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Výsledky komunálních voleb 2014 ve VeselíčkuVážení čtenáři Veselíčských novinek,
chci vás pozdravit u příležitosti nového volebního 
období 2014–2018. V komunálních volbách bylo 
zvoleno celkem šest nových zastupitelů z devíti, 
což je změna významná. Výsledky jistě již znáte, 
nicméně můžete si je srovnat v podrobné tabulce. 
Stejně tak jsme se ohlédli ještě více a přinášíme 
složení zastupitelstva za posledních dvacet let. 
A pro srovnání se můžete podívat uprostřed čísla 
také na výsledky voleb v okolních obcích a na vol-
by do Senátu.

Obec má staronového starostu a novou mís-
tostarostku. Takže symbol kontinuity i nové krve 
resp. také tolik oblíbené genderové rovnováhy 
(rovnosti pohlaví).

V obci se v roce 2014 kácela a sázela nová ze-
leň. Kde všude jistě již víte, ale přinášíme celkový 
kontext nové výsadby v rámci projektů Obec v zele-
ni / zeleň v obci. Kromě toho čekáme na to, že Sprá-
va silnic Olomouckého kraje nechá na jaře 2015 vy-
kácet přestárlé a silničnímu provozu nebezpečné 
topoly na silnici do Vicinova a na podzim zde vysa-
dí nové aleje. A v souvislosti s výstavbou dálnice, 
která by měla začít také v roce 2015, by měly stro-
my vyrůst v příštích letech také v jejím okolí.

Ve Veselíčských novinkách si dále můžete pře-
číst, že noví zastupitelé schválili nový rozpočet, mů-
žete se podívat na harmonogram postupné obnovy 
památek. Přinášíme obsáhlé zpravodajství z jedná-

ní zastupitelstva obce, které bylo v úvodu pozna-
menáno zejména změnami v mateřské škole.

A referujeme o úspěšných akcích v posledním 
čtvrtletí roku 2014 – Hubertově jízdě, Hodové vese-
lici, Podzimní slavnosti, Setkání důchodců, Vánoč-
ním jarmarku, Vánočním zpívání u zámku, výstavě 
Advent v muzeu či Rozloučení se starým rokem 
2014 u Napoleonského památníku.

V závěru roku 2014 zastupitelstvo schválilo ne-
jen rozpočet na rok 2015, ale projednávalo i Pro-
gram obnovy a rozvoje obce Veselíčko (POROV) na 
další období. Právě i díky odpovědím v anketě, kte-
rá byla rozdána mezi občany, si zastupitelé ujasni-
li, co považují lidé za pozitivní, co za negativní a co 
by chtěli zlepšit.

Obec pořídila na sklonku roku nový zametač na 
úklid obce díky dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Zastupitelstvo vyhlásilo opět Pro-
gram podpory spolků a dalo zelenou starým i no-
vým projektům. Nově jsme například požádali do 
programu Podpora kulturních aktivit Olomoucké-
ho krajea v programu Obnova kulturních památek 
se snažíme zajistit finance pro obnovu balustrády 
a jižní zdi ve francouzské zahradě zámeckého par-
ku, která hrozí zřícením.

Vážení občané, přejí vám úspěšný rok 2015 pl-
ný nových odvážných myšlenek a jejich správného 
naplňování.

tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko

oRgaNiZaCe oBCe:

Starosta: Tomáš Šulák
Místostarostka: Mgr. Alžběta Panáková
Zastupitelé: Aleš Bém, Mgr. Radoslav Hanel, Jiří 
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vá, Jiří Suchánek, Monika Štenglová
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hauer, Eva Schrammová
Mateřská škola, ředitelka: Mgr. Lucie Pazderová
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 let hlasů pořadí
% hlasů 
strany

% hlasů 
(423)

Počet
mandátů 

Volby
2010

rozdíl 
2014/10

1. Za veselejší Veselíčko  1047  28,95%  3   
tomáš Šulák 43 228 1. 21,77 53,90% zvolen 166 62
lucie Pazderová 31 169 2. 16,14 39,95% zvolena 52 117
jiří lorenc 40 137 3. 13,08 32,39% zvolen 97 40
Náhradníci:  /127,6/       
Jaromír Pecha 43 100 4. 9,55 23,64%  53 47
Zdeněk Gibl 31 87 5. 8,3 20,57%  65 22
Petr Vyňuchal 43 71 6. 6,78   41 30
Jan Kolek 49 87 7. 8,3 20,57%  55 32
Lukáš Kuchrýk 33 80 8. 7,64   36 44
Antonín Soldán 46 88 9. 8,4 20,80%  49 39
2. sNK evropští demokraté  738  20,41%  2   
jiří suchánek 32 140 6. 18,97 33,09% zvolen 126 14
monika Štenglová 40 128 3. 17,34 30,26% zvolena 52 76
Náhradníci:  /90,2/       
Jiří Lehnert 57 117 1. 15,85 27,66%  95 22
František Vagner 68 70 2. 9,48     
Petr Hučín 52 59 4. 7,99   55 4
Miroslav Čoček 54 57 5. 7,72   45 12
Libor Svaček 50 62 7. 8,4   40 22
Josef Haničák 53 46 8. 6,23   21 25
David Fridrišek 34 59 9. 7,99   45 14
3. obec a rodina  698  19,30%  2   
alžběta Panáková 43 163 1. 23,35 38,53% zvolena 154 9
Radoslav Hanel 54 87 5. 12,46 20,57% zvolen 65 22
Náhradníci:  /84,7/       
Pavel Hučín 48 83 2. 11,89     
Petr Pavlica 49 60 3. 8,59   71 -11
Jaroslav Jedlička 40 51 4. 7,3   40 11
Dana Grygarová 45 51 6. 7,3   55 -4
Zdeněk Bém 44 51 7. 7,3     
Denisa Kramplová 42 77 8. 11,03   72 5
Radek Pecha 37 75 9. 10,74   75 0
4. sdružení nez. kandidátů  609  16,84%  1   
aleš Bém 39 104 1. 17,07 24,59% zvolen   
Náhradníci:  /73,7/       
Radim Navrátil 23 84 2. 13,79 19,86%    
Luděk Navrátil 60 75 4. 12,31     
Jiří Drábek 39 72 3. 11,82   27 45
Radim Zábranský 33 50 5. 8,21     
Jiří Wenig 61 50 6. 8,21     
Alena Muchová 55 70 7. 11,49   36 36
Jakub Kliment 25 55 8. 9,03     
Lenka Vraštilová 59 49 9. 8,04     

Zastupitelstvo obce Veselíčko na jednání 5. lis-
topadu 2014 zvolilo staronovým starostou obce 
Tomáše Šuláka (Za veselejší Veselíčko) a novou 
místostarostkou Alžbětu Panákovou (Obec a rodi-
na). Předsedou finančního výboru bude Josef Mo-
tyka (STAN) a předsedou kontrolního výboru Aleš 
Bém (SNK). Všichni další zastupitelé budou členy 
některého z výborů. Obec zřídí minimálně kulturní 
komisi, ve které budou zástupci všech spolků a in-
stitucí v obci. Její předsedkyní bude Monika Šteng-
lová (SNK ED).

Zastupitelé zvolili
stávajícího starostu
a novou místostarostku
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 let hlasů pořadí
% hlasů 
strany

% hlasů 
(423)

Počet
mandátů 

Volby
2010

rozdíl 
2014/10

5. starostové a nezávislí  524  14,49%  1   
josef motyka 66 99 9. 18,89 23,40% zvolen 97 2
Náhradníci:  /63,8/       
Petr Suchánek 57 76 6. 14,5   90 -14
Jiří Gogela 68 71 1. 13,54   133 -62
Ladislav Třetina 58 29 2. 5,53   48 -19
Stanislava Čočková 61 55 3. 10,49   91 -36
Tomáš Bernhauer 42 52 4. 9,92   83 -31
Dana Giblová 52 59 5. 11,25   79 -20
Jiří Zapletal 60 38 7. 7,25   64 -26
František Krampla 44 45 8. 8,58   73 -28
 43,11 3616       

2014
1. Za veselejší Veselíčko (TOP 09) 1047 28,95% 3 m. Šulák, Pazderová, Lorenc
2. SNK ED 738 20,41% 2 m. J. Suchánek, Štenglová
3. Obec a rodina 698 19,30% 2 m. Panáková, Hanel
4. SNK (KDU-ČSL) 609 16,84% 1 m. A. Bém
5. STAN 524 14,49% 1 m. Motyka
2010
1. STAN 659 16,98% 2 m. Gogela, P. Suchánek
2. Obec a rodina 646 16,64% 2 m. Panáková, Giblová
3. Za veselejší Veselíčko (TOP 09) 612 16,64% 2 m. Šulák, Kubisová
4. Nová obec 558 14,37% 1 m. L. Pospíšil
5. Sdruž. za potřeby a práva obč. 512 13,19% 1 m. Motyka
6. Spojení demokraté – sdr. nez. 419 10,79% 1 m. Lehnert
7. Za obec krásnější 301 7,75% 0  
8. SNK ED 175 4,51% 0  
2006
1. SNK ED 1194 34,11% 3 m. Gogela, P. Suchánek, T. Bernhauer
2. Nová obec 727 20,77% 2 m. L. Pospíšil, Zemánková
3. Za veselejší Veselíčko (SOS) 459 13,11% 1 m. Šulák
4. Rodáci 458 13,09% 1 m. Lehnert
5. KSČM 353 10,09% 1 m. Spáčil
6. Za obec krásnější 309 8,83% 1 m. Soldán
2002
1. NEZÁVISLÍ 1954 50,15% 5 m. Gogela, P. Suchánek, Zapletal, Bernhauer, Pecha
2. Nová obec 821 21,07% 2 m. Pospíšil, Zemánková
3. Za obec krásnější 679 17,43% 1 m. Soldán
4. KSČM 442 11,34% 1 m. Spáčil
1998
1. SNK 3320 79,77% 7 m. Gogela, Nádvorník, Lehnert Jos., Suchánek, Zapletal, Bém Zd., Hučín Pa.
2. V zámku a podzámčí 842 20,23% 2 m. Pecha, Muchová
1994
1. SNK 2690 70,72% 7 m. Gogela, Bém Z., Suchánek P., Zapletal, Indra, Hučín Pa., Nádvorník
2. KSČM 996 26,18% 2 m. Lehnert Jos., Drábek B.
3. NK 118 3,10% 0  

složení zastupitelstev v letech 1994 – 2014

Obec Veselíčko ve spolupráci se společností Flora Olomouc, která vyhrála výběrové řízení, dokonči-
la projekty „Obec v zeleni“ a „Zeleň v obci“, díky kterým se v obci vysadilo přes 200 nových stromů, 
ošetřily se vzrostlé lípy a založilo přes 2000 keřů. Akci podpořil Státní fond životního prostředí (SFŽP) 
a Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Nová výsadba: Intravilán: 53 stromů, 1129 keřů
  Extravilán: 154 stromů, 911 keřů

Popisy projektů:

Revitalizace zeleně ve Veselíčku – zeleň v obci (intravilán)
Číslo projektu: 20373546
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Cena: 577.691 Kč vč. DPH

Hlavním smyslem akce je vytvoření celkové koncepce vegetačních úprav na vybraných plochách ve-
řejné zeleně v obci Veselíčko, jež povede k její regeneraci a k posílení její ekologické a estetické funkce. 
V území byly vybrány lokality podél hlavní komunikace, kde jsou soustředěny významné plochy zeleně 
v rámci sídelní struktury. Jak obec Veselíčko, tak místní část Tupec má charakter ulicové zástavby soustře-
děné podél hlavní silnice s menšími předzahrádkami zeleně a nesoustředěnou občanskou vybaveností.

Ve vybraných lokalitách by mělo dojít k celkové obnově prostoru zahrnující nejen veřejnou zeleň, ale 
i prvky občanské vybavenosti, jako jsou odpočívadla, herní koutky, vybavenost mobiliářem. Návrh je vytvá-
řen s důrazem na výsledný vzhled venkovské návsi, vytvoření odpočinkových zákoutí i s využití clonící funk-
ce dřevin podél chodníků a silnic. Použijí se v něm pouze druhy domácí nebo variety z nich odvozené.

Revitalizace zeleně ve Veselíčku – obec v zeleni (extravilán)
Číslo projektu 20376970
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Cena: 826.123 Kč vč. DPH

Hlavním smyslem projektu je revitalizace historických stromořadí v extravilánu obce Veselíčko a vy-
tvoření celkové koncepce krajinných úprav, jež povede k regeneraci a k posílení ekologické a krajinno-
tvorné funkce dotčeného území. Do řešených úseků byly vybrány úseky podél cest Tupec – Dolní Újezd, 
Veselíčko – Lazníky, Veselíčko – Osek nad Bečvou a také polní cesta s vyznačenou turistickou značkou 
a dálkovou nadregionální cyklotrasou z Veselíčka do Oseku nad Bečvou.

Návrh v extravilánu obou katastrů si klade za cíl především obnovu historických stromořadí, coby vý-
znamných krajinotvorných prvků s celou řadou environmentálních funkcí – protierozní (eroze vodní i vě-
trná), ekologicko stabilizační s návazností na zvýšení druhové pestrosti. Revitalizovaná stromořadí mají 
v krajině dále funkci orientační a přispívají výrazně k optimálnímu mozaikovitému charakteru kulturní 
krajiny, která je projevem soužití člověka a přírody.

Ve Veselíčku se vysadilo 200 nových
stromů a přes dva tisíce keřů
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VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

lokalita B – jižní tupec:
Prvním zájmovým úsekem je střed obce tu-

pec v místě křížení místních komunikací, v blízkos-
ti malé kapličky, obklopené čtyřmi lípami. V tomto 
úseku se také nachází jediné autobusová zastávka 
v obci a na rozšířenou zpevněnou plochu pravidel-
ně zajíždí i mobilní prodejna potravin. Přímo přes 
silnici Veselíčko – Dolní Újezd pokračuje vymezené 
území po místní komunikaci, vedoucí obcí dolů, 
k potoku Lubeň. Úsek pokračuje dalšími dvěma lí-
pami, jež stejně jako první vyžadují odborné ošet-
ření. Prostor má charakter jakési místní návesky, 
vymezené dvěma navzájem převýšenými cestami, 
mezi nimiž se nachází ostrůvky zeleně.

Právě tyto ostrůvky jsou předmětem řešení – vý-
sadby jsou zde značně nesourodé, dle aktuálního 
nápadu obyvatel nejbližších domků – najdou se zde 
tůje, smrky stříbrné, borovice blatky i borovice lesní, 
z listnatých druhů například lípy ale i sakury a množ-
ství nejrůznějších keřů. Celkově zde chybí jakýkoliv 
koncept nebo návaznost na sousední úseky. Lokali-

žovatce místních komunikací po pravé straně. Vět-
šinu plochy zaujímá starší ovocný sad – především 
jabloní, hrušní a švestek. Kratší stranu uzavírá pře-
houstlá keřová skupina svíd a švestek s menší lípou. 
Ovocný sádek by zasloužil celkovou regeneraci 
ošetřením nebo vykácením starých dřevin s výsad-
bou nových stromků.

lokalita j:
louka u lesa nad obcí, která je dalším řešeným 

úsekem v intravilánu, se nachází v těsném sousedství 
turistického rozcestníku a pomníku padlých. Nejde si-
ce o plochu přímo v zástavbě obce, ale v územním 
plánu je vymezena jako zastavitelná. Volná plocha je 
částečně osazena mladou výsadbou jehličnatých se-
menáčů, zbytek vymezené luční partie je volný. Jako 
místo, kde v budoucnu bude stát malá rozhledna, by 
měl být podpořen význam místa; návaznost na okol-
ní krajinu by měly prezentovat aleje menších dřevin, 
směřující na význačná místa okolní krajiny.

lokalita K – kamenolom:
akátový svah (zčásti v intravilánu) u vjezdu 

do kamenolomu najdeme za Veselíčkem směrem 
na osadu Vicínov po pravé straně. Vysoký břeh je 
porostlý především akáty, většinou s hustým pod-
rostem buřeně (ostružiníků) a dalších dřevin a ná-
rostů. Mimo akáty se zde najde několik dubů, star-
ší třešně a na horní hraně břehu i břízy. Dřeviny 
(s výjimkou dubů) jsou většinou ve špatném svahu 
– akáty jsou dosti přestárlé a díky prudkému sva-
hu dolů k silnici málo stabilní – hrozí rozlomy nebo 
vývraty. Ve svahu navíc docházelo a zřejmě stále 
i dochází k ukládání nejrůznějšího odpadu, od 
inertní sutě až po směsný komunální odpad, takže 
celkový stav úseku je dosti neuspokojivý. Cílem by 

intravilán:

ta končí až s cedulí „konec obce“ v místech, kde již 
okrasné druhy ustupují dřevinám ovocným, jak vý-
stavba postupně přechází v sady a pole. Zde najde-
me především švestky a staré jabloně.

lokalita C:
Druhým úsek na území Tupec je ulice vedoucí 

směrem na Veselíčko, především po levé straně 
ve směru na Veselíčko – jedná se o dosti zarostlé 
příkopy s výskytem akátů, ořešáků a hojnosti dře-
vinné buřeně a nárostů zmlazujících švestek. Ucele-
nější část představuje až zelený trojúhleník na kři-

mělo být lokalitu alespoň zhruba vyčistit, odstranit 
rizikové a dožívající dřeviny svah vhodně, bezúdrž-
bově“ stabilizovat meliorační zelení.

lokalita H – u hasičárny:
Dalším úsekem je část uličního prostoru 

okolo parcely č. 80 v zástavbě obce. Jedná se 
o jakési malé, nepravé centrm místní části obce, 
úsek s nevelkou možností regenerace. Na volných 
travnatých plochách by bylo vhodné podpořit vý-
znam „centra“ např. kvetoucími druhy a stávající 
stromy u domu č.p. 205 vhodně ošetřit, nejriziko-
vější strom odstranit a podsadit novou soliteru.

KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ

Koncepce řešení vytváří jednotný návrh zeleně 
typický pro venkovské prostředí s použitím domá-
cích i zdomácnělých druhů dřevin. Jednotlivé loka-
lity jsou kompozičně provázány tak, aby tvořily 
společnou nit skrze celé území. Předkládaný návrh 
zohledňuje parametry uličního prostoru, vedení 
technické infrastruktury, estetická hlediska a kli-
matická hlediska daného území. Dotčené plochy 
po kácení a zejména plochy určené k rekultivaci 
budou obnoveny novým plošným zatravněním.

Z důvodů omezených finančních prostředků 
a nedořešených vlastnických vztahů není možné 
realizovat projekt v ucelené podobě v jedné etapě. 
Počítá se tedy s rozdělením celkového návrhu do 
dvou po sobě jdoucích etap, přičemž tento projekt 
se detailně věnuje pouze etapě první. Etapa nava-
zující je komentována pouze rámcově, bude rozpra-
cována v dalším projektu. Druhá etapa je v textu 
označena kurzívou.

Následující popis koncepce se věnuje postupně 
jednotlivým lokalitám.
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lokalita B:
střed obce okolo kapličky je pouze oživen vý-

sadbou nízkých kvetoucích živých plotů. Za auto-
busovou zastávku, která by měla být v brzké době 
vyměněna za novou, se uvažuje malá skupina ka-
lin. Stávajícím lípám je třeba věnovat zvýšenou po-
zornost – uvažuje se údržba zdravotním řezem u tří 
jedinců a kontrola a případná výměna stávajících 
úvazků (vazeb).

V navazujícím úseku se z ploch odstraní přede-
vším nevhodné jehličnany (zeravy, smrky), případně 
přestárlé keřové skupiny a celá „náveska“ se sjed-
notí liniovou výsadbou malokorunných stromů (ve-
dení NN). Bude se jednat o dříny (Cornus mas) za-
pěstované na kmínku, které vyhoví omezeným pro-
storovým možnostem. Podél cca 4 posledních domů 
přejde výsadba v malokorunné okrasné hlohy a na 
samotném konci obce budou původní ovocné druhy 
připomínat silně vonící kvetoucí střemchy (Prunus 
padus). Ovocné plodící stromy do zástavby nejsou 
vhodné a budou tak nahrazeny druhy příbuznými, 
ale nenáročnými na údržbu.

lokalita H:
Část návsi ve středu obce Veselíčka bude ob-

dobně jako v případě kapličky v Tupeci uživena níz-
kými živými ploty (Spirea japonica Shirobana“. Ze 
stromořadí stávajících lip musejí být dvě bohužel 
odstraněny z důvodu rizikového zdravotního stavu; 
jako náhradní budou podsazeny javory babyka 
(Acer campestr Elsrijk) a na pohledově exponované 
místo vysazena větší solitera – lípa srdčitá. U domu 
č.p. 205 se vysadí okrasný kultivar hlohu (Cratea-
gus laevigata Paul Scarlet), v dolní části návesky 
taktéž malokorunný druh Malus baccata Street Pa-
rade. Travnatou plochu od komunikace oddělí ta-
volníkový plůtek (Spiraea japonica Pruhoniciana).

mována drobnějšími jeřáby (Sorbus aria). Ve svahu 
budou po vyklizení ponechány všechny perspektiv-
ní druhy – zejména duby.

Do malých skupinek po třech kusech sem bu-
dou dosazeny babyky, plané trnky a hlohy. Pařezy 
po akátech budou seříznuty cca 0,5 m nad zemí 
a ponechány – jednak pomohou zastabilizovat 
svah do zapojení nových výsadeb a jednak umožní 
efektivnější likvidaci akátových výmladků v násle-
dujcícíh letech (řezné rány budou zatírány arborici-
dem). Keřové patro bude doplněno zpevňujícími 
dřevinami – svídou, brsleny, růží (Rosa rugosa).

lokalita C:
Ostrůvek zeleně na výjezdu z obce Tupec na Ve-

selíčko bude částečně řešen i ve druhé etapě. Cílem 
zde bude odstranění starých, dožívajících ovocných 
stromů a nová obvodová výsadba okrasných jablo-
ní Malus baccata Stret Parade, spojená volným ži-
vým plotem z tavolníku Spiraea bumalda Antony 
Waterer. Husté skupiny dřevin na druhé straně ulice 
by měly být prořezány, odspodu vyvětveny a zbave-
ny nárostu a buřeně.

lokalita K:
Svah u kamenolomu bude v prvé řadě zbaven 

všech přestárlých dřevin a veškerého uloženého od-
padu. Stavební suť uložená v hromadách i odpad 
získaný shrabáním ze zabuřeněného svahu bude 
odvezen a uložen na skládku. Horní plocha musí 
být po odtěžení sutin zavezena rekultivační zemi-
nou (ze zemníku obce); v opačném případě nelze 
počítat s úspěšnou revitalizací plochy. Povrch svahu 
po odklizení buřeně a odpadu nemusí být zeminou 
doplněn; je však vhodné při výsadbě použit table-
tové hnojivo a celou plochu do zapojení nových vý-
sadeb udržovat bez buřeně a výmladků.

Při horní hraně by mělo na volné rovné ploše 
vzniknout odpočívadlo pro cyklisty a pěší s výhle-
dem na otevřenou krajinu hornomoravského úvalu. 
Ve středu půlkruhového odpočívadlo bude umístěn 
výrazný výtvarný prvek (například od místního vý-
tvarníka; může se také jednat o velký hrubě opra-
covaný kámen z vedlejšího lomu), okraje budou vy-
mezeny menšími zapuštěnými kameny. Návštěvní-
kům budou k odpočinku sloužit jednoduché lavice 
se stolky. Namísto neproniknutelné akátové houšti-
ny budou výhled do kraje roubit tři vzrostlejší lípy 
(Tilia cordata). Celé horní hrana svahu pak bude le-

lokalita j:
Louka u lesa nad obcí – slouží jednak jako od-

stavná plocha pro rybáře přiléhajících rybníků 
a současně jako jeden z příchodů do velkých ovoc-
ných (třešňových) sadů. V budoucnu zde má vyrůst 
rozhledna. Místo využívané k parkování by mělo 
být z okolní krajiny pohledově odcloněno – stříha-
ným habrovým plůtkem s malou alejí jeřábů s jed-
lými plody (Sorbus aucuparia Edulis). Blízkost třeš-
ňového sadu akcentuje alej planých třešní ptačí, 
vedoucí podél polní cesty. Část této aleje se již na-
chází v extravilánu obce (na parcele 1289).

extravilián:
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VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

Zájmová oblast byla inventarizačním průzku-
mem dřevin zhodnocena v průběhu října 2012, tedy 
na sklonku vegetačního období. Vzhledem k malé-
mu rozsahu (kvantitativnímu i co do počtu pestrosti 
druhů) stávající zeleně není toto období na závadu.

U stromů v uliční části byly zaznamenávány 
základní údaje (číslo, taxon), taxační údaje (výš-
ka, šířka koruny, průměr [obvod] kmene), popis-
né údaje a hlavní důraz byl kladen na kvalitativní 
údaje, zejména na vitalitu jedince, zdravotní stav 
a sadovnickou hodnotu. U keřů a skupin keřů by-
ly kromě základních a taxačních údajů sledovány 
pouze hodnoty sadovnické, které současně vysti-
hují i zdravotní stav a celkovou perspektivu jedin-
ce (viz metodika hodnocení).

Mimo sledování stavu vegetace byl proveden 
i pasport jednotlivých typů ploch podle druhu po-
vrchů a způsobů využití (chodníky, parkovací plo-
chy, travnaté plochy, vjezdy atd…) a vybavení mo-
biliářem. S ohledem na nynější využití ploch a na 
plánované stavební úpravy byly vytipovány a navr-
ženy odpočinková místa a zákoutí, plochy vhodné 
pro dětská hřiště apod. Veškeré získané informace 
byly tímto projektem zohledněny a výsadby tomu 
byly uzpůsobeny.

lokalita a:
Projekt „Obec v zeleni“ se na k. ú. Tupec týká 

výsadeb podél komunikace na Dolní Újezd. 
Zpočátku pouze na levé straně, po 200 m již na 
stranách obou najdeme velmi staré a rozpadající se 
stromořadí švestek, které dříve silnici po obou 
stranách lemovalo. Stromy jsou celkově ve velmi 
špatném stavu, dosti proschlé s množstvím zlomů, 

lokalita D a e:
Jedná se o silnici, spojující Veselíčko s míst-

ní částí tupec, vedoucí kolem hřbitova a země-
dělského statku a dál od Veselíčka na Osek. Tran-
sekt podél zpevněné místní komunikace je prakticky 
bez výsadeb, nepočítáme-li výsadby na soukro-
mých pozemcích zahrad za příkopou cesty. Právě 
zelené travnaté pásy za příkopou by mohly sloužit 
jako nový výsadbový prostor pro dlouhé stromořa-
dí, viditelné již zdaleka na příjezdu do obce ze smě-
ru od Oseka. Navíc v budoucnu by mohly vhodně 
clonit hluk z plánované výstavby dálnice D1 v úse-
ku Lipník n. B. – Přerov.

lokalita F:
Samostatný úsek tvoří výsadby podél hřbito-

va, který se tak nachází zcela mimo obydlené úze-
mí. Přibližně polovina stávajících výsadeb zejména 
jehličnatých druhů – borovic a smrků – je ve špat-
ném stavu a vyžaduje regeneraci. Ta by měla spo-
čívat k uvolnění perspektivnějších jedinců a dosad-
bě nového lemu hřbitova, tam kde to dovolí pro-
storové a majetkové poměry z KN.

lokalita g:
Jedná se o úsek podél komunikace na pří-

jezdu do Veselíčka od Oseka nad Bečvou. Trav-
naté pásy po obou stranách komunikace jsou v pod-
statě bez dřevin, pouze na samém okraji obce na-
jdeme několik přestárlých švestek, které musí být 
odstraněny v 1. etapě nebo až v etapě druhé. Situa-
ci pro případné výsadby poněkud komplikuje nad-
zemní vedení VN, jehož ochranné pásmo 4,0 m je 
nutno respektovat.

lokalita i:
Polní cesta od statku (chov koní) směrem 

k chmelnicím u potoka Lubeň a dál do Oseka byla 
vybrána jako cykloturisticky důležitá stezka přivá-
dějící návštěvníky do obce mimo hlavní silniční ta-
hy. Po pravé straně cesty (směr na Osek) sbírá deš-
ťové vody strouha – svodnice, která zde dovoluje 
vyrůstat spíše vlhkomilnějším druhů – vrbám, jasa-
nům, ale třeba i lískám.

Na levé straně, odkud se otevírají výhledy dál do 
kraje směrem na Oderské vrchy, najdeme pomístně 
roztroušené skupinky švestek s bohatě zmlazujícím, 

pahýlů a puklin. Místy už zcela převládající odno-
žující nárosty nebo nálety jiných dřevin, které je sa-
mozřejmě možno po zapěstování ponechat. Větši-
na dřevin však musí být odstraněna a nahrazena 
novou výsadbou.

Tato plánovaná část výsadby se nakonec nere-
alizovala, protože se v lokalitě počítá s výstavbou 
cyklostezky včetně doprovodné zeleně. Plánované 
stromy byly přemístěny na obecní pozemky v loka-
litě mezi hřbitovem a zemědělským areálem.

lokalita B:
Jedná se úsek navazující na projekt zeleně v in-

travilánu obce – jde o pokračování ulice vedoucí 
obcí dolů, k potoku Lubeň. Extravilánová část začí-
ná v místech, kde již okrasné druhy ustupují dře-
vinám ovocným, jak výstavba postupně přechází 
v sady a pole. Zde najdeme především švestky a sta-
ré jabloně.

lokalita C:
Dalším úsekem na území Tupce je ulice vedou-

cí směrem na Veselíčko – především po levé 
straně ve směru na Veselíčko – jedná se o dosti za-
rostlé příkopy s výskytem akátů, ořešáků a hojnosti 
dřevinné buřeně a nárostů zmlazujících švestek. 
Ucelenější část představuje až zelený trojúhelník na 
křižovatce místních komunikací po pravé straně.

Většinu plochy zaujímá starší ovocný sad – pře-
devším jabloní, hrušní a švestek. Kratší stranu uzaví-
rá přehoustlá keřová skupina svíd a švestek s menší 
lípou. Ovocný sádek by zasloužil celkovou regeneraci 
ošetřením nebo vykácením starých dřevin s výsadbou 
nových stromků. Tento segment je částečně řešen ta-
ké v projektu „Zeleň v obci“, neboť hranice mezi in-
travilánem a extravilánem jej dělí na dvě části.

ale málo kvalitním nárostem. Podobně jako za částí 
Tupec jsou švestky ve špatném stavu, většinou pře-
stárlé a dávno už netvoří liniový prvek aleje. Podob-
ná je situace ve stoupání mezi chmelnicemi směrem 
k okraji katastru – prosazující se spíše křoviny trnek, 
myrobalánů; kvalita samotných ovocných stromů je 
špatná.

lokalita j:
louka u lesa nad obcí, která je dalším řeše-

ným úsekem na pomezí intravilánu a extravilánu. 
Nachází se v těsném sousedství turistického roz-
cestníku a pomníku padlých. Volná plocha je čás-
tečně osazena mladou výsadbou jehličnatých se-
menáčů, zbytek vymezené luční partie je volný. Ja-
ko místo, kde v budoucnu bude stát malá rozhledna, 
by měl být podpořen význam místa; návaznost na 
okolní krajinu by měly prezentovat aleje menších 
dřevin, směřující na význačná místa okolní krajiny.

lokalita K:
akátový svah u vjezdu do kamenolomu na-

jdeme za Veselíčkem směrem na místní část Vicínov 
po pravé straně. Vysoký břeh je porostlý především 
akáty, většinou s hustým podrostem buřeně (ostru-
žiníků) a dalších dřevin a nárostů. Mimo akáty se 
zde najde několik dubů, starší třešně a na horní 
hraně břehu i břízy. Dřeviny (s výjimkou dubů) jsou 
většinou ve špatném svahu – akáty jsou dosti pře-
stárlé a díky prudkému svahu dolů k silnici málo 
stabilní – hrozí rozlomy nebo vývraty. Ve svahu na-
víc docházelo a zřejmě stále i dochází k ukládání 
nejrůznějšího odpadu, od inertní sutě až po směsný 
komunální odpad, takže celkový stav úseku je dosti 
neuspokojivý. Cílem by mělo být lokalitu alespoň 
zhruba vyčistit, odstranit rizikové a dožívající dřevi-
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ny svah vhodně, bezúdržbově“ stabilizovat melio-
rační zelení.

lokalita l (vše ii. etapa):
Poslední lokalitou mimo zástavbu Veselíčka 

jsou dlouhé většinou topolové aleje směrem 
na Vicínov až k samotným hranicím katastru. 
Většinou se jedná o starší výsadby pyramidálních 
topolů z 50. a 60. let minulého století, v úseku 
u osady Vicínov jde o stromořadí třešní – ty jsou vět-
šinou již ve fázi rozpadu koruny (poslední vegetač-
ní stádium) a na dožití je lze ponechat pouze u vy-
braných jedinců; většina musí být odstraněna. Po-
dobně jsou na tom aleje topolů – zhruba polovina 
topolů vykazuje známky usychání koruny a to včet-
ně kosterních větví, výjimkou není zcela suchý ter-
minál a část kmene bez lýka. Zvlášť rizikový je stav 
u klasických topolů černých, které svojí širokou ko-
runou a silnými větvemi jednoznačně ohrožují pro-
voz na komunikaci. Část topolových alejí lze pone-
chat, část zachránit výraznou redukcí (sesazením) 
koruny, ale inventarizací vytipovaní jednici musí 
být odstraněni z důvodu provozní bezpečnosti.

lokalita m:
Řešena výlučně v II. etapě (mimo tento projekt).

KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ

Koncepce řešení vytváří jednotný návrh zeleně 
typický pro venkovské prostředí s použitím domá-
cích druhů dřevin. Jedinou výjimkou jsou výsadby 
na lokalitě C, které přímo navazující na jiné realizo-
vané výsadby v projektu „Zeleň v obci“. Zde je nut-
no dodržet jednotnou kontinuitu výsadeb (lokalitu 
půlí hranice mezi intravilánem a extravilánem) a pro-

to se výjimečně připouští i jeden kus kultivaru do-
mácí dřeviny a část živého plotu tvořená zdomác-
nělým druhem tavolníku.

Jednotlivé lokality jsou kompozičně provázány 
tak, aby tvořily společnou nit skrze celé území. 
Předkládaný návrh zohledňuje parametry disponi-
bilního prostoru, vedení technické infrastruktury, 
estetická hlediska a klimatická hlediska daného 
území. Dotčené plochy po kácení a zejména plochy 
určené k rekultivaci budou obnoveny novým ploš-
ným zatravněním.

Z důvodů omezených finančních prostředků 
a nedořešených vlastnických vztahů není možné 
realizovat projekt v ucelené podobě v jedné etapě. 
Počítá se tedy s rozdělením celkového návrhu do 
dvou po sobě jdoucích etap, přičemž tento projekt 
se detailně věnuje pouze etapě první. Etapa nava-
zující je komentována pouze rámcově, bude roz-
pracována v dalším projektu. Druhá etapa je v tex-
tu označena kurzívou.

lokalita a:
Dožívající švestkové aleje na příjezdu od Dolní-

ho Újezda budou nahrazeny výsadbou planých 
druhů ovocných dřevin – jabloní polniček Malus 
sylvestris. Stejný koncept se uplatní na příjezdu do 
obce od Oseka nad Bečvou. Malokorunné „plané“ 
druhy budou připomínkou původních ovocných 
alejí, o které však v dnešní době málokdo pečuje 
a ovoce tak zůstává nesklizeno bez užitku.

lokalita B:
Hlohy, navrhované v této části přímo navazují 

na výsadby v intravilánové části, kdy stromořadí 
těchto dřevin zapěstovaných na kmínku sleduje li-
nie celé ulice od kaple až po konec obce. Mimo hlo-

hy se zde uplatní i hrušně polničky – budou připo-
mínat původní rozsáhlejší sady za dědinou a sou-
časně nebudou vyžadovat náročnější péči jako více 
plodící vyšlechtěné ovocné odrůdy.

lokalita C:
Ostrůvek zeleně na výjezdu z obce Tupec na Ve-

selíčko je částečně řešen i projektu „Zeleň v obci“, 
který zahrnuje intravilánovou část celého konceptu. 
Z toho důvodu je nutné pokračovat ve výsadbách 
„intravilánové části“, která má na tomto úseku pře-
vahu. Jako poslední strom v nové řadě tedy odů-
vodněně lze připustit i neobvyklý druh jabloně a to-
též se týká části živého plotu z tavolníku. V ostat-
ních lokalitách se již alochtonní druhy neopakují.

lokalita D a e:
Úsek podél komunikace Tupec – Veselíčko a oko-

lí hřbitova: podél komunikace budou po pravé stra-
ně (ve směru na Tupec) vysazeny mohutnější, vyso-
kokmenné alejové stromy – duby (Quercus petraea). 
V první etapě to bude od křižovatky na příjezdu do 
obce po hřbitov.

V druhé etapě budou tytéž výsadby opakovány 
od hřbitova po napojení na polní cestu u zeměděl-
ského statku. Od tohoto místa budou duby nahraze-
ny alejí brzy zjara kvetoucích dřínů – Cornus mas a to 
až po začátek intravilánu místní části Tupec. Vzrůst-
né duby budou poutat pohled pro přijíždějící ze stra-
ny Oseka nad Bečvou a díky mírně vyvýšené poloze 
oproti úvalu budou po zmohutnění v krajině zdaleka 
viditelné jako významný krajinotvorný prvek.

lokalita F:
Obvod hřbitova samotného bude po nejnutněj-

ším kácení opět zvýrazněn vysokokmennými druhy 
– v tomto případě se bude jednat o lípy, které svým 
kvetením i odlišným habitem budou dostatečným 
kontrastem vůči navrhované aleji. I když se jedná 
o výsadby do extravilánu, byly vzhledem k požado-
vanému efektu a významu místa použity větší vý-
pěstky.

lokalita g:
Samotný příjezd do obce Veselíčko z hlavního 

směru, tj. od Oseka nad Bečvou je pojat jako „uví-
tací“ alej kvetoucích hrušní – polniček (Pyrus py-
raster), kterou budou roubit po obou stranách pří-
jezd do obce. Vlastní vstup na „území obce“ pak 
bude ještě více zdůrazněn řadou javorů babyk 
(Acer campestre) v pásu nízkých kvetoucích keřů 
(Ribes alpinum), kterou budou lemovat parkovací 
pás (nyní nezpevněný, v návrhu z mechanicky 
zpevněného kameniva – MZK).

lokalita i:
Polní cesta od statku směrem na Osek bude 

v krajině zvýrazněna alejí více vzrůstných stromů – 
v tomto případě javorů mléčů, pro které zde nejsou 
žádná prostorová omezení. Rozestup jednotlivých 
stromů současně umožní daleké výhledy do krajiny. 
V úseku kde se již výrazněji projevuje vliv zamokře-
ní ze souběžné strouhy, budou nové výsadby při-
pomínat charakter „potoční krajiny“ – na vlhkých 
místech budou vysazeny rychlerostoucí hlavaté vr-
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by druhu Salix viminalis, které návštěvníka dove-
dou až do nejnižšího bodu trasy v křížení s poto-
kem Lubeň. Ve více zamokřené půdě budou pro-
sperovat i navrhované střemchy.

V dalším úseku v mírném stoupání, na výsuš-
nějším stanovišti jsou vrby nahrazeny dosadbou 
hlohů, dřínků a mahalebek mezi stávající, probra-
né skupiny trnek a myrobalánů. V určitém místě 
stoupání bude vymezeno zastavení pro krátký od-
dech a ohlédnutí do okolní krajiny, která se před 
námi směrem na Veselíčko otevírá. Úsek potom na 
hranici katastrů končí křížkem (boží muka), který 
by měl být zvýrazněn dvěma lípami s instalovanou 
lavičkou pro rozjímání.

lokalita j:
Louka u lesa nad obcí – slouží jednak jako odstav-

ná plocha pro rybáře přiléhajících rybníků a současně 
jako jeden z příchodů do velkých ovocných (třešňo-
vých) sadů. V budoucnu zde má vyrůst rozhledna. 
Blízkost třešňového sadu akcentuje alej planých třeš-
ní ptačí, vedoucí podél polní cesty. Část této aleje se 
již nachází v extravilánu obce (na parcele 1289).

lokalita K:
Svah u kamenolomu bude v prvé řadě zbaven 

všech přestárlých dřevin a veškerého uloženého od-
padu. Stavební suť uložená v hromadách i odpad 
získaný shrabáním ze zabuřeněného svahu bude od-
vezen a uložen na skládku. Horní plocha musí být po 
odtěžení sutin zavezena rekultivační zeminou (ze 
zemníku obce); v opačném případě nelze počítat 
s úspěšnou revitalizací plochy. Povrch svahu po od-
klizení buřeně a odpadu nemusí být zeminou dopl-
něn; je však vhodné při výsadbě použit tabletové 
hnojivo a celou plochu do zapojení nových výsadeb 

udržovat bez buřeně a výmladků. Při horní hraně by 
mělo na volné rovné ploše vzniknout odpočívadlo 
pro cyklisty a pěší s výhledem na otevřenou krajinu 
hornomoravského úvalu. Ve středu půlkruhového 
odpočívadlo bude umístěn výrazný výtvarný prvek 
(například od místního výtvarníka; může se také 
jednat o velký hrubě opracovaný kámen z vedlejšího 
lomu), okraje budou vymezeny menšími zapuštěný-
mi kameny. Návštěvníkům budou k odpočinku slou-
žit jednoduché lavice se stolky. Namísto nepronik-
nutelné akátové houštiny budou výhled do kraje 
roubit tři vzrostlejší lípy (Tilia cordata). Celá horní 
hrana svahu pak bude lemována drobnějšími jeřáby 
(Sorbus aria). Ve svahu budou po vyklizení ponechá-
ny všechny perspektivní druhy – zejména duby.

Do malých skupinek po třech kusech sem budou 
dosazeny babyky, plané trnky a hlohy. Pařezy po 
akátech budou seříznuty cca 0,5m nad zemí a po-
nechány – jednak pomohou zastabilizovat svah do 
zapojení nových výsadeb a jednak umožní efektiv-
nější likvidaci akátových výmladků v následujících 
letech (řezné rány budou zatírány arboricidem). Ke-
řové patro bude doplněno zpevňujícími dřevinami – 
svídou, brsleny, kvetoucími růžemi (Rosa canina).

lokalita l:
Rozsáhlé topolové aleje za Veselíčkem směrem 

na Vicínov jsou řešeny v druhé etapě. Počítá se s je-
jich obnovou duby v kombinaci s břízami (které 
v prvních letech pomohou vytvořit efekt aleje a po 
zmohutnění dubů budou odstraněny jako krátkově-
ká dřevina), v obydleném úseku Vicínova výsadbou 
třešní. Toto je součástí jiného projektu – II. etapy.

lokalita m:
Řešena výlučně v II. etapě (mimo tento projekt).

Obec Veselíčko postupně obnovuje památky na svém území. Největší investice si vyžaduje zámecký 
park, na jehož obnovu se podařilo získat v letech 2009–2012 tři větší dotace. Nyní se připravuje záměr 
na havarijní opravu jižní zdi ve francouzské zahradě. Obnovu si zaslouží i kapličky, sochy, kříže a památ-
níky. Objekty zapsanými na seznamu kulturních památek jsou sochy sv. Aloise, Floriana a Josefa, zvo-
nička a napoleonský památník. Jejich obnovu podporuje ministerstvo kultury a v menší míře i Olomouc-
ký kraj. Obnovu památek, které nejsou zapsány v seznamu, ale jedná se o sakrální stavby, zase podpo-
ruje ministerstvo pro místní rozvoj. Zde se podařilo získat dotaci v Programu obnovy a rozvoje venkova 
MMR 2012 a na rok 2015 se připravuje obnovená žádost na další památky – tři kapličky a dřevěný kříž.

Obec postupně obnovuje památky

Restaurovaná socha sv. Floriana. Socha sv. Josefa čeká na obnovu.
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Památka Zdroj Obnova
a) zámecký park
Obnova vodní plochy PRV IV.1.2. LEADER 2009
Zámecký park, komplexní rekonstrukce a výsadba zeleně OPŽP 2009–2010
Kamenné prvky, zdi, schodiště, spodní bazén, kvadrilon PPKPP OK 2012 2012
Jižní zámecká zeď Vlastní zdroje 2013
Havarijní oprava jižní zdi ve francouzské zahradě 
a rekonstrukce západní zdi u západního vstupu do parku
–  Je zpracována dokumentace, je vydáno závazné 

stanovisko památkářů i stavební povolení

Příprava do
PPKPP OK 2015

2015

Zaokruhování cesty kolem rybníka, gloriet, pódium u zámku
–  Je zpracována dokumentace, je vydáno závazné 

stanovisko památkářů i stavební povolení

Podání do ROP StM 2014, 
nepodpořeno,
hledání vhodného zdroje

2016–2020

Zámek s kaplí sv. Františka Paluánského
– společná nadace Obce a DDŠ/MŠMT?

x 2015–2020

B) sochy, kaple, kříže, památníky
Obnova místních sakrálních kamenných památek
– socha sv. Antonína (Felixe)
– kamenný kříž na hřbitově
– socha Panny Marie Bolestné u Pospíšilů
– kamenný kříž u hasičské zbrojnice
– kamenný kříž u kaple sv. Františka

PORV MMR 2012 2012

Obnova kaple sv. Františka Serafinského v Tupci Vlastní zdroje 2013
Socha sv. Aloise, zapsaná památka Min. kultury, 2013 2013
Socha sv. Floriana, zapsaná památka Min. kultury, 2014 2014
Socha sv. Josefa, zapsaná památka
–  je platný restaurátorský záměr, 

je vydáno závazné stanovisko památkářů

Záměr PPKPP OK 2016, 
resp. Min. kultury 2016

Záměr obnovy 
2016

Obnova tří kapliček a kříže (sakrální památky)
– kaplička sv. Jana na Vicinově
– kaplička Panny Marie na Zámeckém kopci
– dřevěný kříž s Ježíšem u obecního úřadu
– kaplička Panny Marie Lurdské za Lukavcem (nově)

Podáno do PORV MMR 
2014, nepodpořeno; 
příprava rozšířeného 
podání do PORV MMR 
2015

Záměr obnovy 
2015

Napoleonský památník, zapsaná památka
–  zpracován restaurátorský záměr, 

žádost o závazné stanovisko památkářů

Obnova 2005 Záměr obnovy 
2015

Zvonička u hasičské zbrojnice, zapsaná památka
–  zpracován restaurátorský záměr, 

žádost o závazné stanovisko památkářů

Záměr obnovy 
2016

Socha sv. Antonína Paduánského (tzv. bezhlavý), nezapsaná 
památka

Záměr obnovy 
2017

Památník obětem I. a II. světové války
–  100 let od konce I. sv. války

Záměr obnovy 
2018

Socha Panny Marie Svatohostýnské Na soukromém pozemku
Pamětní místo se sv. Aloisem Nově obnoveno
Hubertka V lese

Již počtvrté se setkali místní obyvatelé před ve-
selíčským zámkem, aby si vyslechli pěvecká vy-
stoupení dětí i dospělých a společně si pak zazpí-
vali koledy s regionálním Deníkem.

Letošní zpívání připadlo na 10. prosince 2014. 
Nejprve vystoupili krátce po půl páté chlapci z Dět-
ského domova se školou s doprovodem učitelů, 
následovala místní mateřinka ve dvou pásmech – 
lidovém i moderním, kterou vystřídala kapela Ras-
ta Claus III. Ta zahrála a zazpívala také americké 
a anglické vánoční koledy. Pak se představily s do-
mácím repertoárem děti ze Základní školy v Oseku 

nad Bečvou, místní pěvecký sbor důchodkyň Krá-
kor a Petr Vyňuchal. První část zakončili v duchu 
španělských rytmů Václav Podlesný s Gianprimem.

Poté následoval krátce po 18 hodině společný 
zpěv koled s regionálním Deníkem jako Nesem vám 
noviny, Pásli ovce Valaši či Půjdem spolu do Betlé-
ma. K této akci se Veselíčko přidalo již od samotné-
ho začátku, přičemž letos to byly už desítky obcí. 
Vánoční zpívání ukončil tradičně ohňostroj u obec-
ního úřadu, kam se lidé zvolna přesunuli zámeckým 
parkem. Občerstvení u zámku připravily pracovnice 
mateřské školy, na ohňostroj dohlíželi hasiči. tsu

Vánoční zpívání u zámku – koledy s Deníkem
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Téměř sto třicet seniorů zaví-
talo na tradiční Setkání důchod-
ců 2014, které se uskutečnilo 
v pátek 14. listopadu v Kulturním 
domě v Tupci. Zastupitelé s pra-
covníky obce a mateřské školy 
připravili slavnostní oběd a pří-
jemné občerstvení. Představila 
se mateřské škola v čele s no-
vou ředitelkou Lucií Pazderovou 
v kombinovaném pásmu mlad-
ších i starších dětí. Zazpíval také 
místní pěvecký sbor Radost, kte-
rý oznámil, že se vrací ke svému 
původnímu názvu Krákor. Staros-
ta obce seznámil s novými zastu-
piteli, hlavními akcemi a událost-
mi v roce 2014 a společně s mís-
tostarostkou Alžbětou Panákovou 
prezentovali výhled do dalších let. 
Pozvali také všechny důchodce 
na prosincové akce s nádechem 
Vánoc.

Tradiční setkání důchodců v kulturním domě
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Výběr ze zápisů a usnesení Zastupitelstva obce Veselíčko

Výběr ze zápisu a usnesení 
ZoV 10/2014, 1. 10. 2014

1) schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu
ZOV schválilo program jednání. Zvolilo zapisovate-
lem A. Giblovou a ověřovateli zápisu D. Giblovou 
a A. Panákovou.

2) Kontrola usnesení
2A) ZOV schvaluje zrušení bodu 9 z jednání ZOV 
6/2013 – pořízení vozu IVECO MAGIRUS od HZS OK.
2B) ZOV schvaluje směnu pozemků v majetku obce 
Veselíčko č. 695/9 v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad 
Bečvou za část pozemku č. 695/1 v k. ú. Veselíčko 
u Lipníka nad Bečvou.

3) informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva
3A – Projekty
– PORV MMR: ŠDK – dokončení
– OPŽP: Zeleň OvZ/ZvO: kontrolní den, viz zá-
pis, drobné změny v projektu:
Stromy, které byly v plánu mezi Tupcem a Dol-
ním Újezdem, v místech plánované cyklostezky, 
se budou vysazovat mezi hřbitovem a Rančem 
Mustang Veselíčko. V případě výstavby cyklo-
stezky se vysadí i nová zeleň. U cesty kolem ran-
če budou plánované javory nahrazeny lípami. 
Část keřů, které jsou v zatáčce naproti Hospůd-
ky u Kovárny bude v rámci udržitelnosti přesa-
zena podél vybudovaného nového chodníku od 
Muzea směrem ke zbrojnici.
– OPŽP: Zametač – schváleno vytažení ze zá-
sobníku projektů
Dokumentace:
– IDOP (kanalizace u školky, stezky, chodník)

3B – Aktivity a informace:
– Další řešení problému záměru rozšíření a ob-
novení těžby v kamenolomu, informace právní-
ka, schůzka 10. 9. 2014 (viz info a dopis na ČBÚ)
– Elektronická aukce na energie ve spolupráci s 
firmou Enterplex: řešení smluv s novými doda-

vateli: Europe Easy Energy, další úspora do 
31. 12. 2016 za 59.517 Kč oproti 2013–4; Praž-
ská plynárenská, další úspora do 31. 12. 2016 
za 82.457 Kč oproti 2013–4
– Řešení objížďky Horecko s KÚOK a ŘSD. Oprava 
děr na silnici kolem hřbitova
– Jednotná pozemková úprava – Přerov, vývěs-
ka, mapa na OÚ
– Řešení havárie kotle na č. p. 7 Stečinský (byt 
po p. Hajdovi, realizace P. Hučín)
– Řešení obnovy cesty Vicinov
– Nový kontejner v Tupci na bioodpad
– Plyn RWE – dokumentace 2015, plán realizace 
V1, V2 a Tupec v roce 2017

3C – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
4. 9. Jmenování ředitelky MŠV na základě roz-
hodnutí ZOV 3. 9.
4. 9. Studijní cesta MRL (Moravská Třebová, Je-
víčko)
5. 9. Zábava TJ Sokol (Artemis)
7. 9. Hody Pavlovice u Přerova
8. 9. Oficiální předání vedení v MŠV mezi starou 
a novou ředitelkou
8. 9., 15.00 Jednání na Pozemkovém úřadu – 
JPÚ Veselíčko
9. 9. 17.00, Pavlovice – VH MAS MB, nebyla 
usnášeníschopná
10. 9. Jednání ke kamenolomu s právníkem 
(ŽŠ+MMM)
11. 9. GEPROIS, výškové zaměření kamenolomu 
/ jednání s IDOP k PD; jednání v MŠV s novou 
ředitelkou a zaměstnanci
12. 9. Zájezd Klubu důchodců na Bouzovsko
12. 9. Pozvánka na slavnostní zasedání MR Záho-
ří-Helfštýn, 15. let založení, Soběchleby, neúčast
14. 9. Hody Osek n. B.
15. 9. Jednání k řešení nakládání s odpady – 
PMOS, LnB
15. 9. Film ČT „Déčko“ Záhady Toma Wizarda 
z Veselíčka (Příběh mrtvého vojáka)
15. 9. Setkání starosty, nové ředitelky MŠV s ro-
diči, KŠV
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16. 9. Pracovní setkání zástupců mikroregionů 
Olomouckého kraje, Loštice, neúčast
17. 9. Audit MRL v LnB, bez závad, je potřeba 
drobné změny ve schváleném rozpočtu
18. 9., 17.00, Pavlovice – VH MAS MB – schvá-
lení ISRÚ – části SCLLD 2014–2020, schvalová-
ní změny stanov s ohledem na standardy MAS 
stanovené MZe
19. 9. Kontrolní den OvZ/ZvO, Flora, LIST Ateliér
19. 9., 19.00 – Promítání filmu ze Setkání rodá-
ků a oslav 100 let SDH – KŠV
20. 9. Dětský bazárek, KDT
20. 9. Luhačovice, vyhlášení SVR 2014
22. 9. Výběrová komise, kompostárna, zametač
24. 9. Výměna knih v knihovně
24. 9. Jednání starostů ORP LnB – zejména ob-
dobí po volbách a před ustavujícím zasedáním
24. 9. Jednání 5MAS k novému projektu spolu-
práce (MB, PM, MC, VaS, StH)
26. 9. První „páteční škola“ – návštěva dětí ze 
ZŠ Osek v KŠV a výlet po obci
27. 9. Nohejbalový turnaj L. Pokorného, Sokol-
ská zahrada
27. 9. Svoz nebezpečných odpadů, 8.30 – 9.15
29. 9. Prezentace nových strategií MAS pro 
KÚOK, Olomouc / jednání o odpadech – Aveli, TS 
LnB, MěÚ LnB, MRL, LnB / Třídní schůzky v MŠV
30. 9. Setkání starostů MRL
1. 10. ZOV

ZOV bere na vědomí informace starosty o akti-
vitách od posledního jednání ZOV a informace o 
plnění Plánu obnovy a rozvoje obce 2010–2014 
(viz příloha).

4) majetkoprávní záležitosti
ZOV souhlasí s vyhlášením záměru směny části po-
zemků p. č. 1321 a p. č. 43 v k. ú. Veselíčko u Lipní-
ka nad Bečvou dle nákresu.

5) Dopravní obslužnost – smlouva s olomo-
uckým krajem
Olomoucký kraj bude řešit dopravní obslužnost mís-
to všech obcí v kraji. Bude sám soutěžit dopravce. 
Příspěvek na rok 2015 bude 869x70=60.830 Kč, tj. 
počet obyvatel obce x 70. Např. za rok 2014 se pla-
tilo Arrivě 119. tis. Kč. Bude to tedy o 60. tis. méně.

ZOV schvaluje smlouvu o poskytování příspěvku na 
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

6) Pověření zastupování obce na jednání val-
né hromady VaK Přerov
Svolána VH VaK na den 8. 10, 2014 od 14 hodin 
kvůli revokaci rozhodnutí z 16. 5. 2014 o rozdělení 
zisku za rok 2013 na všechny akcionáře.
ZOV pověřuje starostu obce zúčastnit se VH VaK 
Přerov dne 8. 10. 2014.

7) Vyhodnocení výběrových řízení: a) Kom-
postárna Veselíčko – technika / b) Kompostár-
na Veselíčko – stavba / c) Pořízení zametače 
pro obec Veselíčko
Výběrová komise v počtu 5 členů (Šulák, Gogela, 
Pospíšil, Motyka, P. Suchánek) za přítomnosti orga-
nizátora výběrového řízení M. Zábranského a zá-
stupců dvou firem na otevírání obálek se sešla 22. 9. 
od 18 hodin.

A) Osloveno písemně 5 firem, přihlásily se 4 firmy. 
Měly kompletní nabídku. Hlavním kritériem byla 
cena.
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Pořadí: Obchodní firma Nabídková cena vč. DPH Zár. doba
1. MAN-ZT s.r.o. 5 910 850,– 24 měsíců
2. První chráněná dílna, s.r.o. 5 517 600,– 24 měsíců
3. Daniš DavazTechnik s.r.o. 5 941 100,– 24 měsíců
4. WASTE SERVICE s.r.o. 5 553 900,– 24 měsíců

B) Osloveno písemně 10 firem, přihlásilo se 5 firem. Jedna navíc opro-
ti oslovení. Hlavním kritériem byla cena. 2 firmy napsaly, že nabídku 
nepodají.
Pořadí: Obchodní firma Nabídková cena vč. DPH
1. Lorenc Jiří – Provádění staveb 2 706 361,–
2. SISKO, spol. s.r.o. 2 717 780,–
3. Stavební Mechanizace Lhotský, s.r.o. 2 774 206,–
4. ŠUM & KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o. 2 827 431,–
5. SKD – stavební Lipník nad Bečvou, s.r.o. 3 153 084,–

C) Osloveno 5 firem. Přihlásily se 3 firmy. Hlavním kritériem byla cena.
Pořadí: Obchodní firma Nabídková cena v Kč vč. DPH
1. ENERGREEN Projekt s.r.o. 1 813 719,–
2. Daniš DavazTechnik s.r.o. 1 929 950,–
3. WASTEOL s.r.o. 2 044 900,–

7A) ZOV schvaluje výsledky výběrového řízení „Kom-
postárna Veselíčko – technika“, pověřuje starostu 
podepsat smlouvu s vítěznou firmou „První chrá-
něná dílna s.r.o Ústí nad Labem“ a učinit další ne-
zbytné kroky související s projektem.
7B) ZOV schvaluje výsledky výběrového řízení „Kom-
postárna Veselíčko – stavba“, pověřuje starostu po-
depsat smlouvu s vítěznou firmou „Jiří Lorenc – Pro-
vádění staveb“ a učinit další nezbytné kroky souvi-
sející s projektem.
7C) ZOV schvaluje výsledky výběrového řízení „Poří-
zení zametače pro obec Veselíčko“, pověřuje starostu 
podepsat smlouvu s vítěznou firmou „ENERGREEN 
Projekt s.r.o. Olomouc“ a učinit další nezbytné kroky 
související s projektem.

8) organizační záležitosti související s ukon-
čením volebního období
a) Pověření starosty k rozpočtovým opatřením do 
doby ustavení nového ZOV / b) Zrušení výborů
Dle zákona o obcích a z jednání ORP v Lipníku nad 
Bečvou dnem voleb zaniká mandát všem členům 
zastupitelstva a dochází tak k zániku dosavadního 
zastupitelstva obce. Starosta a místostarostové ve 
funkci pokračují do doby schválení nového zastu-

pitelstva a jmenování starosty nebo místostarosty 
do funkce. Komise, které jsou poradním orgánem 
starosty, se ruší nově zvoleným zastupitelstvem.
8A) ZOV pověřuje starostu provádět rozpočtová opat-
ření do doby ustavení nového zastupitelstva obce.
8B) ZOV ruší finanční a kontrolní výbor, kterým kon-
čí funkční období prvním dnem voleb.

9) Různé
a) Smlouva o poskytnutí podpory ze sFŽP na pro-
jekt „Revitalizace zeleně ve Veselíčku, obec v zeleni 
(extravilán)“: Jedná se o 5% spolufinancování SFŽP 
ve výši 41.556 Kč.
b) Podpora NNO – ministerstvo obrany (akce osla-
vy u napoleonského památníku), uzávěrka je 15. 10. 
2014
c) Program podpory kultury a památkové péče Olo-
mouckého kraje. Tři dotační oblasti podpory: 1. Pod-
pora kulturních aktivit, 2. Obnova kulturních pamá-
tek, 3. Obnova drobných sakrálních staveb
d) má vlast: Návrh na zapojení a představení pro-
jektů obce do výstavní přehlídky „Má vlast cestami 
proměn“. Jde o 7. ročník putovní výstavy po celé 
zemi, která začíná na Vyšehradě. Hlavním partne-
rem 2015 bude Olomoucký kraj.
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e) Podnět k situaci v mateřské škole
Starosta všem přítomným přečetl anonymní trestní 
oznámení na bývalou ředitelku Mateřské školy Ve-
selíčko a starostu obce, které bylo podáno na Kraj-
ské ředitelství policie Olomouckého kraje a Minis-
terstvo vnitra ČR, který byl podepsán „Občané ob-
ce Veselíčko“. Na základě tohoto oznámení bylo 
zahájeno řízení ze strany kriminální policie z Olo-
mouce. Starosta předal 17. 9. Všechny podklady, 
zápisy apod., které souvisely s červnovou stížností, 
následném jednání zastupitelstva apod. kriminalis-
tům. Ve stejný den podal na Policii ČR v Lipníku 
nad Bečvou oznámení na neznámého pachatele za 
trestný čin pomluvy. Situace je v řešení a má ji v kom-
petenci Služba kriminální policie a vyšetřování.
O poskytnutí podkladů byla požádána i nová ředi-
telka MŠV.
Zastupitel J. Motyka uvedl, že zvažuje rovněž po-
dat trestní oznámení, neboť se cítí poškozen, že se 
někdo vydává za „Občany obce Veselíčko“.
Na základě informací o trestním oznámení na bý-
valou ředitelku MŠ a starostu obce vystoupil pří-
tomný pan M. Hučín a chtěl přede všemi veřejně 
oznámit, že přestože měli nějaké neshody mezi ni-
mi a školkou, a v obci dochází k šíření pomluv, že 
za podání všech stížností a anonymů stojí právě 
oni, toto veřejně vyvrátil a uvedl, že žádnou stíž-
nost ani trestní oznámení nebylo jeho rodinou po-
dáno. Poté vystoupila p. Čudová, matka p. Zaorál-
kové, která podávala stížnost v červnu, že nemají 
s anonymem nic společného. Totéž uvedla i přítom-
ná p. Muchová s oznámením, že nikdo z MŠ ano-
nym nepsal.
Starosta uvedl, že je to taková smutná tečka za 
uplynulým volebním obdobím.

Následovaly dotazy z řad veřejnosti:
Paní Muchová se dotazovala na podněty, které 
se prý údajně šíří obcí:
– zda je kvůli projektům, které se v obci realizu-
jí, Obec Veselíčko zadlužena, či je zastavena ne-
movitost č. p. 7, která je v majetku obce
Starosta odpověděl, že obec není zadlužena, 
všechny aktivity se platily z řádného rozpočtu 
obce. Žádná zástava majetku není. Úvěr na Mu-
zeum Záhoří již byl proplacen zpět. Úvěry, které 
schválilo zastupitelstvo na projekty, se teprve 
budou čerpat. Po proplacení projektů z evrop-
ských fondů (kompostárna, zametač, výsadba 
zeleně, naučná stezka) se peníze splatí do cca 
10 dnů bance.
– má potřebu zveřejnit, že jednání Zastupitelstva 
obce je veřejné, zájem o vyhlášení jednání ZOV 
rozhlasem
Starosta odpověděl, že pozvánka na jednání 
ZOV je vždy zveřejněna na úřední desce, EÚD 
i webových stránkách obce. Ze zákona o obcích 
je přímo řečeno, že jednání zastupitelstva obce 
je veřejné. Navíc ZOV se koná už cca 24 let vždy 
první středu v měsíci až na mimořádné výjimky.
– zda budou v nově zvoleném zastupitelstvu 
opět dva místostarostové
Odpověď starosty: rozhodnutí o případném 
zvolení dvou místostarostů je v kompetenci až 
nového zastupitelstva obce
– Zda bylo bývalé paní ředitelce MŠ schváleno 
odstupné v nepřiměřené výši 50–60 tisíc korun, 
a zda to bude mít dopad na mzdy resp. odměny 
ostatních zaměstnanců Mateřské školy
Starosta odpověděl, že takováto odměna z jeho 
pozice schválena nebyla. Vzhledem k tomu, že 
došlo k ukončení pracovního poměru na žádost 
p. Čočkové, není ani odstupné.
– Dotaz p. Béma: Kdo a kdy bude likvidovat za-
vezené příkopy na Vicinově
Starosta odpověděl, že to bude provádět Obec 
Veselíčko v nejbližší možné době.
Na závěr starosta zmínil, že nové ustavující 
jednání ZOV může být nejdříve od 2. 11. 2014 
a pravděpodobně se uskuteční dle tradice ve 
středu 5. 11. v Kulturním domě v Tupci.

iNFoRmaCe Z oBCe stRaNa 23

9A) ZOV schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory 
ze SFŽP na projekt „Revitalizace zeleně ve Veselíč-
ku, obec v zeleni (extravilán)“.
9B) ZOV bere na vědomí podání projektu Záhoří o. s. 
na Napoleonské slavnosti 2015 a pietní akt u příle-
žitosti 110. výročí postavení napoleonského pa-
mátníku na Zámeckém kopci do programu podpo-
ry NNO ministerstva obrany.
9C) ZOV bere na vědomí možnost podání projektů 
do Programu podpory kultury a památkové péče 
Olomouckého kraje.
9D) ZOV bere na vědomí zapojení prezentace pro-
jektů obce do putovní výstavy „Má vlast cestami 
proměn“.
9E) ZOV bere na vědomí řešení trestního oznáme-
ní na bývalou ředitelku Mateřské školy Veselíčko 
a starostu Obce Veselíčko a trestní oznámení sta-
rosty obce na neznámého pachatele za pomluvu.

ZOV ukončeno v 19.18 hodin.

Výběr ze zápisu a usnesení ZoV 
11/2014, 5. 11. 2014

Ustavující zasedání zastupitelstva 
pro volební období 2014–2018

Zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále ZOV) 
bylo zahájeno v 18:05 hodin dosavadním staros-
tou obce Tomášem Šulákem. Zastupitelé získali 
na úvod jednání osvědčení o zvolení. Předsedající 
schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svolá-
no tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí 
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, 
žádný návrh nebyl podán). Informace byla na úřed-
ní desce zveřejněna po dobu nejméně 7 dní, a to 
od 27. 10. 2014 do 5. 11. 2014.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítom-
ných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno 
je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9), 
takže ZOV je usnášeníschopné.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající h vyzval přítomné členy zastupitelstva 
ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že před-
sedající přečetl slib stanovený dle zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomi-
tě, v zájmu obce Veselíčko a jejích občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě dle 
abecedy vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem 
na připraveném archu.
Usnesení:
1) ZOV určuje ověřovateli zápisu Lucii Pazderovou 
a Moniku Štenglovou a zapisovatelem Adélu Gib-
lovou.
2) ZOV schválilo program jednání.
3) ZOV schválilo zvolení jednoho místostarosty.
4) ZOV určuje, že pro výkon funkce starosty obce 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5) ZOV schválilo volbu starosty a místostarosty ve-
řejným hlasováním.
6) ZOV volí starostou obce Veselíčko Tomáše Šulá-
ka. /Výsledek hlasování: PRO: 8, PROTI: 1 (A. Bém)
7) ZOV volí místostarostou obce Alžbětu Panáko-
vou. /Výsledek hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDR-
ŽELI SE: 1 (A. Panáková)
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ností, který bude formou dotazníku roznesen do 
domácností, aby nově zvolení zastupitelé měli 
představu, o co mají občané především zájem.
Dále starosta zmínil nejbližší kulturní akce, které 
budou uskutečněny v obci:
14. listopadu – Setkání důchodců v kulturním do-
mě s představiteli obce, s vystoupením dětí z MŠ
15. listopadu – Vítání občánků na Zámku – KDR
29. listopadu – Vánoční jarmark v kulturním domě 
– KDR
6. prosince – Mikuláš v kulturním domě – TJ Sokol
10. prosince – Vánoční zpívání u zámku a rozsvíce-
ní Vánočního stromečku u OÚ – obec + spolky
27. prosince – Setkání občanů u Napoleonského po-
mníku – rozloučení s rokem 2014 – obec + spolky
ZOV bere na vědomí informace o veřejném projed-
návání Plánu obnovy a rozvoje obce a aktuálních 
akcích v obci

18) Diskuse
Starosta vyzval všechny přítomné k dotazům 
a k diskuzi na různá témata.
Paní ředitelka mateřské školy Veselíčko Lu-
cie Pazderová vystoupila a zveřejnila přítom-
ným, že by bylo vhodné osvětlení a diskuze k si-
tuaci v Mateřské škole. Od počátku zvolení do 
funkce, je na ni vyvíjen tlak, jak ze strany veřej-
nosti a rodičů, tak i zaměstnanců. Navrhovala 
by schůzku, kde budou zejména rodiče, zaměst-
nanci školy, také i bývala ředitelka MŠ a zastupi-
telé. Návrh na termín schůzky 26. 11. od 18 hod 
v Komunitní škole na Veselíčku. Starosta dodal, 
že jedna schůzka s rodiči se uskutečnila v září po 
uvedení nové ředitelky do funkce a zde se pláno-
valo další setkání za cca dva měsíce.

8) ZOV ustanovuje finanční výbor a kontrolní výbor.
9) ZOV volí předsedou finančního výboru Josefa 
Motyku.
10) ZOV volí předsedou kontrolního výboru Aleše 
Béma.
11) ZOV schvaluje 5 členný finanční výbor.
12) ZOV volí členy finančního výboru Jiřího Lorence, 
Moniku Štenglovou, Radoslava Hanela a Ladu Tyli-
chovou.
13) ZOV schvaluje 5 členný kontrolní výbor.
14) ZOV volí členy kontrolního výboru Lucii Pazde-
rovou, Jiřího Suchánka, Jaromíra Skopala a Denisu 
Kramlovou.
15) ZOV stanoví odměnu za výkon funkce neuvol-
něného člena zastupitelstva obce ve výši 1210 Kč 
měsíčně a předsedy výborů 1268 Kč. Odměna bu-
de poskytována od 6. 11. 2014.
16) ZOV stanoví odměnu za výkon funkce mís-
tostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 12.000 Kč měsíčně. Odměna bude po-
skytována od 6. 11. 2014.
17) Informace o veřejném projednávání aktualizace 
Plánu obnovy a rozvoje obce a aktuálních akcích 
v obci
Předsedající informoval přítomné o veřejném pro-
jednávání aktualizace Plánu obnovy a rozvoje obce 
Veselíčko (POROV), které se uskuteční dne 19. 11. 
2014 od 18 hodin v Komunitní škole Veselíčko. 
Zmínil se také o aktuálních akcích v obci: výsadba 
zeleně v intravilánu i extravilánu (dotace OPŽP), 
pořízení zametače (dotace OPŽP), kompostárna 
(dotace OPŽP), dokončení restaurování sochy sv. 
Floriana (dotace MK).
Předsedající dále zveřejnil, že bude 12. 11. 2014 
svolán finanční výbor k projednání rozpočtu, který 
bude následně řešen na 1. ZOV nového volebního 
období 2014–2018, a to ve středu 3. 12. 2014.
Uvedl, že jednání zastupitelstva se budou konat prv-
ní středu v měsíci v Komunitní škole Veselíčko a zdů-
raznil, že všechna zastupitelstva jsou veřejná. Dále 
připomenul, že obec stále řeší kauzu kamenolomu 
a situaci kolem dálnice D1.
Zvolená místostarostka poděkovala přítomným za 
všechny jmenované zastupitele za zvolenou důvě-
ru a uvedla, že přestože nebudou rozhodnutí obce 
jednohlasná, slibuje, že to bude v souladu potřeb 
občanů. Během týdne zpracují materiál do domác-
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Paní Věra Grygarová se dotázala na plánovanou 
cyklostezku kolem ranče směrem k vlakové-
mu nádraží do Oseka nad Bečvou.
Starosta odpověděl, že stezka se plánuje v trase, 
která je ve vlastnictví obce, je vybrán zpracova-
tel projektové dokumentace. Výstavba cykloste-
zek se bude podporovat z dotací EU a bude ně-
kolik zdrojů – přes MAS Moravská brána, přímo 
z IROPu, nebo prostřednictvím ITI olomoucké 
aglomerace – zde se plánuje zejména propojení 
Olomouce a Lipníka nad Bečvou, resp. Navázání 
na cyklostezku ve Velkém Újezdě směrem přes 
Dolní Újezd. Na tuto tranzitní stezku se bude na-
pojovat cyklostezka Veselíčko – Dolní Újezd, na 
kterou je také vybrán zpracovatel projektové do-
kumentace. Cyklostezka od ranče do Oseka bu-
de ústit u železniční zastávky, kde bude doprav-
ní terminál např. k úschově kol.

Pan Jaromír Skopal vznesl dotaz na časový har-
monogram k výstavbě dálnice D1 v úseku Lip-
ník-Přerov.
Starosta opověděl, že jediný termín, který zná 
od ministra dopravy je 10. 11. 2014, kdy by mě-
la být ukončeno podávání nabídek firem na vý-
stavbu. Uvedl, že požádal ŘSD Brno o poskytnu-
tí aktuální prováděcí dokumentace ke stavbě, 
zejména profilů staveb a hodlá postupovat spo-
lečně ve skupině obcí, které stavba zasáhne – 
Veselíčko, Osek, Prosenice, Radvanice, Buk, ini-
ciativa Dluhonice. Je třeba se připomenout, že 
nejde jen o Přerov nebo Lipník, ale také o zmíně-
né obce, které výstavba zasáhne.

Další dotaz respektive komentář paní Aleny Mu-
chové: uvedla, že v době, kdy starosta na konci 
června situaci v MŠ řešil a přečetl dopis od paní 
Zaorálkové v prostorách mateřské školy před 
zaměstnanci MŠ, měly učitelky zájem o okamžité 
řešení s rodiči.

Dále se k diskuzi přidala paní Helena Opluštilo-
vá a vyzvala starostu i celé ZOV, aby tato situa-
ce byla řádně vyřízena. Uvedla, že přestože byla 
podaná stížnost a trestní oznámení na paní ředi-
telku, měla by se tato situace řešit se všemi za-
městnanci, kteří o tomto jednání věděli a přihlí-
želi. Paní ředitelka podala rezignaci a odešla do 
důchodu a má za to, že nikdo za nepřiměřené 
jednání k dětem nebyl potrestán. Žádá o dořeše-
ní situace. Zmínila, že na Veselíčko se jako rodi-
na přistěhovali nově a že už byla předem upo-
zorněna, že nemá své dítě dávat do místní Ma-
teřské školy. Nikoho zde nezná, ale z různých 
reakcí a odpovědí pochopila, že zde není něco 
správně, a nikdo z místních tuto situaci neřeší.
Starosta uvedl, že vnímá názor paní Opluštilové 
jako jeden z názorů a vidí situaci po odchodu bý-
valé ředitelky a výběrovém řízení na novou ředitel-
ku ze strany obce za vyřešenou. V současně době 
se čeká na výsledky vyšetřování policie ve věci 
trestních oznámení. Jde také o řešení pisatele 
anonymního dopisu. V době vyšetřování, v době 
měsíc před volbami a v době prvních týdnů nové 
ředitelky ve funkci se věc odložila. Pokud budou 
výstupy ze zjišťování policie, nebo nové podněty 
od rodičů, bude se na tyto výstupy dále reagovat.
Pan Josef Motyka uvedl, že starosta obce nemá 
v pravomoci, byť jako zřizovatel, zasahovat do 
pedagogického procesu, to má v kompetenci 
Česká školní inspekce, která na dopis odpově-
děla, že rezignací ředitelky považuje situaci za 
vyřízenou a shodila to tak ze stolu bez podrob-
nějšího jednání.
Až poté, co by Česká školní inspekce uznala stíž-
nost za oprávněnou, může starosta učinit patřič-
né kroky. Podnět na školní inspekci může podat 
kdokoliv, např. rodiče.
Poté reagovala místostarostka Alžběta Panáková, 
že přestože ZOV nesouhlasilo s výsledkem jednání 
ČŠI a s postupem řešení, nemohlo s tím však kon-
krétně nic dělat. Souhlasí s dalším pokračováním 
v šetření a nápravě situace. Vyjádřila také, že ma-
minky dětí v dané situaci mají obavy něco konat.
Diskuze byla ukončena s konstatováním, že jed-
nání k mateřské škole s rodiči, zaměstnanci i za-
stupiteli bude 26. 11. 2014.
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Výběr ze zápisu a usnesení ZoV
11/2014, 3. 12. 2014

1) schválení programu, volba zapisovatele 
a ověřovatelů zápisu
1A) ZOV schválilo program jednání.
1B) ZOV zvolilo zapisovatelem A. Panákovou a ově-
řovateli zápisu J. Suchánka a J. Motyku.

2) Kontrola usnesení
ZOV bere na vědomí kontrolu usnesení z předchá-
zejících ZOV.

3) informace starosty o aktivitách obce 
od posledního jednání zastupitelstva
3A – Projekty
– OPŽP: závěrečná monitorovací zpráva na REKO 
zámeckého parku
– PORV MMR: ŠDK – dokončení, ŽoP
– OPŽP: Zeleň OvZ/ZvO … dokončení, propla-
cení, ŽoP
– OPŽP: Zametač … předáno, proplacení, čás-
tečně, ŽoP
– OPŽP: Kompostárna – stavba … předání sta-
veniště, dodavatel JL, projektant MZ, TDI ZdG; 
zpracování loga KoV
– OPŽP: Kompostárna – technika … dodání 
březen, viz foto
Dokumentace:
– VODAM: hotové studie předány … bude roz-
množeno a předáno členům ZOV a PSIŽP
– Printes Atelier (mykologický průzkum krovu 
a stropů – 7. 10.)
– IDOP (kanalizace u školky, cyklostezky, chod-
ník … probíhá)

3B – Aktivity a informace:
– Další řešení problému záměru rozšíření a ob-
novení těžby v kamenolomu, informace právní-
ka, schůzka 10. 9. 2014 (viz info a dopis na ČBÚ)
– Jednotná pozemková úprava – Přerov, vývěs-
ka, mapa na OÚ
– Plyn RWE – dokumentace 2015, plán realiza-
ce V1, V2 a Tupec v roce 2017, jednání IGEA Os-
trava, Plynomont
– Projednání ÚAP ORP LnB vč. naší obce

– Jednání ITI – cyklokoridory
– Obnovené příkopy Vicinov, úklid obce
– Oznámení o zadání změny územního plánu OnB
– Projektové dokumentace k dálnici D1 (viz CD), 
info zasláno
– Vyroben plakát „Vánoční veselení“ 

3C – Časované akce (od minulého jednání ZOV):
2. 10. – Školení volby
2. 10., 17.00 – Rada MAS MB
3. 10., 8.00 – Rada MRL, LnB
3. 10., 18.00 – Repríza promítání filmů ze sjez-
du rodáků, oslav 100 let SDH v KŠV
4. 10. – Hodová veselice v KDT, dobrá akce
5. 10. – Hody v Tupci (Mše u Kapličky v Tupci)
6. 10. 9.00 – Porada MAS MB
6. 10., 15.00 – Slavnostní přivítání nových dětí 
v MŠV
8. 10. – Aktualizace RURÚ, LnB, regionální rozvoj
8. 10. – VH VaK Přerov
9. 10. – Slavnostní otevírání rondelu Na Horecku
10. – 11. 10. – Komunální a senátní volby
13. 10. – Porada MAS MB
17. 10. – Kolaudace restaurované sochy sv. Flo-
riana – NPÚ, Tikal
17. – 18. 10. – 2. kolo senátních voleb
18. a 19. 10. – Hubertova jízda, RMV, dobrá akce
20. 10. – VH MRL / Jednání s novou ředitelkou 
RO SZIF Olomouc
21. 10., 16.00 – Pracovní skupina Výběrová ko-
mise MAS MB – kritéria 2014–2020
22. 10. – Jedná s právníkem ke kamenolomu
23. 10. – Seminář Integrované nátroje 2014–2020, 
KÚOK Olomouc
24. 10. – KB Přerov – úvěry
27. 10. – Jednání s projektantkou – zdi ve fran-
couzské zahradě
27. 10. – Podzimní slavnost (Tupec – zámek), 
dobrá akce
29. 10. – Kontrolní den – herna, dílna, klubovna
30. 10., 17.00 – Rada MAS MB, LnB
3. 11. – Návštěva z Přáslavic v MuZa
4. 11. – Kontrolní den OvZ/ZvO
5. 11. – Jednání MAS, MMO a KÚOK – cyklo-
stezky v ITI, Olomouc
5. 11. – Jednání s Aconte o projektu VKV
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5. 11. – Ustavující jednání ZOV, KDT
6. 11. – Porada 6 MAS k PS PRV IV.2.1. „EMI 6“
11. 11. – Seminář SMS k projektu „Efektivní 
chod úřadů“, Pardubice
12. 11. – Jednání se starostou D. Újezda k cyk-
lostezkám
12. 11., 18.00 – Finanční výbor – projednávání 
rozpočtu
14. 11. – Jednání ke spolupráci kompostáren 
a svozu v regionu
14. 11., 14.00 – Setkání důchodců v KDT, dob-
rá akce
15. 11. – Vítání občánků, zámek / kolaudace 
hasičská zbrojnice
18. 11. – Porada MAS MB / Jednání k projektu 
„Rok v obci“ / Jednání f. Swietelsky / Kontrolní 
den OvZ/ZvO Flora, Vránová
19. 11. – Jednání SPOV OK, Olomouc / Jednání 
se zástupci SMO ČR k projektu PMOS II.
19. 11., 18.00 – Veřejné projednávání POROV, 
KŠV, přišlo málo lidí
20. 11. – Předání sochy sv. Floriana Tikal, závěreč-
ná zpráva / Jednání JPÚ – Pozemkový úřad Přerov
20. 11., 17.00 – Jednání nových starostů/mís-
tostarostů a zástupců MAS k novému plánova-
címu období, Prosenice, velká účast
21. 11. – Kontrolní den „Kompostárna – stavba“
26. 11., 10.00 – Konference CSI „Sociální ino-
vace v praxi“, Olomouc, prezentace MAS MB
26. 11., 17.00 – Společné setkání rodičů dětí, 
pracovníků školky a zastupitelů „Tři měsíce s no-
vým vedením“
27. 11. – Seminář CSV – „Spolupráce aktérů 
venkova v Olomouckém a Zlínském kraji“ setká-
ní MAS OK a ZK a SPOV OK a ZK, Slatinice
28. 11. – Jednání ŘV ITI olomoucké aglomerace, 

KÚOK Olomouc
29. 11. – Vánoční jarmark, KDT, dobrá akce
2. 12. – DMO a SPOV ČR, Praha … nakonec ne-
účast kvůli počasí, VH SPOV odložena
3. 12. – Jednání ZOV

3D – Plánované akce:
5. 12. – Monitorovací výbor MAS MB (muzeum, 
hasičárna)
5. 12. – Mikuláš v obci, dobrovolníci
6. 12. – Mikulášské odpoledne, KDT
7. 12. – Vernisáž Advent v muzeu, MuZa
8. 12. – AUDIT na obci
9. 12. – Školení MMR k IROP, Olomouc (VH NS 
MAS – Praha (?))
10. 12., 16.30 – Vánoční zpívání u zámku, ohňo-
stroj
10. 12. – Uzávěrka VN 31
11. 12., 14.00 – Setkání starostů obcí SMS OK, 
Olomouc, 14.00 Hesperia
12. 12. – Jednání k projektu EMI 6, LnB / cesta 
Polsko k partnerské MAS Partnerstvo Borow 
Niemodlinskich
14. 12. – Advent v muzeu
15. 12., 15.00 – VH MR Lipensko, volba nových 
orgánů, rozpočet (viz EÚD)
16. 12. – jednání k projektu PMOS II. (nezaměst-
nanost, podnikání)
18. 12. Vánoce ve školce
26. 12. Vánoční koledování
27. 12. Předsilvestrovské oslavy u napoleonské-
ho památníku
7. 1. – ZOV

3A) ZOV bere na vědomí informace starosty 
o aktivitách od posledního jednání ZOV.
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4) organizační záležitosti – komise a projek-
tové týmy
Předložena aktualizace Organizačního řádu. Změ-
ny jsou IV. oddíl, na str. 18–19; P2, str. 23; P3 str. 
24–25; P4 str. 26; P5 str. 27.
Budou pokračovat komise:
– Kulturní komise (KuK), př. Monika Štenglová
– Klub pro děti a rodiče (KDR), př. Alžběta Panáková
– Klub důchodců (KD), př. Jana Melčová
– Sdružení hudebníků Veselíčka (SHV), př. Václav 
Podlesný
– Komise pro Muzeum Záhoří (KMuZa), př. Stani-
slava Čočková
Nově vzniknou komise:
– Komise pro infrastrukturu a životní prostředí – KIŽP 
(nahradí dosavadní komise strategického rozvoje ob-
ce, pro životní prostředí a dopravně-stavební)
– Povodňová komise a krizový štáb (PKKŠ)
– Klub pro mateřinku (KPM)

4A) ZOV bere na vědomí Organizační řád obce Vese-
líčko dle přílohy včetně organizační struktury a slože-
ní komisí obce.
4B) ZOV pověřuje starostu obce provádět rozpočto-
vá opatření do konce roku 2014. 

5) aktualizace vyjádření pro Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových
5A) ZOV po projednání revokuje usnesení č. 4B) 
z jednání 9/2014 a neschvaluje koupi pozemku 
parc. č. 80 v k. ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 
(s objektem garáží) od ÚZSVM pro Obec Veselíčko.
5B) ZOV po projednání schvaluje bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 80 v k. ú. Veselíčko u Lipníka n. B. 
(s objektem garáží) z ÚZSVM na Obec Veselíčko.
5C) ZOV po projednání revokuje usnesení č. 7 z jed-
nání 4/2014 a neschvaluje koupi pozemku na par-
cele č. 397 v k. ú. Tupec.
5D) ZOV po projednání schvaluje bezúplatný pře-
vod pozemku na parcele č. 397 v k. ú. Tupec z ÚZ-
SVM na Obec Veselíčko.
5E) ZOV po projednání neschvaluje koupi pozemku 
na parc. č. 149 v k. ú. Veselíčko u Lipníka n. B. (s ob-
jektem tzv. bezednice) od ÚZSVM pro Obec Veselíčko.
5F) ZOV po projednání schvaluje bezúplatný převod 
pozemku na parc. č. 149 v k. ú. Veselíčko u Lipníka 
nad Bečvou (s objektem tzv. bezednice) z ÚZSVM 
na Obec Veselíčko.

6) smlouva o spolufinancování projektu 
„obec v zeleni / Zeleň v obci“ ze sFŽP
Je to podobná záležitost na spolufinancování pro-
jektu ze SFŽP, kterou jsme již schvalovali (u jedno-
ho ze dvou projektů Obec v zeleni / Zeleň v obci). 
Celá akce už je proplacena z úvěru. Nyní se před-
kládá žádost o proplacení na SFŽP. Smlouva o po-
skytnutí podpory ze SFŽP na projekt „Revitalizace 
zeleně ve Veselíčku, zeleň v obci (intravilán)“: Jedná 
se o 5% spolufinancování SFŽP ve výši 30.982 Kč.
ZOV schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze 
SFŽP na projekt „Revitalizace zeleně ve Veselíčku, 
zeleň v obci (intravilán)“.

7) Příprava aktualizace Plánu obnovy
a rozvoje obce Veselíčko 2014–2020
– Uskutečnila se anketa, roznesena do domácností
– Připravuje se analýza dlouhodobých trendů (in-
dex stáří, nezaměstnanost apod.)
– Konalo se veřejné projednávání v KŠV
– Prezentace námětů z VP
– Návrh priorit a opatření – aktualizace současné-
ho plánu
– Akční plán – pracovní návrh
– Diagram pro veřejné projednávání
Bude předloženo na dalším jednání ZOV jako celek.
ZOV bere na vědomí současný stav aktivit k ak-
tualizaci Plánu obnovy a rozvoje obce Veselíčko. 
Pověřuje starostu a místostarostku dopracová-
ním předlohy a předložením ke schválení na led-
novém ZOV.

8) Rozpočet obce na rok 2015
Projednáno ve FV. Vyvěšeno na EÚD a webu. Zaslá-
no členům ZOV včetně komentáře. Předseda finanč-
ního výboru p. Motyka podal podrobný komentář 
k rozpočtu obce. Rozpočet bude upraven formou 
definitivního rozpočtu v lednu 2015, dle účetní uzá-
věrky za rok 2014.
ZOV schvaluje rozpočet obce na rok 2015 dle přílohy.

9) Program podpory spolků na rok 2015
Návrh předložen písemně dle dřívějších vzorů. 
Uzávěrka předkládání žádostí bude 2. 2. 2015. 
Schválení 4. 2. 2015.
ZOV schvaluje vyhlášení Programu podpory spolků 
na rok 2015 dle přílohy.
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10) Projekty do Programu podpory kultury 
a památkové péče oK 2015 a další možnos-
ti dotací
Starosta popsal jednotlivé projekty a dotační tituly. 
Vedena diskuse o naléhavosti a vhodnosti jednotli-
vých projektů. Doporučení podpořit žádoucí pro-
jekty kvůli termínu podání, ostatní zařadit k projed-
nání až po vyhodnocení finanční situace (leden 
2015). Bod B) J. Suchánek upozornil na vysokou ce-
nu při restaurování soch p. Tikalem. Podotkl, zda je 
možné vybrat nového zhotovitele. P. starosta opo-
noval, že výsledek restaurování odpovídá původní-
mu stavu, a že se jedná o zcela kvalitní výsledek. 
Restaurátor musí mít licenci na zapsané památky. 
Dotaz veřejnosti: p. Dědičová se dotazovala na ce-
nu za restaurování soch (sv. Floriana), upozornila 
na častý odpočinek pracovníků. P. starosta odpově-
děl, že je to cena za dílo. Dotaz p. Navrátilové, zda 
je cena předem známa. Dotaz p. Muchové, zda by-
ly na tomto díle vícepráce. Starosta uvedl, že cena 
je známa předem a vícepráce nebyly.
Bod H) – dotaz p. Béma na rozsah opravy cesty 
a vlastnictví pozemků v dané lokalitě. Starosta uve-
dl, že nacenění je z roku 2011 a podívá se znovu do 
nabídky. 

a) PPKPP – Podpora kulturních aktivit (PKa): 
Veselíčské léto 2015 / Napoleonské slavnosti – 110 
let založení památníku ve spolupráci s SDH Prose-
nice, Obcí Prosenice a SMP (červen); Oslavy 95. let 
založení TJ Sokol Veselíčko – sportovní odpoledne 
pro mládež v sokolské zahradě (červenec); Oslavy 
740. let první písemné zmínky o obci – kompono-
vaný pořad v zámeckém parku (srpen)
Žádost cca 100.000 Kč
Dotace max. 80 %

b) PPKPP – obnova staveb drobné architek-
tury místního významu (osDa): Restaurování 
sochy sv. Josefa (mezi zámkem a sedmičkou)
Žádost cca 100.000 Kč
Dotace max. 50.000 Kč

c) PPKPP – obnova kulturních památek (oKP): 
Záchrana havárie jižní zdi ve francouzské zahradě 
a obnova západního vstupu do zámeckého parku
Žádost cca 900.000 Kč
Dotace 50 %, max. 500.000 Kč

d) PoV oK 2015, oP1 – Podpora budování 
a obnovy infrastruktury obce: Revitalizace ve-
řejného prostranství U kovárny – II. etapa
Žádost cca 800.000 Kč / Dotace max. 300.000, 
max. 50 %, nově obce do 1.000 obyvatel

e) PoRV mmR 2015, Dt2 – Podpora zapojení 
dětí a mládeže do komunitního života v obci: 
Dětský LEADER aneb „Mládež si tvoří a vybírá míst-
ní projekty“
Žádost cca 500.000 Kč
Dotace 70 %, max. 400.000 Kč

f) PoRV mmR 2015, Dt3 – Podpora spolu-
práce obcí na obnově a rozvoji venkova: 
projekt MR Lipensko, Rozvoj venkova v Moravské 
bráně očima mladých filmařů, znovupodání, 2014 
nepodpořeno
Žádost cca 300.000 Kč
Dotace 70 %, max. 200.000 Kč
 
g) PoRV mmR 2015, Dt4 – Podpora obnovy 
drobných sakrálních staveb v obci: Projekt 
Obnovu kapliček a kříže ve Veselíčku, znovupodá-
ní, 2014 nepodpořeno
Žádost cca 400.000 Kč
Dotace 70 %, max. 300.000 Kč

h) PoRV mmR 2015, Dt5 – Podpora obnovy 
a rekonstrukce místních komunikací: Projekt 
„Rekonstrukce cesty na Pastvisku“
Cena dle nacenění 2011 je 1,1 mil. / DT5 nabízí 
50 % dotace, výše max. 1.000.000 Kč, tzn., že by-
chom žádali např. 600.000; je potřeba provést 
marketingový průzkum



Rozpočet obce Veselíčko na rok 2015 se bude po-
hybovat ve výši 9,405 milionů korun na straně příjmů 
i výdajů. Rozpočet schválil finanční výbor 12. listopa-
du a zastupitelstvo 3. prosince 2014. Nyní je rozpočet 
k nahlédnutí občanům.

V rozpočtu se počítá zejména s financováním ak-
cí, které jsou již rozpracovány a závazkovány. Jedná 
se například o projektové dokumentace na cyklo-
stezky, chodníky nebo kanalizaci u mateřské školy. 
Dále se plánuje výstavba druhé etapy veřejného 
prostranství u kovárny, kanalizace u školky či re-
konstrukce sklepa a toalet v kulturním domě.

V oblasti památek bude záležet na získání dotace 
– jsou připraveny projekty na záchranu a obnovu zdí 
ve francouzské zahradě či restaurování sochy sv. Jose-
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i) Hasiči oK 2015: Hasičské auto pro min. 9 osob (?)
Cena cca 500.000 Kč
Dotace max. 300 tis. Kč, max. 60 %

j) PPKPP – Podpora kulturních aktivit (PKa): 
Rok na vsi – komponovaný cyklus reportáží; žá-
dost podá nezisková organizace
Žádost cca 300.000 Kč / Dotace max. 80 %

10A) ZOV schvaluje přípravu a podání projektu do 
PPKPP – Podpora kulturních aktivit (PKA): Veselíč-
ské léto 2015.
10B) ZOV schvaluje podání projektu do PPKPP – 
Obnova staveb drobné architektury místního vý-
znamu (OSDA): Restaurování sochy sv. Josefa. 
10C) ZOV schvaluje podání projektu do PPKPP – 
Obnova kulturních památek (OKP): Záchrana ha-
várie jižní zdi ve francouzské zahradě a obnova zá-
padního vstupu do zámeckého parku.
ZOV bere na vědomí možnosti podání projektů 
v bodech d) – j). Tyto návrhy rozšířené případně 
o další možnosti budou předloženy na příštím ZOV.

11) Vyhlášení výběrového řízení č. 37 na opra-
vu zdí ve francouzské zahradě
Viz návrh výzvy. Předložen písemně. P. Suchánek uve-
dl, že cena projektu je důležitá a že by bylo žádoucí, 
aby cena opravy nebyla předem firmám známa. Cenu 
opravy by se pak mohlo podařit, díky nabídkám jed-
notlivých firem, výrazně snížit. Diskuse nad hodnotí-
cími kritérii při výběrovém řízení a jejich úprava. Vý-
běrová komise zasedne 29. 12. 2014 od 16.00.
A) ZOV schvaluje vyhlášení výběrového řízení č. 37 
dle přílohy.
B) ZOV schvaluje výběrovou komisi ve složení: Šulák, 
Panáková, Bém, Suchánek, Motyka.

12) Různé
A) VKV – možnost projektu dle přílohy. 
B) Silvestrovské oslavy. J. Suchánek uvedl, že se blí-
ží silvestrovské oslavy a zda realizaci provede SDH 
nebo má zájem jiný místní spolek.
C) Požadavek nájemníků bytů č. p. 7. Pan Motyka 
přednesl požadavek nájemníků na instalaci vodo-
měrů samostatně pro každý byt.
D) Mateřská škola – informace z veřejného projed-
návání.

A. Panáková podala stručné informace o průběhu 
schůzky rodičů, zástupců MŠ a ZOV na veřejném 
projednávání 26. 11. 2014. L. Pazderová (ředitelka 
MŠ) popsala současný stav v MŠ. K dnešnímu dni 
eviduje 2 stížnosti na pedagogické pracovníky. 1 je 
již v řešení. Poté následovala rozsáhlá diskuse nad 
situací v MŠ, ve které vystoupili M. Dědičová, T. Šu-
lák, A. Muchová, J. Gogela, J. Motyka, J. Navrátilo-
vá a L. Pazderová.
Vzhledem k tomu, že jednání ZOV nebylo nahrává-
no, je diskuse zaznamenána jen velmi sporadicky. 

12A) ZOV bere na vědomí informaci o projektu 
Vzdělávání pro konkurenceschopný venkov.
12B) ZOV bere na vědomí přípravy oslavy silvestra 
v provedení SDH Veselíčko a členů ZOV. 
12C) ZOV bere na vědomí požadavek nájemníků by-
tů č. p. 7. Starosta zajistí nacenění, koordinaci a pro-
jednání spoluúčasti nájemníků při financování a do-
řešení úhrady případného rozdílu ceny od hlavního 
rozvodu po jednotlivé vodoměry a to rozpočítáním 
na každého nájemníka.
12D) ZOV bere na vědomí informace od ředitelky 
MŠ o situaci v MŠ.

ZOV ukončeno v 20.24 hodin.
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Rozpočet Obce Veselíčko na rok 2015
fa, napoleonského památníku a zvoničky u hasičské 
zbrojnice. Z drobnějších akcí to budou horské vpusti 
na severu Tupce, v lokalitě nad hasičárnou, východní 
zeď v parku či oprava podlahy v myslivně.

Podle vyhodnocení studie celkového odkanali-
zování obce se zamýšlejí akce na napojení kanaliza-
ce v Tupci do čističky odpadních vod a vodovod Cha-
tová oblast – Vicinov, kde bude případně potřeba 
zpracovat vlastní projektové dokumentace ke sta-
vebnímu povolení.

Největší akcí roku bude vybudování kompostár-
ny na uzavřené skládce odpadů a nákup techniky. 
Tato akce podpořená z dotace Operačního progra-
mu Životní prostředí bude předfinancována z úvěrů 
ve výši 9 milionů korun. tsu
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RoZPočet Na RoK 2015 – oBeC VeselíčKo
Paragraf  Pol.   

PŘíjmY:
  11  Daně z příjmů 3 400 000,00 Kč
  12  DPH ze státního rozpočtu 3 600 000,00 Kč
  15  Daně z nemovitostí 600 000,00 Kč
  13  Poplatky 500 000,00 Kč
   4112 Transfery ze státního rozpočtu 159 100,00 Kč
Daňové příjmy celkem 8 259 100,00 Kč

2321   2111 Příjmy ze stočného 250 000,00 Kč
3314    Příjmy za knihovnu 1 000,00 Kč
3319    Příjmy z KD 5 000,00 Kč
3612    Příjmy z bytů 150 000,00 Kč
3613    Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 60 000,00 Kč
3722    Příjmy za sběr a svoz TKO 200 000,00 Kč
6171    Příjem za činnost místní správy 470 000,00 Kč
6310    Příjem z úroků 10 000,00 Kč

Ostatní příjmy celkem 1 146 000,00 Kč
CELKEM 9 405 100,00 Kč

VÝDaje:
2212 tř. 5   Silnice 200 000,00 Kč
2219 tř. 6   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000,00 Kč
2221 tř. 5  5193 Dopravní obslužnost 61 000,00 Kč
2321 tř. 5   Odvádění a čištění vod – Osek 460 000,00 Kč
2321 tř. 6   Kanalizace Mateřská škola 50 000,00 Kč
3111 tř. 5  5331 Příspěvek pro MŠ 235 000,00 Kč
3111 tř. 5  5331 Příspěvek pro ŠJ 65 000,00 Kč
3111 tř. 5   Opravy a údržba 50 000,00 Kč
3314 tř. 5   Náklady na knihovnu 60 000,00 Kč
3315 tř. 6   Činnost muzeí a galerií 50 000,00 Kč
3316 tř. 5   Veselíčské novinky + publikace 200 000,00 Kč
3319 tř. 5   Záležitosti kultury, kulturní dům (WC, sklep) 350 000,00 Kč
3322 tř. 5   Zachování a obnova kulturních památek 150 000,00 Kč
3329 tř. 5   Ostatní záležitosti péče o kulturní dědictví 150 000,00 Kč
3399 tř. 5   Ostatní záležitosti kultury 50 000,00 Kč
3341 tř. 5   Rozhlas 30 000,00 Kč
3612 tř. 5   Bytové hospodářství 120 000,00 Kč
3631 tř. 5   Veřejné osvětlení 100 000,00 Kč
3632 tř. 5   Hřbitov 15 000,00 Kč
3636 tř. 5   Územní rozvoj 60 000,00 Kč
3721 tř. 5   Nebezpečný odpad 15 000,00 Kč
3722 tř. 5   TKO 540 000,00 Kč
3722 tř. 6   Kompostárna 10 000,00 Kč
3745 tř. 5   Péče o vzhled obce 800 000,00 Kč
3745 tr. 6   Péče o vzhled obce (investice) 1 300 000,00 Kč
5512 tř. 5   Zásahová jednotka SDH 120 000,00 Kč
6112 tř. 5   Zastupitelstvo obce 920 000,00 Kč
6171 tř. 5   Činnost místní správy 2 488 000,00 Kč
6171 tř. 6   Podpora spolků 100 000,00 Kč
6310 tř. 5   Služby peněžních ústavů 20 000,00 Kč
6310    Platby bankám 30 000,00 Kč
6409    Ostatní platby 356 100,00 Kč

CelKem 9 405 100,00 Kč

Kontakt na senátorku
Kontakty:
Své dotazy můžete posílat na
e-mail: seitlovaj@senat.cz
nebo kontaktovat asistentku:
Asistentka senátorky:
Marie Šuláková, tel.: 736 491 225
e-mail: asistentka@seitlova.cz
Adresa kanceláře:
Nám. T. G. Masaryka 222/11,
750 02, Přerov I-Město
Odry, Hranice a Lipník nad Bečvou:
Úřední dny v Odrách, Hranicích a Lipníku nad 
Bečvou budu mít každé druhé pondělí v měsíci.

Odry: 9 – 11 hodin
Kancelář najdete v ulici Radniční č. 93/12 v prv-
ním patře (bývalé sídlo Základní umělecké školy 
v Odrách – nad poštou). Vstup vám bude umož-
něn po zazvonění na zvonek u dveří v přízemí.

Hranice: 12 – 14 hodin
Kancelář najdete v budově městského úřadu, Pern-
štejnské nám. 1, v přípravné místnosti obřadní síně.

Lipník nad Bečvou: 15 – 17 hodin
Kancelář najdete v galerii Domeček při městské 
knihovně, na nám. TGM.

Schůzku si, prosím, vždy domluvte předem
e-mailem na asistentka@seitlova.cz,
nebo telefonicky 773 299 817.

Srovnání výsledků senátních voleb 2014 ve Veselíčku
a v sousedních obcích

obec Voličů Účast 1. kolo

název 1. kolo 1. kolo
Prachař

ANO
Hluzín
TOP 09

Chromec
ČSSD

Raindl
KSČM

Seitlová
SZ/P/KDU

Dolní Újezd 990 46,46 108 27,90 10 2,58 37 9,56 38 9,81 194 50,12
Lazníčky 177 47,46 28 35,44 5 6,32 15 18,98 9 11,39 22 27,84
Lazníky 460 46,30 51 33,11 6 3,89 25 16,23 18 11,68 54 35,06
Lipník nad Bečvou 6751 32,94 391 18,83 66 3,17 264 12,71 256 12,33 1099 52,93
Osek nad Bečvou 973 62,38 122 29,18 22 5,26 51 12,20 36 8,61 187 44,73
Veselíčko 720 45,14 81 26,12 18 5,80 41 13,22 34 10,96 136 43,87
Výkleky 228 44,30 15 17,24 4 4,59 15 17,24 9 10,34 44 50,57
Město Hranice 15215 30,59 857 20,00 232 5,41 424 9,89 1024 23,90 1746 40,76
Město Přerov 37084 36,05 4880 38,82 536 4,26 1956 15,56 1286 10,23 3911 31,11
Město Odry 5903 29,71 337 21,14 89 5,58 218 13,67 222 13,92 728 45,67
Celkem 108151 38,73 11576 30,17 1574 4,10 4951 12,90 4937 12,86 15329 39,95

obec 2. kolo
název 2. kolo 2. kolo Prachař seitlová

Dolní Újezd 989 15,98 50 31,84 107 68,15
Lazníčky 177 18,08 11 34,37 21 65,62
Lazníky 462 13,20 32 53,33 28 46,66
Lipník nad Bečvou 6748 14,40 319 32,92 650 67,07
Osek nad Bečvou 972 17,80 82 47,39 91 52,60
Veselíčko 720 16,39 45 38,46 72 61,53
Výkleky 228 15,79 6 16,66 30 83,33
Město Hranice 15217 12,12 564 30,76 1269 69,23
Město Přerov 37058 19,38 4248 59,42 2900 40,57
Město Odry 5901 9,57 162 28,92 398 71,07
Celkem 108120 16,30 8027 45,73 9523 54,26

mailto:seitlovaj@senat.cz
mailto:asistentka@seitlova.cz
mailto:asistentka@seitlova.cz
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Bohuslávky
1. SNK | 589 hlasů | 51,17 % | 4 mandáty
2. KSČM | 303 hlasů | 26,32 % | 2 mandáty
3. SPOLUPRÁCE | 259 hlasů | 22,50 % | 1 mandát

Stískalová Alena | 48 let | NK | 123 hlasů (M)
Suchánek Jaroslav Ing. | 64 let | KSČM B | 72 hl. (S)

Buk
1. „Za život v obci“ | 547 hlasů | 52,50 % | 4 man.
2. TJ SOKOL BUK | 495 hlasů | 47,50 % | 3 mand.

Kojecký Tomáš Bc. | 41 l. | ZŽO | 121 hl. (1.M)
Vrtělka Jaroslav | 49 l. | ZŽO | 115 hl. (S)
Vančura Aleš DiS. | 39 l. | TJS | 111 hl. (2.M)

Dolní Nětčice
1. Nezávislí Dolní Nětčice | 661 hl. | 100,00 % | 7 m.

Lacina František | 56 let | NK | 94 hl. (S)
Dohnálek Miroslav | 41 let | NK | 74 hl. (M)

Dolní Újezd
1. STAN | 2 910 hlasů | 54,28 % | 6 mandátů
2. KDU-ČSL | 2 008 hlasů | 37,46 % | 4 mandátů
3. KSČM | 443 hlasů | 8,26 % | 1 mandát

Kozlová Jarmila | 62 let | STAN | 307 hlasů (M)
Rýček Eduard Ing. | 50 let | STAN | 269 hlasů (S)
Váňa Miroslav Ing. | 53 let | STAN | 270 hlasů (M)

grymov
1. Za Grymov živější | 401 hlasů | 92,82 % | 5 man.
2. Ladislav Kuča, NK | 31 hlasů | 7,18 % | 0 man.

Holá Magda | 58 let | NK | 78 hlasů (S)
Kopecká Miroslava Mgr. | 42 let | NK | 74 hlasů (M)

Hlinsko
1. „Nezávislí kandidáti“ | 578 hlasů | 100,00 % | 9 m.

Skopalík Jan | 60 let | NK hlasů | 64 hlasů (S)
Šromota Josef | 42 let | NK hlasů | 65 hlasů (M)

Horní Nětčice
1. Horní Nětčice 2014  | 397 hlasů | 54,61 % | 4 m.
2. KDU-ČSL | 330 hlasů | 45,39 % | 3 mandátů

Hanák Jiří | 59 let | NK | 62 hlasů (S)
Nesvadbová Dagmar Mgr. DiS. | 32 l. | KDU-ČSL B. 
| 66 hl. (M)

oldřichov
1. Občané pro Oldřichov | 352 hl. | 66,79 % | 5 m.
2. Společně pro Oldřichov | 175 hl. | 33,21 % | 2 m.

Buršíková Marta | 58 let | OpO | 57 hlasů (S)
Kleiner Vladimír | 45 let | OpO | 46 hlasů (M)

oprostovice
1. KDU-ČSL | 306 hlasů | 100,00 % | 7 mandátů

Michálková Jarmila Bc. | 42 l. | KDU-ČSL B. | 49 hl. (M)
Dudík Karel | 54 let | KDU-ČSL | 38 hlasů (S)

osek nad Bečvou
1. SNK | 3 086 hlasů | 48,63 % | 6 mandátů 
2. KDU-ČSL | 1 214 hlasů | 19,13 % | 2 mandátů
3. KSČM | 649 hlasů | 10,23 % | 1 mandátů
4. Zemědělci | 613 hlasů | 9,66 % | 1 mandátů
5. SNK – Nová energie pro Osek | 457 hl. | 7,20 % | 1 m.
6. ČSSD | 327 hlasů | 5,15 % | 0 mandátů

Engl Martin | 34 let | NK | 381 hlasů (S)
Klimeš Karel Ing. | 45 let | NK | 328 hlasů (M)

Pavlovice u Přerova
1. Nezávislí Pavlovice 2014 | 2 931 hl. | 55,30 % | 8 m. 
2. Naše Pavlovice – Prusínky | 2 369 hl. | 44,70 % | 7 m. 

Hrbáček Vít Ing. | 26 let | NP2014 | 232 hl. (M)
Bia Vlastimil | 57 let | NP2014 | 200 hl. (S)

Prosenice
1. SNK – Prosenice 2014 | 3 216 hl. | 62,36 % | 10 m.
2. ČSSD | 1 022 hlasů | 19,82 % | 3 mandátů 
3. SNK – Mladí pro Prosenice | 919 hl. | 17,82 % | 2 m.

Dokoupil Otakar Ing. CSc. | 58 l. | P2014 | 275 hl. (S)
Vaněk František | 54 let | P2014 | 237 hlasů (M)

Radotín
13 individuálních kandidátů

Dolák Antonín Ing. | 56 l. | NK KDU-ČSL | 86 hl. (S)
Caletková Růžena Ing. | 56 let | NK B. | 72 hl. (M)

Radslavice
1. Radslavice 2014 | 3 678 hlasů | 60,54 % | 9 m. 
2. KDU-ČSL | 2 397 hlasů | 39,46 % | 6 mandátů

Hrdlička Josef | 27 let | NK | 306 hlasů (S)
Navrátilová Lucie Mgr. | 26 l. | NK | 261 hl. (M)

Výsledky komunálních voleb 2014 – obce MAS Moravská brána
Hradčany
1. Pro šťastný a spok. život | 691 hl. | 69,31 % | 5 m.
2. KDU-ČSL | 306 hlasů | 30,69 % | 2 mandátů
Žákovská Martina | 46 l. | NK BEZPP | 113 hl. (M)
Mikulíková Blažena | 57 l. | NK BEZPP | 101 hl. (S)

jezernice
1. Společně pro Jezernici | 1 253 hl. | 58,14 % | 5 m.
2. Jezernice 2014 | 902 hlasů | 41,86 % | 4 man.
Jochcová Pavla Ing. | 52 let | SpJ | 224 hl. (S)
Šelle Milan Ing. | 51 let | SpJ | 204 hl. (M)

Kladníky
1. KDU-ČSL | 246 hlasů | 100,00 % | 7 mandátů
Štěpánek David PhDr. Bc. | 39 l. | KDU-ČSL | 42 hl. (M)
Mikulík Antonín | 65 l. | KDU-ČSL | 33 hl. (S)

lazníčky
1. SNK Lazníčky | 304 hlasů | 100,00 % | 5 man.
Kubzová Dagmar | 57 l. | NK | 64 hl. (S)
Vítek Pavel Bc. | 49 l. | NK | 59 hl. (M)

lazníky
1. PRO SVOU OBEC | 587 hl. | 35,21 % | 3 man.
2. KSČM | 395 hlasů | 23,70 % | 2 mandátů
3. TJ Sokol Lazníky | 355 hl. | 21,30 % | 2 man.
4. ZA OBEC LAZNÍKY | 330 hl. | 19,80 % | 2 man.
Novosad Petr | 46 let | PSO | 155 hlasů (M)
Zedková Marta | 56 let | KSČM B | 75 hlasů (S)

lhota
1. SNK Lhota | 459 hlasů | 100,00 % | 7 mandátů
Skopalová Jana Ing. | 44 let | NK | 90 hlasů (S)
Pala Ivo | 42 let | NK | 74 hlasů (M)

lipník nad Bečvou
1. Unie pro Lipník (STAN) | 13 255 hl. | 27,67 % | 7 m.
2. ČSSD | 6 217 hlasů | 12,98 % | 3 m.
3. Úsvit přímé demokracie | 5 879 hl. | 12,27 % | 3 m.
4. KDU-ČSL | 5 638 hlasů | 11,77 % | 3 mandátů
5. KSČM | 5 471 hlasů | 11,42 % | 2 mandátů
6. ODS | 3 802 hlasů | 7,94 % | 2 mandátů
7. NEZÁVISLÍ | 3 133 hlasů | 6,54 % | 1 mandátů
8. „Za Lipník krásnější“ | 2 370 hl. | 4,95 % | 0 m. 
9. TOP 09 | 2 137 hlasů | 4,46 % | 0 man.
Přikryl Miloslav Ing. | 57 l. | UpL | 1 022 hl. (S)
Navrátilová Dana | 58 let | ČSSD | 393 hl. (M)

Radvanice
1. SNK RADVANICE | 755 hl. | 94,85 % | 7 m. 
2. Drahomíra Fiurášková | 41 hl. | 5,15 % | 0 m. 

Pyšný Milan | 56 let | NK | 120 hlasů (S)
Čecháková Miloslava | 55 let | NK | 91 hlasů (M)

soběchleby
1. SOBĚCHLEBY 2014–2018 | 1 825 hl. | 52,17 % | 8 m.
2. SNK | 1 516 hlasů | 43,34 % | 7 mandátů
3. Bc. David Jordanov, NK | 157 hl. | 4,49 % | 0 m.

Jančík Miloslav Ing. | 31 let | S2014 | 157 hl. (M)
Dohnal Jaromír | 63 let | S2014 | 138 hlasů (S)

sobíšky
1. Společně pro Sobíšky | 343 hl. | 100,00 % | 5 m.

Vysloužilová Marie | 59 let | NK | 66 hlasů (M)
Krejčí Kateřina Bc. | 36 let | NK | 64 hlasů (S)

sušice
1. POJĎME DO TOHO | 746 hlasů | 64,48 % | 5 m.
2. Za budoucnost obce | 362 hlasů | 31,29 % | 2 m.
3. František Kretek, NK | 49 hlasů | 4,24 % | 0 m.

Jemelka Karel | 42 let | PDT | 137 hlasů (M)
Gibala Bohumil Ing. | 56 let | PDT | 107 hlasů (S)

Šišma
1. „č. 1“ | 507 hlasů | 70,51 % | 5 mandátů
2. SPOLU PRO ŠIŠMU | 212 hl. | 29,49 % | 2 man.

Kozák Vladimír | 56 let | NK | 76 hlasů (S)

tučín
1. Za rozvoj obce | 1 253 hlasů | 66,16 % | 6 m.
2. Za obec krásnější | 641 hlasů | 33,84 % | 3 m.

Slaměníková Jana Ing. | 56 let | ZRO | 176 hl. (M)
Řezníček Jiří | 49 let | ZRO | 174 hlasů (S)

týn nad Bečvou
1. Občané pro Týn n. B. | 1 927 hl. | 32,51 % | 6 m.
2. Rozvíjejme Týn společně | 1 540 hl. | 25,98 % | 4 m.
3. Budoucnost obce | 885 hlasů | 14,93 % | 2 m.
4. KDU-ČSL | 558 hlasů | 9,41 % | 1 m.
5. KSČM | 524 hlasů | 8,84 % | 1 mandátů
6. Občané Obci a Obec obč. | 494 hl. | 8,33 % | 1 m.

Vaculin Josef Bc. | 52 let | OpT/ ODS | 177 hl. (S)
Řehula Jiří Mgr. | 71 let | OpT | 175 hlasů (M)
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Veselíčko
1. Za veselejší Veselíčko | 1 047 hl. | 28,95 % | 3 m.
2. SNK Evropští demokraté | 738 hl. | 20,41 % | 2 m.
3. OBEC A RODINA | 698 hlasů | 19,30 % | 2 man.
4. Sdružení nezáv. kandidátů | 609 hl. | 16,84 % | 1 m.
5. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 524 hl. | 14,49 % | 1 m.

Šulák Tomáš | 43 let | ZVV/TOP 09 | 228 hl. (S)
Panáková Alžběta Mgr. | 43 let | OR | 163 hl. (M)

Výkleky
1. STAN | 360 hlasů | 100,00 % | 5 mandátů

Zapletal Roman | 59 let | STAN B. | 58 hl. (S)
Vícha Roman Ing. | 50 let | STAN B. | 61 hl. (M)

Zábeštní lhota
1. Za rozvoj obce | 222 hlasů | 100,00 % | 5 man.

Blaťáková Hana | 50 let | NK | 48 hl. (S)
Konopčík Zdeněk | 45 let | NK | 42 hl. (M)

Žákovice
1. OBČANÉ 2014 | 348 hlasů | 49,36 % | 3 man.
2. SNK | 246 hlasů | 34,89 % | 2 mandátů
3. Nestraníci | 93 hlasů | 13,19 % | 0 mandátů
4. Ženy pro obec | 18 hlasů | 2,55 % | 0 man.

Mikulík Josef | 60 let | O14 | 77 hl. (S)
Chlápek Michal | 39 let | O14/ANO 2011 | 77 hl. (M)

tsu, 21. 11. 2014

Publikaci o úspěšných projektech v Programu 
rozvoje venkova LEADER v letech 2008–2013 vy-
dala na sklonku roku 2014 MAS Moravská brána. 
Prezentace pod názvem „Co se nám podařilo“ po-
jednává o projektech obcí, spolků i podnikatelů ve 
všech podporovaných oblastech. Přináší také infor-
mace o ativitách z Veselíčka. Brožura je pro zájem-
ce k dispozici na obecním úřadě.

MAS Moravská brána v roce 2014 aktualizovala ta-
ké své webové stránky. www.mas-moravskabrana.cz

MAS Moravská brána: Co se nám podařilo

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER na období 2008 – 2013
„Rozvíjet venkov společně má smysl!“

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí 

CO SE NÁM PODAŘILO
Projekty, které se uskutečnily díky MAS Moravská brána, z. s.

s podporou Programu rozvoje venkova ČR v období 2009–2013

  Reg. č. 10/011/41200/164/002145

Reg. č. 10/011/41200/164/002148

Oživení tradic Záhoří – místní partnerství pro rozvoj 
obce Veselíčko a regionu lipenského Záhoří 

Rekonstrukce požární zbrojnice

Příjemce dotace: Záhoří, o. s. Místo realizace: Veselíčko

Období realizace: 2011 Výše dotace: 145.200 Kč

Příjemce dotace: Obec Osek nad Bečvou Místo realizace: Osek nad Bečvou

Období realizace: 2011 Výše dotace: 418.256 Kč

V minulosti v obci působil lidový soubor
písní a tanců, který se věnoval folkloru
Záhoří. Obsahem projektu bylo pořízení
lidových záhorských krojů tak, aby byly
připomínány a uchovávány tradice regio-
nu. Na tyto akce navázal sběr písní a v sou-
časné době je vydáno několik publikací
s tematikou Záhoří. Tento projekt byl roz-
dělen do dvou aktivit. První aktivita s názvem Pořízení záhorských krojů spočívala ve sběru 
podkladů od obyvatel obce a regionu. Následovala pracovní schůzka s odborníky a po-
řízení 28 ks záhorských krojů. Druhou aktivitou byl rozvoj spolupráce a uspořádaní mini-
málně jedné nové akce s představením krojů. Projekt přispěl k rozvoji a podpoře tradič-
ních činnosti a k zavedení nové aktivity rozvíjející kulturní a společensky život v regionu. 

Obec Osek nad Bečvou má zřízenu Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Osek nad 
Bečvou JPO III. Budova požární zbrojnice byla postavena v roce 1982. Průběžně zde by-
ly prováděny potřebné částečné opravy
z rozpočtu obce, např. oprava plynové in-
stalace, výměna vrat a oprava střechy. 
V roce 2010 byl zpracován návrh potřeb-
ných stavebních úprav s cílem minimali-
zace tepelných ztrát při využívání budo-
vy. Pro zlepšení tepelné izolace se pro-
vedlo zastropení 2. nadzemního podlaží
formou závěsného stropního podhledu 
s tepelnou izolací a výměna nevyhovu-
jících oken a vstupních dveří za plastová
s odpovídajícími tepelně izolačními vlast-
nostmi. Dále byly provedeny potřebné 
opravy omítek v celé budově a také obnova obkladů a dlažeb v prostorách sociálního
zázemí budovy.
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Nové děti v mateřince dostaly skřítka Veselíčka

Nové děti, které začaly navštěvovat Mateřskou školu ve Veselíčku, dostaly 6. října od starosty obce 
skřítka Veselíčka, aby je provázel jejich předškolními hrami v mateřince i doma.



Ve čtvrtek 27. 11. 2014 jsme s dětmi navštívili 
ZŠ v Dolním Újezdě.

Během dopoledne jsme toho stihli hodně. Děti 
si pod vedením tamních učitelek prohlédly prosto-
ry školy, v jedné ze tříd si dokonce vyzkoušely, co 
všechno lze dělat s interaktivní tabulí. Ve školní 
družině, kde si děti mohly i chvilku pohrát, čekalo 
pohoštění v podobě domácích perníčků. V herně se 
na závěr konalo vzájemné představení obou škol.

Žáci z Dolního Újezda zpívali a tančili na vánoč-
ní téma, děti z naší školky zazářily s moderním ta-
nečním programem, který se místním líbil natolik, 
že se k tanci také přidali. Děkujeme tímto personá-

lu ZŠ v Dolním Újezdě za pozvání a těšíme se na pří-
ští návštěvu.
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„Duchové a dušičky z naší mateřské školičky“ Setkání rodičů, pracovníků školy a zastupitelů obce
Seznámit děti s tradičním prožíváním a s aktivi-

tami Památky zesnulých, porovnat tradice spojené 
s uctíváním památky zesnulých v různých zemích 
a seznámit děti s původem a tradicemi amerického 
Halloweenu. To bylo cílem říjnových akcí v mateř-
ské škole. 20. – 24. října se uskutečnil Dušičkový tý-
den, 27. – 31. října to byl Halloweenský týden.

Učitelky s ohledem na věkové složení dětí jed-
notlivých oddělení seznámily děti se svátkem Všech 
svatých. Připomněly dětem, proč a jak se tento svá-
tek slavil v minulosti a jak se slaví dnes. Dále byl dě-
tem zdůrazněn význam úcty k zesnulým lidem. Na 
základě informací získaných při besedách děti po-
rovnávaly tradice spojené s uctíváním památky ze-
snulých v různých zemích, zejména v České republi-
ce a na Slovensku, v USA a ve Velké Británii. Děti se 
v rámci projektu dozvěděly o původu a tradici ame-
rického Halloweenu.

V dušičkovém týdnu děti vyráběly závěsné du-
chy z roličky od toaletního papíru či gázy a papíro-
vé duchy. V závěru projektu děti zodpovídaly otáz-
ky v připraveném vědomostním kvízu. Za správné 
odpovědi byly odměněny medailí ducha. V závěru 
dušičkového týdne byl uskutečněn rej strašidel na 
písně z filmové pohádky „Ať žijí duchové“.

V halloweenském týdnu děti vyráběly vytrháva-
né dýně, různé kočky a závěsné netopýry z roličky 
od toaletního papíru. Dále si vyzkoušely vydlabat 
dýni. Tyto výrobky byly vystaveny nejen na výstav-
ních plochách v MŠ, ale také ve vestibulu místního 

zámku při příležitosti veselíčských Slavností podzi-
mu. V závěru halloweenského týdne se konalo do-
vádění v halloweenských maskách.

Do celoškolního projektu se zapojila také školní 
kuchyně. Kuchařky přizpůsobily jídelníček požadav-
kům učitelek a děti tak mohly ochutnat nejen tradič-
ní dušičkové pečivo Kosti svatých, ale i dýni na více-
ro způsobů (dýňový koláč, dýňová polévka). mŠV

Obec Veselíčko, Mateřská škola Veselíčko a Klub 
pro mateřinku uspořádali společné setkání rodi-
čů dětí, pracovníků školy a zastupitelů obce na 
téma Mateřská škola po třech měsících s novým 
vedením. Jednání se uskutečnilo ve středu 26. lis-
topadu 2014 od 17 hodin v Komunitní škole Ve-
selíčko.

KLUB PRO MATEŘINKU

V měsíci říjnu vznikl v rámci spolupráce s Mateř-
skou školou KLUB PRO MATEŘINKU. Členky KPM 
jsou: pp. Bouchalová, Gregorová, Giblová, Hradilo-
vá, Kramplová, Látalová, Opluštilová.

Náplní činnosti klubu bude spolupráce s MŠ 
v rámci organizací akcí (výlety, akce MŠ, společen-
ské večery), pomoc při nákupu hraček či vánočních 

dárků, zajišťovaní sponzoringu, ale také zajištění 
komunikace mezi rodiči a personálem MŠ.

Klub je také možno kontaktovat na e-mailové 
adrese: klubpromaterinku@seznam.cz 

Budeme moc rádi, pokud budete s klubem spo-
lupracovat, každý Váš návrh či připomínka (pozi-
tivní i negativní) bude na jednání klubu projednán 
a následně interpretován a řešen s ředitelkou MŠ.

Po každé schůzce klubu s MŠ budete o výsledcích 
jednání informování na nástěnce (nástěnka KPM). 
Činnost klubu bychom rády směřovaly tak, aby byli 
spokojení rodiče, personál MŠ, ale především naše 
děti. Informace z prvního jednání klubu s ředitelkou 
MŠ se dozvíte na nejbližších třídních schůzkách.

Těšíme se vzájemnou spolupráci se všemi stra-
nami a také na Vaše podněty! KPm

Návštěva dětí ve škole v Dolním Újezdě

Sv. Barbora v mateřské škole jako jedna z dřívějších venkovských tradic. Barbory obcházely domy na 
vesnicích, zlobivé děti vyplácely metličkou, hodným rozdávaly sladkou odměnu!

Svátek Sv. Barbory v MŠ

mailto:klubpromaterinku@seznam.cz
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Mateřská škola Veselíčko uspořádala pro nejširší 
veřejnost, nejen rodiče dětí, prodejní výstavu dět-
ských prací „Vánoce ve školce“, která byla spojená 
s posezením, občerstvením a promítáním dobových 
besídek. Nově totiž byly videokazety s dětskými vy-
stoupeními zdigitalizovány díky projektu spolupráce 
MAS Moravská brána „Hudební a filmová muzea na-
šich regionů“ a promítnuty na nové interaktivní ta-
buli v mateřince, která se pořídila díky projektu obce 
„Školka, dílna, klubovna – vzdělání, tvoření a hry pro 
děti“. Společenské setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 
18. prosince od 15.30 do 18.30 hodin.

Vánoce ve školce – promítání besídek na interaktivní tabuli Sv. Lucie

Návštěva DDŠ ve školce Divadlo Zazvonil zvonec 
a pohádky je konec

V mateřské škole se ve středu 10. 12. 2014 ode-
hrálo pro děti divadlo Zazvonil zvonec a pohádky je 
konec.

Žáci ze Základní školy z Ose-
ka nad Bečvou navštívili se svý-
mi učitelkami v pátek 26. září ko-
munitní školu Veselíčko. Staros-
ta obce je zde seznámil s historií 
a zajímavostmi vesnice a předal 
jim skřítka Veselíčka, aby je do-
provázel při jejich výuce na I. stup-
ni. Děti se pak vydaly na pro-
cházku do lesa za památkami 
a zajímavostmi obce. Obec chce 
v budoucnu prezentovat zejmé-
na dětem z obce a okolí naučnou 
stezku, která se připravuje.

Páteční škola v komunitní škole
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Akce s názvem Vítání občánků se v obci Veselíč-
ko stává tradicí. Celkem 75 nově narozených dětí zde 
přivítali od roku 2009. Poslední, letos v pořadí již tře-
tí Vítání se v obci uskutečnilo v sobotu 15. listopadu. 
„Za letošní rok registrujeme dvacet dětí, ale v únoru 
jsme ještě vítali děti narozené v předešlém roce,“ 
uvádí Alžběta Panáková, jedna z hlavních pořadate-
lek akce. I tentokrát se děti s rodiči setkali na zámku, 
jehož prostory jsou za běžných okolností veřejnosti 
nepřístupné.

Vítání se letos zúčastnilo celkem šest dětí. Těm 
se, za doprovodu svých rodičů, o půl třetí odpole-
dne zámek otevřel. V hlavním sále všechny přiví-
tala živá hudba oznamující začátek oficiálního ob-
řadu.

„Synovi jsou teprve dva měsíce, ale už vnímá 
všechno to dění okolo,“ říká jedna z maminek Len-
ka Kubíčková a dodává „Líbí se mi, že se Vítání ko-
ná právě na zámku, má to takovou kouzelnou at-
mosféru.“ Po slavnostním nástupu rodičů s dětmi 
následoval krátký proslov ceremoniáře, ve kterém 
přivítal všechna miminka na zámku a také pronesl 
několik slov k hostům. Mezi nimi seděl například 
samotný starosta obce Tomáš Šulák.

Každé Vítání občánků obsahuje kromě formální 
části i doprovodný program. „Letos nám přišly zare-
citovat místní děti, některé také zahrají na flétnu,“ 
popisovala další kroky obřadu Panáková. Po vystou-
pení dětí ceremoniář všem přítomným, ale především 
samotnému obřadníkovi představil rodiny a miminka. 

Klub pro děti a rodiče a jeho aktivity. Po prázdninové odmlce se rozběhly tradiční akce Klu-
bu pro děti a rodiče. Jednou z prvních akcí byla v říjnu Hodová veselice, kterou by bylo možné přejme-
novat na pohodovou hodovou. Ještě v tomtéž měsíci navštívil naši vesnici král podzimu, který nás pro-
vedl vesnicí bohatě zdobenou strašidelnými dýněmi až do zámku. Král všechny přítomné pozval na 
malou hostinu a výstavu ovoce, zeleniny a výrobků z dýně. A do třetice to byl šestý ročník Vánočního 
jarmarku v kulturním domě v Tupci. Co naplánoval klub na rok 2015? V sobotu 21. února to byl Dět-
ský karneval a v neděli 22. února divadelní představení. Ale o tom zase příště… KDR

Vítání nových občánků, letos se jich narodilo už dvacet

Seznam vítaných dětí – 15. 11. 2014: Jiří ŠALPLACHTA, Julie PAGÁČOVÁ, Matyáš KUBÍČEK, František KRAMP-
LA, Kateřina KLÁNICHOVÁ, Erik HANÁK

Svůj proslov ukončil již tradičně slovy „Tak Vás vítám 
mezi občany naší obce.“

Poté přišla na řadu nejdůležitější část celé akce 
– podepisování rodičů do pamětní knihy. „Líbí se 
mi, jakým způsobem je celý obřad provedený,“ ří-
kala během podepisování jedna z maminek. Nako-
nec všem rodinám kromě ceremoniáře poblahopřál 
i starosta obce. Jako památku dostala každá rodi-
na dárek od obce – upomínkovou tašku. „Letos je 
v tašce navíc ručně šitá hračka od paní Markéty 

Jedličkové,“ popisovala Panáková. Zástupkyně žen-
ského pohlaví obdržely navíc kytku. „Květinou že-
nu nikdy neurazíte. Tím spíš, když je dána jen tak,“ 
pochvalovala si maminka Lenka Kubíčková. Na zá-
věr obřadu nechyběl ani slavností přípitek všech 
zúčastněných.

Vítání občánků organizuje Klub pro děti a rodiče. 
Finanční podporu získává od obce Veselíčko, která 
zajišťuje občerstvení, upomínkové tašky s dárky a ta-
ké květiny pro všechny maminky. el



zajímaly připravené hry. Tradičně nejoblíbenější byla 
tajemná cestička parkem, při které se menší vydová-
děli. „Letos jsme se soutěže snažili udělat méně stra-
šidelné,“ uvedla Panáková a dodala „Minulý rok byl 
totiž dětský křik slyšet až ve vedlejší vesnici.“

V mrazivém počasí se děti zahřály během a do-
spělí popíjeli první letošní svařák a grog. „Nejvíce se 
mi líbí podzimní výstava v zámku,“ prozradila Soňa 
Klimentová. „Hry už pro mě nejsou, ale stánek s ob-
čerstvením bych doporučila navštívit každému,“ do-
dala. Celou podzimní slavnost uspořádal Klub pro 

děti a rodiče ve spolupráci s místními hasiči, mateř-
skou školou, dětským domovem a také s Českým 
zahrádkářským svazem. eva lehnertováJiž šestým rokem vyrazilo více než sto padesát 

nadšenců na Dýňový pochod ve Veselíčku. Ten je 
součástí Podzimní slavnosti, která se v obci těší 
čím dál větší oblibě. Ani letos na účastníky nechy-
bělo občerstvení, soutěže a výstava s názvem Pod-
zim v zahradě, kde bylo k vidění množství plodin 
od místních pěstitelů.

V pondělní podvečer 27. října zahájil akci pan 
Podzim svým proslovem a společně s dětmi v hallo-
weenských maskách a koněm taženu vlečkou vyra-
zil z náměstí v Tupci směrem k zámeckému parku ve 
Veselíčku. „Tentokrát se nás v Tupci sešlo kvůli zimě 
méně, ale během cesty na zámek se k nám připojo-

vali další a další lidé,“ hodnotila akci jedna z pořada-
telek Alžběta Panáková.

Po příchodu do cíle všechny uvítala další postava 
symbolizující příchod nového ročního období – paní 
Léto. Společně s panem Podzimem pustila účastníky 
na podzimní výstavu ovoce, zeleniny a rukodělných 
výrobků, která se konala v zámku. V něm sídlí dětský 
domov, a zámek se tak pro veřejnost otevírá jen při 
zvláštních příležitostech, jakou je právě Podzimní 
slavnost. Kromě toho na všechny čekalo venkovní 
pohoštění. „Donesla jsem štrůdl, který mi syn Patrik 
pomáhal péct,“ řekla jedna z místních, Kateřina 
Morkusová. Patrika ale stejně jako ostatní děti více 
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Přivítání podzimu lampionovým průvodem v maskách

Veselíčko ožilo na Františka hodovou veselicí
Hodovou veselicí si ve Veselíčku připomněli osla-

vy Tupeckých hodů, které připadají na 4. října, tedy 
na svátek sv. Františka Serafinského. A proč se tyto 
hody pořádaly vždy na Františka? „Františku Serafin-

skému, který byl mnichem a zakladatelem žebravého 
řádu františkánů, je zasvěcená Tupecká kaple – od-
tud také název Tupecké hody“ vysvětluje Alžběta 
Panáková – jedna z hlavních pořadatelů veselice.

Po dlouhé odmlce se v pořadí čtvrtá hodová vese-
lice konala v Kulturním domě Tupec, a jako vždy ne-
chyběl bohatý doprovodný program. Ze všeho nej-
oblíbenější je každoročně tombola, ve které se rozdá 
okolo sta různých balíčků a sponzorských darů. „Vý-
hru jsem absolutně nečekala, ale vzhledem k mým 
narozeninám, které připadly na ten samý den, mě 
moc potěšila,“ uvedla jedna z výherkyň Klára Indrová.

Již podruhé hodovou veselici „táhla“ skupina 
Elixír, jejíž repertoár tvoří nejen rockové písně, ale 
i skladby vhodné k tanci polky či valčíku – na své si 
tedy přijde každý. Možná i proto zde potkáte ná-
vštěvníky všech věkových kategorií, od babiček až 
po vnoučata. „Ti mladší si chodí hlavně zatančit 
a pobavit se, starší spíš vyráží za kulturou a přáteli,“ 
říká jedna z pořadatelek Monika Štenglová a dodá-
vá „Všichni si tady ale najdou to své a odcházejí 
spokojení.“ Ozvláštněním večera bylo také vystou-
pení místní skupiny Jarmilky, které se neslo v duchu 
půlnoční tmy a příšer.

Občerstvení, tvrdý alkohol, točené pivo a nealko 
jsou už klasickou nabídkou, ovšem letos na návštěv-
níky veselice čekala novinka v podobně baru s mí-
chanými nápoji – každý tak mohl vyzkoušet napří-
klad Mojito či Cuba Libre. „Koktejly jsou přesně to, 
co mi tady chybělo. Nepiji totiž tvrdý alkohol a pivo 
mi taky nechutná,“ říká nadšeně dívka stojící u ba-
ru. Jediným problémem pořadatelů je mládež, která 
se s vidinou ušetřených peněz snaží do kulturního 
domu pronést vlastní nápoje. eva lehnertová
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Adventní čas v naší obci tradičně zahajuje Vánoč-
ní jarmark. Ten poslední se uskutečnil 29. 11. 2014 
v Kulturním domě v Tupci. Sobotní odpoledne společ-
ně prožilo více než 250 návštěvníků, sousedů, dětí, 
vystavovatelů, pořadatelů, muzikantů a zpěváků. 
Součástí akce byla prodejní výstava ruční tvorby, na-
bízející adventní věnečky, háčkované ozdoby, svíčky, 
vykrajovátka na cukroví. Novinkou byl pečený čaj i vá-
noční kaktusy. O doprovodný program se podělily dě-
ti z Klubu pro děti rodiče s vánočními koledami a ří-
kankami a početná hudební skupina Entuziasté z Pře-
rova s vánočním pásmem. Ani letos nechyběly Tvořivé 
dílny pro děti. Děti si mohly vyrobit vánoční svícny, 

papírovou taštičku i vánoční ozdoby. Překvapením 
byly obrázky tvořené z barevného písku, nadchly i do-
spělé. A kdo z dětí se na tvoření necítil, využil dětskou 
hernu se skluzavkou a houpačkami. Ti větší měli mož-
nost zahrát si stolní hry nebo šipky v herně pro „sko-
ro dospělé“. Pozornost nejen holčiček poutala neob-
vyklá výstava „Panenky a móda“, zapůjčená majitel-
kou z Lipníku nad Bečvou. A aby bylo odpoledne 
skutečně vánoční a sváteční, kulturním domem voně-
lo nejen cukroví, káva, svařené víno nebo halušky…? 
Kdo ví? Přijďte se přesvědčit již letos 28. listopadu 
2015. Do té doby popřejeme všem pevné zdraví, po-
hodu a chuť něco tvořit. alžběta Panáková

Pozvánka na akce Klubu pro děti a rodiče
Pravidelné schůzky Klubu pro děti a rodiče budou probíhat ve středu od 16 hodin. V jiné dny kdy-
koliv, dle domluvy. Keramika pro děti: Pravidelné schůzky budou probíhat každé pondělí od 17 ho-
din (délka 1,5 hodiny). Keramika je určena pro děti od 6 let. Přihlášky na telefoním čísle 731 845 245. 
Keramika pro dospělé: Bude probíhat v pátek od 18 hodin nebo dle domluvy.
Případné dotazy na tel. čísle 731 845 248, e-mail apanakova@seznam.cz

Vánoční jarmark – výstava i koncert Entuziastů

mailto:apanakova@seznam.cz


Inspirovat se vánočními ozdobami a načerpat op-
timismus v předsvátečním čase. To mohli návštěvníci 
v Muzeu Záhoří ve Veselíčku každou adventní nedě-
li vždy od 14 do 17 hodin a také v pátek 26. prosin-
ce na „Štěpánskou koledu“.

„Většinu ozdob a dekorací jsem vyráběla se svý-
mi kamarádkami. Chtěla jsem připomenout lidové 
tradice a ukázat lidem, že vánoční stromek lze ozdo-
bit nenáročně. Stačí si jen sednout s dětmi a něco si 
vyrobit – z papíru, sušeného ovoce nebo z vlny,“ při-
blížila kurátorka výstavy Stanislava Čočková.

Ve Veselíčku se lidové zvyky udržují už po ně-
kolik generací. Svůj podíl na tom měl v minulosti 
i Soubor písní a tanců, v současné době jsou to ta-
ké folklorní sobory a místní sdružení Záhoří, o.s.

Vánoční stromky v muzeu tak zdobily háčkova-
né ozdoby, různě vyřezané tvary z plástů včelího 
vosku, andělíčci z papírových ubrousků nebo suše-
né plátky pomeranče.

„Ráda bych, aby tady lidé přišli na jiné myšlen-
ky,“ přiblížila paní Čočková. Jejím oblíbeným před-

mětem v muzeu je sto let starý vozík. „Jezdilo se 
s ním do lesa pro dřevo a při té příležitosti na něj 
přihodili nějaký stromek,“ vysvětlila.

Adventní výstava ve Veselíčku díky přirozeným 
a přírodním ozdobám navozovala nevtíravou vánoč-
ní atmosféru. Takovou, která je na kilometry daleko 
od blikajících světelných výzdob a nákupního shonu.

iva Najďonovová, PD
Odkaz: http://prerovsky.denik.cz/zpravy_regi-

on/tradicni-vanocni-atmosferu-najdete-ve-veselic-
ku-takto-to-tam-vypada-20141211.html
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Tradiční vánoční atmosféru nabídlo Muzeum Záhoří

aDVeNt V mUZeU. Obec Veselíčko pořádal v době adventních neděl v Muzeum Záhoří výstavu nazva-
nou „Advent v muzeu“. Návštěvníci mohli vidět aktualizovanou expozici s nádechem blížících se Vánoc 
a zavzpomínat na historii obce.

http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/tradicni-vanocni-atmosferu-najdete-ve-veselicku-takto-to-tam-vypada-20141211.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/tradicni-vanocni-atmosferu-najdete-ve-veselicku-takto-to-tam-vypada-20141211.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/tradicni-vanocni-atmosferu-najdete-ve-veselicku-takto-to-tam-vypada-20141211.html
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Ve dnech 18. a 19. října 2014 uspořádal Ranč 
Mustang Veselíčko pro všechny příznivce jezdecké-
ho sportu při příležitosti zakončení jezdecké sezony 
Hobby závody a Hubertovu jízdu. V sobotu se kona-
ly na jízdárně ranče jezdecké soutěže westernové, 
skokové, vozatajské, ale i pro chladnokrevné koně. 
Soutěžilo se v disciplínách:
•  WESTERN: trail, horsemanship, barrel race, pole 

bending
• PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ: křížkový, ZM, mini-maxi
• VOZATAJSKÝ PARKUR
•  CHLADNOKREVNÍCI: těžký tah, ovladatelnost 

s kládou

Startovné bylo 50 Kč do každé soutěže. Pro 
3 nejlepší soutěžící v každé soutěži byly připraveny 
hodnotné ceny od sponzorů. Po ukončení soutěží 
se uskutečnilo v místní hospůdce Na Kovárně po-
sezení s živou muzikou.

V neděli 19.10. se konala tradiční Hubertova vy-
jížďka do okolních lesů s honem na lišku a přestáv-
kou na občerstvení ve Skokách. Po celý víkend mě-
li děti i dospělí možnost vyzkoušet si jízdu na koni, 
nebo se zabavit při různých soutěžích a atrakcích. 
Bohaté občerstvení bylo zajištěno. RmV

Hobby závody a Hubertova jízda 2014

PRAVý MED JE PŘÍMO OD VČELAŘE. 
V OBCHODĚ SPÍŠ PANČOVANé SLADIDLO

Rok 2014 nebyl pro včelaře v naší vesnici příz-
nivý. Příčina je v teplé zimě a v deštivém počasí bě-
hem roku. Zima byla abnormálně mírná, pouze 
dvakrát napadl sníh. Včelstva už v lednu plodova-
la tak, jak to bývá v dubnu, což je velmi nepříjem-
né pro vývoj včelstva. 20. ledna jsem například 
zjistil, že včely mají plod na třech rámcích. To je 
problém, protože během plodování si musí včely 
plod vyhřívat na 33 stupňů Celsia, vyhřívají si ho 
metabolismem, to znamená svým tělem. Podle 
starých rčení včely potřebují na zimu kabát a na ja-
ro kožich. I když byly dobře nakrmené (dává se mi-
nimálně 12 kg cukru na včelstvo, cukr se rozpustí 
ve vodě v poměru 3 díly cukru, 2 díly vody), tato 
zásoba nestačila. V lednu už není možné přikrmo-
vat, jediná možnost je vyměnit prázdné plásty 
v úle za zásobní plásty s medem. Proto nám zhru-
ba 30 procent uhynulo. Já jsem přišel o 7 včelstev, 
náhradní plné plásty jsem neměl.

PŘIČINY ÚHYNU VČELSTEV

Další příčinou úhynu včelstev je, že se v zimě při 
plodování rozšířila varoáza, tj. rozšířili se roztoči 
(varroa destructor). Tento roztoč byl dovozen do Ev-
ropy v roce 1978 z Indie německými výzkumníky. 
Jedině včela evropská a indická staví plásty za se-
bou, všechny ostatní druhy včel (je jich asi 30) sta-
ví pouze jeden plást. Pouze včela evropská a indic-

ká létá, když je Slun-
ce za mrakem, ostatní 
druhy včel létají, jen 
když na ně Slunce sví-
tí. Němci chtěli kříže-
ním vyšlechtit včelu s dobrými 
vlastnostmi obou druhů a nevědomky si donesli se 
včelami i tyto roztoče. Roztoč se množí kvadratic-
ky (to znamená 2x2 = 4x4=16, 16x16=256, atd.). 
Množí se i páří na včelím plodu přímo v buňkách 
plástů. Živí se včelími larvami a tím je ničí. Po vylíh-
nutí, když opustí buňku, se přisají na včelu a pijí je-
jí krev. Včela má krev bílou, nazývá se hemolymfa. 
Zároveň do rány, ze které pije krev přenáší infekce 
(viry). Viróz je u včel mnoho druhů. Například se na-
rodí s pahýly místo křídel – virus deformovaných 
křídel, virus chronické paralýzy včel zase způsobí 
zmatenost a dezorientaci včel. Takto napadené 
včely rychle hynou. Podle zákonů České republiky 
může být počet roztočů na přezimované včelstvo 
maximálně 3 kusy. Tento rok je pro mnohé včelaře 
katastrofální. Například na Skokách jich mají v jed-
nom včelstvu 200 až 600. V Hranicích dokonce 
2000 a více. Včely tedy musíme těchto roztočů zba-
vit léčením. Během snůšky nektaru je léčíme kyseli-
nou mravenčí. Savý, tlustý papír je napuštěný 85% 
kyselinou mravenčí a vkládá se do úlu. Přípravek se 
nazývá formidol a dva kusy stojí asi 45 korun. Je-
den dáváme při prvním vytáčení medu (koncem 
května) a druhý na podzim. Po vytočení medu 

Včelařský rok 2014 na Veselíčku

Obsazení sokolovny pro školní rok 2014/2015:
17.00–18.00 18.00–19.00 19.00–20.00 20.00–21.00

Po Volejbal Přerov Volejbal Přerov
Út Gymbaly – ženy
St Volejbal Přerov Volejbal Přerov
Čt Sokolská všestrannost – RDPD Sokolská všestr. – Ml. školní věk
Pá Volejbal TJ Sokol Volejbal TJ Sokol
So Badminton TJ Sokol Badminton TJ Sokol
Ne 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.
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Hasiči cvičili na polygonu

Nohejbalový turnaj

Myslivecké sdružení – Honební společenstvo

V neděli 7.12.2014 se několik členů z naší zása-
hové jednotky zúčastnilo pravidelného cyklického 
školení nositelů dýchací techniky. Na tohle školení 
se musí dojíždět pravidelně 1x ročně do cvičného 
polygonu v Prostějově. Účelem této akce je vyzkou-
šet si v reálu možné situace, do kterých se mohou 
hasiči při ostrém zásahu kdykoliv dostat a nacvičit 
si spolupráci ve skupině při překonávání různých 
překážek. Není to moc příjemné pohybovat se ve 
stísněném prostoru, prolézat různé tubusy,nebo se 
spouštět do šachet.Proto se musí vše neustále tré-
novat a zdokonalovat.To vše se musí většinou ab-
solvovat zcela vleže anebo na všech čtyřech. A to 
navíc zcela potmě a v zakouřeném prostoru. Navíc 
je polygon vytápěn na takovou teplotu, že je tam 
vedro jako u skutečného požáru. Proto je vhodné 
tyto podmínky pravidelně nacvičovat a zdokonalo-
vat své dovednosti, aby se tak mohli minimalizovat 
možné problémy u ostrého zásahu. Část školení 
probíhá v tělocvičně, kde se prověřuje fyzická zdat-
nost. Je nutné vyšplhat na tzv. nekonečném žebří-
ku 20 m a následně si zaposilovat s těžkým kladi-
vem, nebo si zašlapat na rotopedu. A to vše s dý-
chacím přístrojem na zádech. jaromír Pecha

TJ Sokol Veselíčko uspořádal 27. září v sokolské 
zahradě nohejbalový turnaj, v sobotu 6. prosince mi-
kulášské odpoledne a v sobotu 20. prosince vánoční 

vkládáme další léčivo a to tenké pásky dýhy nazý-
vané gabon. Do úlu je dáváme mezi plásty s plo-
dem, kde musí být během doby dvou vývojových 
stádií včel (30 dní), až poté se vytáhnou. Každý úl 
má na dně podložku, na kterou uhynulí roztoči pa-
dají. Roztoči mají velikost špendlíkové hlavičky, 
barvu mají leskle hnědou, mají 8 noh, přes které 
dýchají a jsou slepí. Na včelách se drží hlavně tam, 
kde je včela nemůže odstranit, to je na hřbetě. 
Když podložku vytáhneme, mrtvé roztoče snadno 
spočítáme. Třetí léčení je s pomocí přípravku vari-
dol. Léčíme s ním po nakrmení včelstev na podzim. 
Na zvláštní proužek papíru, který nehoří, ale je-
nom doutná, naneseme 2 kapky varidolu (účinná 
látka je amitraz). Papír zapálíme a vložíme do úlu 
za poslední plást, úl na hodinu uzavřeme. Kouř, 
který včely obalí způsobí, že roztoče z nich odpad-
nou. Na druhý den ráno podložku vytáhneme 
a roztoče spočítáme. Když je jich více než 3 kusy, 
léčení opakujeme za 10 dní (běžně jich bývá 300 
i více). Poslední, v pořadí čtvrté léčení děláme po 
20. Listopadu, kdy už matka neklade vajíčka. V úle 
se už nenachází plod, jen dospělé včely a roztoči se 
tedy drží pouze na včelách. Toto léčení provádíme 
pomocí kompresoru a speciální hubice. Účinná lát-
ka rozpuštěná v lékařském acetonu napustí úl ae-
rosolem – mlhou, která pronikne mezi včely, úl se 
opět na hodinu uzavře. Po aplikaci aerosolu spočí-
táme roztoče, podložky očistíme a vložíme je na 
30 dní do úlu. Kolem 20. ledna se z podložek sme-
te takzvaná „měl“ a v uzavřené nádobě z papíru 
se odešle na veterinu do Olomouce.

LéČENÍ VČEL

Med je potravinou, a proto musí být včely, tak 
jako všechna hospodářská zvířata vyšetřena. Kdo 
měl neodevzdá, vystavuje se riziku, že mu včely 
spálí. V okrese Přerov už byl případ, kdy bylo takto 
spáleno 67 včelstev. Veterina vzorky vyšetří na po-
čet roztočů a na mor včelího plodu. Všechny musí-
me v naší organizaci zaplatit, zorganizovat léčení, 
objednat léky, rozdělit je a kontrolovat. V případě, 
že po posledním léčení veterina zjistí více než 
3 roztoče na včelstvo, následuje další, už páté lé-
čení, a to přípravkem „Mavrik M-1“. Toto léčení 
musí být ukončeno do konce března. Úl se rozebe-
re a zavíčkovaný plod se natírá štětcem, který se 

namáčí v roztoku přípravku. Tento roztok je prud-
ce jedovatý a zabije roztoče i v případě, že jsou 
uvnitř zavíčkovaných buněk, včelám však neuško-
dí. Léčivou látkou přípravku je fluvalinát.

STAROST CELý ROK

Vidíte naši milí spoluobčané, že chov včel je ná-
ročný. Kdysi tyto choroby nebyly, ale byly zase jiné. 
Tradovalo se, že po nakrmení včel má včelař uzam-
knout včelín a klíč hodit do studny. Dnes se o včely 
musíme starat po celý rok. Já například jsem do prv-
ního října roku 2014 otvíral, prohlížel a léčil včely až 
620krát (mám 60 včelstev). Průměrný výnos medu 
v tomto roce byl 12 až 18 kg na včelstvo. Dobrá by-
la jarní snůška (květové medy). Medovicové medy 
(lesní) byly v průměru okolo 5 kg na včelstvo, ale 
často taky nic. Med budeme prodávat podle dohody 
na výroční schůzi asi za 130–150 Kč/kg. Dnes v ob-
chodě stojí 200 korun, a jestli je to vůbec med?! 
Pančovaný med z obchodu, „obohacený“ kukuřič-
ným sirupem, nebo přehřátými směskami medů 
z Číny, Vám nikdy nezkrystalizuje a nemůže obsa-
hovat léčivé látky od včel. Ve výsledku tak spotře-
bitel v obchodě koupí předražené sladidlo v pěk-
ném obalu, proto se snažte med kupovat zásadně 
přímo u včelařů, kde máte jistotu kvality a přitom nej-
lepší ceny. Výdělek z medu musíme rozdělit na nákup 
cukru (zhruba polovina). Stát nám žádné výhody na 
nákup neposkytuje. Výhody byly do roku 1970, do-
konce i za protektorátu (Hitlerův otec byl včelař).

Teď využíváme různé akce, kde jsou různá ome-
zení. Práci ve včelách a čas strávený u nich si nikdo 
z nás nepočítá. Je to naše láska. Věnujeme ji všem 
spoluobčanům. Také se neustále musíme vzdělá-
vat. Každý včelař ví, že zemře hloupý, protože ta na-
še práce je tak náročná a rozmanitá, že všechno ni-
kdy neobsáhne. Odměnou nám je obyčejně dobré 
zdraví, práce v přírodě, dlouhověkost a včely, které 
nás milují. Věřte, že naše včely nás poznají podle 
tváře, chůze, vůní i podle oblečení. Mě takto pozná 
na 3 miliony včel na mé včelnici. A to je úžasné! 
Včelí svět je obrovsky zajímavý. Snažil jsem se Vám 
odkrýt alespoň část naší práce, která je nezastupi-
telná pro naši přírodu. ing. ladislav Naniaš

Předseda spolku včelařů vesnic
Veselíčko – Osek n. B. – Tupec –

D. Újezd – Staměřice – Skoky

Myslivecké sdružení Veselíčko svolalo všechny členy Honebního společenstva Veselíčko na setkání 
k vypořádání závazků za pronájem honitby v pátek 17. října 2014. Akce se uskutečnila od 14 hodin v pro-
storách myslivecké klubovny (Veselíčko čp. 7).

vycházku. Sraz účastníků byl u hasičské zbrojnice. 
Trasa byla naplánována mimo les a drobné občerst-
vení pro účastníky bylo připraveno v cíli ve sportov-
ním areálu sokolská zahrada.
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ledová Zima 2014. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť, který proměnil zemi v „le-
dové království“. Kvůli ledovce byly namrzlé cesty a zkolabovala také železnice. Foto: tsu

oslavy konce roku 2014. Předsilvestrovské slavnosti ukončení roku 2014 se uskutečnily tentokrát v so-
botu 27. prosince na prostranství u Napoleonského památníku na Zámeckém kopci. I když to dlouho vy-
padalo, že bude blátivo, příroda přece jen ukázala svou vlídnou tvář a před samotnou akcí nám zamrzlo. 
Ideální podmínky pro přátelská setkání obyvatel.
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VeselíčsKÉ NoViNKY – Zpracoval: Tomáš Šulák. Třicáté první číslo vychází 
v březnu 2015 a rekapituluje události říjen-prosinec 2014. Své příspěvky do 
dalšího čísla můžete zaslat do 27. března 2015 elektronicky na adresu tomas.
sulak@obec-veselicko.cz. Registrační číslo: MK ČR E 12652. VN 32 (leden-bře-
zen 2015) vyjdou v dubnu 2015. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel. 774 724 774.

Plán akcí ve Veselíčku: 2015
Datum Akce Místo Pořadatel
31. 1. Myslivecký ples KD Tupec MS Veselíčko
7. 2. Vodění medvěda Obec SDH
14. 2. Hasičský ples KD Tupec SDH Veselíčko
21. 2. Dětský karneval KD Tupec KDR
22. 2. Divadlo Ventyl KD Tupec KDR
26. 2. Výstava Četnictvo na Lipensku (5., 12. a 19. 3.) Muzeum Záhoří Obec
27. 2. Rybářský ples KD Tupec ČRS LnB
7. 3. Policejní ples KD Tupec SK Policie LnB
7. 3. II. reprezentační ples mikroregionu Lipensko KD ECHO, LnB DSO MRL
21. 3. Sběr železa a papíru, SDH (dle počasí) Obec SDH
22. 3. Májkování, KD+děti Obec KD, děti
28. 3. Sběr nebezepečného odpadu Obec Obec
1. 4. Jednání zastupitelstva obce Obecní úřad Obec
27. 3. Uzávěrka Veselíčských novinek VN32 Obec
3. 4. Velikonoční výstava Muzeum Záhoří
8. 4. Jednání Kulturní komise Komunitní škola KuK
11. 4. Přečteme si pohádku Komunitní škola Záhoří
25.–26. 4. Rybářské závody lukavec 2015 Přehrada lukavec čRs lnB
30. 4. Pálení čarodějnic sokolská zahr. – hřiště KuK + spolky
2. 5. Hasičské závody sokolská zahr. – hřiště sDH
5. 5., 17.00 
a 20.15

jména z památníku – výstava v muZa + pietní 
akt u památníku k 70. výročí konce války

muzeum Záhoří,
Pomník obětem válek

obec
muZa

6. 5. Jednání zastupitelstva obce Obecní úřad Obec
2. pol. května Sběr velkoobjemového odpadu obec Obec
30. 5. Pochod veselíčskými lesy, tjs sokolská / les tj sokol
3. 6. Jednání zastupitelstva obce Obecní úřad Obec
6. 6. sportovní hry mR lipensko lnB Dso mRl
12. 6. Výstava k 65 let založení folklorního 

souboru v muZa a setkání aktérů souboru
muzeum Záhoří /
Komunitní škola

Záhoří

19. 6. Zábava … + další zábavy červenec / srpen Sokolská zahrada SDH
27. 6. sportovní odpoledne v sokolské zahradě + 

oslavy 95 let tj sokol
sokolská zahrada tj sokol,

obec
27. 6. Uzávěrka Veselíčských novinek VN33
4. 7. mladí pro venkov – festival pro oživení 

venkova
Zámecký park Záhoří

18. 7. Napoleonské slavnosti + 110 let výročí 
postavení památník (Zámecký kopec)

Zámecký kopec obec

Červenec Přívesnický tábor KDR
15. 8. Dobývání moravské brány – oslavy 740 let 

založení obce – křest knihy o obci
Zámecký park obec + 

spolky
29. 8. Rozloučení s prázdninami Sokolská zahrada SDH
Jedná se o předpokládané termíny. Např. jednání zastupitelstva se může dle aktuálních okolností posunout. 
Změnit se mohou i termíny některých dalších akcí.


