
ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE – č. 30 – PODZIM 2014 (neprodejné)

Vážení čtenáři Veselíčských novinek,
Letošní Veselíčské léto 2014 bylo ve znamení 

řady podařených kulturních a společenských akcí, 
kterým přálo počasí. A to je základ úspěchu. 
V červnu jsme začali slavnostním setkáním rodáků 
a oslavami 100 let založení Sboru dobrovolných 
hasičů. V červenci jsme pokračovali festivalem 
Mladí pro venkov a prázdninovou hrou Leonardo 
hledá poklad. V srpnu to bylo Dobývání Moravské 
brány a Rozloučení s prázdninami. Byly to oslavy 
našeho zámeckého parku i aktivních obyvatel ob-
ce. Přijela také řada přespolních a rodáků, kteří vi-
děli živou vesnici. Troufám si tvrdit, že lidé na 
všech těchto akcích byli spokojení. Naopak tradič-
ní zábavy letos moc netáhly.

Pokračování na straně 2

OSLAVY HASIČŮ – SJEZD RODÁKŮ 2014. Hasiči oslavovali 100 let od založení sboru také průvodem 
obcí. Oslavy a setkání rodáků se povedly. Stejně jako další akce Veselíčského léta.

Foto: Libor Teichmann
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Po třiceti letech setkání rodáků a 100 let od za-
ložení hasičského sboru. To už je důvod k oslavám, 
které uspořádala obec Veselíčko o víkendu 20. až 
22. června.

„O setkání rodáků se hovoří již od doby, kdy 
slavili hasiči 90 let a letos k tomu opravdu došlo. 
Na akci se spontánně podíleli kromě pracovníků 
obce také všechny spolky a instituce, které před-
stavily své aktivity,“ uvedl starosta Veselíčka To-
máš Šulák.

Oslavy začaly již v pátek od 19 hodin podvečer-
ním koncertem skupiny Arrhythmia. Koncert se ko-
nal pod širým nebem v areálu zámeckého parku.

SOBOTA: SETKání RODáKů

Sobotní program otevřelo od 10 hodin v mateř-
ské škole setkání všech generací, které prošly škol-
kou. Uskutečnilo se zde vystoupení dětí z mateřské 
školy a cimbálové muziky Kločének.

Odpolední program byl decentralizovaný po ce-
lé obci. Lidé mohli postupně od 14 hodin navštívit 

Veselíčko pořádalo setkání rodáků.
Hasiči slavili 100 let založení sboru

expozice Venkovská hospoda a lidová světnice 
včetně výstavy historických fotografií v Muzeu Zá-
hoří. Hasiči ukázali veřejnosti nově opravenou 
zbrojnici s klubovnou, kde byly k vidění rovněž his-
torické fotografie. Veřejnost se mohla podívat do 
sokolovny či knihovny. V budově obecního úřadu 
se prezentoval Klub pro děti a rodiče s keramický-
mi výrobky. Den otevřených dveří na obecním úřa-
dě představil projekty obce, dokumentace, kroni-
ky, letecké snímky, územní plán, plány obnovy par-
ku, výsadby zeleně apod.

Na radnici se v 16.30 slavnostně otevřela ko-
munitní škola, kde se promítaly filmy z dřívějších 
obecních slavností. „Komunitní škola nabídne mo-
derní zasedací místnost s veškerým zázemím pro 
vzdělávací akce, školení i besedy. Prostor pro pa-
desátku lidí v obci chyběl. Máme jen malé klubov-
ny a velký kulturní dům,“ uvedl starosta. Symbolic-
ky se přesně po třiceti letech otevře alespoň jedna 
třída z bývalé školy, kterou v roce 1984 zrušil býva-
lý MNV. „Protože obec nemá základní školu, chce-

Pokračování ze strany 1
Jsou ovšem dny sváteční a dny práce. Řešili jsme 

několik problémů, které ovlivňují nebo mohou ovliv-
nit život v obci. Tím největším je hrozba obnovení 
těžby v kamenolomu.

Dvě petice proti obnovení těžby a za čisté život-
ní prostředí podepsalo dvakrát přes 500 lidí. Uspo-
řádali jsme k této věci veřejné projednávání. Pátrá-
me po dokumentech a chystáme aktivní obranu 
v několika směrech.

Zastupitelstvo obce schválilo po jednání kon-
kurzní komise novou ředitelkou Mateřské školy Ve-
selíčko Lucii Pazderovou. Dosavadní ředitelce Stani-
slavě Čočkové je potřeba poděkovat za mnohale-
tou práci pro školku i za spolkové aktivity. Právě ve 
školce se o prázdninách uskutečnily letošní největší 
investice – rekonstrukce kotelny a kuchyně včetně 
rozvodů vody a plynu. Nového vybavení a nábytku 
se dočkala i velká třída.

V rámci projektu „Školka, dílna, klubovna…“ 
se dočkají modernizace i spolkové prostory v příze-
mí obecního úřadu. Společně s novou Komunitní 
školou Veselíčko v patře budovy radnice, která už 
posloužila řadě akcí, to bu-
de zase o kus modernější 
komunitní centrum. A nyní 
si můžeme přát jenom 
dobrou náplň činností, her 
a vzdělávání.

Připravujeme se na naplnění projektu nové 
kompostárny na uzavřené skládce odpadů. Ve věci 
bioodpadů, ale i celkového systému nakládání s od-
pady hodláme spolupracovat s okolními obcemi na 
vytvoření svazku obcí v celém regionu MAS Morav-
ská brána. Ostatně v polovině září jsme schválili in-
tegrovanou strategii MAS „Společně v pohybu“ mj. 
pro čerpání evropských dotací. A současné zastupi-
telstvo již dalo zelenou přípravě několika projektů – 
na vytvoření cyklostezek, chodníku, střechy muzea/
hospody, řešení odkanalizování východní a západní 
části obce a nový vodovod. Tyto aktivity však bude-
me muset skloubit s plánovanou rekonstrukcí ply-
nu, kde bude jiný investor, protože staré rozvody 
pokládané do země na sklonku minulého režimu 
jsou časovanou bombou.

Příprava kompostárny začala již v minulém ob-
dobí, uběhly čtyři roky pozvolných příprav, zpraco-

vání žádostí o dotaci, územní a stavební povolení, 
analýz, studií, konzultací, výběrových řízení a rea-
lizace se uskuteční až v novém volebním období. 
Trvá to. Obdobně jako příprava nové dálnice, která 
trvá ještě déle…

Ve Veselíčských novinkách č. 30 se také do-
čtete o plnění Programu obnovy a rozvoje obce 
2010–2014. Zastupitelstvo se sešlo celkem 42krát, 
v drtivé většině každou první středu v měsíci. Mů-
žete se také seznámit s kandidáty pro komunální 
volby ve dnech 10. – 11. října 2014, které bude do-
provázet i první kolo voleb do Senátu.

Přeji vám pěkný podzim plný nových zážitků.
Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko

Kontakty:
Obecní úřad Veselíčko
Veselíčko 68
751 25

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



STRANA 4 TÉmA TÉmA STRANA 5

me se zaměřit na celoživotní vzdělávání a pořádat 
zde různé kurzy pro všechny generace. Do naší 
školy však budeme zvát i děti, které navštěvují 
okolní školy s jejich třídami. V rámci vlastivědy či 
zeměpisu sem mohou zavítat na poznávací výlet 
po obci na naučné stezce, kterou právě také při-
pravujeme,“ uvedl starosta.

Od 17 hodin se uskutečnil pietní akt položení 
věnců u Památníku obětem obou světových válek 
před obecním úřadem se slavnostním proslovem 
k výročí 100 let zahájení I. světové války. Akce se 
zúčastnil i Jan Podstatský z Velkého Meziříčí, poto-
mek rodu, který v minulosti vlastnil zámek, lesy 
a veselíčské panství. Vzpomínkový věnec byl polo-

žen i u památníku Napoleonských válek na Zámec-
kém kopci. Prezentoval se rovněž Dětský domov se 
školou, který sídlí na zámku. Vedení ústavu otevřelo 
i zámeckou kapli s výstavou svatebních šatů. Mys-
livci nabídli v myslivně zvěřinové speciality, v dalším 
doprovodném programu nabídl Ranč Mustang Ve-
selíčko možnost projížďky na koních.

Sobotní akce vyvrcholila večerní zábavou v so-
kolské zahradě, kde od 18 hodin vystoupila Mo-
ravská veselka, po 19. hodině zazpíval místní pě-
vecký sbor Radost. Poté vystoupil Hanácké Prosé-
nek, Stanleys Dixie Street Band a akci završila 
cimbálová muzika Okybača. K dispozici bylo boha-
té občerstvení v režii hasičů.
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nEDěLE: OSLAVY HASIČů
Celý nedělní program se nesl ve znamení oslav 

100 let založení sboru dobrovolných hasičů. Zača-
lo se v 9 hodin mší u sochy sv. Floriana na návsi 
k zámku. Od 10.30 se uskutečnila na opačném 
konci obce slavnostní schůze SDH v Kulturním do-
mě v Tupci, který byl uveden do provozu právě 
před třiceti lety. Odtud procházel pochod obcí za 
doprovodu hudby k hasičské zbojnici. Zde se usku-
tečnilo slavnostní odhalení pamětní desky k 100 
let založení SDH. Po akci se průvod přesunul do so-

kolské zahrady, kde od 15 hodin začala hasičská 
show s ukázkami techniky, staré gardy i profesio-
nálního zásahu. Odpolední koncert zajistila decho-
vá hudba Hulíňané a lidový vypravěč Franta Uher. 
„S našimi hasiči je velmi dobrá spolupráce. Kromě 
akční zásahové jednotky, pomáhají i s organizací 
různých akcí. Jediné, co jim chybí, je modernější 
technika. Tu se nám nepodařilo získat, přestože 
obec nabízela část financí na její pořízení. Doufej-
me, že se nám to podaří v dalších letech,“ přeje si 
starosta.
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VESELíČSKé LéTO 2014
Dvoudenními oslavami však letní akce na Veselíč-

ku nekončily. Již 5. července se uskuteční VII. ročník 
hudebního festivalu Mladí pro venkov, kde vystoupi-
li tentokrát poprvé v zámeckém parku kapely Od ne-
děle, Šediváci, Hope Astronaut a November 2nd.

26. července se uskutečnilo soutěžní odpoled-
ne plné zábavy až pro desetičlenné rodinné týmy 
„Leonardo hledá poklad“ po trase plánované na-
učné stezky. 16. srpna to byla opět v zámeckém 
parku velká středověká bitva s vybranými rytíři, 
dobovými stany, ohňovou show a pokusy o zdolá-
ní rekordu v opékání špekáčků.

V sokolské zahradě se odehrálo pět letních roc-
kových i diskotékových zábav v režii hasičů a so-
kolů a 30. srpna program Veselíčského kulturní-
ho léta završila tradiční akce Rozloučení s prázdni-
nami.

Záznam ze setkání rodáků a oslav 100 let SDH 
v kabelové televizi Přerov: http://www.tvprerov.cz/
index.php/udalosti/rok-2014/cerven

Reportážní čtyřicetiminutový dokument z oslav 
rodáků a hasičů se promítal 19. 9. od 19 hodin v Ko-
munitní škole. K dispozici bude zájemcům na CD.
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Do Zámeckého parku ve Veselíčku se na sobotu 16. srpna sjela spousta rytířů a celý zámecký park se 
přesunul do doby vzdálené několik stovek let. Lidé mohli vidět rytířské stanové městečko a zapojit se do 
prostého života ve středověku. Akci během celého dne provázely bitvy a šarvátky, například velká bitva 
či bitva třiceti. Program zpestřila přednáška o střelných zbraních, taneční vystoupení skupiny El Zaffa, 
zábavné vystoupení Hovado v podání skupiny Carpe Diem. Návštěvníci se zúčastnili překonání rekordu 
v opékání špekáčků v jeden čas na jednom místě a akci završila ohňová show před zámkem.

Informace na: http://www.kulturnimorava.cz/akce/3-dobyvani-moravske-brany
Reportáž o Dobývání Moravské brány od TV Přerov „Události z kraje“, 22. 8. 2014. Je to 6.30 – 10.30 

minuta: http://www.tvprerov.cz/index.php/udalosti/rok-2014/srpen

Dobývání Moravské brány – rytířské
souboje i tance v zámeckém parku
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Výběr ze zápisů a usnesení Zastupitelstva obce Veselíčko

ZOV 7/2014 (3. 7. 2014)

1) Schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl zařadit jako bod 3) jindy pravidelnou 
rubriku Informace starosty o aktivitách obce od po-
sledního jednání zastupitelstva a do bodu Různé in-
formaci o plánované objížďce Na Horecku.
1A) ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ově-
řovateli zápisu D. Giblovou a J. Gogelu.

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) – bude 
kontrola na místě se SZIF
– OPŽP: Obec v zeleni / Zeleň v obci – přes osla-
vy pozastaveno
– OPŽP: Kompostárna Veselíčko – přišlo Roz-
hodnutí a Registrace akce, Uskutečnila se pří-
pravná jednání; 2. 7. s projektovým manažerem 
na přípravu dvou VŘ (stavba / technika); 3. 7. 
specifikace techniky; 4. 7. schůzka Náklo; 8. 7. 
Horní Moštěnice (mají kompostárny z minulé 
výzvy OPŽP).
Bude svolána pracovní skupina „Kompostárna 
Veselíčko“ k vytvoření organizační struktury ve 
složení Tomáš Šulák, Ladislav Pospíšil, Jiří Goge-
la, Dana Giblová, Petr Suchánek, Marek Zábran-
ský (zpracovatel projektu, manažer MRL pro od-
pady) a Zdeněk Gibl (zpracovatel projektové do-
kumentace).
– PORV MMR: ŠDK – dvě jednání starosta + fm 
BENI: 30. 6. s ředitelkou MŠV, 1. 7. se zástupci 
KDR (Panáková, Štenglová), bude ještě jednání 
k realizaci 4. 6. v MŠV
– Přestavba MŠV – 7. 7. od 7.00 – začne pře-
stavba kotelny, plynu a vody (Hučín) + další ak-
ce od 8. 7. dlažba a obklady kuchyň (Kuchrýk) + 
podlaha a nábytek ve velké třídě (BENI)

Dokumentace:
– Jednání IDOP, VODAM, Printes Atelier – po-
sunutí řešení podzim/zima
3B – Aktivity a informace:
– Řešení problému záměru rozšíření a obnovení 
těžby v kamenolomu – viz samostatný bod
– Dokončení a tisk VENO 29
– Zadáno nacenění opravy dlažby ve vstupní 
chodbě pošty
– Komunální volby budou 10. – 11. října 2014. 
Uzávěrka kandidátek 5. srpna. K registraci sdru-
žení nezávislých kandidátů ve Veselíčku je potře-
ba 62 podpisů, nezávislého kandidáta 35.
3C – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
5. 6. Oficiální jednání starostů ORP LnB k PMOS, 
LnB
6. – 7. 6. Účast na setkání parohatých obcí, po-
vedená akce
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. Jednání ZM Přerov – kamenolom (viz sa-
mostatný bod)
17. 6. PS cestovní ruch ke strategii MAS MB 
2014–20, LnB
18. 6. Setkání starostů k PMOS v ORP Holešov, 
Holešov
20. – 22. 6. Setkání rodáků / Oslavy 100 let SDH 
– povedená akce, viz web obce
25. 6. Jednání s novou ředitelkou ZŠ Osek / jed-
nání právník / jednání s učitelkami v MŠV
25. 6., 17.30 – Rada MAS MB (strategie, pro-
jekty – přesunuto jednání z 19. 6.)
27. 6. Jednání se zástupci KB, čerpání úvěru 
MuZa a ZvO/OvZ, nabídka úvěru na kompostár-
nu / konzultace s ČŠI
28. 6. Festivalové rozehrávání v zámeckém parku
30. 6. Jednání NS MAS OK, Olomouc / jednání 
na KÚOK s metodičkou pro MŠ
1. 7. Řešení akcí Grepl (PA), Mužík (dlažba), Skle-
nář (podlahy), Lorenc (dodělávky KŠV)
2. 7. Jednání s právním zástupcem ke kamenolo-
mu / 18.00, KŠV – Jednání občanů a petičního vý-
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boru Občanské a přátelé Veselíčka za čisté život-
ní prostředí a proti obnovení těžby v kamenolomu
3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o ak-
tivitách od posledního jednání ZOV.

4) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/
ředitelku mateřské školy Veselíčko
Starosta byl vyzván zastupitelstvem, aby nastínil 
situaci kolem rezignace funkce ředitelky Mateřské 
školy Veselíčko. Zmínil, že na základě podané stíž-
nosti paní Jitky Zaorálkové, která byla adresována 
starostovi, ZOV a České školní inspekci, se usku-
tečnilo jednání v Mateřské škole za účasti starosty, 
učitelek a vedoucí kuchyně. Závěrem tohoto jed-
nání, na kterém se ústně domluvili všichni přítom-
ní, bylo, že paní ředitelka podá rezignaci na funkci 
– odchod do starobního důchodu. Následující den 
podala ředitelka MŠ na obecní úřad rezignující do-
pis, kde oznámila k 31. 7. 2014 ukončení své funk-
ce. Starosta zahájil jednání s KÚOK a ČŠI o pod-
mínkách vyhlášení konkursu. Písemný návrh výzvy 
předložil zastupitelům.
Zastupitel J. Motyka uvedl, že ZOV není oprávněné 
hodnotit stížnost na výchovu, k tomu je odborně 
příslušná Česká školní inspekce, která vydala sta-

novisko, že podáním rezignace ředitelky bere situ-
aci za vyřízenou.
Alžběta Panáková zmínila, že před písemnou stíž-
ností, byla podána cca měsíc a půl zpětně ústní 
stížnost, o které nebyl udělán záznam, a neřešila se. 
Starosta uvedl, že různých ústních námětů má více 
a nikdy o nich nedělá záznam, přednostně pak řeší 
písemné podněty.
A. Panáková podala návrh na každoroční povinnost 
vypracování hodnocení školy, personálu a dětí. Za-
stupitel Gogela poznamenal, že se v MŠ konají pra-
videlné třídní schůzky.
Dále učitelka p. Muchová vyjádřila svůj názor, hod-
notila pracovní vztahy v MŠ. S podáním rezignace 
paní ředitelky souhlasí.
Ředitelka byla vyzvána k vyjádření a potvrzení sou-
hlasu s podanou rezignací. Paní ředitelka se vyjádřit 
nechtěla a s rezignací souhlasí.
Na základě podané rezignace funkce ředitelky v MŠ 
bude vyhlášeno konkurzní řízení na pozici ředitele/
ředitelky v MŠ Veselíčko. S vyhlášením i s požadav-
ky pro výkon funkce ředitele/ředitelky byli členové 
ZOV seznámeni písemně a souhlasí s vyhlášením.
Starosta navrhl, aby St. Čočková vedla školku do 
jmenování nového ředitele/ředitelky, zejména z dů-

Zastřihávání keřů v zámeckém parku Kvůli větru se zlomila větev kašatnu

vodu plánované rekonstrukce a oprav v MŠ a také 
předání veškerých věcí a „zaučení“ nástupce tak, 
aby připravila školu na předání. Paní ředitelka s tím-
to návrhem vyslovila souhlas.
Bylo zapotřebí jmenovat výběrovou komisi dle vy-
hlášky č. 54 MŠMT o náležitostech konkursního říze-
ní a konkursních komisí a zvolit zástupce obce. J. Go-
gela podal návrh na starostu T. Šuláka a zastupitele 
J. Motyku (někdejšího ředitele ZŠ Hranická v LnB). 
O členství v komisi projevila zájem také A. Panáko-
vá. Hlasovalo se o původním dvoučlenném návrhu.
Složení komise:
1) jeden člen určený zřizovatelem – Tomáš Šulák, 
starosta
2) jeden člen určený obcí – Mgr. Josef Motyka
3) jeden člen, který je zástupcem České školní in-
spekce – Mgr. Naděžda Pytlíčková
4) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní 
správy, Krajský úřad Olomouckého kraje – Mgr. Lu-
cie Nováková
5) jeden člen za organizaci a řízení ve školství po-
dle typu příslušné školy – ředitelka MŠ Líšná Ilona 
Zapletálková (www.skolkavcelka.cz)
6) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník 
mateřské školy – Alena Muchová
Vyhlášení výběrového řízení bude na internetových 
stránkách obce, úřední desce a bude zadána inzer-
ce do tisku.
A. Panáková navrhla, aby se jmenování do funkce 
ředitele uskutečnilo na jednání ZOV, a to na zákla-
dě doporučení výběrové komise. Dle zákona je to v 
pravomoci starosty.
Usnesení:
4A) ZOV bere na vědomí stížnost p. Jitky Zaorálko-
vé na ředitelku MŠ Veselíčko.
4B) ZOV bere na vědomí rezignaci ředitelky MŠ Ve-
selíčko p. Stanislavy Čočkové k 31. 7. 2014.
4C) ZOV pověřuje p. Stanislavu Čočkovou vedením 
školky do jmenování nového ředitele/ředitelky.
4D) ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení na ře-
ditele/ředitelku Mateřské školy Veselíčko dle přílohy.
4E) ZOV schvaluje zástupce obce do výběrové ko-
mise na ředitele/ředitelku ve složení: Tomáš, Šulák, 
Josef Motyka.
4E) ZOV bere na vědomí nominaci do výběrové ko-
mise za MŠ Veselíčko p. Alenu Muchovou.
4F) ZOV schvaluje jmenování ředitele/ředitelky na 
jednání ZOV dne 3. září 2014.

5) Petice občanů proti obnovení těžby v ka-
menolomu Veselíčko
Starosta rekapituloval aktivity:
– Jednání ZM Přerova: neodsouhlasilo záměr pro-
najmout pozemky města na rozšíření těžby pro ka-
menolomy ČR
– 2 petice občanů, podepsáno 2 x cca 350 lidí, pe-
tice běží dál
– Jednání s právním zástupcem o návrhu dalších 
kroků obce
– Veřejné projednání 2. 7. 2014 v KŠV – informace 
o krocích – záměr založení Sdružení na ochranu 
přírody a krajiny Veselíčka (SOPKA)
– zadáno zpracování studie přírodního dědictví na 
lokalitě Zámeckého kopce – Sdružení pro ochranu 
přírody střední Moravy Sagittaria (společnost zpra-
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covávala např. studii ochranného pásma „myotis 
myotis“ v zámku a francouzské zahradě)
– svolání jednání starostů okolních obcí
– jednání s ŘSD, p. Ševčíková (EXACT ING)
– informace v médiích (Deník, MF DNES, Televize 
Přerov)
– Další jednání bude cca do 1 měsíce.
5A) ZOV bere na vědomí informace starosty o ak-
tivitách obce proti rozšíření a obnovení těžby v ka-
menolomu Veselíčko.
5B) ZOV pověřuje p. Josefa Motyku k sepsání dopi-
su nejrůznějším institucím a organizacím na pod-
poru ochrany životního prostředí ve Veselíčku.

6) Různé
Dne 3. 7. přišlo z KÚOK oznámení o zahájení správ-
ního řízení a pozvání k ústnímu jednání na 11. 7. 
2014 kvůli realizaci II. etapy stavby „Okružní křižo-
vatky I/47 a II/437 Lipník nad Bečvou“ (Na Horec-
ku). V příloze byla změněna trasa objížďky ze silnice 
kolem hřbitova (stanovisko obce v prosinci 2013) na 
průjezd obcí po krajské silnici. S tímto starosta vy-
slovil zásadní nesouhlas. Cesty jsou úzké, je zákaz 
vjezdu nákladních aut nad 5 tun apod. Logicky se je-

ví lepší pro objížďku tzv. jižní obchvat obce kolem 
hřbitova. Silnici je však nutno na mnoha místech 
opravit, nejlépe před spuštěním objížďky (plánová-
no 24. 8.) i po jejím ukončení (plánováno 31. 10.).
Obec také požadovala osazení značek snížení rych-
losti 40 km/h v místní části Tupec a 70 km/h na Tra-
se Tupec – Dolní Újezd.
6A) ZOV schvaluje nesouhlas s navrženou trasou 
objížďky kvůli výstavbě okružní křižovatky Na Ho-
recku v Lipníku n. B. přes obec Veselíčko po komu-
nikaci III/43612 a pověřuje starostu toto stanovis-
ko projednat s Krajským úřadem a dalšími dotče-
nými orgány. ZOV ukončeno v 19.50 hodin.

Restaurování sochy sv. Floriana. Akce získala podporu z ministerstva kultury.

ZOV 8/2014 (13. 8. 2014)

1) Schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu
Návrh na doplnění bodu 5) … a Pořízení zameta-
če pro obec Veselíčko zařazení nového bodu 9) In-
formace z jednání Kontrolního výboru a nový bod 
10) Žádosti o koupi a směny části pozemků.
1A) ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Panákovou a ově-
řovateli zápisu L. Pospíšila a J. Motyku.

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) – kon-
trola na místě
– PORV MMR: ŠDK – řeší se
– Přestavba MŠV – víceméně hotovo: A) pře-
stavba kotelny, plynu a vody (Hučín) + B) dlaž-
ba a obklady kuchyň (Kuchrýk) + podlaha a ná-
bytek ve velké třídě (BENI). Navíc řešena podla-
ha a voda.
Dokumentace:
Další jednání s VODAM (studie vodovod, kana-
lizace)
3B – Aktivity a informace:
Další řešení problému záměru rozšíření a obno-
vení těžby v kamenolomu
3C – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
5. 7. Festival Mladí pro venkov
10. 7. Kontrolní prohlídka – návoz materiálu na 
pozemku 1341/1: bude řešena úprava odstav-
ných ploch na Vicinově, řešení do konce srpna, 
další část dle finančních možností
10. 7. Natáčení ČT Brno – napoleonský památ-
ník, obec: film bude 15. září na ČT pro děti
11. 7. Jednání o objížďce Horecko přes Osek a Ve-
selíčko, Olomouc
14. – 15. 7. a 9.8. Zjišťování průběhu hranic po-
zemků JPÚ, jednání s geodety o zaměření po-
zemků. Např. pozemek 949/8 by měl být převe-
den na Obec Veselíčko
17. 7. od 17.00 – veřejné projednání strategie 
MAS MB, Veselíčko
19. 7. Zábava TJ Sokol (Artemis)
22. 7. Výbor NS MAS ČR, Olomouc
24. 7. Kontrolní výbor – viz samostatný bod
24. 7. Seminář sociální podnikání v KŠV
26. 7. Leonardo hledá poklad – Kulturní Mora-
va + Active Producion
2. 8. Zábava TJ Sokol (Pandora)
1. – 12. 8. dovolená
13. 8. Výběrová komise na ředitele/ku MŠV – 
otevírání nabídek
3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o ak-
tivitách od posledního jednání ZOV.Pracovníci obce obnovili a natřeli objekty na hřbitově.



STRANA 22 INFORmACE Z OBCE INFORmACE Z OBCE STRANA 23

5A) ZOV schvaluje přijetí úvěrů u KB Přerov na před-
financování projektu Kompostárna Veselíčko do vý-
še 8.000.000 Kč a 1.000.000 Kč.
5B) ZOV schvaluje přijetí úvěru u KB Přerov na 
Pořízení zametače pro obec Veselíčko do výše 
1.600.000 Kč.

6) Vyhlášení výběrového řízení na realizaci 
projektu Kompostárna Veselíčko a jmenová-
ní výběrové komise: Nákup techniky (traktor, 
biodrtič, překopávač kompostu, prosévací sí-
to na čelní nakladač, váha a monitorovací za-
řízení) – zjednodušené podlimitní řízení (do-
dávka)
Viz podklad pro VŘ. Zaslán členům ZOV 1. 8. elek-
tronicky. VK navržena pracovní skupina odsouhla-
sená v červnu 2014.
6A) ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
realizaci projektu Kompostárna Veselíčko: Nákup 
techniky (traktor, biodrtič, překopávač kompostu, 
prosévací síto na čelní nakladač, váha a monitoro-
vací zařízení) – zjednodušené podlimitní řízení (do-
dávka) dle přílohy zadávací dokumentace.
6B) ZOV schvaluje jmenování výběrové komise pro 
řešení výběrového řízení na realizaci projektu Kom-
postárna Veselíčko – nákup techniky ve složení: Šu-
lák, Gogela, Giblová, Suchánek, Pospíšil.

7) Vyhlášení výběrového řízení na realizaci 
projektu Kompostárna Veselíčko a jmeno-
vání výběrové komise: Stavba (povrchové 
práce, kompostovací zařízení) – zakázka 
malého rozsahu (stavební práce)
Viz podklad pro VŘ. Zaslán členům ZOV 1. 8. elek-
tronicky. VK navržena jako pracovní skupina od-
souhlasená v červnu 2014. Diskuse nad zajištěním 
přívodu vody a elektřiny, Voda bude řešena z jíma-
né dešťové vody, elektřina s pomocí agregátu.
7A) ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
realizaci projektu Kompostárna Veselíčko: Stavba 
(povrchové práce, kompostovací zařízení) – zakáz-
ka malého rozsahu (stavební práce) dle přílohy za-
dávací dokumentace.
7B) ZOV schvaluje jmenování výběrové komise pro 
řešení výběrového řízení na realizaci projektu Kom-
postárna Veselíčko – stavba ve složení: Šulák, Goge-
la, Giblová, Suchánek, Pospíšil.

4) Informace z jednání pracovní skupiny pro 
kompostárnu
a) Možnost založení svazku obcí pro společné ře-
šení odpadů v regionu skupiny obcí
b) Pronájem prostor pro parkování techniky
OPŽP: Kompostárna Veselíčko – přišlo Rozhodnu-
tí a Registrace akce, Uskutečnila se přípravná jed-
nání; 2. 7. s projektovým manažerem na přípravu 
dvou VŘ (stavba / technika); 3. 7. specifikace tech-
niky; 4. 7. schůzka Náklo; 8. 7. Horní Moštěnice 
(mají kompostárny z minulé výzvy OPŽP).
Svolána pracovní skupina „Kompostárna Veselíč-
ko“ k vytvoření organizační struktury ve složení To-
máš Šulák, Ladislav Pospíšil, Jiří Gogela, Dana Gib-
lová, Petr Suchánek, Marek Zábranský (zpracovatel 
projektu, manažer MRL pro odpady) a Zdeněk Gibl 
(zpracovatel projektové dokumentace). Za přítom-
nosti 5 účastníků se konala 28. 7. od 18 hodin. Viz 
prezentace flipchart. Obec musí být provozovate-
lem kompostárny po dobu 5 let.
A) Na 18. 8. v 17 hodin je do KŠV svoláno jednání 
starostů sousedních obcí k řešení situace. Dle je-
jich zájmu se bude postupovat dál, tj. stanovy, od-
souhlasení v jednotlivých zastupitelstvech apod.
B) Hledání vhodných prostor. Možnost objektu na 
pozemku 247/1, 2, 3. V plánu je případný proná-
jem pozemku – 500Kč/měsíc, sečení trávy.
4A) ZOV schvaluje založení svazku obcí pro společ-
né řešení odpadů v regionu skupiny obcí na zákla-
dě souhlasného vyjádření dalších obcí.
4B) ZOV schvaluje pronájem prostor pro parková-
ní části obecní techniky v soukromém objektu za 
500 Kč/měsíc dle smluvní ceny s pronajímatelem, 
se závazkem sečení trávy a údržby pronajatého 
pozemku.

5) Přijetí úvěru na předfinancování projek-
tu Kompostárna Veselíčko a Pořízení zame-
tače pro obec Veselíčko
– Řešení výběrového řízení na banku se řešilo v rám-
ci úvěru na 3 jiné projekty. Vybíralo se z 5 nabídek. 
Osvědčila se KB Přerov, kde obec dlouhodobě vede 
běžný účet. Zastupitelům byla zaslána elektronicky 
nabídka KB Přerov. Přesná částka bude známa po 
výsledcích výběrového řízení.
– Projekt A) Fyzické řešení 2015.
– Projekt B) Fyzické řešení musí být dle výsledků vý-
zvy v roce 2014. Výsledky zveřejnil OPŽP 5. 8. 2014.

8) Vyhlášení výběrového řízení na realizaci 
projektu Pořízení zametače pro obec Vese-
líčko a jmenování výběrové komise – zakáz-
ka malého rozsahu (dodávka)
Viz podklad pro VŘ. Zaslán členům ZOV 1. 8. elek-
tronicky, ve druhé vlně. VK navržena jako pracovní 
skupina odsouhlasená v červnu 2014. Zástupce 
zadavatele firma IWWAL consulting, s.r.o.
8A) ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 
realizaci projektu Pořízení zametače pro obec Ve-
selíčko – zakázka malého rozsahu (dodávka) dle 
přílohy zadávací dokumentace
8B) ZOV schvaluje jmenování výběrové komise pro 
řešení výběrového řízení na realizaci projektu Poří-
zení zametače pro obec Veselíčko ve složení: Šulák, 
Gogela, Giblová, Suchánek, Pospíšil.

9) Informace z jednání Kontrolního výboru
24. 7. 2014 se uskutečnilo jednání kontrolního vý-
boru, přítomni členové kontrolního výboru (nepří-
tomen L. Pospíšil) a pozvaní hosté – starosta a mís-
tostarosta obce. Doporučení z jednání kontrolního 
výboru:
A) Stav pronájmu Hospody Na kovárně – zpoždění 
plateb. Doporučení KV ZOV zajistit nápravu.
B) Stav nájmu bytu č. p. 7 – Doporučení KV zjistit pl-
nění podmínek nájemní smlouvy. Nájemné není hra-
zeno (3/2014). Doporučení ZOV: zaslat upozornění 
nájemci p. Zavadilové o porušení podmínek smlouvy.
C) Stav projektu Obec v zeleni, zeleň v obci, zhotovi-
tel Flora Olomouc. Akce potrvá do 11/2014. Na pod-
zim 2014 proběhne II. fáze kácení a výsadby. Dopo-
ručená následná kontrola výsadby – květen 2015.
D) Stav silnice (hřbitov – Tupec) III/43619 – nerov-
nost vozovky, diskuse. Doporučení KV označit vozov-
ku „nerovnost vozovky“ do doby opravy silnice. Dá-
le provedení opravy vozovky před zahájením objížď-
ky 9/2014 přes obec (výstavba kruhového objezdu 
„Horecko“) investorem stavby. Případné nerovnosti 
po ukončení objížďky provede obec. Doporučení KV: 
provést úpravu rizikových míst – cesta na Pastvisko.
E) Stav rekonstrukce zasedací místnosti OÚ. Dopo-
ručení KV: provést odstranění závad, sestavit pra-
vidla pronájmu.
F) Rekonstrukce v MŠV. Doporučení KV: předložit 
smlouvy se zhotoviteli na ZOV 9/2014. 
Viz podrobněji zápis KV.

9A) ZOV bere na vědomí informace z kontrolního 
výboru.

10) Žádosti o koupi a směny části pozemků.
10A) ZOV schvaluje záměr Jankových na koupi čás-
ti pozemku parc. č. 1340. (Vicinov)
10B) ZOV bere na vědomí žádost p. Tydlačky o od-
koupení pozemku parc. č. 1208. ZOV doporučuje vy-
zvat p. Tydlačku k upřesnění požadavků k odkupu po-
zemku 1208. Je nutná úprava okolí, tak, aby byl zajiš-
těn přístup majitelů okolních pozemků. (Vicinov)
10C) ZOV schvaluje záměr p. Sedlaříka směnit část 
pozemku parc. č. 695/1 výměnou za část obecního 
pozemku parc. č. 695/9.

11) Různé
– Dotaz p. Muchové na řešení problému s kanali-
zací a vypouštěním odpadních vod přes pozemky 
parc. č. 945/8 a 950/8. Žadatelka se musí obrátit 
na správce toku (Lesy ČR), doporučena jsou i jed-
nání s vlastníky dotčených budov. Upozornění na 
schválení napojení kanalizace na vodoteč SÚ.
– P. Suchánek navrhl, v souvislosti s blížící se vý-
stavnou dálnice, jednat o odklonění dopravy 12 t 
(mimo obec Veselíčko) s obcí Dolní Újezd a dále se 
informovat o řešení obdobné situace v Radslavi-
cích. Starosta nabídl možnost provést šetření o do-
pravním zatížení – průjezdu aut obcí před zaháje-
ním objížďky (rondel Horecko) a v jejím průběhu.
11A) ZOV pověřuje starostu obce podat žádost na 
stavební úřad o prověření situace napojení kanali-
zace na vodoteč v majetku Lesů ČR.
11B) ZOV pověřuje starostu a místostarostu jedná-
ním o omezení vjezdu aut s tonáží 12 tun mimo zá-
sobování do obce.

ZOV ukončeno ve 20.44 hodin.

Pád stromu po bouřce na cestě od kovárny na Pastvisko
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ZOV 9/2014 (3. 9. 2014)

1) Schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu
Starosta informoval, že do bodu 3) bude zařazena 
také informace o rekapitulaci plnění Plánu obnovy 
a rozvoje obce 2010–2014.
1A) ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Giblovou a ověřo-
vateli zápisu J. Lehnerta a J. Gogelu.

2) Kontrola usnesení

– PORV MMR: ŠDK – řeší se, MŠV hotovo; nyní 
se dodělává klubovna a dílna na OÚ, Rozhodnu-
tí z MMR přijde do 19. 9. dle dopisu
– MŠV: předána kotelna, kuchyň – drobné úpra-
vy se pořeší zima/jaro 2015, případný nákup prů-
myslové myčky (jaro 2015)
– OPŽP zametač – informace o zásobníku pro-
jektů, žádost o vyjmutí ze ZP
– MK – oficiálně přišlo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace – sv. Florian
– OPŽP – přijde návrh smlouvy se SFŽP na OvZ/
ZvO

Přehled usnesení:
ZOV Bod Usnesení (zkráceno) Plnění
9/2011 11B) Převedení zámeckého kopce Řešit znovu po volbách
6/2012 12) Výsadba stromů v lokalitě nad Tupcem na Staměřice V návaznosti na dálnici D1
9/2012 4B) Údržba/vykácení stromů s organizací Okresního výboru čes-

kého svazu bojovníků za svobodu v Přerově
Dořeší se v souvislosti se 
smlouvou o pronájmu

10/2012 14) Pronájem objekt v Tupci č. p. 6 Vyhlášeno
3/2013 10F) Umístění kamer na přístupových cestách do obce Dílčí realizace. Zbývají 2.
6/2013 9) Pořízení vozu IVECO MAGIRUS od HZS OK Nepodpořeno. Návrh zrušit.
7/2013 9) Projekt nového chodníku kolem kovárny Stavební řízení probíhá.

Možnost dotace ze SFDI.
8/2013 Vypouštění odpadních vod přes pozemky 945/8 a 950/8. Viz 8/2014–11A)
9/2013 11A) Návrh Obce Osek nad Bečvou na provozování kanalizace Dle návrhu studie
9/2013 11B) Řešit komplexně odkanalizování obce VODAM – studie
9/2013 13B) Řešení dopravního značení v obci (omezení vjezdu do ob-

ce – dodatková tabulka „Mimo BUS a zásobování“).
Pasport. Oslovení PČR.
Hledá se termín.

4/2014 7) Bezúplatný převod komunikace č. 397 v k. ú. Veselíčko – 
účelová cesta mezi Osekem a D. Újezdem.

Žádost o převod.

4/2014 11) Marketingový průzkum na nová okna na bytovém domě č. 7. Zatím nebyl vyhlášen.
5/2014 8) Řešení sociálního bydlení v obci pro seniory Hledá se lokalita.
7/2014 Jmenování ředitele/ředitelky na jednání ZOV 3. září 2014 Viz samostatný bod.
7/2014 5B) Dopis nejrůznějším institucím a organizacím na podporu 

ochrany životního prostředí ve Veselíčku
Sběr podkladů.
Jednání s právníkem.
Viz nové podklady.

2A) ZOV schvaluje zrušení bodu 9 z jednání ZOV 
6/2013 – pořízení vozu IVECO MAGIRUS od HZS 
OK.
2B) ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení.

3) Informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva
3A – Projekty
– PRV/LEADER: Muzeum Záhoří (MuZa) – ozná-
mení o schválení platby, proplaceno

– Výzva MŠMT k podání dotací na rozšíření 
kapacit MŠ, není relevantní, nešlo by řešit jen 
rozšíření šaten dětí, což by bylo vhodné, ale 
musela by se navýšit kapacita, např. další tří-
da apod.
Dokumentace:
– VODAM (studie vodovod, kanalizace),
– IDOP (cyklostezky – geometrické zaměření, 
chodník na Podvesní louce)

– Printes Atelier (oslovena firma na mykologický 
průzkum krovu a stropů)
– IDOP (kanalizace u školky)
3B – Aktivity a informace:
– Další řešení problému záměru rozšíření a ob-
novení těžby v kamenolomu, informace právní-
ka, další schůzka 10. 9. 2014
– Proběhla elektronická aukce na energie ve 
spolupráci s firmou Enterplex a v koalici s dal-
ší obcemi. Oficiální výsledky písemně ještě ne-
jsou.
– Řešení objížďky Horecko s KÚOK a ŘSD. Infor-
mace na webu.
– Komunálních voleb se zúčastní 5 stran, voleb 
do Senátu 5 kandidátů
– Řešení havárie kotle na č.p. 7 Schramm, bu-
de řešena revize všech plynových zařízení v by-
tovém domě Veselíčko č.p. 7
3C – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
15. 8. Zábava SDH, pršelo
16. 8. Dobývání Moravské brány – Kulturní 
Morava, zdařilá akce, viz fotogalerie na webu
18. 8. Jednání manažerů MAS MB

18. 8. Jednání se starosty okolních obcí ke kom-
postárně, řešení odpadů v regionu, informace 
o kamenolomu, stavba dálnice apod. (účast: Ve-
selíčko, Osek, D. Újezd, Radvanice, Grymov, Týn, 
Jezernice, 2x MAS MB)
20. a 21. 8. Uskutečnilo se měření intenzity do-
pravy na příjezdech do obce
23. 8. Dožínky MAS MB v Jezernici – povedená 
akce
25. 8. Jednání k PMOS, Olomouc
25. 8. Jednání s ŘSD o opravě cesty kolem hřbi-
tova (návaznost na objížďku Horecko)
26. 8. Rozloučení s ředitelkou v MŠV
26. 8. Rada MAS MB – doporučení schválení 
integrované strategie (rozesláno ZOV)
27. 8. Výběrová komise na ředitele/ku MŠV – 
viz samostatný bod
27. – 30. 8. Země živitelka – prezentace obce, 
MAS MB, semináře apod.
30. 8. Loučení s prázdninami (SDH) – povedená 
akce
1. 9. Zahájení školního roku, pozvánka Osek n. B., 
starosta nemohl, jiná škola

Poslední úpravy místnosti komunitní školy. Nyní už slouží a konala se zde řada akcí místních i regionálních.
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2. 9. Jednání o řešení odpadů v regionu – MAS 
MB a AVELI, LnB
2. 9. VŘ na 3 akce z OPŽP – viz samostatný bod
3. 9. ZOV
3D – Plánované akce:
4. 9. Studijní cesta MRL (Moravská Třebová)
5. 9. Zábava TJ Sokol (Artemis)
7. 9. Hody Pavlovice u P.
8. 9. Předání vedení v MŠV
8. 9., 15.00 Jednání na Pozemkovém úřadu – 
JPÚ Veselíčko
9. 9. 17.00, Pavlovice – VH MAS MB – schvalo-
vání ISRÚ – části SCLLD 2014–2020, schvalo-
vání změny stanov s ohledem na standardy 
MAS stanovené MZe
10. 9. Jednání ke kamenolomu s právníkem,
12. 9. Zájezd Klubu důchodců na Bouzovsko
12. 9. Pozvánka na slavnostní zasedání MR Zá-
hoří-Helfštýn, 15. let založení, Soběchleby
12. 9. Uzávěrka VN
14. 9. Hody Osek n. B.
15. 9. Jednání k řešení nakládání s odpady – 
PMOS, LnB
15. 9. Film ČT ART
16. 9. Pracovní setkání zástupců mikroregionů 
Olomouckého kraje, Loštice
17. 9. Audit MRL v LnB
18. 9. Rada MAS MB
19. 9., 19.00 a 20.00 – Promítání filmu ze Se-
tkání rodáků a oslav 100 let SDH – KŠV
20. 9. Dětský bazárek, KDT
23. 9. Seminář „Sociální firmy… nový fenomén 
v oblasti podnikání
24. 9. Výměna knih v knihovně
24. 9. 10.00, Jednání starostů ORP LnB
27. 9. Nohejbalový turnaj L. Pokorného, Sokol-
ská zahrada
27. 9. Svoz nebezpečných odpadů, 8.30 – 9.15
1. 10. ZOV
4. 10. Hodová veselice v KDT
5. 10. Hody v Tupci
7. 10. SPOV ČR, Praha
10. – 11. 10. Komunální a senátní volby
16. 10. Rada MAS MB, LnB
18. a 19. 10. Hubertova jízda, RMV
14. 11. Setkání důchodců v KDT

3E) Rekapitulace plnění Plánu obnovy a rozvo-
je obce 2010–2014:
Starosta předložil písemně přehled plnění POROV. 
(Viz samostatná příloha)
3A) ZOV bere na vědomí informace starosty o ak-
tivitách od posledního jednání ZOV a informace 
o plnění Plánu obnovy a rozvoje obce 2010–2014 
(viz příloha).

4) Souhlas s bezúplatným převodem nebo 
prodejem garáží z ÚZSVm na Obec Veselíčko
Žádost na ÚZSVM. O převod se žádalo, uskutečni-
la se jednání, ale je potřeba doložit usnesení ZOV.
4A) ZOV schvaluje žádost o bezúplatný převod ga-
ráží z ÚZSVM na Obec Veselíčko.
4B) ZOV schvaluje žádost o případný prodej garáží 
z ÚZSVM na Obec Veselíčko.

5) Schválení prodeje pozemků p. č. 1208
a 1340 ve Vicinově dle záměru obce
Žádost pp. Jankových a V. Caletky.
5) ZOV schvaluje prodej částí pozemků p. č. 1208 
a 1340 v k. ú. Veselíčko vytyčených dle geometric-
kého zaměření v záměru obce na Tomáše a Šárku 
Jankovy (512 m2) a Viktora Caletku (91 m2) za na-
vrženou cenu. 

6) Rozpočtové opatření 3/2014
Viz příloha
Příjmy 514.000 Kč – např. limitka MMR 400.000 Kč, 
EKOKOM 50.000 Kč aj.
Výdaje: 514.000 Kč – např.
+ 550.000 MŠV,
+ 465.000 činnost místní správy – komunitní škola,
+ 400.000 péče o vzhled obce – veřejné prostran-
ství u hasičárny, náves u Floriana
+ 300.000 oslavy rodáků, hasičů, akce a propagace
+ 195.000 oprava cesty Hučín, Podlesný u obecního 
úřadu
– 297.000 Kultura (plánované opravy KDT – WC, 
dveře)
– 864.476 (z částky na plánovaný chodník u kovár-
ny – celkem bylo 1.290.000)
– 295.000 plánovaná údržba a opravy silnic
6) ZOV schvaluje rozpočtové opatření 3/2014 dle 
přílohy.

7) Vyhodnocení výběrových řízení
a) Kompostárna Veselíčko – technika;
b) Kompostárna Veselíčko – stavba;
c) Pořízení zametače pro obec Veselíčko
Výběrová komise v počtu 5 členů za přítomnosti 
organizátorů výběrových řízení IWWAL Consulting, 
M. Zábranského a zástupce 1 firmy na otevírání obá-
lek se sešla 2. 9. od 16.30 hodin.
A) Osloveno 5 firem, přihlásily se 3 firmy, 1 navíc. 
2 měly kompletní nabídku. I když bylo VŘ platné, 
VK konstatovala, že to byl příliš malý výběr k po-
souzení nabídek. Výběrová komise doporučuje vý-
běrové řízení neschválit a vyhlásit VŘ znovu.
B) Osloveno 5 firem, přihlásily se 4 firmy. Nabídky 
nebyly administrativně kompletní, a tudíž nemohly 
být posouzeny ve výběrovém řízení. Ceny byly vyš-
ší oproti výkazu výměr a cenám z roku 2012, kdy 
byl projekt podáván. Výběrová komise doporučuje 
vyhlásit výběrové řízení znovu.
C) Osloveno 5 firem. Přihlásily se 2 firmy. Výběrová 
komise doporučuje výběrové řízení neschválit, ne-
boť nabídkové ceny byly výrazně vyšší než předpo-
kládaná cena v rámci dotace. VK doporučuje vyhlá-
sit VŘ znovu s oslovením ještě většího spektra firem.
Výběrová komise navrhuje všechna tři výběrová říze-
ní vyhlásit znovu a to 5. 9. 2014 s termínem uzávěr-
ky 22. 9. 2014. Výběrová komise se sejde od 18 ho-
din. Výzva i zadávací dokumentace budou jen časo-
vě aktualizovaná. Změní se jen příloha č. 1, tj. slepý 
rozpočet.
7A) ZOV neschvaluje výsledky výběrového řízení 
„Kompostárna Veselíčko – technika“.
7B) ZOV bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení 
„Kompostárna Veselíčko – stavba“.
7C) ZOV neschvaluje výsledky výběrového řízení 

„Pořízení zametače pro obec Veselíčko“.
7D) ZOV schvaluje vyhlášení nového výběrového 
řízení „Kompostárna Veselíčko – technika“ s aktu-
alizovanými parametry techniky.
7E) ZOV schvaluje vyhlášení nového výběrového ří-
zení „Kompostárna Veselíčko – stavba“ s aktuali-
zovaným slepým rozpočtem.
7F) ZOV schvaluje vyhlášení nového výběrového ří-
zení „Pořízení zametače pro obec Veselíčko“ s aktu-
alizovanými parametry techniky, které budou odpo-
vídat výši schválené dotace.
7G) ZOV schvaluje výběrovou komisi na 3 výběro-
vá řízení ve složení: Šulák, Gogela, Pospíšil, Moty-
ka, Suchánek.

8) Schválení ředitele/ředitelky mateřské ško-
ly Veselíčko dle výsledků konkursu
Starosta informoval členy ZOV o průběhu konkurz-
ního řízení. Navržení členové konkursní komise: 
p. Šulák, p. Motyka, p. Zapletálková (MŠ Líšná), 
p. Pytlíčková (ČŠI), p. Nováková (KÚOK) a p. Mucho-
vá (MŠ Veselíčko). Výběrové řízení bylo vyhlášeno 
4. července a termín podávání přihlášek byl 13. 8. 
Informace byla zveřejněna na webu obce, úřední 
desce a 2x2 inzeráty v MF DNES a Přerovském De-
níku. Přihlásili se 4 zájemci. Ve dvou kolech 13. 8. 
a 27. 8. se uskutečnilo jednání konkursní komise.
P. Motyka doplnil, že jednání konkurzního řízení 
bylo v souladu s vyhláškou č. 54 MŠMT o náleži-
tostech konkursního řízení a konkursních komisí.
V prvním kole členové komise hlasovali o vhodnos-
ti/nevhodnosti kandidátů. Do druhého kola byly 
navrženy dvě kandidátky 6 hlasů pro L. Pazderovou 
a 3 hlasy pro p. S. Vondrákovou. L. Pazderová zís-
kala ve 2. kole hlasování všech 6 hlasů na 1. místě. 

Jižní zeď ve francouzské zahradě se stále více naklání. Nyní je podepřena a dokončuje se projekt na její obnovu.
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Konkurzní komise navrhla na pozici ředitelky Mgr. 
et. Mgr. Lucii Pazderovou.
Po schválení ZOV dle výsledků konkursního řízení 
do pozice ředitelky Mateřské školy Veselíčko sta-
rosta oznámil, že bude p. Pazderovou jmenovat 
do funkce ředitelky a současně dojde k odvolání 
z funkce ředitelky MŠ Veselíčko p. Mgr. St. Čočkové. 
V pondělí 8. 9. 2014 se uskuteční uvedení do funk-
ce v MŠ Veselíčko.
Paní Muchová doplnila, že opravdu nejlepším kandi-
dátem na zvolení ředitelky byla jmenovaná L. Pazde-
rová a tímto ji poblahopřála jménem všech zaměst-
nanců Mateřské školy Veselíčko.
8) ZOV schvaluje dle výsledků konkursního řízení 
do pozice ředitelky Mateřské školy Veselíčko Mgr. 
et. Mgr. Lucii Pazderovou a pověřuje starostu jme-
novat jí do funkce a odvolat z funkce Mgr. Stanisla-
vu Čočkovou.

9) Informace o Integrované strategii rozvo-
je území mAS moravská brána 2014–2020
Podklad předložen zastupitelům elektronicky. Infor-
mace o přípravě strategie se uskutečnily v průběhu 
roku. Starosta podrobně informoval členy ZOV o do-
kumentu Integrované strategii rozvoje území MAS 
Moravská brána 2014–2020. Strategie rozeslána čle-
nům ZOV. 9. 9. se uskuteční valná hromada MAS MB.
9) ZOV se seznámilo s dokumentem a bere na vě-
domí Integrovanou strategii rozvoje území MAS 
Moravská brána na období 2014–2020 „Společně 
v pohybu“.

10) Různé
– Příspěvek na činnost ČZS. Žádost Českého za-
hrádkářského svazu o změnu účelu příspěvku.
– Záměr p. Sedlaříka – směna části pozemku par. č. 
695/1 v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou za část 
pozemku v majetku obce Veselíčko č. 695/9 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. P. Sedlařík předložil 
podrobný nákres směny. Nutné vyhlásit záměr. 
– Diskuze. Paní Muchová se dotázala, proč není ja-
ko členka petičního výboru akce proti obnovení těž-
by v kamenolomu zvaná k jednáním ve věci kame-
nolomu. Starosta uvedl, že se jednalo o pracovní po-
rady s právníkem a výsledný postoj obce bude 
sdělen na veřejném jednání, nicméně na další pří-
pravnou schůzku týkající se kamenolomu bude při-

zvaná, tj. nejbližší je 10. 9. V dopoledních hodinách.
– Informace z Mateřské školy. Dále chtěla paní 
Muchová zveřejnit důvod rezignace z funkce ředi-
telky MŠ Veselíčko paní St. Čočkové. Jmenovaná 
podala rezignaci z důvodu podané stížnosti, niko-
liv, jak se údajně po obci šíří, že z důvodu „nehar-
monie“ v kolektivu MŠ Veselíčko. Starosta uvedl, 
že o celé věci je podrobný a dostatečný záznam 
v zápise z jednání ZOV v červenci a ten bude také 
otištěn ve Veselíčských novinkách.
Dále podala p. Muchová dotaz, jakým způsobem 
jsou vedeny ústní stížnosti a proč nebyly řešeny ústní 
stížnosti podané panem Zaorálkem. Starosta uvedl, 
že jeden ústní názor je jeden názor a že situaci ihned 
řešil po podání písemné stížnosti. Paní D. Giblová 
zmínila, že o každé stížnosti se musí uvést záznam.
10A) ZOV schvaluje změnu účelu příspěvku pro 
Český zahrádkářský svaz ve Veselíčku.
10B) ZOV schvaluje vyhlášení záměru směnit poze-
mek v majetku obce Veselíčko č. 695/9 v k.ú. Vese-
líčko u Lipníka nad Bečvou za část pozemku č. 695/1 
v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 
10C) ZOV bere na vědomí informace paní Muchové.

ZOV ukončeno v 19.35 hodin.

Zprovoznění kašny v parku

Priorita / Opatření Plnění (většinově)
Většinově ANO
Částečně plněno, 
potřeba řešit
Ne

Priorita 1: Péče o majetek obce a zlepšování vzhledu vesnice

A) Budovy

1.1. Údržba a obnova budovy obecního úřadu x
1.1.1. Zajištění zázemí pro zlepšení služeb obce
a obecního úřadu

Ano (modernizace OÚ – malá 
zasedací místnost OÚ, nábytek OÚ, 
komunitní škola)

1.1.2. Zajištění a rozšíření zázemí pro činnost místních 
spolků a komisí (klubovna, herna)

Ano (herna, větší klubovna, opravená 
dílna)

1.1.3. Zajištění zázemí pro služby
(ordinace lékařů, kadeřnictví)

Obnova, funguje

1.2. Údržba a obnova budovy mateřské školy X
1.2.1. Nákup a obnova vnitřního vybavení Ano, postupně
1.2.2. Oprava objektu (střecha, kotelna, podlahy) Ano – podlahy, třída, kotelna, kuchyň

Ne – střecha, šatny
1.3. Údržba a obnova kulturního domu v Tupci X

1.3.1. Obnova budovy KD (např. okna, dveře) Ne
1.3.2. Obnova a zlepšování vnitřního zázemí a služeb v KD Ano (kuchyň, výčep)
1.3.3. Zajištění energetických úspor při provozu KD Ano (burza energií)

1.4. Údržba a obnova technického zázemí v majetku obce 
(garáže, stodoly, sběrna, zahradní domek)

Údržba

1.5. Údržba a obnova budovy hasičské zbrojnice a zázemí pro 
Jednotku SDH

Ano, obnova zbrojnice

1.6. Údržba a obnova objektu knihovny Ano, střecha, internet aj.
Ne – celkově špatné prostory

1.7. Údržba a obnova objektu obecních bytů (V7) Ano, jen nově pronajímaných dle 
havarijních situací

1.8. Údržba a obnova objektu hospody U kovárny V42 Ano, pronájem hospody, vznik Muzea 
Záhoří.
Je potřeba další rekonstrukce střechy 
aj.

1.9. Údržba a obnova dalších objektů obce k pronájmu 
(prodejna Tupec 6)

Ano, oprava k nabídce pronájmu

1.10. Elektronická evidence obecních a veřejných budov Ano

Přehled plnění hlavních aktivit dle Plánu obnovy 
a rozvoje obce Veselíčko (POROV) 2010–2014:
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B) Infrastruktura
1.11. Údržba a obnova chodníků, silnic a cest v majetku obce X

1.11.1. Rekonstrukce polní silnice Tupec – Osek Ne
1.11.2. Rekonstrukce chodníků v Tupci – od zastávky dolů Ne, podán projekt
1.11.3. Rekonstrukce chodníku od MŠ do Tupce Ne, podán projekt
1.11.4. Rekonstrukce cesty Za pastviskem Ne
1.11.5. Rekonstrukce cesty Na podvesní louce Ne, nově se staví
1.11.6. Rekonstrukce cesty Za humnama Ne
1.11.7. Rekonstrukce cesty na Svrčov Ne
1.11.8. Nový chodník U kovárny Ne, návazné chodníky
1.11.9. Nový chodník Na Podvesní louce Ano, chystá se PD
1.11.10. Elektronická pasportizace místních komunikací Ano, je i na webu
1.11.11. Drobné opravy a zlepšování stavu obecních 
komunikací

Ano, dle možností, postupně řešeno 
dle přihlášení obyvatel

1.12. Údržba a obnova kanalizace včetně jejího rozšíření (Tupec) Ne, jen nová PD na napojení MŠ
1.13. Údržba a obnova veřejného osvětlení a rozhlasu Ano, nová ústředna.

Obnova VO zatím není nutná.
Rozhlas není ideální slyšitelnost.

1.14. Zlepšování veřejných prostranství v obci X
1.14.1. Nová úprava veřejného prostranství U kovárny Ano
1.14.2. Obnova míst u kontejnerů na odpad Ano
1.14.3. Revitalizace prostranství k zámku (Rajčula) Ano, částečně, severní část u sochy 

sv. Floriana
1.15. Údržba a obnova autobusových čekáren X

1.15.1. Obnova autobusové čekárny v Tupci Ano
1.16. Údržba a obnova hřbitova a okolí Ano, částečně (zeleň před vchodem, 

urnové hroby)
1.17. Podpora akcí ke zlepšení bezpečnosti dopravy (dopravní znač-
ky) ... VP U kovárny, dopravní značky zpomalovací pruhy u MŠ

Ano, nové značky, ale záměry obnovy 
v souvislosti s chodníky apod. nejsou

1.18. Revitalizace nevzhledných a opuštěných objektů v obci Ne
1.19. Údržba polních cest a příkop u silnic
(přednostně ve vlastnictví obce)

Ano, údržba a sečení
Ne – stavebně

Priorita 2: Rozvoj života v obci

2.1. Vytvoření víceúčelového sálu pro komorní akce Ano, Komunitní škola
2.2. Zpracování nového územního plánu obce s prioritou rozšíře-
ní bydlení

Ano

2.3. Vybudování podmínek (sítí pro pozemky) k výstavbě nových 
rodinných domů – řešení možností v novém ÚP

Ne

2.4. Obnova sportovních, společenských a spolkových zařízení v obci x
2.4.1. Obnova sokolovny partnerství s TJ Ne, partnerství v projektu, který nebyl 

podpořen
2.4.2. Obnova klubovny hasičské zbrojnice Ano
2.4.3. Obnova myslivny Ne, jen vlastní údržba
2.4.4. Obnova sportovního areálu – sokolská zahrada Ne, vlastník zatím nemá zájem o cel-

kovou revitalizaci prostoru

2.5. Vytvoření nového zázemí pro volnočasové aktivity x
2.5.1. Zázemí u přehrady Lukavec Ne, bude řešeno v rámci HNS
2.5.2. Lesní hřiště u kapličky Neřešeno
2.5.3. Zázemí u napoleonského památníku
(zastřešený altán – turisté, Silvestr)

Neřešeno

2.5.4. Zázemí u skaly Neřešeno. Jen územní plán. Hledání 
využití

2.6. Grantový program pro místní spolky a instituce
(podpora tradičních i nových akcí)

Ano

2.7. Vytvoření programu a zajištění nabídky pro „páteční školu“ 
a komunitní školu

Konzultace ano.
Příprava projektů a aktivit

Priorita 3: Péče o krajinu a životní prostředí

3.1. Rekonstrukce a obnova zámeckého parku a francouzské 
zahrady

3.1.1. Rekonstrukce zeleně v zámeckém parku Ano
3.1.2. Řešení havarijního stavu ohradní kamenné zdi 
v parku

Ano. Je třeba řešit také východní 
část

3.1.2. Péče o kamenné památky v parku – kašny, bazén, 
schodiště

Ano

3.1.3. Nasvětlení zámku a chodníku zámeckým parkem Je připraven projekt
3.1.4. Zaokruhování cesty parkem (včetně odvodnění) Jsou připraveny projekty, podány 

žádosti o dotaci
3.1.5. Výstavba nových prvků (gloriet) Ne. V rámci projektu 

a návaznosti na dotaci
3.1.6. Obnova stromů, zeleně a péče o zeleň (zahradník, 
sečení trávy)

Ano

3.2. Získání lesů do majetku obce a péče o lesní pozemky Ne, žádost podána 
o část pozemku. Potřeba aktualizace

3.3. Hospodárné nakládání s odpady X
3.3.1. Třídění odpadu Ano
3.3.2. Vybudování kompostárny Ano. Aktuální řešení projektu
3.3.3. Vybudování sběrného dvora Zatím neřešeno. Plán v rámci 

systému MAS MB
3.4. Péče o zeleň v obci X

3.4.1. Péče a konzervace významných stromů obce Neřešeno
3.4.2. Péče o stromy a zeleň v intravilánu Ano, projekt OvZ/ZvO
3.4.3. Obnova zeleně a výsadby stromů v extravilánu obce Ano, projekt OvZ/ZvO

3.5. Obnova vodních ploch X
3.5.1. Revitalizace říčního systému – Lukavec II. Neřešeno
3.5.2. Vybudování vodní plochy pod obcí pro rekreaci 
a rybolov

Neřešeno. Existuje studie rybníků 
Salajka a Chýlec

DOPLNIT 3.6. Péče o čistotu ovzduší
3.6.1. Iniciativa proti obnově těžby v kamenolomu
3.6.2. Pořízení techniky ke zlepšení kvality ovzduší
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Priorita 4: Oživení kulturního dědictví obce

4.1. Obnova zámecké kaple (ve spolupráci s DDŠ) Ne. Konzultovány nabídky spolupráce
4.2. Vytvoření Muzea Záhoří se stálou expozicí Ano. Expozici je potřeba posilovat
4.3. Péče o památník napoleonských válek Ano, obnova k 110. výročí
4.4. Údržba a obnova kaplí v obci
(kaplička nad obcí, Vicinov, Tupec)

Ano, částečně

4.5. Údržba a obnova drobných sakrálních památek v obci
(sochy a kříže)

Ano, postupně

4.6. Podpora lidových tradic obce Veselíčko a oblasti Záhoří ... 
podpora Záhoří, o.s., CD, kroje

Ano

Priorita 5: Rozvoj turistiky a cestovního ruchu

5.1. Vytvoření naučných tras a stezek místních kulturních 
a přírodních památek

Ano. Projekt HNS připraven

5.2. Vytvoření sítě cyklotras v okolí obce v návaznosti na 
regionální tratě ... nová mapa MRL reklama v publikacích

Ano

5.3. Vytvoření cyklostezek (do Oseka a do Dolního Újezda) Ne. Schválena příprava projektových 
dokumentací

5.4. Propagace obce a jejich turistických zajímavostí
(letáky, publikace) 

Ano (v rámci MuZa, MRL)

5.5. Podpora jezdeckého areálu (Ranč Mustang Veselíčko) Ano

Priorita 6: Zlepšování služeb obecní samosprávy a spolupráce v regionu

6.1. Profesionální a vstřícný přístup pracovníků obce Ano
6.2. Zajištění pracovních skupin (projektových týmů), výborů 
a komisí a jejich vzdělávání

Ano, dle okolností dostatečně

6.3. Elektronická komunikace s občany (Czech Point) Probíhá
6.4. Zajištění a zlepšování informovanosti (web, zpravodaj, 
obecní rozhlas, e-mailové zprávy apod.) ... nově web, VN barva 
aktualizace webu

Ano

6.5. Podpora jednotky SDH Ano
DOPLNIT – 6.6. Modernizace technického parku obce
6.6. Rozvoj spolupráce obcí v DSO mikroregionu Lipensko Ano. Cca 6 projektů.

Nyní se řeší PMOS
6.7. Oživení a zajištění rozvoje spolupráce v MAS ... příprava 
strategie 2014–2020

Ano

Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko, 3. 9. 2014

Přehled některých stavebních akcí 2010–2014

Rekonstrukce kašny, bazénu, schodišť Obnova jižní zdi v zámeckém parku

Rekonstrukce veřejného prostranství U kovárny Nové Muzeum Záhoří

Obnova hasičské zbrojnice

Nová zastávka a obnova kaple sv. Františka v TupciObnova památek (sv. Alois)

Nové veřejné osvětlení na Podvesní louce



STRANA 34 ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE STRANA 35

Zastupitelstvo města Přerova na jednání 16. 6. 
2014 neodsouhlasilo záměr pronajmout lesní po-
zemky pro Kamenolomy ČR, které chtěly v kameno-
lomu ve Veselíčku obnovit a rozšířit těžbu. Po dlou-
hé diskusi, kdy vystoupili zástupci Kamenolomů ČR 
i Obce Veselíčko nakonec „pro“ záměr hlasovalo 
jen 10 přerovských zastupitelů, proti jich bylo 16 
a 6 se zdrželo hlasování. (Výsledky hlasování podle 
jednotlivých jmen najdete v příloze.) Jednání se zú-
častnilo i několik obyvatel naší obce, kterým děku-

Jednání občanů 2. července

Obci Veselíčko se podařilo zamezit rozšíření
těžby v kamenolomu. Lidé podepisovali petice

Petiční výbor iniciativ Občané a přátelé Veselíčka 
proti obnovení těžby v kamenolomu a za čisté život-
ní prostředí uspořádal také veřejné projednání situa-
ce kolem záměru Kamenolomů ČR na rozšíření a ob-
novy těžby ve Veselíčku „Jak to bude s kamenolo-
mem? Obnoví se těžba 150 metrů od našich domů?“ 
ve středu 2. července od 18 hodin v Komunitní škole.

Během prázdnin jsme zjišťovali podrobnosti ko-
lem historie kamenolomu a povolení těžby a získá-
vali jsme dokumenty a podklady. Na přelomu září 
a října podnikneme několik kroků a obrátíme se na 
různé instituce. TSu

jeme. Ohlasy v médiích najdete v příloze „Lidé pro-
testují proti těžbě“. Stanovisko obce Veselíčko a dal-
ší podklady k jednání najdete rovněž v přílohách 
(nebo v bodě 3.1.5. zde: http://www.prerov.eu/cs/
samosprava/zastupitelstvo-mesta-zm/predlohy-k-
-zasedani-zm/predlohy-k-zm-16-06-2014.html

Během sjezdu rodáků a následující týdny, moh-
li lidé podepsat petice Občané a přátelé Veselíč-
ka proti obnovení těžby v kamenolomu a Občané 
a přátelé Veselíčka za čisté životní prostředí. Přesto-
že se nám podařilo přesvědčit zastupitelstvo měs-
ta Přerova, které v červnu neschválilo záměr Ka-
menolomů ČR rozšířit těžbu na zámeckém kopci 
o dalších kus Zámeckého kopce, kamenolomy pro-
hlásily, že chtějí obnovit těžbu ve stávajícím lomu. 
Jejich povolení je staré již před rokem 1989 a po-
dle názoru petičního výboru již neodpovídá pore-
volučním zákonům o ochraně životního prostředí. 
Petiční archy byly k dispozici k podpisu v Mateřské 
škole, v Muzeu Záhoří a na Obecním úřadě.

Více informací:
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/pre-

rov-odmitl-tezbu-kamene-pro-dalnici-kvuli-klidu-
-a-prirode-20140617.html

http://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/
Zastupitele-dali-prednost-prirode-ve-Veselicku-
-se-kamen-pro-dalnici-tezit-nebude-14420

http://olomouc.idnes.cz/prerov-odmitl-obnove-
ni-kamenolomu-ve-veselicku-fti-/olomouc-zpravy.
aspx?c=A140621_2075983_olomouc-zpravy_tas
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Co je důležitější? Ochránit malebnou přírodu 
ve Veselíčku a klid zdejších obyvatel, nebo těžba 
kamene pro stavbu dálnice z Lipníku do Přerova?

Zastupitelé dali na svém pondělním zasedání 
jasně najevo, že je pro ně ochrana přírody na prv-
ním místě a zamítli návrh firmy, jež chtěla na po-
zemcích města ve velkém těžit kámen.

Obyvatelé Veselíčka kvůli obavám ze zhoršení 
životních podmínek zvažovali, že sepíšou petici.

6 MILIOnů TUn KAMEnE

O nájem pozemků ve Veselíčku, které jsou v ma-
jetku města Přerov, za účelem těžby kamene, po-
žádala společnost Kamenolomy ČR. Důvody jsou 
podle zástupců firmy prozaické – lom ve Veselíčku 
je kvůli své vzdálenosti od Lipníku nad Bečvou 
ideální.

„Navštívili nás projektanti a chtěli zjistit, jestli 
máme na výstavbu dálnice vhodný materiál. Těžba 
v kamenolomu ve Veselíčku probíhá už teď, ale 

v menším rozsahu. Tato by byla ve větším objemu,“ 
vysvětlil důvody žádosti o rozšíření těžby na po-
zemcích města Stanislav Halámka ze společnosti 
Kamenolomy.

Podle jeho slov je ve Veselíčku vhodného mate-
riálu dost – celkem 5 milionů 938 tisíc tun.

Kvůli těžbě by ale obyvatelé obce přišli o svůj 
klid. A nejen to. Vážně by narušila unikátní příro-
du. „Jedná se o nás bez nás. Naši zastupitelé těž-
bu jednoznačně odmítli a čekali jsme stejnou kole-
gialitu i od samosprávy Přerova,“ řekl na jednání 
starosta Veselíčka Tomáš Šulák. Dobývání kamene 
může mít podle něj za následek znehodnocování 
domů místních obyvatel.

„Lidé mají ještě v živé paměti těžbu kamene 
v devadesátých letech, zvýšila by se tím prašnost 
i hlučnost v obci. S pomocí evropských financí 
jsme obnovili zámecký park a nově opravený je 
i zámek. Těžba by mohla determinovat rozvoj ob-
ce,“ soudí.

„V okolí je navíc kamenolomů více – Podhůra 
nebo Výkleky,“ dodal starosta, který přítomné v sá-
le požádal o odvahu a odmítnutí záměru.

DOVOZ ODJInUD 
= nEPříJEMnOST PRO OSTATní

Většina zastupitelů se vyjádřila proti těžbě. 
„Došlo by k poškození unikátního biotopu a roz-
sáhlé by byly škody na zámku i na domech, které 
už těžbou utrpěly v minulosti. Kvůli velkým rizikům 
a škodám nedoporučuji záměr schválit,“ řekl třeba 
zastupitel Emil Krestýn (ČSSD).

„Jako rodák ze Sobíšek si pamatuji, že kdykoliv 
byl odstřel, nebylo v tom prachu Veselíčko vidět. 
Pro záměr tedy nebudu hlasovat,“ shrnul svůj ná-
zor Břetislav Passinger z KSČM. Podle něj by měla 
těžba dopad nejen na Veselíčko, ale i na okolní ob-
ce – například Radvanice.

Někteří zastupitelé ale vyjádřili obavu z dalšího 
zpoždění výstavby dálnice. „Většina občanů chce, 
aby byla dálnice D1 hotová co nejdříve. Kdyby se 
materiál vozil odjinud, bylo by to zase nepříjemné 
pro ostatní obce,“ uvedl Čestmír Hlavinka z ČSSD.

Zastupitel Vladimír Puchalský (SpP) si to nemy-
slí. „V materiálech ministerstva dopravy jsem nikde 
nenašel, že by dostavba dálnice stála na tom, jest-
li bude lom zprovozněn nebo ne. Byl bych rád, aby-
chom se nenechali vtáhnout do konkurenčního bo-
je o kámen,“ konstatoval.

ZLOČIn nA OKOLí PřEROVA

Stejného názoru je i zastupitel a poslanec Josef 
Nekl (KSČM). „Je to zločin na okolí Přerova. Neote-
vření lomu výstavbu dálnice nijak neohrozí. Je dost 
jiných kvalitních ložisek,“ soudí.

Podle zastupitele Emila Kristýna nelze situaci 
obyvatel Veselíčka srovnávat s těžbou v kamenolo-
mu Podhůra. „Vzdálenost domů ve Veselíčku od tr-
hacího prostoru je 250 metrů. Kamenolom Podhů-
ra je vzdálený od obytné části 1,5 kilometrů a více,“ 
zmínil.

Zastupitelé nakonec záměr najmout městské po-
zemky ve Veselíčku na těžbu, nepodpořili. Pro návrh 
se vyslovilo deset přítomných, proti bylo šestnáct 
a šest se zdrželo.

Petra Poláková-Uvírová,
Přerovský deník

Přerov odmítl kamenolom pro dálnici.
Kvůli klidu a přírodě ve Veselíčku

Ohlasy v médiích



O nás bez nás – i taková slova zaznívala včera 
na zasedání zastupitelstva, když se projednávalo, 
zda se zvýší těžba v kamenolomu v obci Veselíčko. 
Na jedné straně příroda a klid obyvatel obce, na 
druhé potřeba těžby kamene pro snazší stavbu dál-
nice z Lipníka do Přerova. Zastupitelé nakonec dali 
zelenou životnímu prostředí, pozemky města tak 
společnost Kamenolomy ČR k dispozici nedostane.

Společnost Kamenolomy ČR zažádala město Pře-
rov jako vlastníka pozemku v obci Veselíčko o proná-
jem za účelem rozšíření těžebního prostoru. „Navští-
vili nás projektanti a chtěli zjistit, jestli máme na vý-
stavbu dálnice vhodný materiál. Těžba v kamenolomu 
ve Veselíčku probíhá už teď, ale v menším rozsahu, 
na námi vlastněném pozemku. Tato by znamenala 
zvýšení objemu,“ vysvětlil Stanislav Halámka ze spo-
lečnosti Kamenolomy ČR, podle jehož slov je ve Ve-
selíčku v zásobě téměř 6 milionů tun kamene, které 
by se daly použít na dostavbu dálnice.

Zastupitelé Veselíčka zvýšení objemu těžby jed-
noznačně zavrhli už v březnu. „Mám pocit, jako by 
se jednalo o nás bez nás. Doufali jsme, že jiná sa-
mospráva bude respektovat naše zájmy. Vždyť od-
střel horniny může způsobit praskání fasád, naruše-
ní domů, zvýšit prašnost a hlučnost, narušit příro-
du. Navíc v těsné blízkosti je zámecký park, který 
byl obnoven díky dotacím z EU, rovněž zámek byl 
opraven a teď toto,“ rozohnil se starosta Veselíčka 
Tomáš Šulák při hájení zájmů obyvatel obce a vy-
zval přítomné k odvaze odmítnout záměr pronájmu 
pozemku těžební společnosti.

Podle jiných by ale zvýšení objemu těžby právě 
v kamenolomu ve Veselíčku urychlilo dostavbu 
dálnice. „Vím, že by to nebylo příjemné, ale jedno-
značně chceme, aby dálnice vznikla. Ano, asi by se 
zhoršily podmínky, ale fakt je, že násypový materi-
ál nedostačuje. Kdyby se vozil odjinud, bylo by to 
nepříjemné pro více obcí,“ uvedl Čestmír Hlavinka 
(ČSSD). Většina zastupitelů však jeho obavy ne-
sdílela a spíše poukazovala na potřebu chránit pří-
rodu. „Došlo by k poškození unikátního biotopu 
a rozsáhlé by byly škody na zámku i na domech, kte-
ré už těžbou utrpěly v minulosti. Kvůli velkým rizi-

kům a škodám nedoporučuji záměr schválit,“ řekl 
například zastupitel Emil Krestýn (ČSSD). Vladimír 
Puchalský (SPP) zase uvedl: „Jsem jednoznačně pro-
ti pronájmu a zvýšení těžby. Přece si nenecháme 
území devastovat! My jsme vlastníci, měli bychom si 
ho tedy chránit.“ Podle Eleny Grambličkové je volba 
evidentní: „Měli bychom zvážit, co je pro nás priori-
tou – byznys, nebo životní prostředí?“

Navíc v okolí jsou i jiné lomy, kde by se dal ká-
men pro stavbu dálnice těžit, například Podhůra 
nebo Výkleky. „Byl by to zločin na okolí Přerova. 
Neotevření lomu výstavbu dálnice nijak neohrozí. 
Je dost jiných kvalitních ložisek,“ poznamenal Jo-
sef Nekl (KSČM) právě s ohledem na existenci dal-
ších zdrojů kamene. 

Obyvatelé Veselíčka byli připraveni sepsat i pe-
tici. K této formě protestu však není nutné sahat, 
zastupitelé totiž návrh na pronájem pozemku na-
konec zamítli, těžit se tak nebude. Zas jednou zví-
tězilo životní prostředí před obchodem. Kámen pro 
stavbu dálnice se tedy bude brát odjinud. Odkud – 
to ukáže čas.

Zuzana Doleželová, Nejlepší adresa

Proti plánům na obnovení těžby v kamenolomu 
ve Veselíčku na Přerovsku se postavili místní. Mno-
zí měli ještě v paměti škody, které těžba způsobo-
vala v osmdesátých letech. Těžařská společnost 
chtěla dodávat materiál z lomu na stavbu přerov-
ské D1. Zástupci Veselíčka proti plánu ostře vy-
stoupili a přerovští zastupitelé jim dali za pravdu. 

O možnost rozšířit těžbu v lomu požádala pře-
rovskou radnici společnost Kamenolomy ČR. Právě 
Přerovu totiž patří lesy v těsné blízkosti veselíčského 
lomu. „Chtěli schválit pronájem 55 hektarů plochy, 
o kterou by se těžební prostor rozšířil směrem k ves-
nici. Zdůvodnili to tím, že potřebují kámen na stavbu 
dálnice Přerov – Lipník n. B.,“ popsal starosta Vese-
líčka Tomáš Šulák, který se proti plánům postavil.

O návrhu se dozvěděl až letos na jaře, kdy mu 
z přerovského magistrátu přišla žádost, aby se k ně-
mu obec vyjádřila. „Nás z toho společnost Kameno-
lomy ČR úplně vynechala. Prý se nás to netýká,“ po-
dotkl Šulák.

LIDé SE BOJí POšKOZEní DOMů

Veselíčští zastupitelé tehdy nápad jednohlasně 
odmítli. Místní totiž mají s provozem lomu špatné 
zkušenosti už z 80. let minulého století, kdy zde těž-
ba kamene běžela naplno. „Kvůli otřesům při od-
střelech měla řada obyvatel obce poškozené domy. 
Poté, co provoz v lomu ustal, si své domovy opravi-
li, a teď aby se báli znovu,“ shrnul postoj obyvatel 
Veselíčka starosta. Lidé se také báli, že vedle hluku 
a prachu z lomu obnovená těžba může způsobit po-
hyb podloží a ovlivnit stav podzemní vody a v kraj-
ním případě i připravit zdejší studny o vodu.

Na stranu obyvatel Veselíčka se vzápětí přiklo-
nily také Technické služby města Přerova, které 
mají lesy v okolí lomu na starosti. „Odstraněním 
lesního porostu a následnou těžbou dojde k výraz-
nému ovlivnění podmínek v okolním porostu. To se 
projeví na hospodářském využití, vyššími náklady 
na zalesňovací práce, častějším výskytem škůdců 
a celkovém stavu lesa v okolí těžebního prostoru,“ 
zdůvodnil stanovisko technických služeb Vít Na-
vrátil z odboru lesního hospodářství.

ZASTUPITELé TěžBU ODMíTLI

Přes zamítavá stanoviska se minulý týden návrh 
přesto dostal na program přerovského zastupitel-

Zastupitelé dali přednost přírodě:
ve Veselíčku se kámen pro dálnici těžit nebude

Přerov odmítl obnovení těžby, kámen z Veselíčka na D1 nebude
stva. „Je to věc, která má výrazný dopad na životní 
prostředí, ze zákona jsme ji tedy museli podstoupit 
ke schválení zastupitelům,“ řekl předkladatel návr-
hu, přerovský radní Michal Zácha.

Na jednání se vypravili také někteří obyvatelé 
Veselíčka v čele se starostou. „Dozvěděli jsme se 
o tom pouhý den předem. Přišlo nám, že chtějí roz-
hodovat o nás bez nás, proto jsme rozhlasem vy-
hlásili, ať se naši občané jednání zúčastní, mají-li 
možnost,“ řek Šulák.

Zácha výtky odmítá a postup města hájí. „Není 
pravda, že jsme Veselíčko z jednání vynechali. Dali 
jsme obci možnost se k návrhu oficiálně vyjádřit,“ 
řekl přerovský radní. Zastupitelé nakonec návrh za-
mítli v poměru hlasů 16 ku 10. „Vypadalo to jako 
předem domluvená věc, nakonec si ale klub ČSSD, 
který je součástí koalice, vzal před hlasováním pře-
stávku a část jeho zastupitelů hlasovala proti, stejně 
tak i někteří zastupitelé ODS,“ podotkl Šulák, podle 
kterého mohla roli sehrát právě hromadná účast 
obyvatel Veselíčka.

FIRMA ARgUMEnTUJE 
POVOLEníM Z ROKU 1985

Někteří přerovští zastupitelé navíc kritizovali, 
že je celý návrh špatně připravený. „Nedozvěděl 
jsem se, jaké budou dopady těžby na životní pro-
středí a podzemní vody. Jak se bude odvážet mate-
riál, a kterých obcí se dotkne. Radvanice, kudy by 
měly těžké náklaďáky jezdit, například o ničem ne-
ví,“ sdělil zastupitel Břetislav Passinger.

Ten navíc sám pamatuje, jak těžba ve Veselíčku 
v osmdesátých letech probíhala. „Po každém od-
střelu byl celý kopec hnědý od prachu. Kromě toho 
se mi nezdá, že se společnost Kamenolomy ČR ohá-
ní povolením někdy z roku 1985. Tehdejší normy by-
ly určitě jiné než dnes,“ doplnil Passinger.

Vyjádření zástupců těžební společnosti se MF 
DNES nepodařilo získat.

Na stáří povolení k těžbě upozornil i starosta 
Veselíčka. „Bude to po poradě s právníky zřejmě 
náš další krok, zkusíme napadnout stávající povo-
lení. Současné normy už mají jiné požadavky na 
dopady na okolní prostředí,“ naznačil Šulák.

martin Pjentak, mF DNES
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Obec Veselíčko bude pokračovat v obnově památek v zámeckém parku. Usilovat chce například 
o krajskou dotaci v roce 2015 na obnovu jižní zdi ve francouzské zahradě v zámeckém parku, která je 
nyní podepřena dřevěnými trámy. Podívejte se na Události z kraje 12. 9. 2014, TV Přerov, první reportáž: 
http://www.tvprerov.cz/index.php/udalosti/rok-2014/zari/youtubegallery?galleryid=72&videoid=LuCu-
LeoRB3A#youtubegallery

Někde v okolí osady Staměřice se prý před 200 
lety objevila oživlá mrtvola, která povstala z hro-
bu. Najít přesné místo, kde se tak stalo, a objasnit 
kořeny pověsti – to je pravý úkol pro Toma Wizar-
da v pondělí 15. 9. 2014, 15:30 na ČT D/ ČT art.

Viz film: http://decko.ceskatelevize.cz/zahady-
-toma-wizarda

Veselíčko chce pokračovat v obnově památek Ve Veselíčku bude kandidovat pět stran

Záhady Toma Wizarda
z Veselíčka:
Případ mrtvého vojáka

Knihovna
V letošním roce se podílela naše knihovna na 

těchto akcích:

•  účast na akci „Přines padesátník“ – tato akce 
byla zaměřena na nákup přístrojového vybave-
ní, materiálu a neinvestiční výdaje Dětské klini-
ky FN v Olomouci.

• výstava dětských prací MŠ Veselíčko v knihovně
• „Velikonoční výstavka“ v knihovně
• sraz rodáků

V průběhu roku byl doplňován knižní fond a ve 
spolupráci s knihovnou Lipník nad Bečvou byla 
prováděna 4x ročně cirkulace knih.

Zájemci o knihovnu se mohou podívat na naše 
webové stránky: www.knihovnaveselicko.cz. LZ

Uzavření pošty Veselíčko 27. – 31. 10.
Ve dnech 27. 10. – 31. 10. 2014 bude pošta Veselíčko u Lipníka n. B. uzavřena.

OBEC A RODINA

1. Panáková Alžběta Mgr | 43 | učitelka, Veselíčko
2. Hučín Pavel Ing. | 48 | administrátor, Veselíčko
3.  Pavlica Petr Ing. | 49 | samostatný konstruktér, 

Veselíčko
4. Jedlička Jaroslav | 40 | automechanik Veselíčko
5. Hanel Radoslav Mgr. | 54 | učitel, Tupec
6.  Grygarová Dana | 45 | administrativní pracovník, 

Veselíčko
7.  Bém Zdeněk | 44 | OSVČ – elektromontér, 

Veselíčko
8.  Kramplová Denisa Ing. | 42 | administrativní pra-

covník, Veselíčko
9. Pecha Radek | 37 | policista, Veselíčko

Sdružení nezávislých kandidátů

1. Bém Aleš | 39 | živnostník, Veselíčko 
2. Navrátil Radim Bc. | 23 | student, Veselíčko 
3. Drábek Jiří | 39 | živnostník, Veselíčko 
4. Navrátil Luděk | 60 | údržbář, Veselíčko 
5. Zábranský Radim | 33 | skladník, Tupec 
6.  Wenig Jiří | 61 | služby v obchodní činnosti, 

Veselíčko 
7. Muchová Alena | 55 | učitelka, Veselíčko 
8. Kliment Jakub | 25 | elektromechanik, Veselíčko 
9. Vraštilová Lenka | 59 | ekonomka, Veselíčko 

SNK Evropští demokraté

1. Lehnert Jiří | 57 | revizní technik, Veselíčko 
2. Vagner František | 68 | důchodce, Veselíčko 
3.  Štenglová Monika | 40 | vedoucí kontroly, 

Veselíčko 
4. Hučín Petr | 52 | soukromý podnikatel, Veselíčko
5. Čoček Miroslav | 54 | údržbář, Veselíčko 
6.  Suchánek Jiří | 32 | technický pracovník, Veselíčko
7. Švaček Libor | 50 | stavební technik, Veselíčko 
8. Haničák Josef | 53 | soukromý podnikatel, Tupec
9. Fridrišek David | 34 | mistr, Veselíčko

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLí 

1. Gogela Jiří | 68 | důchodce, Veselíčko 
2. Třetina Ladislav | 58 | stavební dozor, Veselíčko 
3. Čočková Stanislava Mgr. | 61 | učitelka, Veselíčko
4. Bernhauer Tomáš | 42 | podnikatel, Veselíčko 
5.  Giblová Dana Ing. Bc. | 52 | kontrolní pracovník, 

Veselíčko
6. Suchánek Petr | 57 | bagrista, Tupec 
7. Zapletal Jiří | 60 | stavební mistr, Tupec 
8.  Krampla František | 44 | mistr měření a regulace, 

Veselíčko
9. Motyka Josef Mgr. | 66 | učitel, Veselíčko

Za veselejší Veselíčko

1. Šulák Tomáš | 43 | starosta, Veselíčko 
2.  Pazderová Lucie Mgr. et Mgr. | 31 | učitelka ZŠ 

a MŠ, Veselíčko 
3. Lorenc Jiří | 40 | podnikatel, Veselíčko 
4. Pecha Jaromír | 43 | řidič, Veselíčko 
5. Gibl Zdeněk Ing. | 31 | stavební technik, Veselíčko
6. Vyňuchal Petr | 43 | vedoucí prodejny, Veselíčko
7. Kolek Jan | 49 | posunovač, Tupec 
8.  Kuchrýk Lukáš | 33 | podnikatel ve stavebnictví, 

Veselíčko 
9.  Soldán Antonín | 46 | zámečník-údržbář, 

Veselíčko

Zdroj: http://www.volby.cz/pls/kv2014/
kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=1&xnum-

nuts=7104&xobec=520420

Ve Veselíčku bude v komunálních volbách ve dnech 10. a 11. října kandidovat pět volebních stran: 
Obec a rodina, Starostové a nezávislí, Sdružení nezávislých kandidátů, Za veselejší Veselíčko a SNK Evrop-
ští demokraté. V roce 2010 kandidovalo celkem osm uskupení.

STRANA 40 ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE STRANA 41

Fotografie z natáčení ČT Brno ve Veselíčku
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Ve čtvrtek 4. září se vydali představitelé obcí, 
příspěvkových organizací a spolků na tradiční studij-
ní exkurzi, při které každoročně navštěvují zajímavá 
místa a obce, aby se zde seznámili s novými úspěš-
nými projekty a setkali se tak se zdařilými příklady 
dobré praxe.

Zástupci mikroregionu Lipensko letos zamířili do 
oblasti Moravské Třebové, kam byli pozváni Místní 
akční skupinou Moravskotřebovsko a Jevíčsko. První 
zastávkou byla Charita Moravská Třebová, kde byl 
všem představen denní stacionář Domeček, který 
je určen pro dospělé osoby s mentálním postižením, 
a sociální terapeutické dílny Ulita, v nichž probíhá 
trénink pracovních dovedností osob s mentálním po-
stižením a duševním onemocněním. Krásné upomín-
kové předměty vyrobené v těchto dílnách bylo mož-
no zakoupit v Andělském terapeutickém obchodě.

Dále celou skupinu čekala prohlídka historického 
jádra Moravské Třebové, které bylo v roce 1980 pro-
hlášeno městskou památkovou rezervací. Podrobný 
výklad o historii města a místních památkách podal 
pan Miloslav Kužílek, předseda komise památkové 
péče. Na radnici pozdravil přítomné místostarosta 
města Pavel Brettschneider a popřál jim pěkný zbytek 
pobytu v Moravské Třebové. Součástí městské pa-
mátkové rezervace je i zámek Moravská Třebová, kte-
rý je označován jako renesanční perla České republi-
ky. Expozice okruhu Poklady Moravské Třebové ma-
povala historii zámku a životní styl z konce 15. století 
až do přelomu 19. a 20. století. Bylo možné shlédnout 
řadu původních zámeckých, cechovních a dalších pa-
mátek z Moravské Třebové. S praktikami práva útrp-
ného se zástupci mikroregionu seznámili ve středově-
ké mučírně, ti odvážnější si některé mučicí nástroje 
dokonce vyzkoušeli. Zámecké sklepení, zvuková sto-
pa a množství mučicích nástrojů věrně navozovaly 
hrůznou atmosféru této temné kapitoly lidských dějin.

S výborným příkladem dobré praxe bylo možné 
se setkat cestou do Jevíčka v Křenově, kde se na-
chází budova barokní Fary Křenov. Po smrti po-
sledního faráře byla budova včetně interiérů znač-
ně zdevastována. Majitel Petr Koudelka ji od roku 
2007 postupně restauroval, založil zde muzeum 
i stylový hostinec. Fara se tak stala návštěvníky vy-

hledávaným turistickým cílem. K vidění jsou zde 
sbírky měšťanských a lidových šperků, sbírky stří-
brného a cínového bohoslužebného náčiní, roz-
sáhlá sbírka křestních medailí, další sbírky s nábo-
ženskou tematikou a také dobový nábytek přibli-
žující život duchovního v Křenově. 

Celou cestu provázela zástupce mikroregionu Li-
pensko ředitelka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
Miroslava Šejnohová. V přednáškovém sále zámečku 
Jevíčko představila činnost místní akční skupiny a se-
známila účastníky exkurze se všemi realizovanými 
projekty. Popsala, co předcházelo jejich vzniku, jaký 
byl průběh samotné realizace a jaký výsledek a ohla-
sy projekty přinesly. U prezentace byl přítomen také 
místostarosta města Jevíčka pan Miroslav Šafář, kte-
rý rovněž krátce pohovořil o výsledcích realizovaných 
projektů. V budově zámečku si všichni měli možnost 
prohlédnout základní uměleckou školu i místní 
knihovnu, která díky jednomu z projektů MAS se sta-
la i novým komunitním místem k setkávání.

Starosta města Jevíčka pan Roman Müller se po-
té ujal studijní skupiny při prohlídce města, jehož cen-
trum bylo v roce 1990 vyhlášeno městskou památko-
vou zónou. Představil významné památky, vzpomněl 
některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem, vy-
stoupal se skupinou na městskou věž a zajistil i pro-
hlídku místního muzea.

Letošní studijní exkurze měla opravdu pestrý 
a poučný program. Byl splněn účel exkurze, který si 
kladl za cíl seznámit se s úspěšnými projekty reali-
zovanými v této oblasti Pardubického kraje a načer-
pat novou inspiraci pro další činnost v našem mik-
roregionu, neboť dobrých nápadů není nikdy dost.

Ing. Jitka Ihraczká, redakce Lipenských listů

Zástupci mikroregionu Lipensko letos
navštívili Moravskou Třebovou a Jevíčko

Dva nové „kruháče“ v Lipníku přinesou řidičům 
objížďky, ve Veselíčku se opravily díry v cestě

V sobotu 23. Srpna se v Jezernici uskutečnily 
4. Dožínky MAS Moravská brána. V 10 hodin byl 
slavnostně zahájen provoz muzea obce Jezernice 
s názvem „Co všechno odvál čas“. Po obědě se 
sloužila mše s žehnáním dožínkových věnců v kos-
tele sv. Martina. Odtud šel slavnostní průvod obcí 
do sportovního areálu. Zde byl v 15 hodin zahájen 

V Lipníku nad Bečvou jsou v současnosti od srp-
na do října realizovány dvě významné dopravní stav-
by. Je to okružní křižovatka u pošty a okružní křižo-
vatka Na Horecku. Postupující stavební práce si vy-
žádají některá nutná dopravní omezení.

V období od 1. do 5. září a od 8. září do 31. října 
bude po obchvatu města (silnice I/47) možný pouze 
průjezd od Hranic. Doprava od Přerova bude vedena 
městem Lipník nad Bečvou. Ze směru od Olomouce 
se bude možné dostat z Dolního Újezdu přes Vese-
líčko, Osek nad Bečvou a odtud na silnici I/47. Silni-
ce II/437 (takzvaně stará olomoucká) bude uzavře-
na jak ze směru od Dolního Újezdu (Trnávky), tak ze 
strany ulice Na Horecku.

Uzavírka obchvatu města si vyžádá také znač-
né změny v autobusové dopravě. Bližší informace 
lze získat na webových stránkách města Lipník nad 
Bečvou.

Díky stavbě kruhového objezdu na Horecku a ob-
jížďce přes Veselíčko, se opravila i cesta kolem hřbi-
tova ve Veselíčku, což zajistila spolupráce obce s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic. LnB/TSu

4. dožínky MAS Moravská brána v Jezernici
slavnostní dožínkový program, který vyvrcholil ve-
černí ohňovou show a dále pokračoval taneční zá-
bavou až do půl noci.

Spolupořadateli akce byli MAS Moravská brá-
na, Agrochov Jezernice, a. s. a Obec Jezernice. Zá-
štitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian 
Jurečka, který se akce zúčastnil. mB

Fotografie prací na okružní křižovatce Na Horecku

Oprava komunikací ve Veselíčku



MAS Moravská brána schválila 18. září na valné 
hromadě v Pavlovicích u Přerova Integrovanou stra-
tegii rozvoje území „Společně v pohybu“ na obdo-
bí 2014–2020. Strategie bude součástí Komunitně 
vedeného místního rozvoje (CLLD), který bude na-
vazovat na programy a metodu LEADER, která pro-
kázala životaschopnost v průběhu uplynulých dva-
ceti let. Slogan MAS Moravská brána „Otevřeně 
pro rozvoj regionu“ doplnilo motto a název strate-
gie „Společně v pohybu“, které symbolizuje sepětí 
tří mikroregionů a novou dynamiku rozvoje.

Důležitým prvkem tvorby strategie je přístup „od-
zdola nahoru“, který klade důraz na přímou spoluprá-
ci veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového 
sektoru v regionu. Obyvatelé nebo uživatelé území 
mají možnost aktivního zapojení do plánovacích pro-
cesů a podílet se na rozvoji území. Komunitně vedený 
místní rozvoj je nástrojem pro nalezení odpovědí na 
sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kte-
rým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a na 
vytváření nových myšlenek. Podporuje společné za-
vádění efektivních a často zcela netradičních nápadů 
do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Role MAS Moravská brána v letech 2014–2020
• hlavní kontaktní místo pro žadatele o dotaci
•  partner centrálních řídících orgánů zajišťující vy-

hlašování výzev, hodnocení, výběr, monitorová-
ní, provádění plateb a kontrolu projektů u vybra-
ných opatření Operačního programu Zaměstna-
nost, IROP a Programu rozvoje venkova

•  partner žadatelů a příjemců podpory poskytující 
základní informace a podporu pro příjemce do-
tace

• realizátor vlastních projektů MAS

Mise MAS Moravská brána v letech 2014–2020
• zná svůj region
• efektivně rozděluje peníze na projekty
• spolupráce přesahuje hranice regionu
•  poskytuje poradenské služby o dotačních pro-

gramech, pomáhá s realizací
•  je otevřená změnám, transparentní a informují-

cí veřejnost

Vize 2020
MAS Moravská brána je silným a prosperujícím 

regionem, založeným na přírodním potenciálu a kul-
turním dědictví předcházejících generací. Region je 
zajímavou hospodářskou lokalitou s novými pracov-
ními příležitostmi a postavený na drobném, malém 
a středním podnikání. Posiluje se zde místní produk-
ce a zavádí se nové technologie a služby.

Moravská brána je dobrým místem, kde chtějí li-
dé žít, pracovat, vzdělávat se a bavit, i vyhledávanou 
turistickou destinací s bohatou nabídkou atraktivit 
a odpovídající nabídkou kvalitních služeb. K tomu 
napomáhá zlepšující se úroveň vybavenosti a vzhle-
du obcí, zachovávání kulturního a přírodního dědic-
tví a pestrá nabídka kulturních a společenských akcí.

MAS Moravská brána je dobrým pomocníkem 
svých členů a místních aktérů, i spolehlivým part-
nerem na regionální a mezinárodní úrovni, který se 
cítí doma na Moravě, ale i v Evropské unii.

Priority a opatření SCLLD 2014–2020

1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu
1.1. Podpora cykloturistiky, inline sportu a turistiky
1.2. Uchovávání kulturního dědictví regionu
1.3. Zlepšení nabídky cestovního ruchu
1.4. Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit

2.  Zlepšování technické infrastruktury a životního 
prostředí

2.1.  Zajištění kvalitní vodohospodářské infrastruk-
tury

2.2. Ochrana přírody, krajiny a péče o zeleň
2.3. Zlepšení nakládání s odpady
2.4. Zlepšení dopravní dostupnosti regionu

3. Příležitosti pro práci a podnikání na venkově
3.1. Podpora rozvoje řemesel a podnikání
3.2. Podpora zemědělství
3.3. Podpora zaměstnanosti

4. Budování zázemí pro obyvatele obcí
4.1. Zlepšení vzhledu obcí
4.2. Modernizace a výstavba veřejných budov
4.3. Podpora bytové výstavby
4.4. Zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity
4.5.  Vytváření a aktualizace územních a strategic-

kých plánů
4.6. Krizové řízení

5.  Podpora společenského života, vzdělávání 
a sociálních služeb

5.1. Podpora vzdělávání dětí, mládeže a dospělých

5.2.  Zajištění sociálních služeb a služeb navazují-
cích

5.3.  Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, sportu 
a volném čase

6. Rozvoj spolupráce a místního partnerství
6.1.  Zajištění managementu rozvoje místního 

partnerství MAS
6.2. Rozvoj meziobecní spolupráce
6.3. Zajištění činnosti svazků obcí
6.4. Projekty spolupráce typu LEADER
6.5.  Společné projekty MAS, přeshraniční 

spolupráce mB

Dokument ke stažení:
http://www.mas-moravskabrana.cz/index.

php?menu=2&article=145

MAS Moravská brána schválila integrovanou 
strategii 2014–2020
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V pořadí již páté veřejné projed-
návání připravované Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvo-
je MAS Moravská brána pro období 
2014–2020 se uskutečnilo v Komu-
nitní škole ve Veselíčku 17. 7. od 17 
hodin. Kolem padesátky zájemců 
z celého regionu bylo seznámeno 
s dotačními programy z fondů EU 
pro venkov 2014–2020, poslední 
verzí integrované strategie MAS Mo-
ravská brána (analytická část / návr-
hová část / zásobník projektových záměrů) a proce-
sem certifikace MAS pro nové programové období 
EU 2014–2020. „Zástupci obcí, spolků i podnikate-
lé z celého regionu mohli připomínkovat navrženou 
strategii a konzultovat s manažery MAS své pláno-
vané záměry,“ uvedl starosta Veselíčka a místopřed-
seda MAS Moravská brána Tomáš Šulák.

MAS Moravská brána vznikla v roce 2013 trans-
formací MAS Záhoří-Bečva a přistoupením města 
Lipník nad Bečvou. Díky programu rozvoje venkova 
LEADER podpořila 60 projektů za bezmála 30 milio-
nů korun dotace. V příštím období do roku 2022 by 
měla rozdělovat místním žadatelům až trojnásobně 
více prostředků. MAS tvoří 32 obcí mikroregionů Li-
pensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn.

Veřejné projednávání strategie MAS Moravská 
brána bylo 17. 7. od 17 hodin ve Veselíčku

ZAMěSTnAnOST

V Komunitní škole ve Veselíčku se odehrála ještě 
jedna akce, a to seminář „Podpora zaměstnanosti 
a podnikání v obcích“ dne 24. 7. Další tři obdobné 
workshopy, které pořádal Mikroregion Lipensko ja-
ko nositel projektu Podpora meziobecní spolupráce, 
se uskutečnily v Týně nad Bečvou, Lipníku a v Sobě-
chlebích.

Více informací:
Bc. Vendula Hluzinová

MAS Moravská brána, projekt MOS – oblast 
zaměstnanost a podnikání

Vendula.hluzinova@mas-moravskabrana.cz
Tel. 776 606 417



V pondělí 15. 9. 2014 se uskutečnila v Komunit-
ní škole Veselíčko informativní schůzka rodičů dětí 
navštěvujících Mateřskou školu Veselíčko s novým 
vedením MŠ, ředitelkou Lucií Pazderovou a zástup-
cem zřizovatele, starostou obce Tomášem Šulákem. 
Mimo jiné byly na schůzce předloženy nové pokyny 
pro rodiče dětí. Tyto byly rodiči akceptovány, ovšem 
s tím, že si MŠ zakoupí požadované výtvarné potře-
by sama. Během měsíce října bude tedy na základě 
dohody rodičů s novým vedením MŠ vybírána část-
ka 250,–/dítě na výtvarnou činnost v MŠ. Rozšíře-
ný seznam hygienických potřeb budou rodiče nosit 
samostatně! Děti, které začnou pravidelně dochá-
zet do MŠ až ve 2. pololetí školního roku 2014/2015, 
budou nosit pouze hygienické potřeby!

Nejbližší akce:
•  29. 9. 2014 od 15.30 hod. Schůzka rodičů s uči-

telkami v MŠ
•  6. 10. 2014 od 15.00 hod. Uvítání nově přijatých 

dětí v MŠ

POKYnY PRO RODIČE 
– šKOLní ROK 2014/2015

Provoz MŠ bude zajištěn od 6.30 do 16.00 hod. 
Vyzvedávání dětí jdoucích domů po obědě je možné 
uskutečňovat po 12.00 hod., vyzvedávání dětí jdou-
cích domů po spaní po 14.30 hod. Vyzvedávání dětí 
v jinou denní dobu lze jen po předchozím ústním či pí-
semném sdělení (581 793 268, msveselicko@iex.cz). 
V případě nemoci nebo jiné události je nutné dítě z MŠ 
řádně omluvit, odhlásit a následně přihlásit stravu.

Denní režim:
  6.30 –   8.15 příchod dětí, volné hry
  8.15 –   8.45 hygiena, ranní cvičení
  8.45 –   9.00 přesnídávka
  9.00 – 10.00 řízená aktivita
10.00 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 11.45 hygiena
11.45 – 12.00 oběd
12.00 – 12.15 hygiena
12.15 – 14.00 odpočinek na lehátku
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 16.00 odchod dětí, volné hry

Co se udělalo v posledních letech (větší akce):
Obnova chodby, 2013
Obnova kuchyně (podlahy, obklady…), 2014
Obnova kotelny a rozvodů topení, 2014
Rekonstrukce velké třídy s novým nábytkem
(mj. také interaktivní tabule s dataprojektorem)

Co se plánuje:
Nová kanalizace z MŠ směrem do Veselíčka s opravou 
chodníku před vstupem do MŠV (zpracovává se PD)
Zateplení budovy MŠ (je proveden Energetický au-
dit, TD zateplení, podána žádost do OPŽP „Energe-
tické úspory pro MŠ Veselíčko,“ nepodpořeno, při-
praveno do další výzvy)

Co je potřeba také řešit:
Průmyslová myčka do jídelny (jaro 2015)

Drobné opravy v kuchyni
Příčka v kotelně na oddělení kotlů
Dětské šatny (větší prostory) přesunem kanceláře 
k jídelně – varianty

Související aktivity:
Nové kroje pro děti z MŠ / projekt Záhoří, o. s. 
v programu LEADER, 2012)
Hraběnčina naučná stezka / projekt Záhoří o. s. 
Podpořený z PRV III.1.3.

Plán akcí:
– 29. 9. Setkání rodičů s učitelkami v MŠV
– 6. 10. Vítání prvňáčků (skřítek Veselíček) – MŠV
– 15. 11. besídka pro důchodce – KDT
– Vánoční jarmark (?)
– Cca červen 2015: Skřítkování (bienále)

Mateřská škola – Informace pro rodiče
V šatně bude mít každé dítě na svém místě tyto 

věci: náhradní spodní prádlo; náhradní ponožky nebo 
punčocháče (v závislosti na ročním období); náhrad-
ní tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem (v závis-
losti na ročním období); náhradní tepláky nebo legí-
ny; vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (starší 
tepláková souprava, starší sportovní boty), není mož-
né posílat děti do MŠ pouze ve svátečních botách.

Každé dítě přinese tyto výtvarné potřeby: 1x pas-
telky (nejlépe zn. MAPED); 1x voskovky; 1 x skicák 
formátu A4; 1x skicák formátu A3;1x náčrtník; 1x ba-
revné papíry; 1x plastelínu (nejlépe zn. JOVI); 1x lepi-
dlo;1x chodníkové křídy

Každé dítě přinese tyto hygienické potřeby: 1x vy-
tahovací kapesníky; 1x balení igelitových svačinových 
sáčků; 1x tekuté mýdlo; 1x papírové kuchyňské utěr-
ky; 4 ks toaletního papíru; 1x zubní pasta; 1x zubní 
kartáček. Podle spotřeby či opotřebení jednotlivých 
hygienických potřeb bude včas oznámen jejich doda-
tečný výběr. 

Na spaní v MŠ si děti budou nosit vlastní pyža-
mo. Zástěrka dívek nebude nutností!

Uvítáme, když děti budou průběžně nosit odpa-
dový materiál, který se lze v MŠ druhotně využít, a to 
coby výtvarný materiál. Např. rolky od toaletního pa-
píru, kuchyňských utěrek a jiné, kelímky od másel, jo-
gurtů (150 i 400 ml), plastové vnitřky kinder-vajíček, 
přírodniny (suché šišky, slaměnky aj.). Pokud máte 
možnost zásobit školku i jiným odpadovým materiá-
lem, zkonzultujte tuto skutečnost s učitelkami. LP

Obec a škola
Z prezentace starosty
na setkání nové ředitelky MŠV s rodiči dětí

Projekty v Programu obnovy a rozvoje venkova 
(PORV) MMR:
2008: „Veselá plavba“ – modernizace školního hři-
ště a zahrady v MŠ Veselíčko
2010: „Tady jsme doma celý rok“ – zřízení zahrady 
s herními prvky, modernizace klubovny a vytvoření 
dílny pro děti
2014: „Školka, dílna, klubovna – vzdělání, tvoření 
a hry pro děti“

Rekonstrukce mateřské
školy 2014: nová kotelna,
kuchyň a obnovená třída
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Festival Mladí pro venkov byl poprvé v parku. 
Oživila jej skupina november 2nd

STRANA 48 mATEŘSKÁ ŠKOLA

Zámecký park ve Veselíčku ožil první červenco-
vou sobotu odpoledne hudbou kapel, které přijely 
zahrát na festival Mladí pro venkov. Občanské 
sdružení Záhoří pořádalo akci už po sedmé. V míst-
ním parku ale poprvé.

„Chtěli jsme zkusit festival v tomto nádherném 
přírodním prostředí, kde navíc stálo pódium posta-
vené pro obecní slavnosti. Od předchozích ročníků 
se akce lišila například i v tom, že lidi si mohli sami 
přinést deky, na které si kdekoliv posedali či pole-
hali,“ řekla jedna z pořadatelek Julie Zendulková.

Na festivalu se od 16 hodin představily čtyři ka-
pely z regionu. „Večerní koncert November 2nd 
z Hranic patřil k nejlepším, jaký se dosud v historii 
festivalu dostal do programu,“ uvedla Zendulková. 
Přední česká kytarová kapela slaví deset let od vy-
dání debutu Midnight Desert, za který si muzikan-
ti kolem zpěvačky Saši Langošové vysloužili nomi-
naci na Anděla nebo vítězství v Žebříku či cenách 
rádia Express. Do Veselíčka kapela přijela v sesta-
vě: Saša Langošová (kytara, zpěv), Roman Helcl 
(Anna K, Janet Robin) – kytara, Jan Lstibůrek (To-
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máš Klus, Toxique, Ivan Král…) – baskytara a Petr 
Ptáček (Steve Walsh trio) – bicí.

Festival ale nabídl i další žánry. Například olo-
moucké acoustic-folk-rockové kapely Hope Astro-
naut, jež hraje hudbu vycházející především ze za-
hraničních kořenů a od roku 2009 zraje jako víno. 
„Naše písně obsahují jak akustický nádech, tak roc-
kové koření, a občas i saxofon,“ říká frontman kape-
ly Tomáš Krejčiřík. V prvním roce svého vzniku skupi-
na vydala EP „In Liverpool“, které natočila v anglic-
kém Liverpoolu. V roce 2011 poté přišla na svět jejich 
debutová deska „Songs for Mirrors“, z níž vzešel sin-
gl „Anyone Can Shine“, k němuž kapela pořídila svůj 
první videoklip. „Skladbu poté zařadilo Rádio Wave 
do pořadu Startér,“ řekl Krejčiřík s tím, že druhé CD 
„Someone’s Missing“ vzniklo roce 2013 v Helsin-
kách. Za své působení kapela odehrála koncerty jak 
na festivalech (Febiofest, Jeden svět, Fiesta, Letní 
Letná), tak se zahraničními umělci (např. Bee and 
Flower, David Kitt). Tomáš Krejčiřík vystupoval sólo-
vě na irském festivalu Live Mic Weekender, newyor-
ském The Scratcher Sessions nebo v polském Krakově.

Fanoušci festivalu si poslechli také na dvě tra-
diční kapely. „Rádi si zazpívali a zatančili při písnič-
kách v podání přerovských tramp grassových Šedi-
váků, které sem zveme každý rok. A celý program 

odstartovala regionální kapela Od neděle…, slo-
žená z nadšených amatérských muzikantů z Vese-
líčka a okolních obcí Osek nad Bečvou, Sušice či 
Pavlovice,“ dodala pořadatelka Zendulková.

Festival byl i tentokrát bohatý na občerstvení 
a v doprovodném programu se nezapomnělo ani na 
děti. Kromě toho, že se proběhly po parku, mohly kr-
mit právě vylíhnuté kačenky v jezírku u pódia. Přijel 
skákací hrad a cukrová vata. Občerstvení v podobě 
řízků, žeber, kabanosu, langošů či hranolek, zmrzli-
ny a sladkostí doplnilo tradiční pivo a alko i nealko 
nápoje, které zajistili veselíčský Sbor dobrovolných 
hasičů a provozovatelka hospůdky Na Kovárně.

Pořadatelem neziskové akce bylo občanské 
sdružení Záhoří s podporou dotací z Olomouckého 
kraje, Obce Veselíčko a sponzorů. šum

Každým rokem pořádají místní sokoli letní tá-
bor pro děti ve věku 6–15 let. Nejinak tomu bylo 
i letos. V sobotu 9. srpna jsme se v počtu 37 dětí 
a 10 dospělých vydali autobusem směr táborová 
základna Hněvkov u Zábřehu na Moravě.

Tato oblíbená stanová základna byla naším cí-
lem již počtvrté v řadě, pokaždé však s jiným te-
matickým záměrem. Téma tábora 2014 jsme na-
zvali „Století páry“, a to vzhledem k historii nedale-
ké hlavní železniční trati ve směru Olomouc – Praha. 
Hukot projíždějících vlaků je každodenním chlebem 
malých táborníků, proto jsme se rozhodli dětem při-
blížit dobu, ve které poprvé projížděly vlaky krajinou 
kolem Hněvkova. K našemu rozhodnutí přispěl také 
vznik cyklostezky a naučné stezky v místech bývalé 
železniční tratě Olomouc – Praha. Stará trať byla za 
účelem zrychlení železniční dopravy zrekonstruová-
na, byly vystavěny dva hněvkovské 
tunely a přidány naučné tabule 
nejen s historickou, ale i s přírodo-
vědnou tématikou. To vše v bez-
prostřední blízkosti tábora. V loň-
ském roce byla navíc podél cyklo-
stezky instalována historická parní 
lokomotiva se závorami i návěsti-
dly, což nás ve výběru letošního 
tématu ještě utvrdilo.

Průběh každého táborového 
dne byl přizpůsoben druhu objevu 
19. století. Děti byly tedy sezná-
meny s vynálezem parního stroje, 
železnice, lodní i letecké dopravy, 
elektrické energie, telegrafu, zjis-
tily, kdo byli puristé nebo si na 
vlastní kůži vyzkoušely jaké to je 
pracovat v manufaktuře. Všechny 
uvedené poznatky děti získávaly 
formou různých her, ohodnoceny 
byly táborovými penězi, za které 
si na závěr tábora mohly nakoupit 
v táborovém obchodě. Během tá-
bora jsme uspořádali celodenní vý-
let vlakem do Průmyslového mu-
zea v Mladějově na Moravě, kde 

se děti nejen dozvěděly spoustu technických zajíma-
vostí starých strojů, ale mohly je také na vlastní oči 
spatřit. Výlet byl zakončen prohlídkou města Česká 
Třebová spojenou s pro děti neodmyslitelným náku-
pem dárečků pro rodiče a sourozence. Týden v příro-
dě uběhl jako voda. Vraceli jsme se 16. srpna s dob-
rou náladou z podařené akce, kupou špinavého prá-
dla a mnoha dárečky v pořádku domů. LP

Letní tábor s TJ Sokol Veselíčko byl v Hněvkově 
zasvěcen „století páry“
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Ve výstavní místnost se třetí červnový víkend 
proměnila naše sokolovna. Jako příspěvek k oslavám 
sjezdu rodáků připravil výbor jednoty výstavu „Sokol 
Veselíčko – historie, minulost, současnost“. Orga-
nizátorům se podařilo shromáždit předměty a doku-
menty mapující činnost sokola i jeho předchůdce – 
čtenářského spolku Podhoran – za více než 120 let.

Výstava byla tematicky rozdělena do několika 
okruhů. Nejstaršími exponáty byly divadelní progra-
my a pozvánky na představení, které připravovali na-
ši předci na konci 19. století, a která byla podle zápi-
sů v kronikách vyhlášena po širokém regionu. V části 
věnované historii byly dále k nahlédnutí zápisy z vý-
borových a členských schůzí, které nejlépe vypovída-
jí o činnosti spolku v minulosti. Při pročítání doku-
mentů zájemci o historii zjistili, že sokolové před 80, 
60, 40 lety řešili víceméně stejné problémy jako dnes. 

Návštěvnicky zajímavou byla díky bohaté foto-
dokumentaci část věnovaná účasti na hromadných 
vystoupeních – všesokolských sletech a spartakiá-
dách. Členové sokola se začali aktivně zapojovat 
do nácviků skladeb po 2. světové válce a ve svých 
řadách máme stále ještě pamětníky z této doby. Ty-
to aktivity pomohly k znovunastartování činnosti 
jednoty po neblahých 50. letech. Příchozí se zauje-
tím prohledávali vystavené fotografie, na kterých 

nacházeli sebe, své příbuzné nebo známé a pomá-
hali organizátorům doplňovat bílá místa v historii.

Výstava poskytla také prostor k prezentaci 
sportovních úspěchů. Své trofeje v podobě pohárů, 
diplomů a účastnických listů předvedli volejbalisté, 
fotbalisté i nohejbalisté a dokázali zaplnit celou vý-
chodní stěnu. Současnost pak zastupovala část vě-
novaná historii pořádání pochodu veselíčskými le-
sy, letních táborů a pravidelných cvičení.

Některé exponáty jednota při různých příleži-
tostech představovala už dříve, takto ucelenou vý-
stavu však předvedla poprvé. Mimo vlastních archi-
válií jsme využili i předměty vztahující se k činnosti 
sokola poskytnuté našimi členy. Poděkování za las-
kavé zapůjčení patří br. Antonínu Hučínovi, br. An-
tonínu Frélichovi, ses. Zdeně Špatinové, br. Milanu 
Hučínovi, br. Jiřímu Drábkovi, sokolské rodině Hlo-
bilově, br. Jaroslavu Bernhauerovi a br. Stanislavu 
Hučínovi.

Rozsah expozice byl pro většinu návštěvníků 
překvapením a již brzy po otevření bylo zřejmé, že 
zájem přesáhne očekávání. Proto jsme vyšli vstříc 
a oproti původnímu plánu otevřeli sokolovnu také 
v neděli. Přesto zůstala témata, na která nezbyl 
prostor. Tento dluh napravíme při některém z příš-
tích významných výročí naší jednoty. TN

17.00–18.00 18.00–19.00 19.00–20.00 20.00–21.00
Pondělí Volejbal Přerov Volejbal Přerov
Úterý Gymbaly – ženy
Středa Volejbal Přerov Volejbal Přerov
Čtvrtek Sokolská všestrannost 

– RDPD
Sokolská všestrannost 
– Mladší školní věk

Pátek Volejbal TJ Sokol Volejbal TJ Sokol
Sobota Badminton TJ Sokol Badminton TJ Sokol
Neděle Nohejbal TJ Sokol Nohejbal TJ Sokol

Od školního roku 2014/2015 budou pravidelná sokolská cvičení zpoplatněná, a to buď jednorázově část-
kou 20,– Kč/osoba za cvičební jednotku nebo paušálně částkou 200,– Kč/osoba za pololetí (říjen – leden, 
únor – květen). Cvičební sezóna začne v úterý 30. 9.

Obsazení sokolovny pro školní rok 2014/2015

nohejbalisté vítězně v Bohuslávkách
Výborného výsledku dosáhlo 30. srpna družstvo nohejbalistů na turnaji v Bohuslávkách. V konkuren-

ci devíti družstev zúročilo poctivou letní přípravu a dosáhlo historického úspěchu. Poprvé za dobu své 
činnosti vyhrálo venkovní turnaj! Obdržený pohár bude ozdobou klubovny a předvedený výkon nejlepší 
pozvánkou na domácí klání, které se uskuteční 27. září ve sportovním areálu.

Rodáci se sešli také v sokolovně

Pestrou nabídku zábavy připravili na ukončení 
prázdnin pro děti veselíčští hasiči. V sobotu 30. srp-
na akce odstartovala po 15 hodině pohádkovými 
soutěžemi pro děti. Postupně následovalo malová-
ní na obličej, opékání špekáčků či oblíbená pěna. 
Hasiči připravili rovněž netradiční podpisovou tabu-
li. Po namočení dlaně do barvy mohly děti i rodiče 
zvěčnit svůj podpis na papír. Nechyběla ani soutěž 
pro dospěláky, diskotéka a bohaté občerstvení. Ak-
ce vyvrcholila večerním ohňostrojem. TSu

Rozloučení s prázdninami: děti v pěně, 
pohádkové soutěže, tabule i ohňostroj
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V přerovské rokli. Tak jako každý rok, tak i v letoš-
ním  roce se několik členů SDH Veselíčko podílelo na 
zabezpečení motoristických akcí na Přerovské rokli. 
V červnu jsme se aktivně zúčastnili MČR v autokrosu 
a v srpnu ME v autokrosu. Za tuto dlouholetou pomoc 
jsme obdrželi v letošním roce děkovný dopis od AMK 
Přerov. Děkují nám za vzornou spolupráci. JP Sportovní družstvo hasičů na závodech

Příprava na zásah u požáru v Radslavicích

Školení hasičů v klubovně

Zcela nová akce nazvaná „Leo-
nardo hledá poklad“ oživila nabíd-
ku prázdninových pořadů ve Vese-
líčku. Rodiny s dětmi v maximálně 
desetičlenných týmech se mohou 
vydat v sobotu 26. července od 
13 hodin ze zámeckého parku po 
veselíčských lesích hledat poklad. 
Na každém stanovišti se plnily 
úkoly, aby jednotlivé týmy nasbí-
raly dost bodů a mohly se pustit 
do samotného hledání pokladu.

Ve Veselíčku je populární květ-
nový Pochod veselíčskými lesy, 
který doprovázejí na jednotlivých 
stanovištích pohádkové postavy. Při červencovém 
pochodu za hledáním pokladu účastníci na jednot-
livých stanovištích odpovídali na vědomostní otáz-
ky z různých školních předmětů resp. oborů činnos-
ti nejznámějšího člověka, který svými nápady před-
běhl dobu o pět století. 

Akci pořádala Obec Veselíčko ve spolupráci 
s novým sdružením Kulturní Morava a agenturou 
Active Production. „Plánovali jsme už letos otevřít 

Leonardo hledá poklad: nová soutěž 
pro rodiny v lese zpestřila dětem léto

Hraběnčinu naučnou stezku s novými informační-
mi tabulemi, ale vzhledem k řešení jiných projektů 
máme trochu zpoždění. Hledání pokladu tak letos 
alespoň šlo po trase plánované naučné stezky,“ 
uvedl starosta obce Tomáš Šulák. TSu
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PRAVIDELNÉ SCHŮZKY
Klubu pro děti a rodiče budou probíhat ve středu 
od 16 hodin. V jiné dny kdykoliv, dle domluvy.

KERAmIKA PRO DĚTI
Pravidelné schůzky budou probíhat každé pondě-
lí od 17 hodin (délka 1,5 hodiny). Keramika je ur-
čena pro děti od 6 let. Přihlášky na telefoním čísle 
731 845 245.

KERAmIKA PRO DOSPĚLÉ
Bude probíhat v pátek od 18 hodin nebo dle do-
mluvy. Případné dotazy na tel. čísle 731 845 248, 
e-mail: apanakova@seznam.cz. Všechny aktivity 
v klubu včetně keramiky budou zahájeny v říjnu.

VÁŽENí OBČANé, DěTI, RODIČE A PRARODIČE, 
zveme Vás na následující podzimní i zimní akce 
Klubu pro děti a rodiče.

Hodová veselice
sobota
4. 10. 2014

Od 20.00, Kulturní dům v Tupci, hraje kapela Elixír
vystoupení místní skupiny Jarmilky

Slavnosti podzimu
pondělí
27. 10. 2014

Od 18.00, Pochod masek a světel obcí,
výstava ovoce na zámku, občerstvení

Vánoční jarmark
Sobota
29. 11. 2014

Od 15.00, Kulturní dům, prodejní výstava ruční tvorby s vá-
noční tematikou, tvořivé dílny, vystoupení skupiny Entuziasté

Karneval pro děti
Sobota
21. 2. 2014

Od 15.00, Kulturní dům doprovází Šašek Viky

Divadelní představení měsíc leden, únor Kulturní dům, Divadlo Ventyl

Pozvánka na akce Klubu pro děti a rodiče
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na 2014 pro děti z MŠ Veselíčko a 28. května 2014 
pro seniory z Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích 
u Přerova. Program jsme s našimi dětmi nacvičovali 
a připravovali, stejně tak jako výrobu keramických 
dárečků s jarní tématikou pro děti i seniory.

Červnový projekt byl určen jen pro děti z ma-
teřské školy. Nazvali jsme ho Den pro děti plný her 
a konal se 11. června 2014 na naší školní zahradě. 
Pro děti ze školky Veselíčko jsme společně s našimi 
chlapci připravili dopoledne her a soutěží, malé po-
hoštění, sladkosti jako odměnu v jednotlivých sou-
těžích a také tombolu s dárky.

AKCE PRO SEnIORY

Dlouholetou srdeční záležitostí je pro nás i spo-
lupráce s Domovem Alfreda Skeneho v Pavlovicích 
u Přerova. Kromě již uvedených akcí jsme jako kaž-
doročně uspořádali společnou výstavu výtvarných 
a rukodělných výrobků, která se konala v době od 
7. do 14. října 2013 v Kulturním domě v Pavlovicích 
u Přerova a následně pak od 14. října do 4. listopa-
du 2013 v prostorách Střediska volného času v Lip-
níku nad Bečvou.

Dne 5. prosince 2013 jsme poprvé zkusili s naši-
mi dětmi udělat Mikulášskou nadílku pro seniory. 
Kluci si rozebrali role podle masek, které jsme od 
pracovníků domova dostali k dispozici. Měli jsme tři 
čerty, Mikuláše a Anděla. Kluci se svých rolí ujali na-
prosto skvěle a odměnou jim byla radost, poděko-
vání i slzy dojetí. A protože byli kluci moc šikovní, 
domluvili jsme se, že bychom mohli z Mikulášské na-
dílky udělat novou společnou tradici, která je příno-
sem pro oba dva domovy.

A náhoda tomu chtěla, že novou tradicí a spo-
lečnou aktivitou se pro nás zřejmě stane i maso-
pustní vodění medvěda. I této role se naši kluci 

4. března 2014 zhostili se ctí, a to i přesto, že ně-
kteří tuto tradici dosud ani neznali. Některé babič-
ky si rády s medvědem zatancovaly, ale pozadu ne-
zůstali ani ostatní kluci v maskách, a vytvořili tak 
veselý masopustní rej.

DofE AWARD

Téměř všechny naše aktivity s jinými instituce-
mi spojuje prvek dobrovolnictví, který je jednou ze 
základních myšlenek programu Mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu. Jde o prestižní program, do 
kterého jsme se s našimi dětmi zapojili v roce 2010. 
Program poskytuje dětem a mládeži příležitost 
vytyčit si osobní cíl a dosáhnout ho. Během plně-
ní svých cílů se účastníci mají možnost dozvědět 
se více o sobě, svých vlastnostech, dovednostech 
a schopnostech, jako jsou například zodpovědnost, 
důvěra, spolehlivost, trpělivost, empatie, týmová 
práce, iniciativa, aktivita, organizace vlastního vol-
ného času atd. Účastníci nesoutěží mezi sebou, 
pouze sami se sebou. Základním prvkem je moti-
vace. Nejsou stanoveny žádné standardní cíle. Kri-
tériem pro splnění programu je zlepšení osobních 
vlastností a schopností v porovnání s výchozím bo-
dem a také v závislosti na potenciálu účastníka. 
Základní rysy programu, zkráceně nazývaného DofE 
Award tvoří všestrannost, vyváženost, otevřenost, 
nesoutěživost, důvěra a dobrovolnost. Program je 
založen na koncepci dobrovolně věnovaného času 
aktivitám a práci pro Program ve volném čase ve 
čtyřech povinných oborech: dovednost, sportovní 
aktivita, dobrodružná expedice a dobrovolnictví. 
Program má tři stupně – bronzový, stříbrný a zlatý 
– a každý z nich vyžaduje různou úroveň nasazení 
a úsilí. Každý stupeň programu je zakončen oceně-
ním – diplomem a odznakem, který je slavnostně 

Dětský domov se zapojuje do dění v obci,
řeší také týmové hry a vzdělávací akce

Ze života DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko ve školním roce 2013/2014

I ve školním roce 2013/2014 jsme plnili náš hlav-
ní cíl pokračovat v dlouhodobých výchovně vzdělá-
vacích a terapeutických aktivitách s dětmi a rámci 
své odbornosti co nejvíce a nejlépe všestranně roz-
víjet osobnost dětí umístěných do našeho domova, 
vychovávat je ke zdravému životnímu stylu, učit je 
osvojovat si dovednosti související s jejich rizikovým 
chováním, sociálním dovednostem a vhodné komu-
nikaci a budovat a posilovat jejich morální a volní 
vlastnosti.

Při této práci s dětmi nám pomáhají nejen kva-
litní intervenční a integrační programy, které s dět-
mi realizujeme, pracoviště nácviku soustředění 
a pozornosti EEG Biofeedback a základní škola, 
která je součástí našeho zařízení, ale i celá řada 
aktivit, které organizujeme i ve spolupráci s jinými 
subjekty. 

Jsme rádi, že se prohlubuje i naše vzájemná spo-
lupráce s obcí Veselíčko. Vždyť i my a náš domov 
jsme přece součástí obce a jejího života. Nejde jen 
o kulturní akce obce v prostorách našeho domova, 
jako bylo například vánoční zpívání u zámku, vítání 
občánků, dubnové Česko čte dětem pohádky, nebo 
výstava svatebních šatů v zámecké kapli při příleži-
tosti obecních slavností. Do života obce jsme se 
v tomto školním roce snažili vstoupit i dalšími aktivi-
tami. Vzpomeneme alespoň některé z nich.

72 HODIn A DEn ZEMě

V říjnu 2013 se naše zařízení zapojilo již dru-
hým rokem do celostátního projektu 72 hodin, kte-
rý je zaměřen na ochranu životního prostředí. Uklí-
zeli jsme s našimi dětmi zastávky veřejné dopravy 
a prostory obce. Do myšlenky za obec krásnější 
a uklizenější jsme se zapojili i v dubnu v rámci pro-
jektu Den Země, kdy děti s pedagogy také uklízeli 
obec a její okolí.

Dne 30. listopadu jsme se s dětmi zúčastnili 
obecního předvánočního jarmarku v Kulturním do-
mě Veselíčko-Tupec a za symbolické ceny tam pro-
dávali naše vánoční výrobky z keramické dílny.

šKOLKA I DOMOV DůCHODCů

Již tradicí se stala spolupráce našeho zařízení 
s místní mateřskou školou. I díky finančnímu pří-
spěvku obce Veselíčko jsme zrealizovali v tomto 
školním roce tři projekty, z nichž dva byly určeny 
nejen pro děti v mateřské škole, ale i pro seniory 
z Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova, 
z nichž někteří jsou také původně obyvatelé obce.

Prosincový projekt se jmenuje Vánoční tradice. 
Na adventní vystoupení pro děti z MŠ Veselíčko 
a seniory z DAS v Pavlovicích u Přerova jsme nacvi-
čovali s našimi dětmi pásmo složené z vánočních 
básniček, koled i písniček nejen s vánoční temati-
kou za doprovodu kytar. Napekli jsme i perníčky, 
které jsme pak rozdali dětem v mateřské škole i se-
niorům při naší návštěvě. Od září jsme vyráběli 
v dílně keramické dárečky pro seniory a pro děti 
z mateřské školy z různých materiálů. Děti v Mateř-
ské škole Veselíčko jsme navštívili v úterý 10. pro-
since 2013 dopoledne, seniory z DAS v Pavlovicích 
u Přerova 17. prosince 2013. Prožili jsme společně 
hezké dopoledne, povídali si o vánočních tradicích, 
rozdali dárečky a podpořili naše vzájemné vztahy 
a spolupráci.

VíTání JARA A DEn PRO DěTI PLný HER

Jarní projekt jsme pojmenovali Vítání jara. Vítá-
ní jara patří mezi staré kulturní tradice naší země. 
V rámci projektu jsme zrealizovali dvě akce – 29. dub-



organizován pod záštitou českého reprezentanta 
v triatlonu p. Slavaty, a v jehož letošním ročníku 
naši kluci získali 1. a 3. místo.

JARMARKY

Z dlouhodobě spolupracujících institucí v okolí 
nesmíme zapomenout na Středisko volného času 
v Lipníku nad Bečvou, se kterým spolupracujeme 
hlavně při organizování výstav z výrobků našich 
dětí a při účasti na jarmarcích na náměstí v Lipníku 
nad Bečvou.

V malé prezentaci činnosti našeho domova 
v uplynulém školním roce 2013/2014 jsme stručně 
shrnuli alespoň některé naše aktivity s dětmi, kte-
ré jsou na základě rozhodnutí soudu umístěné do 
našeho domova a dostaly tak šanci změnit a na-
pravit své dosavadní rizikové chování. Ve výčtu ak-
tivit bychom mohli ještě dlouho pokračovat, ale je-
jich počet není tak důležitý jako jejich společná 
myšlenka: veškerými aktivitami výchovného proce-
su společně pracovat na morálním a hodnotovém 
systému dětí, učit je zájmu o druhé lidi, vzájemné 
pomoci, vytvářet prostředí a podmínky pro reflexi 
a sebereflexi vedoucí k pozitivnímu rozvoji jejich 
osobnosti a budování základních lidských hodnot.

DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 1
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a slovíčka v rodném jazyce všech zúčastněných ze-
mí. Symbolickou společnou aktivitou byla „Duha“, 
při které jednotliví účastníci vepsali svá jména 
a motta do rukou obkreslených na barevné papíry 
a společně z nich pak vytvořili velikou duhu jako 
most ke vzájemnému porozumění.

Při organizování aktivit v našem domově a pro 
jejich finanční zabezpečení se snažíme zapojovat 
do dalších projektů pro získání finanční podpory. 
Ve školním roce 2013/14 jsme se zapojili i do pro-
jektu Nadace táta a máma pro podporu mladých 
sportovců z Fondu sportovců. Získali jsme nadační 
příspěvek ve výši 12.000,– Kč pro osm našich dětí, 
zapojených do cykloturistického kroužku. Z těchto 
financí jsme vybavili děti cyklistickým oblečením.

Nedílnou součástí našeho života jsou i aktivity 
naší školy a preventivního programu. Dne 2. října 
pro naše děti pracovníci Městské policie v Přerově 
uspořádali na školní zahradě ukázku výcviku a po-
slušnosti služebních psů. 

SOUTěžE

V době od 20. do 25. října prožili vybrané děti 
týden v Medlově ve škole v přírodě, v květnu pak 
dětem z dětských domovů život v armádě přiblížili 
na branně sportovní akci „Dukla baví děti“ vojáci 
v Hranicích. Běžnou školní výuku jsme dětem zpes-
třili projektovými dny Měsíc knihy, Dobývání ves-
míru, Den Země a Dopravní výchova. Nezapomíná-
me ani na sportovní vyžití našich dětí a jejich účast 
na různých sportovních soutěžích. Vzpomeneme 
alespoň červnovou letní olympiádu v Chrudimi pro 
děti z dětských domovů se školou, odkud naši klu-
ci přivezli i dvě medaile, nebo Albert Triatlon Tour, 
který je pro děti z dětských domovů každoročně 

účastníkovi předán. I v letošním školním roce byli 
čtyři naši chlapci po splnění podmínek bronzového 
stupně oceněni dne 10. června 2014 v Kongreso-
vém paláci v Praze při slavnostním ceremoniálu, 
kterého se účastnila celá řada významných osob-
ností i zástupce z MŠMT.

V rámci aktivit programu DofE Award jsme se 
zúčastnili a zorganizovali i v tomto školním roce ce-
lou řadu akcí.

Ve dnech 11. až 13. října 2013 jsme se zúčastnili 
celostátního setkání DofE Award v Janově nad Nisou. 
Naši kluci – účastníci programu prožili tři dny plné 
kulturních, sportovních i vzdělávacích aktivit, měli je-
dinečnou příležitost v aktivitách spolupracovat s dět-
mi z „civilních“, převážně prestižních škol v České re-
publice, a to včetně anglicky mluvících. O dobrovol-
nictví při spolupráci a přípravě aktivit, nacvičování 
kulturních vystoupení a výrobě dárků v keramické díl-
ně pro děti z místní mateřské školy a seniory z Domo-
va Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova jsme se již 
zmínili výše v textu. Ale rádi bychom zmínili ještě dvě 
aktivity programu DofE Award, které se nám v tomto 
školním roce hodně vydařily. 

SPORTOVní DEn

První z nich byl netradiční sportovní den Veselíč-
ko trofej, jehož již. 4. ročník jsme uspořádali 26. květ-
na 2014. Inspirací se nám stala slavná mezinárod-
ní automobilová soutěž terénních vozů Land Rover 
Camel Trophy. Během této expedice jsou všichni 
účastníci jedna parta. Vzájemně si pomáhají a všich-
ni společně se svými Land Rovery (v našem pojetí 
nahrazujeme vozy pneumatikami TIR) překonávají 
nástrahy přírody. Soupeři se stanou až při speciál-
ních úkolech, které rozhodují o umístění. Důleži-
tým prvkem v hodnocení posádek je soutěž o tý-

mového ducha, ve které je určena nejpřátelštější 
a nejpracovitější posádka. Slavná automobilová sou-
těž se nám stala inspirací právě proto, že stojí spíše 
na vzájemné spolupráci jednotlivých posádek, než 
na vítězství jedné z nich. Vždyť přece schopnost po-
máhat si a spolupracovat je jedním z nejdůležitějších 
stavebních kamenů do dalšího života!

MLáDEž V AKCI

Druhou inspirativní a prospěšnou akcí bylo naše 
zapojení do tvorby a realizace projektu České ná-
rodní agentury Mládež v programu Mládež v akci 
při Mezinárodní výměně mládeže, která se konala 
ve dnech 4. až 11. května na Tesáku. Setkání na Te-
sáku bylo společnou aktivitou organizací: Gruzín-
ské Mládeže pro Evropu, Rumunské Organizatia ti-
nerilor cu Initiativa a Mezinárodního vzdělávacího 
centra GEMS Česká republika ve spolupráci s DDŠ, 
ZŠ a ŠJ Veselíčko. Cílem setkání bylo seznámit 
účastníky s tradicemi a kulturními zajímavostmi zú-
častněných zemí, seznámit se vzájemně se svými 
zájmy a zároveň motivovat sociálně znevýhodněné 
mladé lidi k objevování svých možností a schopnos-
tí. Podstatnou část akce zajišťoval právě tým pra-
covníků a dětí z našeho domova. Účastníci absol-
vovali bohatý program plný týmových her a spor-
tovních či výtvarných aktivit. V programu nechyběla 
ani celodenní výprava po horských hřebenech na 
legendární poutní místo Hostýn a seznámení s regi-
onálními historickými památkami. Při společných 
národních večerech představily jednotlivé skupiny 
svou zemi, její historii i současnost, tradice a tance. 
Pro naše kluky byla mezinárodní výměna výbornou 
příležitostí a zkušeností, jak v praxi procvičit anglic-
ký jazyk, ale nejen to. Při aktivitě „mezinárodní 
slovník“ se mohli naučit základní společenské fráze 
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V Novém Přerovsku ze dne 20. 6. 2014 jsem se 
dozvěděl o neschválení těžby kameny v kamenolomu 
ve Veselíčku na jednání přerovského zastupitelstva. 
Z různých důvodů jsem se toho nezúčastnil. Proto 
přikládám několik závažných skutečností, které těž-
bu kamene v objemu 5,988 milionu tun odmítají.

Kamenolom leží na jižních svazích Oderských vr-
chů v nadmořské výšce 305 metrů. Mám od roku 
1983 chalupu, která se nachází v jeho ochranné zó-
ně. Je 300 metrů vzdálená vzdušnou čarou od místa, 
kde se kámen těžil. Klima je tu nádherné, teplé. V le-
sích okolo kamenolomu se vyskytuje mlok skvrnitý 
(salamandr), na zahradách (i u nás) žabky rosničky, 
ropuchy, skokani, slepičky, užovka zelená i tmavá 
s obojkem, zmije obecná. Všechny možné druhy 
hmyzu, ale i divte se, i kudlanka nábožná. Pravděpo-
dobně je to nejsevernější část výskytu na Moravě.

Z ptáků zde žijí všechny druhy sýkorek, hýlů, 
drozdů, brhlíků, vrabců (ty krmím i přes léto). Hníz-
dí u nás kominíčci, oříšci, v 7 budkách na zahradě 
špačci. 10 roků mi hnízdí vlaštovky. Nyní je jich 
však velmi málo. V lese hnízdí divocí holubi a hrd-
ličky. Přímo v kamenolomu hnízdí výr a krkavec, 
kteří jsou státem chránění. Můj jezevčík Kuba pře-
žil útok od výra, spletl si ho s liškou, protože je zla-
tý. Před 3 lety jsme zachránili mládě výra, protože 
po noční bouřce jsme jej našli s poraněným křídlem 
na zahradě. Po tříměsíčním léčení v útulku pro zra-
něné ptáky byl opět výr vypuštěný v kamenolomu. 
Kromě výra se v lesích drží všechny druhy sov (v no-
ci mají chechtavý projev, výr houká).

Navíc, nad kamenolomem je drobný porost 
z buků a dubů, kde je po staletí shromaždiště vče-
lích trubců. Trubci se slétají z celého okolí a v tom-
to prostoru oplodňují včelí matky. Tento projev pří-
rody není doposud objasněný. Podobně jako v roce 
1973 objevili Švýcaři tanec včel (sdělování informa-
ce o nektaru) a dostali za to Nobelovu cenu, čeká 
tato skutečnost na objasnění (Nobelova cena ho 
nemine). Ví se o tom, ale proč je tomu tak, doposud 
nikdo vědecky nezdůvodnil.

Když začnou kvést v plném létě cínie, přilétáva-
jí zde všechny druhy motýlů i ti stěhovaví z alpské 
oblasti. Při západě slunce si sednou na vyhřátou 
stěnu mého domu. Jeden rok jich bylo tolik, že by 

Příroda je důležitější než dálnice. Veselíčko je krásná
zalesněná oblast se mezi ně nevešla ani lidská dlaň. Něco podobné-

ho jsem nikdy neviděl a viděl jsem toho hodně 
i v Africe, kde jsem služebně působil.

V roce 1983 a v dalších letech probíhala v kame-
nolomu těžba pomocí komorových odstřelů. Měsíce 
se chystalo, potom se do vyhloubených děr natahova-
lo střelivo (skoro vagón). Před odpálením se centrálně 
ve všech domech odpojila elektřina. Domy jsme mu-
seli opustit a být venku. Třikrát zahoukala siréna. Au-
ta se na cestě zastavily. Odpal byl tak silný, že se drá-
ty elektrického vedení mezi domy dotýkaly. Komorové 
odstřely potom zrušili, protože obrovské balvany mu-
seli sestřelovat až 3 měsíce a použili víc střeliva než při 
prvním odstřelu. Přešlo se na odstřely clonové (navr-
taly se díry zhruba 3 m od okraje lomové části a ká-
men se odvalil). I tak nám spolehlivě létaly kameny 
300 metrů vzdálené o velikosti 5÷10 cm do zahrady.

Další skutečnost, která je důležitá: Při střelbách 
v kamenolomu se porušily kapiláry vodních toků do 
studní. My jsme alespoň šestkrát zažili, že jsme ne-
měli vodu a museli jsme ji vozit z Tupce. Navíc v par-
ku Veselíčka se nachází studna, kterou místní lidé 
nazývají bezedná. Proč? Přes II. světovou válku 
sloužil park na Veselíčku jako tábor ruských (sovět-
ských) vojáků s koňskými povozy. Studna dokázala 
napojit 350 párů koní a voda z ní neubyla. Proto ná-
zev „bezedná“. Totiž na Roubaninách nad Veselíč-
kem je rovina, kde se nachází 90 tisíc višní (sad). Vo-
da z této roviny teče do Lukavce na západ a směrem 
na Lipník (Veselíčko). Kde je napsané, že po střel-
bách při těžbě kamene se toto všechno nezničí?

Doporučuji těžbu v Podhůře. Jednou jsem letěl 
s Karlem Kouřilem ve vrtulníku MI-8 a termika v tom-
to lomu byla 30 metrů za sekundu. Dvanáctitunový 
vrtulník to vytáhlo do nebes bez toho, abychom po-
hnuli kniplem. Čili, je tam obrovský rozptyl prachu, 
není lokální. Navíc je tam dobrá přístupnost aut.

Lesy nad lomem ve Veselíčku patří Přerovu, i když 
jsou na katastrálním území Veselíčka (Veselíčko pro-
hrálo spor). Je to nejkrásnější zalesněná oblast v oko-
lí Přerova. Je plná nádherných živočichů, které obča-
né Přerova viděli jen na obrázku.

Ptám se, chcete toto všechno zničit? Co chcete 
nechat svým dětem? Ladislav Naniáš

předseda včelařského spolku Veselíčko – Osek 
– Tupec, Staměřice, Skoky, Dolní Újezd Lidé 1914 a 1974. Odvedenci do války 1914. Slavnostní fotografie hasičů 1974.
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Krajina obce v minulosti a proměny objektu U kovárny. V minulosti zde býval obecní úřad, obchod. Nyní je 
zde hospoda a nově Muzeum Záhoří.

Srovnávací fotky minulost – současnost: Kulturní dům. Pochod hasičů. Památník obětem válek. Stará garda.

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo díky organizace setkání rodáků a oslav 100 let SDH shromáždit množství 
historických fotografií, budeme je postupně zveřejňovat v dalších číslech Veselíčských novinek. Uvítáme i spolu-
práci s vámi a oceníme, když nám poskytnete vaše historické fotografie, které si naskenujeme a vrátíme. TSu
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Svatba starosty Oseku. Focení ve Veselíčku

Starosta Oseku nad Bečvou Martin Engl se v září oženil s Alžbětou Kopečnou. Pro fotografování si vybra-
li zámecký park ve Veselíčku.

Výstava „Venkovská hospoda“ v Muzeu Záhoří
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VESELíČSKÉ NOVINKY – Zpracovali: Tomáš Šulák a Adéla Giblová. Třicá-
té číslo vychází v září 2014. Své příspěvky do dalšího čísla můžete zaslat do 
10. prosince 2014 elektronicky na adresy adela.giblova@obec-veselicko.cz 
a tomas.sulak@obec-veselicko.cz. Registrační číslo: MK ČR E 12652. VN 31 
vyjdou v prosinci 2014. Zlom a tisk: O. Havlík, tel. 774 724 774.

Plán akcí ve Veselíčku: září 2014 – prosinec 2014
Datum Akce místo Pořadatel
19. 9., 19.00 Ozvěny rodáků – promítání filmových doku-

mentů z oslav
Komunitní škola Obec

29. 9., 15.30 Třídní schůzky Mateřská škola MŠV

1. 10., 18.00 Zastupitelstvo obce
(poslední ve volebním období 2010–2014)

Obecní úřad Obec

3. 10., 19.00 Ozvěny rodáků – promítání filmových doku-
mentů z oslav (repríza)

Komunitní škola Obec

4. 10. Hodová veselice. Hraje skupina Elixír. KD Tupec KDR

5. 10. Hody v Tupci (kolotoč a střelnice) Tupec – náves Obec

6. 10. Vítání nových dětí v mateřské škole Mateřská škola MŠV / Obec

10. – 11. 10. Komunální volby Obecní úřad

18. – 19. 10. Hubertova jízda Ranč Mustang Veselíčko RMV

27. 10., 18.00 Podzimní slavnost KD Tupec KDR

(5. 11.) Ustavující jednání nového zastupitelstva 
obce

Komunitní škola, 
nebo Kulturní dům

Obec

14. 11., 14.00 Setkání důchodců KD Tupec Obec, KD

29. 11., 15.00 Vánoční jarmark KD Tupec KDR

(3. 12.) Jednání zastupitelstva obce Obecní úřad Obec

6. 12. mikulášské odpoledne KD Tupec TJ Sokol

(10. 12.) Vánoční zpívání u zámku, kaple, 
ohňostroj

Před zámkem a OÚ Obec + spolky

20. 12. Vánoční vycházka les TJ Sokol

27. 12. Oslavy konce roku u napoleonského 
památníku

Napoleonský památník Obec + SDH

(7. 1. 2015) Jednání zastupitelstva obce Obecní úřad Obec

31. 1. 2015 Myslivecký ples KD Tupec MS Veselíčko

14. 2. 2015 Hasičský ples KD Tupec SDH Veselíčko

21. 2. 2015 Dětský karneval KD Tupec KDR

27. 2. 2015 Rybářský ples KD Tupec ČRS LnB

7. 3. 2015 Policejní ples KD Tupec SK Policie LnB

únor, březen II. reprezentační ples mikroregionu 
Lipensko

?

Jedná se o předpokládané termíny. Např. jednání zastupitelstva se může dle aktuálních okolností posu-
nout. Změnit se mohou i termíny některých dalších akcí.


