na Kovárně. Po registraci všech čarodějnic a ča-
rodějů se vydal průvod vesnicí přes zámecký park až do sokolské zahrady, kde již bylo připraveno poseze-
ní, občerstvení, hudba a hlavně čarodějnice na velké vatře k upálení. Pro děti připravil Klub důchodkyň 
soutěžní odpoledne o ceny. Letos se poprvé soutěžilo také o putovní poháry za nejlepší masku čaroděje či 
čarodějnice v kategoriích děti, mládež a dospělí.
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Mše svatá. Farnost Osek nad Bečvou uspořádala v neděli 25. května v 11 hodin na Vicinově u kaple sv. 
Jana Nepomuckého mši svatou. Akci navštívili v pěkném jarním počasí několik desítek účastníků.

TJ Sokol uspořádal v sobotu 31. květ-
na již 26. ročník Pochodu Veselíčskými le-
sy. Prezentace probíhala v době od 7.30 
do 10.30 hodin v areálu sokolské zahrady. 
Startovné bylo pro děti 10 a pro dospělé 
20 korun. Trasy byly tradičně 5 km a 15 km. 
Na účastníky čekal medvěd, loupežníci, 
ježibaba u Perníkové chaloupky i víly u ryb-
níka. Akce přilákala na sedm stovek spo-
kojených turistů všech generací.

Pohádkový pochod Veselíčskými lesy
nalákal stovky malých i velkých turistů 



Po loňské naprosto katastrofické sezóně okořeněné sestupem do 5. ligy se našim 
borcům podařilo stabilizovat formu a výsledky a důkazem tohoto budiž dvě kola před 
koncem soutěže jistý postup zpět do 4. ligy. Tímto si 
dovoluji pogratulovat všem členům týmu a zvoláním 
Vítejte DoMa!!! popřát podobné úspěchy i příští 
sezónu. Definitivní podobu tomuto úspěchu dal zá-
pas proti týmu Beer – jednomu z přímých protivníků 
v boji o postup. Tento mač pro nás skončil hubeným, 
ale o to cennějším vítězstvím 1:0. No a protože dal-
ší zájemci o postup prohráli (díky letí k Young Boys 
a Drakům), je rozhodnuto s předstihem. Tento zápas 
byl zároveň naším jubilejním dvoustým v historii 
PLMK. Takže oslava jako hrom – 200. zápas, výhra, 
čisté konto a postup – to si zaslouží nejeden půlli-

tr vypitý na posezónní zapíječce. 
A sponzor je už také jasný. Ná-
hradní golman nejenže vychytal 
nulu, on navíc nahrál na jediný a tudíž vítězný gól. Takže Lufte, už bych šetřil...

Zdroj: http://www.fcveslo.estranky.cz/clanky/aktuality/postup----.html
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FC Veslo postoupilo zpět do 4. ligy

tabulky 5. ligy po 24. kole:
1 FC MaMUt* 22 15 3 4 66:30 48
2 FC Veslo* 22 13 5 4 67:43 44
3 FC BUFO 22 12 1 9 69:49 37
4 DRÝM TÝM 22 11 2 10 50:42 35
5 SK BOCHOŘ 22 11 2 9 57:58 35
6 BEER 22 11 2 9 46:51 35
7 MENČESTR UHNĚTE 22 10 4 8 84:59 34
8 FC DRAGONS 22 9 4 9 38:43 31
9 EL NOTORICO 22 9 1 12 55:75 28

10 PLANTÁŽNÍCI 23 7 6 10 37:45 27
11 INTER VEPŘOV 23 7 2 14 59:72 23
12 YOUNG BOYS 22 7 0 15 34:57 21
13 K-STÁNEK 22 6 0 16 51:85 18

* jistý postupující

Hasiči z Veselíčka letos slaví kulaté výročí
V květnu tomu bylo již sto let, co ve Veselíčku 

vznikl Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Veselíčko. 
Oslavy spojené s tímto výročím se uskuteční ve ves-
nici 21. a 22. června, přičemž veřejnost se může tě-
šit na opravdu bohatý program. Bujaré oslavy do-
provázely již devadesáté výročí existence sboru, a je-
likož se hasičský sbor těší velké oblibě, v letošním 
roce tomu nebude jinak.

Celkem má hasičský sbor ve Veselíčku 143 čle-
nů různých věkových kategorií. Družstvo mužů se 

skládá z chlapců do dvaceti let, menší děti jsou roz-
dělené do dvou skupin – od šesti do jedenácti a od 
jedenácti do patnácti let. Družstvo žen se v letoš-
ním roce sestavit nepodařilo. „Věřím, že tak jako 
u mužů, i u žen dojde k omlazení, a podaří se nám 
ženské družstvo obnovit,“ říká vedoucí mladých ha-
sičů Monika Štenglová.

Sbor dobrovolných hasičů se po celý rok účastní 
mnoha soutěží. V březnu se například v Oseku nad 
Bečvou koná Osecká uzlovačka. Další oblíbená hra 



Barvy pro značení matek jsou jednotné 
na celém světě…

Protože jsem absolventem průmyslovky přesné 
mechaniky a optiky (maturoval jsem v roce 1964), 
pamatuji si spektrální složení barev jak jdou za se-
bou pomocí věty „Červenka odkazuje, že zítra má-
me fraj.“ (červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá 
fialová). Podobnou větu máme pro značení matek. 
Barvy jsou jednotné na celém světě. Když se matka 
narodí, dostane na záda kapku barvy, která je pro 
ten rok určená. Barev je pět a pomocná věta zní: 
„Bílá Žaneta čaruje z mora“ (bílá, žlutá, červená, ze-
lená, modrá). V roce 2014 se matky značí zelenou 
barvou. Takže když chytím roj, kde je matka označe-
ná žlutě, vím, že se narodila v roce 2012. Matka do-
káže žít v úle i pět let, obyčejně ji ale po dvou až 
třech letech vyměníme. To v případě, že už špatně 
klade vajíčka. Denně jich naklade až dva tisíce. 

Nedýchají pusinkou, ale zadečkem…

Naše včelky nemají plíce, krev se jim okysličuje pří-
mo. Má bílou barvu a nazývá se hemolymfa. Srdíčko 
mají pětikomorové. V zadečku na pravé a levé straně 
mají osm otvorů, jimiž vhánějí vzduch do svého těla. 
Všimněte si někdy, jak pohybují zadečkem. Vydechují 
vzduch u kořenů dvou křídel. Nedýchají pusinkou. 

Včelky dokáží rozeznávat nejen barvy, ale i ob-
razce a tvary. Je to fantastický tvor. Své životní pro-
středí cítí, vidí, čichají, umí se učit, rozlišují barvy 
a vzory a mají pozoruhodnou paměť. Když včela ob-
jeví květ (při jednom letu navštíví až 640 květů) 
s nektarem a pylem, zapamatuje si ho podle barvy 
a tvaru. Zaznamená i cestu, jak se k tomuto zdroji 
dostala a dokonce i to, ve kterou denní dobu květ 
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se jmenuje Plamen, která je rozdělená na podzimní 
branný závod a jarní sportovní disciplíny. I když se 
všichni členové SDH Veselíčko řídí heslem „Není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ vitrínu v nově zre-
konstruované zbrojnici zdobí hned několik pohárů 
a medailí. „Například v loňském ročníku byli naši 
starší žáci v branném závodě V Přestavlkách na 
krásném třetím místě z dvaceti osmi,“ uvádí Moni-
ka Štenglová s tím, že letos velké naděje vkládají do 
nově sestaveného družstva mužů.

SDH Veselíčko jakožto člen sboru dobrovolných 
hasičů obce kategorie JPO III vyjíždí k místu do de-
seti minut po vyhlášení poplachu. Hasiči zasahují 
převážně u požárů, dopravních nehod, ale i povod-
ní a jiných technických havárií. „Také se podílíme 
na různých akcích, jako jsou soutěže, plesy, vodění 
medvěda, pořádání letních hudebních zábav nebo 
rozloučení s prázdninami,“ jmenuje velitel sboru Ji-
ří Suchánek. „Nejvíce mě na této činnosti baví prá-
vě to, že můžu pomáhat lidem, kteří to zrovna po-
třebují,“ dodává.

Vybavení veselíčského sboru je díky spolupráci 
hasičů a obecního zastupitelstva na dobré úrovni. 
Například hasičská zbrojnice stará téměř 93 let se 
v roce 2013 dočkala rekonstrukce, na které se po-

díleli především samotní členové hasičského sboru. 
„Problém je pouze v naší více než třicet let staré 
technice, tu bychom potřebovali postupně obměňo-
vat,“ uvádí Jiří Suchánek.

Aby sbor fungoval, je zapotřebí spolupráce všech 
jeho členů. S vedením mladých hasičů pomáhá Ro-
man Šimeček s manželkou, družstvo mužů spadá pře-
devším pod velení Adama Šimečka a Lukáše Zahálky. 
„Samozřejmě je velmi potřebná pomoc rodičů, a to 
nejen při dopravě na soutěže a výlety, ale i při samot-
ných tréninzích,“ doplňuje Monika Štenglová a dodá-
vá „Jsem pyšná na to, že se mi daří vést děti a že jich 
každý rok v družstvu přibývá.“ eva lehnertová

(článek vyšel v týdeníku 5+2)

Při rozhovorech a také při předvádění mé včelnice 
seznamuji rád přítomné s poznatky ze života včel. 
Včelstvo (celá rodina) je podobné lidskému organis-
mu. Vyhřívá si úl na teplotu 33 stupňů Celsia – skoro 
podobnou si udržuje člověk ve svém přirozeném pro-
středí. Má organizovanou strukturu, která je dokona-
lá. Bez počítačů dokáže řídit 50 tisíc členů v každé 
sekundě. Říká se, že když Bůh stvořil člověka, zjistil 
spoustu nedostatků ve své práci a aby to napravil, 
stvořil včelu. My máme centrum rovnováhy někde za 
uchem, včela má světelný gyroskop stokrát lepší než 
současná letadla. Má na temeni hlavy tři čočkové oči, 
kterými snímá světla a podle jeho množství vyrovnává 
let. Létá rychlostí 24 km/h pomocí čtyř křídel. Zadní 
křídla si během letu připíná pomocí háčků k předním. 
Počet háčků (podle druhů včely) je osm až 32. Čím ví-
ce jich má, tím pevnější je spojení. Před přistáním na 
květ si je rozepne a mává s nimi jako vrtulník. Dokáže 
stát ve vzduchu na jednom místě. Mezi hmyzem se jí 
vyrovná jen pestřenka (nádherná muška). Mušky ma-
jí kyvadélko a ne gyroskop. Složené očko má extrém-
ně široký objektiv se zorným úhlem 280 stupňů (člo-
věk svýma očima pokryje zorný úhel 180 stupňů). 

Oháníte se proti včelám? Nedělejte to. 
Když jste v klidu, ani si vás nevšimnou…

Včelka je schopná vnímat 265 vzruchů za sekun-
du (člověk jen 45). Tím zaznamenává rychlé pohyby. 
Není proto divu, že člověk se proti útočícím včelám 
ohání marně. Naproti tomu si včela ani nevšimne to-
ho, kdo setrvá v klidu. Složené oči (na boku hlavičky) 
vidí barevně. Vidí světlo od 300 do 600 nanometrů, to 
znamená, že vidí ultrafialové záření. My ho nevidíme. 
V oku má fotoreceptory na ultrafialovou, modrou a ze-
lenou, například červenou barvu vidí jako šedočernou. 

Pozoruhodný živočich včela medonosná
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Jistě to znáte z vlastní zkušenosti. Kolem určitého 
místa jste už jeli alespoň padesátkrát, ale nikdy jste 
se tam nezastavili. Až někdy příště, říkáte si neustále. 
Jedním z těchto míst je určitě pro mnohé taky Morav-
ská brána. Místo, kudy denně prosviští desítky rych-
lovlaků a tisícovky aut, ale nikdy není čas zastavit.

Moravská brána je významná zeměpisná sníženi-
na oddělující Českou vysočinu na západě od Karpat 
na východě. Táhne se v přímé linii Přerov – Ostrava 
a vznikla v důsledku kerných poklesů zemské kůry.

Její nejznámější část, střežená majestátním hra-
dem Helfštýnem, se rozprostírá mezi Lipníkem nad 
Bečvou a Hranicemi a má charakter úzkého prolo-
mu, který je ohraničený strmými svahy okolních za-

lesněných vrchovin. A právě do nich zamíří trasa na-
šeho výletu.

VESELíČKO VáM SPRAVí NáLADU

Východiskem bude železniční zastávka Osek nad 
Bečvou, odkud vede příjemná procházková cesta 
přes pole do dvou kilometrů vzdálené vesnice s opti-
mistickým názvem Veselíčko. Malebná obec se krčí 
pod strmým okrajovým zlomem Moravské brány a je-
ho nepřehlédnutelnou dominantou je zámek se žlu-
tou fasádou.

Dvoupatrová barokní stavba s balkonem v prů-
čelí je velmi působivá a architektonicky cenná. Exte-
riér esteticky dotvářejí zajímavé sochy světců a krás-
ný park ve střídavém francouzském i anglickém sty-
lu s řadou cizokrajných dřevin.

nektar produkuje. Vycházejíc z těchto poznatků uči-
ní si včela závěr, kdy a zda vůbec se jí vyplatí květ 
znovu navštívit. Na jednu kapku medu musí včela 
navštívit 3600 květů. Před žaludkem má včela me-
dový váček o obsahu čtyři miligramy. Když například 
přiletí do úlu s pylem a musí dlouho hledat buňku, 
kde by jej uložila, usoudí, že její úsilí bylo zbytečné 
a v následujícím letu se zaměří na nektar. Hmatová 
tělíska, podobně jako vnitřní ouško, má v tykadlech. 
Mezi fazetovýma očkama má chloupky. Ty zachycu-
jí veškeré nečistoty a včela si je čistí přesně kalibro-
vaným řemínkem, který má na přední nožce. 

Trubci jsou toulaví. 
Pustí je do jakéhokoliv úlu…

Včelky létají obyčejně do čtyř ale i sedmikilome-
trových vzdáleností. Vyletují při teplotě 12 stupňů. 
Trubci jsou zimomřiví a vylétají až při 22 stupních. 
Zato jsou toulaví, uletí až 25 kilometrů za den a vče-
ly je pustí do jakéhokoliv úlu. Tím je zachována ob-
nova rodu, protože včely cizí včely do úlu nepustí. 

Když se včelka po 21 dnech vylíhne z vajíčka, ne-
má jed, neumí létat a je jako malé dítě. Včely prohlí-
žíme nad otevřeným úlem a jen, když jsou teploty 15 
a více stupňů. To aby mladušky spadly do úlů. Po 20 
dnech se naučí létat. To znamená, že včelky, které 
chceme na nektarovou snůšku (med) se musí narodit 
40 dnů před tím, než začnou kvést jabloně či maliny. 

Práce se včelami je nádherná. Musíte se umět 
ovládat. Žádné rychlé pohyby. Oblečení jenom bílé ne-
bo žluté. Včely mají zafixované v paměti, že jejich 
úhlavní nepřátelé – medvědi – jsou buď hnědí nebo 
černí, proto na bílou barvu neútočí. Až jednou sedne 
na vaši dlaň včelka, pozorně ji sledujte. Zachovejte 
klid, zamává vám křídly čtyřistakrát za minutu (to je 
ten bzukot) a odletí do svého domečku. Buďte si jisti, 
že si s sebou vzala i vaši vůni a obraz vašeho obličeje.

O dalších pozoruhodných vlastnostech včel napí-
šeme příště. Například o jejich využití jako minohle-
daček, na přítomnost drog, nebo jako vzor pro kon-
strukci moderních letadel (systém SPS). Chraňme na-
ši přírodu, do které včelka neodmyslitelně patří.

ing. ladislav Naniaš,
Předseda ZO ČSV Osek n. B. – Veselíčko

Tip na výlet s iDnes přes Veselíčko

Vzhůru do Pekla. Odhalte neobjevená kouzla Moravské brány

Bohužel interiér zámku slouží jako polepšovna, 
což znemožňuje prohlídku vnitřních prostor, které by-
ly kdysi jistě neméně hezké jako celý objekt zvenčí. 
Půdní prostory zámku jsou od listopadu 2013 chrá-
něné coby přírodní památka kvůli hnízdění početné 
kolonie netopýra velkého.

V době napoleonských válek, konkrétně po bitvě 
u Slavkova roku 1805, se zámek proměnil na velký 
vojenský lazaret, v němž sdíleli nepřízeň osudu těžce 
ranění. Řada z nich zde skonala. Zemřelé francouzské 
a ruské vojáky připomíná památník a nedávno obno-
vený lesní hřbitov na Zámeckém kopci. Moc hezké 
místo, vhodné k odpočinku a rozjímání.

KAňON NA DNě NížiNY

Se zajímavostmi Veselíčka však nejsme zdaleka 
u konce. Dalším nevšedním objektem hodným pozor-
nosti je rokle na potoku Lukavec, vzdálená vzdušnou 
čarou asi 1,5 km jihozápadně od budovy zámku.

K rokli nevede turistické značení, je však značená 
na podrobné turistické mapě. Pokud není zrovna na 
polích bláto, určitě se pokuste ji najít, neboť prohlíd-
ka stojí opravdu za to. Zvláště pak nyní, kdy jsou okol-
ní husté křoviny bez listí a tedy jakž takž průchodné.

Doslova uprostřed polí se potok Lukavec zniče-
honic stáčí doleva o devadesát stupňů a propadá se 
do asi osmimetrové rokle, jejíž stěny tvoří nikoli pev-
ná skála, ale nesoudržné spraše a jíly z podloží Mo-
ravské brány. Ty se postupně neustále sypou a užíra-
jí z přilehlých polí další a další decimetry půdy, která 
se sesouvá dolů.

Rokle dlouhá asi 100 metrů je svým způsobem 
přírodní rarita, u nás na něco podobného jen tak ně-
kde nenarazíte. Zvláště ne pak uprostřed nížiny. Je 
proto s podivem, že nespadá pod žádnou kategorii 
ochrany přírody. Kromě místních obyvatel ví o této 
lokalitě jen málokdo.

DRSNý SVěT ODERSKýCH VRCHů

Žlutá značka z Veselíčka míří přes les do Stamě-
řic na úpatí Oderských vrchů. Nejznámějším místem 
této nevelké vesnice je motorest Moravanka s non-
stop provozem, vyhlášený zejména mezi řidiči. Přes-
tože stojí u „staré“ silnice a těleso dálnice vede bo-
kem, nemá o návštěvníky nouzi.

Dalším místem, kde lze svlažit hrdlo, je železitý 
pramen u lesní kapličky sv. Antonína, jež se nachá-

zí těsně vedle dálnice asi 600 metrů od motorestu. 
Ze Staměřic se obvykle chodí po červené k prameni 
Odry, my se však vydáme po cyklotrase č. 6238 do 
Slavkova, který je turisticky přístupnou okrajovou 
obcí Vojenského újezdu Libavá. Zpevněná cesta ze 
Staměřic vytrvale stoupá lesem v délce šest kilome-
trů, přičemž protíná neviditelnou, zato však výraz-
nou klimatickou a kdysi i národnostní hranici.

Náhorní pláň Oderských vrchů ve výšce okolo 
600 metrů má podstatně chladnější a vlhčí podne-
bí a před druhou světovou válkou byla osídlena tak-
řka výlučně německým etnikem. Důkazem je Slav-
kov (německy Schlöck), který byl po vysídlení Něm-
ců přeměněn na vesnici sovětského typu a přičleněn 
k vojenskému újezdu.

Pozoruhodný je bývalý kostel přeměněný na 
hasičskou zbrojnici a přikrášlený luxfery v oknech 
a brizolitovou fasádou. Předválečnou minulost při-
pomíná obligátně zdevastovaný hřbitov s torzy ná-
hrobků opatřených již téměř nečitelnými německý-
mi nápisy.

Kaňon na potoce Lukavec
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VZHůRU DO PEKLA

Ze Slavkova vede cesta přímo do Pekla! Po vál-
ce to platilo možná i obrazně, dnes ovšem jenom 
v případě, že se budete držet zelené turistické znač-
ky. Ta vás tam po pěti kilometrech chůze lesem sku-
tečně dovede.

Neznačenou variantou je trasa po hřebeni od 
lovecké chatky Skokova bouda přes vrch Obírka 
(622 m), který je jedním z mála výrazných kopců ji-
nak velmi plochých Oderských vrchů, navíc s velmi 
hezkým rozhledem na Moravskou bránu.

Peklo nebo také Pekelské údolí rozřezává pláň 
Oderských vrchů a ústí do Moravské brány u vesni-
ce Podhoří. Již z dálky je vidět jeho charakteristický 
profil velkého písmene V, dokládající zahloubení 
prudkého vodního toku s velkým spádem. Jezernic-
ký potok, který Peklem protéká, skutečně takové 
vlastnosti má, protože na několika málo kilomet-
rech stéká z nejvyšších partií Oderských vrchů až na 
samé dno Moravské brány.

Romantické údolí se stalo v době první republiky 
oblíbeným výletním místem, vyhledávané především 
obyvateli z nedalekého Lipníka a Hranic. Na místě 
dnešní hájovny tehdy fungovala výletní restaurace 
a v okolí bylo vyznačeno několik turistických tras.

Název Peklo zřejmě vznikl díky tísnivým dojmům 
návštěvníků, kteří se cítili být okolními vysokými 
a příkrými svahy uzavřeni jako v pasti. Pekelské 
údolí ústí u vesnice Podhoří, odkud jezdí autobusy 
v dnech pracovního volna spíše sporadicky. Nezbý-
vá proto než šlapat po modré značce dalších šest 
kilometrů do Lipníka nad Bečvou.

HRAD DRAHOTUš

Přímo nad Podhořím a téměř naproti majestát-
nímu Helfštýnu se na úbočí Oderských vrchů ukrý-
vají zbytky nevelkého hradu Drahotuš. Je zastíněn 
slávou svého populárního souseda, v létě i hustou 
clonou bukového lesa. V zimě, kdy je však Helfštýn 
uzavřen, se může stát zřícenina Drahotuše zajíma-
vým turistickým cílem.

Od kostela v Podhoří je to k němu pouhých ně-
kolik set strmých metrů. Drahotuš byl založen ve 
13. století, mimochodem mnohem dříve než Helfš-
týn. Měl oválný půdorys, ze kterého se zachovaly 
základy obvodových hradeb a přízemí dvouprosto-
rového paláce.

Hradu kdysi vévodila kulatá věž, o níž se před-
pokládá, že byla rozmetána výbuchem střelného 
prachu. Pozoruhodný je tesaný příkop do skály, kte-
rý je hluboký více než 10 metrů. Odděloval vlastní 
hrad od předsunuté bašty, s níž byl spojen dřevěnou 
lávkou. Tato bašta měla ještě další dvě předsunuté 
pevnůstky oddělené příkopy. Celkově tedy hrad vy-
padal velmi zajímavě jako soustava čtyř opevně-
ných návrší, jež byly pospojovány dřevěnými mosty. 
Drahotuš zanikl ještě v 15. století.

Pozoruhodnou středověkou architekturou se mů-
že pochlubit městská památková rezervace Lipník nad 
Bečvou. Netypický střed tvoří plošně rozlehlé náměs-
tí o půdorysu L, který symbolizuje první písmeno v ná-
zvu města.

Po obvodu náměstí i v přilehlých uličkách stojí 
řada měšťanských domů s renesančními jádry, ne-
chybí ani podloubí s malými, původně většinou ži-
dovskými krámky. Renesanční rozkvět města sym-
bolizuje volně stojící patrová zvonice vedle farního 
kostela svatého Jakuba. Vznikla v roce 1609, je čle-
něna slepými arkádami a ukončena atikou.

Za dalšími památkami je nutno vyrazit za gotic-
ké městské hradby, zachované v nebývalé délce. Ba-

Zatímco o starších majitelích telčského panství, 
pánech z Hradce a hraběcí rodině Slavatů, máme 
v Telči poměrně slušné povědomí, o posledních ma-
jitelích, Podstatských z Prusinovic, toho mnoho neví-
me. Přesvědčily nás o tom i reakce na článek Otevře-
la se hrobka Podstatských v minulém čísle TL. Řa-
du čtenářů překvapilo, že Podstatští mají rodinnou 
hrobku v dalekém Velkém Újezdu, několikrát byl za-
měněn se stejnojmennou obcí na Třebíčsku, pro 
mnohé nebyla jasná ani existence panství Veselíčko 
apod. Mohli bychom sebekriticky poznamenat, že 
jsme zahleděni do telčské historie… Důvodů, proč 
tomu tak je, je jistě více. I renomovaní historici Telče 
v 19. a první polovině 20. století věnovali starším 
majitelům Telče větší pozornost než Podstatským. 
Nakonec pány z Hradce si každodenně připomíná-
me v názvech ulic a náměstí. Není jich zrovna málo: 
Zachariášova ulice, náměstí Zachariáše z Hradce, Ol-
dřichovo (z Hradce) náměstí a částečně i Hradecká 
ulice. Podobně máme i Slavatovskou ulici.

Zřejmě hlavním důvodem, proč telčská historio-
grafie Podstatské opomíjí, je to, že zdejší panství zís-
kali až na samém konci 18. století (1796). Jejich sprá-

Málo známí Podstatští

va města tak trvala pouhých 50 roků, protože po ro-
ce 1848 vrchnost ztratila na chod měst prakticky vliv. 
Podstatští navíc nikdy nezapomněli na svůj severo-
moravský původ a svoji přízeň, resp. zájmy, dělili me-
zi Telčí a jejich rodovým panstvím s centrem ve Vese-
líčku u Velkého Újezda poblíž Lipníka nad Bečvou.

„Podstatští byli především olomoucká šlechta, 
kde měli své paláce a zastávali řadu významných úřa-
dů. Vždyť zde žili již od 14. století. Venkovská panství 

Na fotografii Andreas Salvator Habsburk a Valerie 
roz. Podstatský-Lichtenstein s dětmi Tadeášem a Ka-
zimírem.

rokní klášter, klášterní kostel a zámek s parkem tvo-
ří souvislý architektonický komplex označovaný ja-
ko piaristická kolej. Cenný je rovněž starý židovský 
hřbitov a bývalá synagoga ukrývající ve svém interi-
éru překrásné gotické klenby.

jak se tam dostat:
Vlakem do Přerova nebo Hranic na Moravě, zde 

přestoupit na osobák. Autem po hlavní silniční tra-
se Praha – Brno – Olomouc – Ostrava, sjezd z dál-
nice v Lipníku nad Bečvou.

itinerář trasy:
Osek nad Bečvou – Veselíčko (žlutá, 3 km) – Sta-

měřice (žlutá, 7 km) – Slavkov (cyklotrasa č. 6238, 
13 km) – Peklo (zelená, 18 km) – Jezernice (zelená, 
20 km) – Lipník nad Bečvou (modrá nebo autobu-
sem, 26 km)

Mapa:
KČT 1 : 50 000 č. 60 – Moravská brána, Oder-

ské vrchy

autor: Martin janoška pro iDNes.cz
Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/vylet-na-morav-

skou-branu-0hd-/po-cesku.
aspx?c=A140130_134929_po-cesku_hig
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jim sloužila jako hospodářská zázemí pro jejich služ-
by u císařského dvora nebo ve zmíněné Olomouci,“ 
říká Josef Richter, který se dlouhodobě rodovou his-
torii Podstatských zabývá. Přitom Podstatští skutečně 
patří mezi nejstarší šlechtické rody na Moravě. Jejich 
společným praotcem je Sezema z Prusinovic, který ve 
13. století vlastnil stejnojmenné panství. Když pak 
v roce 1408 Tas z Prusinovic zakoupil na severní Mo-
ravě městečko Potštát, začali se jeho potomci psát 
Podstatští z Prusinovic. Ještě než přišli Podstatští do 
Telče, vyšla z jejich rodu řada významných osobností 
veřejného a církevního života. Josef Richter nejvýše 
hodnotí Leopolda Antonína Podstatského, který byl v 
polovině 18. století generálním vikářem olomoucké 
diecéze a také rektorem tamní univerzity.

Na jihozápadní Moravu přišli Podstatští vlastně 
náhodou. Na základě dědického odkazu bezdětného 
Františka Antonína Lichtensteina z Kastelkornu získal 
rozsáhlé telčské panství Alois Arnošt Podstatský z Pru-
sinovic, mimochodem jeden čas blízký přítel císaře Jo-
sefa II. S dědictvím převzali jeho potomci také jméno 
vymřelé větve Lichtensteinů. Telčského panství se ujal 
v roce 1796 jeho syn Leopold, který tak započal 
150letou éru působení Podstatských v Telči.

I telčská historie zaznamenává významné potom-
ky dávného Sezemy, který pro Podstatské znamená 
totéž, co Vítek z Prčic pro všechny větve Rožmberků. 
Hned první Podstatský v Telči, Leopold, se zapsal do 
dějin města jak sociálním cítěním k poddaným, tak 
především podporou školství. Vedle pokračovací ško-
ly pro své úředníky a zaměstnance prosadil zřízení 
„nedělní školy pro dospělé občany a sedláky“. V du-
chu rodových tradic jeho předek Karel Maxmilián P. 
například zřídil ve Velkém Újezdu na svou dobu mo-
derní špitál, založil také nadaci pro dospělé dívky. 
Kulturní aktivity jeho syna Leopolda II. v oblasti hud-
by a divadla by vydaly na samostatný obsáhlý příspě-
vek. Po roce 1848 se stali Podstatští především nej-
většími zaměstnavateli v regionu a do správy města 
nezasahovali. I tak stojí za připomenutí, že třeba da-
rovali pozemek na stavbu sokolovny nebo díky pod-
poře bydlení svých zaměstnanců se ve 30. letech roz-

rostla Telč o dnešní Havlíčkovu a Beringerovu ulici. 
Stále živou je pak podpora sportu, především hokeje, 
hraběnkou Markétou Podstatskou ve 40. letech mi-
nulého století.

Ve 20. století Podstatští své zastoupení na jiho-
západní Moravě ještě rozšířili. Stalo se to poté, kdy 
bratr posledního majitele telčského panství Leopol-
da (IV.) Alois sňatkem s Josefou Harachovou založil 
velkomeziříčskou větev Podstatských. Díky rozdíl-
ným, byť na straně telčských Podstatských zřejmě 
jen „formálním postojům“ v období II. světové vál-
ky, pak obě větve potkal zcela jiný historický osud. 
Zatímco ve Velkém Meziříčí se po roce 1990 ujali 
rodového majetku, včetně tamního zámku, historie 
Podstatských v Telči končí rokem 1945. V Rakousku, 
kde žijí občanským životem, si stále zachovávají 
vztah k rodovým dominiím na severní i jihozápadní 
Moravě. Důkazem toho je mj. také jejich zájem na 
obnovení hrobky ve Velkém Újezdě.

Ač to dnes již není pravidlem, i vnuci posledního 
majitele panství Leopolda (IV.) si našli své životní 
partnery ve šlechtických kruzích. Vnučka Valerie Pod-
statská, která v regionu Vitorazsko vedla mezinárod-
ní mateřskou školu v přírodě, se dokonce provdala za 
arcivévodu Andrease Salvatora Habsburka, pravnuka 
císaře Františka Josefa I. Jejich tři děti, synové Tadeáš 
a Kazimír a dcerka Alicie, by tak mohli důvěrně, jako 
dědečka, oslovovat jak telčského a veselíčského Leo-
polda IV. Podstatského-Lichtensteina, tak také císaře 
Františka Josefa I.

Historii Podstatských je také věnována podstatná 
část publikace Kulturní památky Velkého Újezda II. 
Najdete v ní stať věnovanou tamní hrobce Podstat-
ských, včetně přehledu pochovaných s jejich životo-
pisnými údaji. Mezi řadou dalších dokumentů zau-
jmou stanovy provozu špitálu, které vydal František 
Karel Podstatský v roce 1749. Autor práce, Josef Rich-
ter z Velkého Újezda, je potomek rodu Jana Lupače, 
šafáře telčského panství z počátku 19. století a rov-
něž praprapravnuk Jana Hejduka, šafáře (hospodář-
ského správce) panského statku ve Veselíčku.

oldřich Zadražil, šéfredaktor Telčských Listů
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