
V eselíčské
novinky

ZPRAVODAJ OBYVATEL OBCE VESELÍČKO A MÍSTNÍ ČÁSTI TUPEC Číslo vydání 34

Slavnostní průvod obcí konaný 28. října k oslavám 100 let republiky.

Vážení čtenáři Veselíčských novinek,
rok se s rokem sešel a opět tady máme Veselíč-

ské novinky. Nově mají redakční radu, editorku Evu 
Lehnertovou, která má zkušenosti z médií, a budou 
vycházet čtyřikrát ročně. Toto obnovovací číslo přiná-
ší základní informace za posledního půl roku včetně 
říjnových komunálních voleb.

V obecních volbách dali občané jednoznačně 
zelenou dosavadnímu progresivnímu trendu rozvoje 
obce, za což jsme rádi. Budeme se snažit Vaši 
důvěru nadále naplňovat. Našimi prioritami budou 
body z volebního programu strany Za veselejší 
Veselíčko „Končíme obnovu, přichází rozvoj!“, ale 
bude dobré reagovat i na nové podněty zastupitelů 
i občanů a souvislosti.

Co chceme?
1) Chytrá vesnice:

mj. zlepšení mobilního rozhlasu, nový veřejný 
rozhlas, energetický management – rekonstrukce 
veřejného osvětlení za úspornější, využití obnovi-
telných zdrojů a e-mobility, vytvoření nových garáží 
pro obecní techniku ve středu obce na Pastvisku, 
podpora Centra podnikání a řemesel a založení 
obchodní fi rmy obce,

2) Zelený úděl, 3) Zachování a zlepšení služeb, 4) 
Perspektivy rozvoje – vize 2030, 5) Aktivní život obce, 
6) Leader v regionu.

Více na nadcházející straně.
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Pokračování ze strany 1.

2) Zelený úděl:
mj. udržení péče o zámecký park, vysazení tří 

prstenců zeleně od dálnice D1, obnova staré cesty 
z Dolního Újezdu přes Tupec a Veselíčko do Oseka 
nad Bečvou v kombinaci s ovocnou stezkou – výsad-
bou nových stromů, nabídka služeb kompostárny, 
zlepšení odpadových hnízd a zejména prostranství 
u minimarketu, řešení odpadového cyklu a cirkulární 
ekonomiky, tj. zlepšení třídění (zavedení modrých 
a žlutých popelnic do domácností), vybudování 
mokřadu Chýlec a vodní plochy Salajka,

3) Zachování a zlepšení služeb: v technické 
infrastruktuře:

mj. koordinace lokalit pro bydlení, nová kanali-
zace Tupec, nový vodovod na západním Veselíčku 
(Za Lomem, Vicinov, Chatová), rekonstrukce kana-
lizace Veselíčko; v rámci dopravní infrastruktury 
revitalizace veřejných prostranství (u minimarketu, 
Podvesní louka), cest (k památníku, na Svrčov, 
„hřbitovka“) a chodníků (Veselí-sever, Kovárna III., 
od minimarketu kolem mateřské školy do Tupce), 
výstavba cyklostezek z Tupce do Dolního Újezda 
a od ranče pod dálnicí k železniční zastávce do Oseka, 
vytvoření nových naučných stezek, fi tstezky; v oblasti 
vybavenosti obnova budovy mateřské školy včetně 
rekuperace a modernizace a dostavba bytového 
domu (tzv. sedmička),

4) Perspektivy rozvoje – vize 2030:
mj. vybudování venkovního víceúčelového hřiště 

a sportovní haly u obecní stodoly, vytvoření rozhled-
ny a obnova lesního hřiště na Zámeckém kopci, 
dále také variantně dle majetkoprávního vypořádání 
Dům přírody Moravské brány v parku, Dům služeb 
Veselíčko, Spolkový dům Tupec apod.,

5) Aktivní život obce:
mj. další obnova zdí a kamenných prvků v parku, 

vytvoření uměleckých plastik v parku, katalog z výstav 
Muzea Záhoří, podpora spolků, komisí a tradičních 
i nových akcí obce, podpora prorodinných aktivit 
pro všechny generace, ochrana kulturního dědictví, 
zlepšení turistické nabídky apod.,

6) Leader v regionu:
mj. prohloubení spolupráce s partnery v regionu 

a zlepšení vztahů s institucemi a úřady.
Jako starosta obce Veselíčko jsem byl v pro-

sinci opět zvolen předsedou DSO mikroregionu 
Lipensko, novým místopředsedou je starosta Oseka 
nad Bečvou Martin Engl. V lednu jsem byl zvolen 
místopředsedou MAS Moravská brána – předsedou 
bude i nadále Otakar Dokoupil z Prosenic. V lednu 
jsem byl také zvolen krajským předsedou Sdružení 
místních samospráv. Brzy nás čekají volby vedení 
DSO Moravská brána, který vede starosta Pavlovic 
u Přerova Vlastimil Bia a budu zde usilovat o místo-
předsedu.

Ve světě rozrůstající se administrativy a by-
rokracie jsme byli jednou z posledních obcí, která 
to táhla ve dvou – starosta a hospodářka Ivana 
Lehnertová. Od loňského listopadu jsme proto přijali 
administrativní pracovnici Gabrielu Podlesnou, která 
bude pomáhat s úřední agendou, ale také naplňovat 
webové stránky, mobilní rozhlas a další aktivity. 
Díky projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení“ 
(POSOB) jsme vyměnili sociální pracovnici a nově 
tuto pozici vykonává Pavlína Trpáková, dřívější 
pracovnice Charity. Technický úsek obce nadále vede 
Jiří Suchánek ve spolupráci s Evou Schrammovou, 
Vlastimilem Bernhauerem a pracovníky z tzv. veřejně 
prospěšných prací.

Obec Veselíčko kromě naplňování Programu 
obnovy a rozvoje obce a zákonných povinností opět 
připravila na rok 2019 mnoho kulturních, společen-
ských a sportovních akcí. Budeme rádi, když se jich 
zúčastníte, protože lepší je dobrá nálada v místní 
komunitě na společných setkáních než stovky metrů 
opravené infrastruktury do izolovaných domů.

Na těchto akcích, na obecním úřadě, ale také na 
e-mailu tomas.sulak@obec-veselicko.cz a telefonu 
775 949 142 můžete kontaktovat starostu s problémy 
i novými podněty.

Přeji Vám krásný rok 2019, kdy si připomeneme 
30 let od „sametové revoluce“ 1989. A také to 17. 
listopadu náležitě oslavíme.

Tomáš Šulák
starosta obce Veselíčko
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Obec Veselíčko 
Veselíčko 68, 751 25
IČ: 00302198
DS: hpsbs2n
Číslo účtu: 3326-831/0100
info@obec-veselicko.cz
urad.veselicko@iol.cz
581 793 255

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

Starosta
Tomáš Šulák
Tel.: 775 949 142
E-mail: tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Místostarostka
Pavla Kolková
Tel.: 603 507 991
E-mail: pavla.kolkova@obec-veselicko.cz

Hospodářka obce
Ivana Lehnertová
Tel.: 734 763 588
E-mail: urad.veselicko@iol.cz

Administrativní pracovnice
Gabriela Podlesná
Tel.: 581 793 255
E-mail: gabriela.podlesna@obec-veselicko.cz

Sociální pracovnice
Pavlína Trpáková
Tel.: 731 525 176
E-mail: pavlina.trpakova@obec-veselicko.cz

Technický úsek, stroje a technika, kompostárna
Jiří Suchánek
Tel.: 725 136 616
E-mail: jiri.suchanek@obec-veselicko.cz

Vlastimil Bernhauer
Tel.: 608 465 029

Eva Schrammová
Tel.: 734 763 587

Sbor dobrovolných hasičů, velitel: Jiří Suchánek
Sociální pracovnice: Pavlína Trpáková
Dětský domov se školou, základní škola a školní 
jídelna, ředitel: Petr Navrátil
MŠ Veselíčko, ředitelka: Lucie Pazderová
Muzeum Záhoří: Stanislava Čočková
Knihovna: Lea Zedková

Zastupitelstvo obce
Starosta obce: Tomáš Šulák
Místostarostka: Pavla Kolková
Zastupitelé: Jiří Lorenc, Věra Pechová, Zuzana 
Hradilová, Alžběta Panáková, Monika Štenglová, 
Jiří Lehnert, Lucie Pazderová

Jednání zastupitelstva obce v roce 2019:
6.3., 3.4., 2.5., 5.6., 2.10., 6.11., 4.12.

OBSAH:
Výsledky komunálních voleb 2018 4 - 5
Vedení obce 5 - 6
Rozpočet obce 7 - 9
POROV 10 - 16
Dotační programy Olomouckého kraje 17 - 19
Národní dotační programy 20 - 22
Oslavy 100 let republiky 23 - 27
Aktuálně z obce 28 - 29
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 30 - 31
MAS Moravská brána 32 - 35
Sdružení místních samospráv 36 - 37
Záhorská kronika 38
Muzeum Záhoří 39 - 40
Akce v obci 41
Sociální a obecní bydlení 42
Informace z obce 43
Kalendář akcí 44 - 52
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let
Hlasů 
3720

Pořadí 
/ hlasy 
změny

% hlasů 
strany

% hlasů 
celkem 
vol. 445

Počet 
mandátů

Volby 2014 
v. 423

Rozdíl 
2018/14

1/ Za veselejší 
Veselíčko 4.0

1842 224,4 49,52 % 5 1047 795

Tomáš Šulák (TOP 
09)

47 274 1. 14,87 61,57 % Zvolen 228 46

Jiří Lorenc 44 231 2. 12,54 51,91 % Zvolen 137 94

Pavla Kolková 51 205 4. 11,12 46,07 % Zvolena X x

Věra Pechová 45 225 3. 12,21 50,56 % Zvolena X x

Zuzana Hradilová 40 197 5. 10,69 44,27 % Zvolena X x

Jana Sovová 35 181 7.   9,82 Náhradník 1 X x

Václav Podlesný 38 184 6.   9,98 Náhradník 2 X x

Petr Vyňuchal 47 176 8.   9,55 Náhradník 3 71 105

Lukáš Kuchrýk 37 169 9.   9,17 Náhradník 4 80 89

2/ Obec a rodina 835 101,2 22,45 % 2 137

Alžběta Panáková 47 148 1. 17,72 33,26 % Zvolena 163 -15

Radoslav Hanel 58 81 6. 9,7 Náhradník 1 87 -6

Monika Štenglová 44 144 2. 17,24 32,36 % Zvolena 128* 16

Tomáš Nádvorník 45 100 3. 11,97 Náhradník 2 X X

Petr Pavlica 53 55 8. 6,58 Náhradník 3 60 -5

Zdeněk Bém 48 89 4. 10,65 Náhradník 4 51 38

Denisa Kramplová 46 79 7. 9,46 Náhradník 5 77 2

Jaroslav Jedlička 44 53 9. 6,34 Náhradník 6 51 2

Jiří Drábek 43 86 5. 10,29 Náhradník 7 72* 14

3/ SNK Veselíčka 535 64,9 14,38 % 1 N

Lucie Pazderová 35 85 1. 15,88 19,10 % Zvolena 169* -84

Radim Navrátil 27 79 2. 14,76 Náhradník 1 84* -5

Bernard Machovič 45 44 7. 8,22 Náhradník 4 X x

Lenka Pokorná 56 62 5. 11,58 Náhradník 5 X x

Hana Vachová 53 72 4. 13,45 Náhradník 3 X x

Klára Indrová 27 73 3. 13,64 Náhradník 2 X x

Radim Pospíšil 26 39 8. 7,28 Náhradník 6 X x

Tomáš Vašica 50 51 6. 9,53 Náhradník 7 X x

Jan Novotný 35 30 9. 5,6 Náhradník 8 X x

Výsledky komunálních voleb 2018 ve Veselíčku
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4/ SNK ED 508 61,6 13,66 % 1 -230

Jiří Lehnert 61 93 1. 18,3 20,90 % Zvolen 117 -25

Petr Hučín 56 74 2. 14,56 Náhradník 1 59 15

Libor Švaček 54 50 5. 9,84 Náhradník 3 62 -12

Josef Haničák 57 46 7. 9,05 Náhradník 4 46 0

Miroslav Čoček 58 73 3. 14,37 Náhradník 2 57 16

Lea Zedková 63 47 6. 9,25 Náhradník 5 X x

Jana Hlobilová 75 32 9. 6,29 Náhradník 6 X x

Jan Kolek 53 40 8. 7,87 Náhradník 7 87* -47

Ivana Lehnertová 52 53 4. 10,43 Náhradník 8 X x

Výsledky komunálních voleb 2018 ve Veselíčku

Zastupitelstvo obce

Starosta obce
Tomáš Šulák
tel.: 775 949 142
e-mail: tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Místostarostka
Pavla Kolková
tel.: 603 507 991
e-mail: pavla.kolkova@obec-veselicko.cz

Zastupitelé:

Jiří Lorenc
e-mail: jiri.lorenc@obec-veselicko.cz

Věra Pechová
e-mail: vera-pechova@obec-veselicko.cz

Zuzana Hradilová
e-mail: zuzana.hradilova@obec-veselicko.cz

Alžběta Panáková
tel.: 731 845 245
e-mail: alzbeta.panakova@obec-veselicko.cz

Monika Štenglová
tel.: 739 022 090
monika.stenglova@obec-veselicko.cz
Jiří Lehnert
e-mail: jiri.lehnert@obec-veselicko.cz

Lucie Pazderová
tel.: 737 548 477
e-mail: lucie.pazderova@obec-veselicko.cz
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Veselíčko zvolilo vedení obce již 
den po oslavách 100 let Českoslo-
venska

Obec Veselíčko ustavila již 29. října 2018, den 
po nedělním slavnostním pochodu vesnicí k 100. vý-
ročí založení Československa, své orgány. Starostou 
zůstává Tomáš Šulák (Za veselejší Veselíčko / TOP 
09), novou místostarostkou je Pavla Kolková z místní 
části Tupec (ZVV).

Kromě povinných výborů fi nančního a kontrolní-
ho ustavilo zastupitelstvo také výbor pro architekturu, 
vzhled obce a životní prostředí. Zastupitelstvo také 
zřídilo deset komisí a jmenovalo jejich předsedy. 
Jsou to stavební a dopravní komise, kulturní komise, 
bytová, sociální a zdravotní komise, školská komise, 
komise pro informační technologie a SMART řešení 
a komise pro západní Veselíčko, která se bude 
věnovat chatové oblasti za kamenolomem.

Jako komise v obci působí i další neformální 
sdružení občanů Klub pro děti a rodiče, Klub důchod-
ců (včetně pěveckého sboru Krákor), Klub Happy 
Bee (včetně tanečního souboru Jarmilky) a Klub 
přátel muzea.

V komunálních volbách zvítězila s pěti mandáty 
strana Za veselejší Veselíčko 4.0. „Končíme obnovu. 
Přichází rozvoj!“. Nezávislá kandidátka „Obec a rodina“ 
získala dva mandáty a po jednom Sdružení nezávis-
lých kandidátů Veselíčka a SNK Evropští demokraté.

Orgány obce Veselíčko pro období 2018-2022:
Po ustavujícím jednání Zastupitelstva obce Veselíčko 
dne 29. 10. 2018.

Starosta Tomáš Šulák (ZVV)
Místostarostka Pavla Kolková (m. č. Tupec) (ZVV)
Hospodářka a účetní Ivana Lehnertová
Vedoucí technického úseku Jiří Suchánek
Administrativa Gabriela Podlesná (nastoupila

1. 11. 2018)

Finanční výbor
Předseda: Zuzana Hradilová (ZVV)
Členové: Jiří Lorenc (ZVV), Alžběta Panáková (OR), 
Monika Štenglová (OR), Lucie Pazderová (SNKV)

Kontrolní výbor
Předseda: Věra Pechová (ZVV)
Členové: Jiří Lehnert (SNK ED), Jana Sovová (ZVV), 
Tomáš Nádvorník (OR), Dana Giblová (občan)

Výbor pro architekturu, vzhled obce a životní 
prostředí
(Pokud nebude stanoveno jinak, bude při zastoupení 
starosty a místostarostky také výběrovou komisí.)
Předseda: Jiří Lorenc (ZVV)
Členové: Jiří Lehnert (SNK ED), Václav Podlesný 
(ZVV), Libor Švaček (SNK ED), Jiří Suchánek 
(pracovník obce)

Předsedové komisí
Stavební a dopravní komise

� Pavla Kolková (ZVV)
Kulturní komise

� Monika Štenglová (OR)
Bytová, sociální a zdravotní komise

� Alžběta Panáková (OR)
Školská komise

� Lucie Pazderová (SNKV)
Komise pro západní Veselíčko

� Jana Sovová (ZVV)
Komise pro informační technologie a SMART 
řešení

� Václav Podlesný (ZVV)
Komise Klub pro děti a rodiče

� Alžběta Panáková
Komise Klub důchodců

� Jana Melčová
Komise Klub Happy Bee

 � Irena Pechová
Komise Klub přátel muzea

� Vladimír Čoček

Odměny
Místostarostka: 15.000 Kč
Předseda výboru: 2.000 Kč
Člen výboru – zastupitel: 1.900 Kč

Projekt „Sociální bydlení“:
Garant koncepce: Alžběta Panáková (15.000 Kč)
Eva Masná (Edukol Olomouc)
Sociální pracovník: Pavlína Trpková (změna od

15. 11. 2018)
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PŘÍJMY
schválený 

rozpočet 2018
fi nální plnění 2018

návrh rozpočtu na rok 
2019 

Daně z příjmů fyzických a právnických osob 5.460.000 5.304.552,7 6.000.000

DPH 5.780.000 5.876.339,19 6.130.000

Daň z nemovitosti 750.000 872.048,13 750.000

Poplatky 570.000 476.983 570.000

Neinv. transfery Olokraj (volby) 55.887

Neinv. transfery Olokraj 180.500

Transfery z ÚP + soc. dotace 1.793.499,83 500.000

Neinv. přijaté tr. od krajů 186.500

Investiční přijaté od krajů 625.000

Příjmy úhrad za dobývání nerostů 55.497,65

Daň z hazardních her 66.299,45

Daňové příjmy 12.560.000 15.493.107,16 13.950.000

2321 Odvádění a čištění odp. vod 425.000 364.370 400.000

2310 pitná voda (dividendy) 42.000 27.740 30.000

3314 Knihovna 1.000 1.080 1.000

3319 Záležitosti kultury 10.000 3.000 5.000

3612 Bytové hospodářství 225.000 228.787 225.000

3613 Nebytové hospodářství 68.000 70.012 68.000

3632 Pohřebnictví 20.000 10.377 5.000

3722 Komunální odpad 300.000 271.256 300.000

3745 Péče o veřejnou zeleň 52.736 0

6171 Činnost místní správy 80.000 930.711 50.000

6310 příjmy z úroků 1.000 206,86 1.000

Zapojení zůstatku 2.532.000 2.500.000

6330 Převody vlastním fondům 1.186.597,4

Nedaňové příjmy 3.704.000 3.146.873 3.585.000

Celkem 16.264.000 18.639.980,42 17.535.000

Další zůstatek za rok 2018 (01/2019) 3.628.305,02

Celkem (včetně zůstatku 2018) - - 21.163.305,02

Rozpočet na rok 2019 ve srovnání s rokem 2018
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 VÝDAJE  
předpokládané 
čerpání 2018

návrh rozpočtu na rok 
2019

2212 Silnice 1.100.000 156.380 500.000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500.000 212.680,5 500.000

2292 Dopravní obslužnost 70.000 63.000 70.000

2321 Odvádění a čištění vod 500.000 380.000 500.000

2321 Fond oprav kanalizace 300.000 0 400.000

2321 Odvádění a čištění vod - investice 600.000 1.049.426 1.300.000

2321 Vodovod ZV a rekonstrukce kanalizace 0 0 500.000

3111 Příspěvek pro MŠ 222.000 405.119,8 225.000

3111 Příspěvek pro ŠJ 50.000 61.267,69 55.000

3111 MŠ ostatní 650.000 562.832 1.500.000

3314 Náklady na knihovnu 70.000 172.230 70.000

3315 Činnost muzeí a galerií 100.000 194.454 100.000

3316 Veselíčské novinky + publikace 226.000 8.809 150.000

3319 Záležitosti kultury - kulturní dům 392.000 165.773,09 580.000

3319 Záležitosti kultury - kronika 30.000 30.000

3322 Zachování a obnova kulturních památek 350.000 52.771 500.000

3329 Ostatní záležitosti péče o kulturní dědictví 129.000 0 80.000

3399 Ostatní záležitosti kultury (komise) 100.000 104.627 100.000

3341 Rozhlas 100.000 0 0

3612 Bytové hospodářství 600.000 1.056.855 200.000

3631 Veřejné osvětlení 300.000 288.123 300.000

3631 Veřejné osvětlení investice 0 0 100.000

3632 Hřbitov 30.000 20.557 30.000

3636 Územní rozvoj 100.000 30.771 170.000

3721 Nebezpečný odpad 30.000 6.511 20.000

3722 TKO 1.400.000 919.746,2 1.000.000

3729 Ostatní nakládání s odpady 0 113.285 250.000

3745 Péče o vzhled obce 2.200.000 2.371.194 2.000.000

3745 Péče o vzhled obce - investice 0 0 500.000

4399 Sociální věci 1.000.000 1.157.537 1.000.000

5512 Zásahová jednotka SDH (vč. reko garáží) 110.000 1.374.163,5 110.000

6112 Zastupitelstvo obce 1.100.000 1.054.076 1.250.000

6115 Volby do zastupitelstva obcí 0 21.300 0

6118 Volby prezidenta republiky 0 30.460 0
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6171 Činnost místní správy 2.800.000 2.800.000

6171 Sociální fond (příspěvky zam. - stravné) 80.000 80.000

6171 Podpora spolků 100.000 3.821.289,75 100.000

6171 Akce obce 250.000 250.000

6171 Obnova garáží 500.000 200.000

6171 Obnova obecních objektů (Na Kovárně) 150.000 0

6310 Služby peněžních ústavů 25.000 15.000 15.000

6330 Převody vlastním fondům 0 1.186.597,4

6402 Vratky z minulých let 0 76.095,46 0

6409 Ostatní platby 0 rezerva 0

Celkem 16.264.000 16.753.415,59 17.535.000

6409 Další zůstatek za rok 2018 (leden 2019) 3.628.305,02

Celkem (včetně zůstatku 2018) 21.163.305,02

2212 cesta k Napoleonskému památníku (jen v případě dotace) PORV MMR DT5

2219 prostranství u minimarketu / chodník a žlaby Veselí sever ZBP OK 16.0 / POV OK 3.1

2321 rezerva na kanalizaci

2321 kanalizace Tupec, spolufi nancování 10% (jen v případě dotace) MZe - dle podpory

2321 projektové dokumentace vodovod ZV, kanalizace V

3111 ENÚS, spolufi nancování projektu zateplení, rekuperace OPŽP

3315 plus případné dotace PPK OK 24.0 / PIPOK OK 13.2

3319 rekonstrukce dveří, šaten, elektroinstalace POV OK 3.4

3322 gabionová zeď v zámevkém parku - východ PPP OK 22.1

3329 napoleonský památník, dokončení

3399 plus dotace podpora prorodinných aktivit, mobilní pódium PIPOK OK 13.2 / PSO-PPA OK 14.3

3341 příprava OPŽP 2020

3612 dílčí opravy (ale již všechny byty by měly být modernizovány)

3631 reko VO (jen v případě dotace 1 mil.) EFEKT (MPO) - dle podpory

3636 DSO, MAS, kofi nancování NaTO2 (OPŽP), urbanistické studie

3729 barevné popelnice, systém ECONIT, kofi nanc 10% OPŽP - dle podpory

3745 hřiště u OÚ, hřiště Tupec, fi tstezka, lesní stezka, kamery PORV MMR DT2 / KPŽP OK 7.2 / PSO-PPK 14.1 
/ PSO-PRA 14.3 / PVRSZ 27.0

4399 projekt POSOB MPSV / OP ZAM

5512 DPROPT OK 36.1

6171 plus dotace VL, VIP aj. PPK OK 24.0 / PIPOK OK 13.2

6171 projekt nových garáží Pastvisko

Komentáře k rozpočtu na jednotlivé akce
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Název priority / opatření Plán 2019

Priorita 1: Péče o majetek obce a zlepšování vzhledu vesnice

A) Budovy

1.1. Údržba a obnova budovy obecního úřadu

1.1.1. Zlepšování zázemí pro služby obce a obecního úřadu (obnova kanceláří) nové cedule

1.1.2. Zlepšování zázemí pro činnost místních spolků a komisí (klubovna, herna, 
dílna)

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

1.2. Údržba a obnova budovy mateřské školy

1.2.1. Nákup a obnova vnitřního vybavení
(zvětšení šaten, úprava toalet)

realizace projektu

1.2.2. Oprava objektu (zateplení, oprava střechy, kotelna, další podlahy) realizace projektu

1.2.3. Zlepšování zázemí školní kuchyně

1.2.4. Podpora provozu a činnosti mateřské školy a školní jídelny

1.3. Údržba a obnova Kulturního domu v Tupci

1.3.1. Obnova budovy KD (např. okna, dveře)

1.3.2. Obnova a zlepšování vnitřního zázemí a služeb v KD (toalety, bar)

1.3.3. Zajištění energetických úspor při provozu KD

1.4. Údržba a obnova objektů technického zázemí v majetku obce

1.4.1. Garáže nápis

1.4.2. Stodola

1.4.3. Sběrna ovoce ŽOD - viz 3.3.4.

1.4.4. Zahradní domek

1.4.5. Stará česačka (pronájem)

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

1.6. Údržba a obnova objektu knihovny – přesun knihovny do lepších prostor

1.7. Údržba a obnova objektu obecních bytů (V7) nová ŽOD

1.8. Údržba a obnova objektu hospody U kovárny V42 – rekonstrukce střechy 
a půdních prostor

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

1.10. Elektronická evidence obecních a veřejných budov – zavedení do geopor-
tálu

1.11. Vytvoření nových obecních garáží na Pastvisku projekt nových garáží

Program obnovy a rozvoje obce Veselíčko (POROV) 2016 - 2026,
aktualizace na rok 2019
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B) Dopravní infrastruktura

1.11. Údržba a obnova chodníků, silnic a cest v majetku obce

1.11.1. Nový chodník U kovárny příprava POV 2020

1.11.2. Rekonstrukce cesty Za Pastviskem

1.11.3. Rekonstrukce chodníku od MŠ do Tupce po kanalizaci Tupec

1.11.4. Nový chodník Na Podvesní louce příprava na 2020

1.11.5. Rekonstrukce cesty Na Podvesní louce příprava na 2020

1.11.6. Rekonstrukce cesty ke kapličce PML a napoleonskému památníku PORV MMR 2019

1.11.7. Rekonstrukce cesty u kamenolomu k chatové oblasti

1.11.8. Rekonstrukce cesty na Svrčov PORV MMR 2019

1.11.9. Rekonstrukce chodníků v Tupci – od zastávky dolů

1.11.10. Rekonstrukce cesty Za Humnama

1.11.11. Rekonstrukce polní silnice Tupec - Osek

1.11.12. Elektronická pasportizace místních
komunikací – průběžná aktualizace

1.11.13. Drobné opravy a zlepšování stavu obecních komunikací

1.11.14. Cesta kolem hřbitova - výkup pozemků
a postupná/celková obnova

x

1.11.15. Rekonstrukce chodníků a žlabů Veselí-sever (dříve 1.11.13.) revitalizace - PD, ŽOD

1.12. Zlepšování veřejných prostranství v obci

1.12.1. Zlepšování veřejného prostranství U kovárny
(pergola za hospodou, dvůr)

1.12.2. Nové veřejné prostranství u minimarketu ŽOD

1.12.3. Revitalizace veřejného prostranství
k zámku (Rajčula – „plac“)

1.12.4. Náves Veselíčko (obecní úřad - park - kaplička)

1.12.5. Náves v Tupci (sever + jih) po kanalizaci Tupec

1.13. Údržba a obnova autobusových čekáren jednání s ÚZSVM

1.14. Podpora akcí ke zlepšení bezpečnosti dopravy

1.14.1. Dopravní značky - 40 km/hod na
příjezdu obce, zákaz vjezdu aut nad 12 tun (DÚ, Osek)

dokončení procesu 
značek 12t

1.14.2. Optické zpomalovací pruhy u mateřské školy

1.14.3. Světelné cedule na příjezdech do obce
s napojením na kamerový systém (příjezd od OnB a DU)

znovuprojednání v ZOV

1.15. Vytvoření nových parkovacích míst v obci

1.15.1. Parkoviště u obecního úřadu studie
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1.15.2. Parkoviště v dalších částech obce

1.16. Údržba lesních a polních cest, příkop u silnic (přednostně ve vlastnictví 
obce)

příprava

C) Technická infrastruktura

1.17. Údržba a obnova kanalizace včetně jejího rozšíření – nová kanalizace

1.17.1. Pasportizace stavu kanalizace

1.17.2. Řešení odkanalizování Tupce realizace

1.17.3. Nová kanalizace v obci s čistírnou odpadních vod (v návaznosti na novou 
plynofi kaci)

postupná obnova

1.17.4. Nová kanalizace Chatová – Vicinov (v návaznosti na nový vodovod)
konzultace v projektu 

vodovod

1.18. Údržba, obnova a rozšíření veřejného osvětlení
realizace dle výsledků 

EFEKT

1.19. Obnova veřejného rozhlasu a zajištění Mobilního rozhlasu Podání ŽOD na OPŽP

1.20. Údržba a obnova hřbitova a okolí podání ŽOD

1.21. Vybudování vodovodu Chatová oblast – Vicinov a jeho napojení na stáva-
jící síť

zpracování PD do
30. 6. 2019

1.22. Koordinace nové plynofi kace v návaznosti na modernizaci infrastruktury 
(kanalizace, vodovod)

1.23. Vybudování optické sítě
(v návaznosti na replynofi kaci)

v rámci akcí vodovod 
a kanalizace

1.24. Revitalizace nevzhledných a opuštěných
objektů v obci (půjčky na likvidaci)

Vyhlášení programu 
podpory?

1.25. Zlepšení veřejného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola)

1.26. Bezpečnostní kamerový systém ŽOD

1.27. Varovný protipovodňový systém (bezdrátový rozhlas) ŽOD

Priorita 2: Rozvoj života v obci

2.1. Zajištění nabídky, programu a provozu Komunitní školy Veselíčko

2.2. Vytvoření podmínek k výstavbě nových rodinných domů na základě nového 
územního plánu - sítě pro pozemky, výkupy, nové plochy

intenzivnější příprava - 
urbanistická studie

2.3. Obnova sportovních, společenských a spolkových zařízení v obci

2.3.1. Obnova sokolovny v partnerství s TJ Sokol dle okolností pasportu

2.3.2. Obnova myslivny

2.3.3. Obnova sportovního areálu Sokolská zahrada v partnerství s TJ Sokol

2.3.4. Obnova a zlepšení zázemí pro činnost zásahové jednotky a dalších struk-
tur SDH (hasičská zbrojnice, garáže)

2.4. Vytvoření nového zázemí pro volnočasové aktivity
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2.4.1. Vybudování rozhledny na Rubaninách se zázemím pro akce u napoleon-
ského památníku

Dořešení směny a arch. 
soutěž

2.4.2. Zajištění nového zázemí knihovny spojené s informačním centrem (Cent-
rum regionální literatury) a turistickou ubytovnou

Anketa. Nabídka pro 
instituce

2.4.3. Vybudování dětského minihřiště v Tupci Projekt obnovy hřitě 
V a T

2.4.4. Vytvoření zázemí u přehrady Lukavec

2.4.5. Vytvoření volnočasové plochy u skaly

2.5. Vybudování komunitního domova důchodců s denním stacionářem, sociální-
ho bydlení a zajištěním sociální péče pro seniory a sociální práce pro obyvatele

2.5.1. Rozhodnutí o koupi pozemku / Využití stávajícího objektu bytového domu 
č. p. 7

2.5.2. Zpracování projektu a vlastní realizace výstavby příprava

2.5.3. Zajištění sociální služby pro seniory v návaznosti na odborníky v oblasti

2.5.4. Zajištění sociálního pracovníka pro nájemníky a obyvatele obce pokračování POSOB

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

2.7. Pořádání a podpora kulturně-společenských a sportovních akcí v obci nové akce VL, VIP

2.7. Zlepšení dopravní dostupnosti obce (Lipník, Olomouc)

2.8. Podpora rodiny a prorodinných aktivit

2.8.1. Podpora prorodinných komisí obce (Klub pro děti a rodiče, Happy Bee) projekt senioři, rodiče

2.8.2. Podpora aktivit seniorů (Klub důchodců a Klub přátel muzea)

2.9. Vytvoření Sportovního centra Veselíčko

2.9.1. Vytvoření venkovního sportovního hřiště pod obecní stodolou majetkoprávní řešení 
s ÚZSVM a TJS

2.9.2. Vytvoření sportovního kryté haly u obecní stodoly

2.9.3. Vytvoření nového zázemí pro sportovní aktivity (lesní hřiště, fi tstezka)

Priorita 3: Péče o krajinu a životní prostředí

3.1. Obnova a údržba zámeckého parku a francouzské zahrady

3.1.1. Dořešení havarijního stavu ohradních kamenných zdí podání ŽOD

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

3.1.3. Nasvětlení zámku a chodníku zámeckým parkem dle výsledků EFEKT

3.1.4. Zaokruhování cesty parkem – výstavba nových cest (včetně odvodnění)

3.1.5. Výstavba nových prvků v zámeckém parku (gloriet, pódium)

3.1.6. Obnova stromů a zeleně

3.1.7. Péče o zeleň (zahradník, sečení trávy) předběžná poptávka 
nové sekačky
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3.1.8. Získání a využití objektu prádelny k zázemí pro společenské akce v parku 
a galerii

jednání s DDŠ/MŠMT

3.2. Získání lesů nebo části lesních pozemků do majetku obce a péče o les
nové řešení dle právní 

analýzy

3.3. Hospodárné nakládání s odpady

3.1. Zlepšení třídění odpadu (modernizace nádob a zvýšení počtu kontejnero-
vých míst)

3.3.2. Zlepšení systému svozu odpadů v regionu (spolupráce obcí, odpadový 
svaz)

realizace NaTO2

3.3.3. Vybudování a provozování kompostárny
bioodpadů včetně techniky (KoV)

3.3.4. Vybudování a provozování sběrného dvora podání ŽOD

3.4. Péče o zeleň v obci

3.4.1. Péče a konzervace významných stromů obce

3.4.2. Péče o stromy a zeleň v intravilánu

3.4.3. Obnova zeleně a výsadby stromů v extravilánu obce
příprava projektu do 

MAS MB

3.5. Obnova vodních ploch

3.5.1. Revitalizace říčního systému – Lukavec II.

3.5.2. Vybudování vodní plochy pod obcí pro rekreaci a rybolov - Salajka podání ŽOD

3.5.3. Vytvoření přírodního mokřadu - Chýlec

3.6. Péče o čistotu ovzduší

3.6.1. Iniciativa proti obnově těžby v kamenolomu

3.6.2. Provozování techniky ke snížení prašnosti a zlepšení kvality ovzduší

3.6.3. Podpora ekologického vytápění

3.7. Opatření proti pálení plastů a černým skládkám (sankce)

3.8. Komplexní pozemkové úpravy

3.8.1. KoPÚ Tupec

3.8.2. KoPÚ Veselíčko

Priorita 4: Oživení kulturního dědictví obce

4.1. Provozování Muzea Záhoří s obměnou expozic projekt VL 2019

4.2. Péče o památník napoleonských válek dokončení

4.3. Péče o pomník světových válek
přesun památníku První 
světové války do parku

4.3. Údržba a obnova kaplí v obci (kaplička Panny Marie nad obcí, Vicinov, 
Tupec)

4.4. Údržba a obnova památek zapsaných v seznamu NPÚ (sochy, zvonička) nová ŽOD
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4.5. Údržba a obnova drobných sakrálních památek nezapsaných v seznamu 
NPÚ (sochy a kříže)

4.6. Podpora lidových tradic obce Veselíčko a oblasti Záhoří Záhorské slavnosti - 
projekt VL 2019

4.7. Obnova zámecké kaple (ve spolupráci s DDŠ resp. MŠMT)

4.8. Zapsání lokality zámeckého kopce jako přírodní památky

4.9. Zapsání lokality Vlčince jako přírodní památky

Priorita 5: Rozvoj turistiky a cestovního ruchu

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

5.1.1. Vytvoření, provozování a péče o Hraběnčinu naučnou stezku (HNS)

5.1.2. Vytvoření naučné stezky v zámeckém parku

5.1.3. Ovocné stezky Dohoda spolupráce obcí

5.2. Vytvoření sítě cyklotras v okolí obce v návaznosti na regionální tratě 

5.2.1. Značení cyklotras

5.2.2. Aktualizace map MRL a MAS MB, reklama a propagace Průvodce MRL

5.3. Vytvoření cyklostezek s využitím pro dopravu do práce a škol i cestovní ruch

5.3.1. Cyklostezka Veselíčko – Osek n. B. dokončení PD

5.3.2. Cyklostezka Veselíčko – Dolní Újezd dokončení PD

5.3.3. Cyklostezka Veselíčko – Vicinov – Radvanice (další napojení na Prosenice 
a Přerov)

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

5.5. Podpora jezdeckého areálu (Ranč Mustang Veselíčko)

5.6. Vytvoření informačního centra

5.7. Vytvoření malé turistické ubytovny a její podpora

5.8. Podpora zlepšení služeb pohostinství (vařené jídlo pro občany i návštěvníky)

5.9. Podpora aktivit v oblasti turistiky, cestovního ruchu a regionálního značení

5.10. Rozhledna na Zámeckém kopci nad kapličkou (viz 2.4.1.) příprava

Priorita 6: Zlepšování služeb obecní samosprávy a spolupráce v regionu

6.1. Profesionální a vstřícný přístup pracovníků obce anketa

6.2. Zajištění pracovních skupin (projektových týmů), výborů a komisí a jejich 
vzdělávání

6.3. Elektronická komunikace s občany (Czech Point)

6.4. Zajištění a zlepšování informovanosti občanů

6.4.1. Veselíčské novinky restart

6.4.2. Webové stránky obce a geoportál

6.4.3. Obecní rozhlas PPO
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6.4.4. Podpora vedení kroniky obce kontinuita

6.5. Podpora jednotky SDH JSDH

6.6. Modernizace technického parku obce

6.6.1. Údržba techniky

6.6.2. Pořízení nové techniky (traktor; kompostárna; „Veslobus“ pro spolky)

6.6.3. Pořízení materiálního vybavení dílny

6.7. Rozvoj spolupráce obcí v DSO mikroregionu
Lipensko a DSO Moravská brána

NaTO2

6.8. Zajištění rozvoje spolupráce v MAS
Moravská brána - příprava a realizace strategie 2014-2020

6.9. Vytvoření odpadového svazu sousedních obcí
ke zlepšení svozu odpadů a zajištění kompostárny

6.10. Zajištění sociálních služeb – odvoz starších a invalidních k lékaři aj. 
(„Veslobus“ pro důchodce)

Projednání koupě

6.11. Koordinace strategických dokumentů obnovy a rozvoje obce

6.11.1. Územní plán Veselíčko

6.11.2. Program obnovy a rozvoje obce Veselíčko (POROV)

6.11.3. Plán odpadového hospodářství obce Veselíčko (POH)

6.11.4. Územní studie veřejných prostranství a krajiny

6.11.5. Koncepce sociálníhp bydlení a sociální práce v obci (projekt MPSV-SOB) 2019

Priorita 7: Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti v obci a regionu

7.1. Zajištění zachování a rozvoj základních služeb (pošta, obchody, restaurace) 

7.2. Podpora místních řemeslníků, živnostníků a podnikatelů 

7.3. Spolupráce se zemědělci a zemědělskýmí podniky 

7.4. Podpora nových služeb, technologií a inovací realizace

7.5. Zajištění veřejně prospěšných prací
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Aloka-
ce

Min. Max. Projekt Plán Dotace Kofi nanc. Uzávěrka

3 POV

3.1.
Podpora budování 

a obnovy infra-
struktury obce

40 mil. 50.000 500.000
Reko. chodníků 
a žlabů severní 

Veselí
1.050.000 500.000 550.000 7. 2. 2019

3.4.
Rekonstrukce 

a oprava kultur-
ních domů

10 mil. 500.000 2.000.000

Výměna vnitřních 
dveří v KDT, 

reko. všech šaten 
a pódia, posílení 
elektroinstalace. 

Dřevěná zástěna na 
předělení místností 

(s roletami)

600.000 300.000 300.000 7. 2. 2019

7 PPŽP 7.2.
Podpora akcí 

zaměřených na 
oblast ŽP a Z

3,2 mil. 5.000 150.000
Rozšíření HNS2/

VeLeS
150.000 75.000 75.000 18. 4. 2019

8
FPVO 
VHI

8.1.
Výstavba a in-

tenzifi kace ČOV 
a kanalizací

20 mil.

Kofi nancování 
kanalizace Tupec 

(v případě podpory 
z Mze)

18. 4. 2019

8.2.

Výstavba a do-
stavba vodovodů 
pro veřejnou po-
třebu a úprav.vod

9 mil.
Vodovod západní 

Veselíčko, příprava 
na rok 2020

18. 4. 2019

11 PEVVO 11.0.
Program podpory 

EVVO
0,58 
mil.

10.000 30.000 MŠV

Dotační programy Olomouckého kraje 2019, využitelné pro obec Veselíčko
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13 PIPOK

13.1.
Podpora výstavby 

a rekonstrukcí
4 mil. 40.000 1.000.000

I. etapa DPMB, nebo 
DSV, příprava na 

rok 2020
4. 2. 2019

Mobilní pódium 
(nebo přes DSO 

MRL)
400.000 200.000 200.000

13.2.
Podpora obnovy 

kulturního zázemí
1 mil. 40.000 200.000 16. 6. 2019

14 PSO

14.1.
Podpora prevence 

kriminality
1,5 mil. 10.000 200.000

Dokončení kamero-
vého systému

100.000 50.000 50.000 5. 2. 2019

14.3.
Podpora prorodin-

ných aktivit
3 mil. 10.000 200.000

Happy Bee, KDR, 
KD … cca 3x35.000 

… Zdravá obec 
v pohybu - turistické 
poznávací cesty pro 
seniory do regionu - 
mikrobus (muzea + 

památky)

105.000 105.000 0 5. 2. 2019

16 ZBP 16.0.

Podpora opatření 
pro zvýšení bez-
pečnosti provozu 
a budování pře-

chodů pro chodce

10 mil. 10.000 2.500.000
Nový prostor u mini-

marketu
1.100.000 550.000 550.000 8. 2. 2019

18 PPS

18.1.
Podpora sportov-

ních akcí
16 mil. 10.000 1.000.000

Spolek s účelem 
sportu (ne obec ani 

DSO)
31. 1. 2019

18.2.
Obnova staveb 

drobné architektu-
ry místního

1,5 mil. 15.000 50.000
žudr nad vchodem 
do starého dvora

100.000 50.000 50.000 8. 2. 2019

22 PPP 22.1.
Obnova kulturních 

památek
10,5 
mil.

50.000 500.000
zámecká zeď - 

jihovýchod
1.050.000 500.000 550.000 8. 2. 2019

24 PPK 24.0.
Program podpory 

kultury
22 mil. 10.000 1.000.000 VEL 2019, VIP 2019 300.000 150.000 150.000 4. 2. 2019
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27 PVRS 27.0.

Program na 
podporu výstavby 

a rekonstrukci 
sportovních zaří-

zení v obcích

95 mil. 200.000 8.000.000
plánování sportov-
ního hřiště pro rok 

2020!

35 PCRZV

35.1.

Program na pod-
poru cestovního 

ruchu a zahranič-
ních vztahů

0,8 mil. 15.000 60.000
příprava projektů 
CZ/SK a CZ/PL

31. 1. 2019

35.3.

Podpora zkva-
litnění služeb 

turistických infor-
mačních center

0,8 mil. 30.000 60.000
příprava infocentra 

2020

35.4.

Podpora 
cestovního ruchu 
v turistických re-
gionech Jeseníky 
a Střední Morava

7,1 mil. 100.000 700.000
příprava rozhledny 

2020
28. 2. 2019

36 PJSDH 36.1.

Dotace na poří-
zení, rekonstrukci 
a opravu požární 

techniky

11,5 
mil.

5.000 300.000 SDH 160.000 80.000 80.000 15. 2. 2019

42 VPVKA 42.1
Víceletá podpora 
významných kul-
turních akcí /III

13-39 
mil.

300.000 3.000.000 Záhorská kronika 1.170.000 0 270.000 4. 2. 2019

1.110.000 18.450.000 5.115.000 2.560.000 2.555.000

Zdroj: podklady pro jenání ZOK dne 3. 10. 2018
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Alo-
kace

Min. Max. Projekt Plán
Dota-

ce
Kofi nanc. Uzávěrka

MMR PORV

117d8210A
Podpora obnovy míst-

ních komunikací

910 
mil.

500.000 5.000.000 2.858.000 70 % 858.000 28. 2. 2019

117d8210B
Podpora obnovy spor-

tovní infrastruktury
500.000 5.000.000

Příprava hřiště 
(zatím není obecní 

pozemek)
70 % 28. 2. 2019

117d8210C
Podpora obnovy staveb 

a zařízení dopravní 
infrastruktury

200.000 1.000.000
Revitalizace 
prostranství 

u minimarketu
1.429.000 70 % 429.000 28. 2. 2019

117d8210D
Podpora vítězů soutěže 

Vesnice roku
600.000 1.600.000 70 % 28. 2. 2019

117d8210E
Rekonstrukce a přestav-

ba veřejných budov
500.000 10.000.000 DSV, nebo DPMB 70 % 28. 2. 2019

117d8210G
Obnova drobných 
sakrálních staveb 

a hřbitovů
50.000 500.000

Revitalizace hřbi-
tovní zdi a márnic

650.000 70 % 150.000 28. 2. 2019

117d8210H
Podpora budování 

a obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku

100.000 3.000.000
Fitstezka + dětské 

hřiště u radnice 
a v Tupci

1.500.000 70 % 450.000 28. 2. 2019

117d8210I
Podpora dostupnosti 

služeb
100.000 2.000.000 70 % 28. 2. 2019

117d8210K
Podpora venkovské 

pospolitosti a spoluprá-
ce na rozvoji obcí

100.000 300.000 Záhorská kronika 300.000 70 % 90.000

28. 2. 2019
100.000 300.000

100 zajímavostí 
moravského 

Lipenska (DSO)
200.000 70 % 60.000

2.750.000 28.700.000 6.937.000 2.037.000

Národní dotační programy
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Mze

129 300

Podpora výstavby 
a technického zhod-
nocení infrastruktury 

kanalizace pro veřejnou 
potřebu

Splašková kana-
lizace pro místní 
část Tupec v obci 

Veselíčko

19.360.000 80 % 5.808.000 Podáno

129 660
Údržba a obnova kul-
turních a venkovských 

prvků

50 
mil.

Zvonička 500.000 70 % 150.000 4. 2. 2019

MŽP NPŽP

V 11/2018

P5. Životní prostředí 
ve městech a obcích 

/  5.2.A - Podpora 
alternativních způsobů 

dopravy

100 
mil.

750.000
250 
tis.

500.000 30. 9. 2019

3Q Přírodní zahrady
150 
mil.

Hřiště u radnice 
a kulturního domu 

v Tupci
700.000 85 % 150.000 3-4 Q

MPO EFEKT Veřejné osvětlení
Nové veřejné 

osvětlení Veselíč-
ko (VOV)

2.000.000 50 % 1.000.000 Uspělo

23.310.000 7.608.000

Národní dotační programy
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Evropské dotační programy

Projekt Projekt Plán Dot. Kofi nanc. Uzávěrka

SFŽP OPŽP 70. výzva
1.5 - Snížit energetickou náročnost veřejných 

budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie

Energetické úspory mateř-
ské školy Veselíčko

4.500.000 40 % 3.000.000 Uspělo

OPŽP 102. výzva
1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová 

opatření
Nový bezdrátový rozhlas 1.000.000 50 % 150.000 Podáno

OPŽP 104. výzva
3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů
Progresivní třídění odpa-

dů (PROTO2) + Jezernice
15.000.000 85 % 300.000 28. 2. 2019

OPŽP 133. výzva
3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického 

využití odpadů Sběrný dvůr Pastvisko 1.000.000 85 % 150.000
1. 3. - 31.9. 

2019

SZIF PRV 9. kolo 8.5.2. Neproduktivní investice v lesích
Veselíčská lesní stezka 

(VeLeS)
300.000 100 % 0

8. - 29. 10. 
2019

MAS 
MB

PRV
SCLLD 

/ C2
Podpora investic do nezemědělských činností 

(6.4.1.)

KoVes 631.312 50 % 315.656 podzim 2019

Nová hala pro Služby 
obce Veselíčko (HALA)

2.000.000 50 % 1.000.000 podzim 2019

OPŽP
SCLLD 

/ D1

Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES / 4.3 – 
Posílit přirozené funkce krajiny, 4.3.2. Výsadba 

dřevin na nelesní půdě / 128. výzva

Tři prstence od dálnice 4.000.000 80 - 100 % 800.000 podzim 2019

Ovocná stezka 1.000.000 80 - 100 % 200.000 podzim 2019

IROP

SCLLD / A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi

Cyklostezka Veselíčko - 
Osek nad Bečvou

3.000.000 95 % 150.000 podzim 2019

Cyklostezka Tupec - Dolní 
Újezd

3.000.000 95 % 150.000 podzim 2019

SCLLD / A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy
Nová náves a nové chod-

níky u minimarketu
3.000.000 95 % 150.000 podzim 2019

38.431.312 6.365.656
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Veselíčko slavilo 100 let republiky, připomnělo si 100 let proměn obce
Na symbolických sedmi akcích si obec Veselíčko 

připomněla 100. výročí vzniku republiky. Šlo o tři 
různé výstavy v Muzeu Záhoří (více v článku MuZa) 
a tři expozice v zámecké kapli, kde se vzpomnělo 
zároveň na 250. výročí postavení zámku. Vyvrcho-
lením těchto aktivit pak byl slavnostní průvod obcí 
v neděli 28. října 2018.

Počasí ten den od rána nezvěstovalo nic 
dobrého, nicméně přípravný výbor usoudil, že akce 
se musí uskutečnit (případně doslova proběhnout), 
i kdyby šlo jen o položení připravených věnců a kvě-
tin. Přibližně půl hodiny před čtrnáctou hodinou, kdy 
měla akce začít, přestalo pršet, a tak jsme se mohli 
přesunout od hasičské zbrojnice ke kapličce sv. Fran-
tiška Serafi nského na návsi v Tupci. 
Začali se sjíždět legionáři v dobových 
uniformách, kapela Moravská veselka, 
lipenští skauti, hasiči v modrých unifor-
mách i stará garda hasičů v bílém, pan 
Skopal a paní Grygarová byli oděni do 
záhorských krojů, stejně jako děti z ma-
teřinky… a zejména začali přicházet 
také občané.

Ve 14 hodin tak mohla zaznít česká 
a slovenská hymna. Po ní starosta obce 
Tomáš Šulák a osecký katolický farář Paweł Biliński 
odhalili kamennou pamětní desku k připomínce 
padlých vojáků z Tupce za I. a II. světové války. Tento 
námět dali manželé Čočkovi z Muzea Záhoří. Krátký 
proslov, položení kytice, vystoupení dětí z mateřské 
školy, fanfára před požehnáním, hudba, vypuštění 
holubice a příprava průvodu.

Nejprve šel se státním praporem Rudolf Stržínek, 
za ním po stranách jako ochrana dva legionáři vedení 
Lukášem Kotkem z České obce legionářské a tři no-
sitelé praporů – dvě slavnostní vlajky Obce Veselíčko 
a SDH Veselíčko nesli bratři Zajíčkovi a vlajku sokolů 
Jiří Drábek. Za nimi se zformovali nositelé krojů 
a uniforem hasičů, staré gardy a skautů, následovala 
Moravská veselka, která vyhrávala při pochodu, a na-
konec obyvatelé s doprovodem koňského povozu 
z Ranče Mustang Veselíčko.

Téměř přesně o půl třetí pochod dorazil na náves 
v někdejším Chýlci, kde reprezentanti vedení sta-
rostkou hasičů Monikou Štenglovou položili při stráži 

staré gardy kytici k pamětní desce na balvanu u ha-
sičské zbrojnice, která se odhalovala v roce 2014, 
když si hasiči připomínali 100 let založení sboru.

Pochod pokračoval k pomníku obětem válek 
u obecního úřadu. Zde zazpíval místní pěvecký sbor 
Krákor, hasiči Tomáš Bernhauer (mj. koordinátor 
ceremonií) a Jaromír Pecha položili obecní věnec, 
svůj věnec přidali i sokoli. Zazněla recitace básní, 
někdejší učitelka bývalé místní školy Božena Šedová 
položila květiny k pomníku. Následoval proslov sta-
rosty (viz jeho část samostatně) a po něm připevnil 
slavnostní šerpu 100. výročí Československé repub-
liky na slavnostní obecní prapor. Na závěr přednesli 
tři zástupci tří generací – někdejší kronikář Antonín 

Hučín, současná ředitelka ZŠ v Oseku 
nad Bečvou Zuzana Kotíková (má 
narozeniny 28. října) a recitátor Tomáš 
Hučín – poselství budoucím genera-
cím do příštích sta let. Společně pak 
uzavřeli truhlu s dobovými publikacemi 
a propagačními předměty Obce Vese-
líčko roku 2018 a aktuálními novinami. 
Začalo mírně mžít.

Nakonec se průvod vydal do 
zámeckého parku, kde nejprve bývalá 

a současná místostarostky položily kytice u památné-
ho kamene „1945“, který předcházel stavbě pomníku. 
Všichni účastníci se pak shromáždili na dvě strany 
u připravené pásky v barvě trikolory, která spojovala 
dvě nově vysázené lípy v severní části parku – jedna 
se stala „Lípou svobody“, druhá „Stromem republiky“. 
Požehnání od faráře, přestřižení trikolory od „trojice“, 
vystoupení mateřinky, přípitek a opět státní hymna na 
celkový závěr akce.

Plánované posezení u hořících košů se neko-
nalo, protože po mžení začalo po půldruhahodinové 
akci kolem půl čtvrté mírně pršet. A tak se část lidí 
vydala na výstavu do zámecké kaple, kterou připravil 
Klub pro děti a rodiče a zahrádkáři v rámci tradiční 
„Podzimní slavnosti“. Další část se vydala zpět na 
východ do vesnice - rozloučení s hosty s příchutí 
slivovice. Potom to bzučelo v hospodě Na Kovárně, 
kde se hodnotila velmi zdařilá akce. Poděkování patří 
všem účastníkům.

ObV
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Z proslovu starosty:
Při příležitosti stého výročí vzniku republiky je 

dobré připomenout si staré zápisy z kroniky:
Národní slavnost v roce 1918

„V neděli 17. listopadu 1918 uspořádána v naší 
vesnici „Národní slavnost“, jíž zúčastnila se celá 
vesnice. Byla to slavnost na památku našeho osvo-
bození ode jha rakouského. Domy zdobeny nejen 
prapory, ale četnými věnci s chvojím. Průvod zahájili 
hoši v krojích na koních, z nichž první nesl vztyčený 
národní prapor, za ním následovaly školní dítky se 
svými učiteli, spolek dobrovolných hasičů, dívky 
v národních krojích a na ověnčeném voze zosobněná 
SVOBODA - po stranách se stráží sokolskou. Před 
ní ležel Hanák s roztrženými okovy - na znamení na-
šeho vymanění z těžkých pout. Za vozem šli občané. 
Za zpěvu národních písní ubíral se průvod do Tupce 
a zpět, když se připojili i tupečtí občané. Před školou 
řečnil pan profesor Veselský z Lipníka a pan Sehnal 
z Tupce. Pak přednášeny básně. Zapěny byly hymny 
a lid se rozcházel domů.“

Lípa svobody byla ve Veselíčku vysazena až 
v roce 1919, v úterý 28. října, za spoluúčinkování 
pěveckého kroužku. Průvod opět vyšel od školy do 
Tupce a zpět, u školy pak za zpěvu písně Lípo, lípo, 
naše... strom zasazen. Večer se v hostinci U Braune-
rů konala beseda a koncert, výtěžek ze vstupného 
byl darován válečným vdovám a sirotkům.
… současnost

Veselíčko má velká strategická omezení, les 

není obecní – navíc jej postihla kůrovcová kalamita, 
v kamenolomu se těží a místo klidu pro přírodu nám 
duní domy, na zámku je polepšovna, i když byste zde 
viděli jiné kombinované využití, např. pro nejstarší 
generaci, nyní přibude z jihu dálnice. Ale jsou zde 
i výhody: blízkost měst, škol, krajské město je kousek 
atd.

Chtěl bych vyzdvihnout všechny obyvatele obce, 
ať už jsou to vojáci, hasiči, sokoli, myslivci, sportovci, 
umělci, učitelé, ekonomové…, kteří něco dělají pro 
obec, kteří si chodí promluvit se sousedy na akce 
v obci, kteří jí reprezentují a nejsou uzavřeni jenom 
doma.

Vesnice je především živá komunita. Není to 
asfalt, beton nebo budovy. Tomu všemu se musí 
vzdechnout život od dobrého vedení obce pro větší 
kvalitu života a bezpečnost lidí. Vesnice musí zacho-
vat a nabídnout nové služby, aby zde přicházeli noví 
lidé, aby se venkov nevylidňoval.

T. G. Masaryk o politice:
Veškerá politika, zahraniční i vnitřní, je mně 

prováděním a upevňováním humanity; podřizuji 
politiku přikázáním etickým. Vím, že to stanovisko se 
někdy politikům, kteří se pokládají za velmi praktické 
a chytré, nelíbí, ale zkušenost dokazuje, že politika 
rozumná a poctivá je nejpraktičtější, nejúčinnější 
a nejvýnosnější. Nakonec tzv. idealisté, lidé slušní 
a čestní vždycky mívají pravdu a udělají pro stát, 
národ a lidstvo více než politikové, tzv. reální a chytří. 
Chytráci jsou konec konců hloupí.
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Oslavy 100 let republiky

Autor: Monika Fridrišková
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Veselíčko modernizovalo garáže, obnovilo poslední sochu, pořádalo 
a podpořilo desítky akcí, děti mají nové hřiště

Obec Veselíčko v roce 2018 díky půlmilionové 
podpoře z Programu obnovy venkova Olomouckého 
kraje dokončila modernizaci hasičských a obec-
ních garáží v centru vesnice. Projekt se jmenoval 
„Krásné nové garáže“. Už loni obnovila obec vrata 
čtyř vjezdů do garáží, zejména pro zcela nový 
zásahový vůz MAN, který získala od Hasičského 
záchranného sboru. I v roce 2018 mají hasiči novou 
repasovanou cisternu Tatra.

Díky bezmála půlmilionové dotaci z Národního 
programu Životní prostředí (NPŽP) a projektu „Ve-
selá zahrada“ vzniklo u mateřské školy zcela nové 
dětské hřiště v přírodním stylu. Mateřinka navíc 
uskutečnila i nové výsadby stromů a další zeleně 
z krajské dotace na environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu. V roce 2019 navíc čeká školku 
zateplení a modernizace budovy včetně rekuperace 
v třímilionovém projektu podpořeného z Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP).

S přispěním programu na obnovu venkovských 
památek ministerstva zemědělství restauroval René 
Tikal sochu sv. Antonína Paduánského na cestě od 
kamenolomu směrem k chatové osadě a na Svrčov. 
Byla to poslední obnovená socha, protože obec za 

posledních deset let obnovila již všechny zapsané 
i nezapsané kulturní památky.

Olomoucký kraj podpořil i další tzv. měkké 
aktivity – Veselíčské léto 2018 včetně oslav 250 let 
zámku v zámecké kapli a výstavní sérii k 100 letům 
vzniku Československa v Muzeu Záhoří.

Projekt „Venkov jedna rodina“ z programu pod-
pory prorodinných aktivit pomohl k zaplacení lektorky 
angličtiny pro děti, jógy a nových kostýmů tanečního 
soboru místních žen Jarmilky.

Veselíčko také reprezentovalo Olomoucký kraj 
na tradičním setkání parohatých obcí v Semilech. 
Uspořádalo rovněž tradiční Sportovní hry mikroregio-
nu Lipensko, kde sportovci z Veselíčka poprvé vyhráli 
soutěž družstev.

Díky druhému kolu krajských dotací obec 
dokončila projekty „Veslo je IN“ - nové vybavení 
knihovny a nákup zázemí pro venkovní kulturní 
pořady a „Veselíčko je IN i na podzim“ - podzimní 
společenské akce, které vyvrcholily 12. 12. 2018 
„Vánočním zpíváním u zámku s ohňostrojem“. Kraj 
rovněž přispěl na vydání knihy „Kapitoly z dějin 
Veselíčka II.“
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Nová pamětní deska na kapličce v Tupci na počest obětí první světové 
války

První válečný konfl ikt v dějinách, který zasáhl 
celý svět, byla I. světová válka. Zahynulo při ní skoro 
deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Vypukla 
28. 7. 1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované 
Německem, vyhlásilo válku Srbům. Skončila 11. 11. 
1918. Umožnila mocenské posuny v Evropě a vznik 
nových států, včetně Československa. 

V Muzeu Záhoří ve Veselíčku se podařilo zdoku-
mentovat z různých zdrojů, že do války bylo z obou 
částí naší vesnice odvedeno nyní již symbolických 
100 mužů. Bojovali na různých frontách války.

Z Veselíčka narukovalo 52 vojáků a legionářů, 
zahynulo jich 25. Pamětní deska obětem byla od 
roku 1930 umístěna na škole (obecní úřad), nyní 
je neviditelná na zadní straně pomníku obětem II. 
světové války.

Z Tupce se válečného konfl iktu zúčastnilo 48 
mužů, bohužel domů se jich nevrátilo 6. Ti se celých 
sto let nedočkali žádného pomníku, ale při příležitosti 
100. výročí republiky, jim byla 28. října 2018 odhale-
na pamětní deska na kapličce v Tupci.

Veselíčko vyhrálo 14. ročník sportovních her mikroregionu Lipensko. 
Doma a poprvé

Již potřetí se ve Veselíčku uskutečnily sportovní 
hry mikroregionu Lipensko, které rotují mezi šesti ob-
cemi, jež mají dostatečné zázemí pro uspořádání této 
sportovní a společenské akce. „Poprvé bylo obrovské 
vedro, podruhé zase pršelo, teprve letos bylo počasí 
tak akorát,“ zhodnotil akci v sobotu 19. května bývalý 
starosta Veselíčka Jiří Gogela.

Veselíčko letos nabídlo kompletní zázemí sportů 
včetně turnaje ve stolním tenisu, který se uskutečnil 
jako vůbec první sportovní akce v Kulturním domě 
v Tupci. Jinak se soutěže v malé kopané, volejbale 
a nohejbale odehrály ve sportovním areálu Sokolská 
zahrada. „Jako inovaci jsme nabídli pro sportovce 
i diváky možnost zastřílet si z luku, aby si sami 
vyzkoušeli tento netradiční sport,“ řekl současný 
starosta Veselíčka Tomáš Šulák. Výuku a dozor 
nad střelbou zajistil lektor z lukostřeleckého klubu 
Univerzity Palackého. Místní Tělocvičná jednota 

Sokol Veselíčko navíc uspořádala před slavnostním 
vyhlášením výsledků i recesistickou soutěž v hodu 
starou pivní bečkou.

V malé kopané zvítězili tradičně fotbalisté Lipníka 
nad Bečvou před Veselíčkem a Dolním Újezdem. 
V nohejbale vyhrála Jezernice před Veselíčkem a Ol-
dřichovem. Ve volejbalovém turnaji dominoval Týn 
nad Bečvou před Jezernicí a Veselíčkem. Stolní tenis 
byl dominancí hráčů z Dolního Újezda, kteří obsadili 
první i druhé místo a bronz získalo Veselíčko. V pře-
počtu všech soutěží připadlo první místo Veselíčku, 
stříbro Dolnímu Újezdu a bronz Jezernici.

V roce 2019 se sportovní hry uskuteční v Jezer-
nici. Mikroregion Lipensko sdružuje celkem 11 obcí.

Děkujeme všem sportovcům, fanouškům, příz-
nivcům, organizátorům a počasí.

TSu

Výsledky 14. ročníku sportovních her mikroregionu Lipensko:

Týmy obcí: 1. Veselíčko, 2. Dolní Újezd, 3. Jezernice, 4. Lipník nad Bečvou, 5. Osek nad Bečvou, 6. Týn nad 
Bečvou, 7. Hlinsko, 8. Oldřichov, 9. Bohuslávky, 10. Lhota

Fotbal: 1. Lipník nad Bečvou, 2. Veselíčko, 3. Dolní Újezd, 4. Týn nad Bečvou

Volejbal: 1. Týn nad Bečvou, 2. Jezernice, 3. Veselíčko, 4. Osek nad Bečvou, 5. Podhoří
Nohejbal: 1. Jezernice, 2. Veselíčko, 3. Oldřichov, 4. Dolní Újezd, 5. Osek nad Bečvou, 6. Bohuslávky

Stolní tenis: 1. Dolní Újezd A, 2. Dolní Újezd B, 3. Veselíčko A, 4. Hlinsko A, 5. Osek nad Bečvou A, 6. Lipník 
nad Bečvou, 7. Veselíčko B, 8. Osek nad Bečvou B, 9. Lhota A, 10. Lhota B, 11. Hlinsko B, 12. Bohuslávky
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Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Veselíčko

7. 11. 2018
� � vyhlášení výběrového řízení na zpracování projek-vyhlášení výběrového řízení na zpracování projek-
tové dokumentace na vodovod pro oblast Za Lomem, tové dokumentace na vodovod pro oblast Za Lomem, 
Chatová, VicinovChatová, Vicinov

� � vyhlášení výběrového řízení na zpracování pro-vyhlášení výběrového řízení na zpracování pro-
jektové dokumentace na víceetapovou rekonstrukci jektové dokumentace na víceetapovou rekonstrukci 
kanalizace Veselíčko dle nového pasportukanalizace Veselíčko dle nového pasportu

� � vyhlášení výběrového řízení na zpracování urbani-vyhlášení výběrového řízení na zpracování urbani-
stické studie nové výstavby v lokalitě Humna (nad stické studie nové výstavby v lokalitě Humna (nad 
hřbitovem)hřbitovem)

� � vyhlášení výběrového řízení na zpracování urbani-vyhlášení výběrového řízení na zpracování urbani-

stické studie v lokalitě Za Vývozem dle územního stické studie v lokalitě Za Vývozem dle územního 
plánuplánu

� � vyhlášení výběrového řízení na zpracování vyhlášení výběrového řízení na zpracování 
regulačního plánu obce pro zastavěné a zastavitelné regulačního plánu obce pro zastavěné a zastavitelné 
části obcečásti obce

� � podání dotační žádosti na rekonstrukci chodníku podání dotační žádosti na rekonstrukci chodníku 
a odtokových žlabů Veselí sever (POV OK 3.1)a odtokových žlabů Veselí sever (POV OK 3.1)

� � podání dotační žádosti na výměnu vnitřních dveří, podání dotační žádosti na výměnu vnitřních dveří, 
dřevěné zástěny, rekonstrukci šaten, pódia a posílení dřevěné zástěny, rekonstrukci šaten, pódia a posílení 
elektroinstalace v KDTelektroinstalace v KDT

� � podání dotační žádosti na Veselíčskou lesní podání dotační žádosti na Veselíčskou lesní 
stezku (KPŽP OK 7.2)stezku (KPŽP OK 7.2)

� � podání dotační žádosti na mobilní pódium (PIPOK podání dotační žádosti na mobilní pódium (PIPOK 
OK 13.2)OK 13.2)

� � podání dotační žádosti na dokončení kamerového podání dotační žádosti na dokončení kamerového 
systému (PSO-PPK OK 14.1)systému (PSO-PPK OK 14.1)

� � podání dotační žádosti - Zdravá obec v pohybu - podání dotační žádosti - Zdravá obec v pohybu - 
podpora prorodinných aktivit (PSO-PPA OK 14.3)podpora prorodinných aktivit (PSO-PPA OK 14.3)

� � podání dotační žádosti na nový prostor u minimar-podání dotační žádosti na nový prostor u minimar-
ketu (ZBP OK 16.0)ketu (ZBP OK 16.0)

� � podání dotační žádosti - Veselíčské léto 2019 podání dotační žádosti - Veselíčské léto 2019 
(PPK OK 24.0)(PPK OK 24.0)

� � podání dotační žádosti na obnovu hřiště pod rad-podání dotační žádosti na obnovu hřiště pod rad-
nicí a nové minihřiště v Tupci (PSO PRA 14.3, nebo nicí a nové minihřiště v Tupci (PSO PRA 14.3, nebo 
PVRSZ OK 27.0)PVRSZ OK 27.0)

� � podání dotační žádosti na podporu JSDH podání dotační žádosti na podporu JSDH 
(DPROPT OK 36.1)(DPROPT OK 36.1)
� � podání dotační žádosti na rekonstrukci cesty od podání dotační žádosti na rekonstrukci cesty od 

garáží k Napoleonskému památníku (PORV MMR garáží k Napoleonskému památníku (PORV MMR 
2019, DT5)2019, DT5)

� � podání dotační žádosti na fi tstezku od kapličky podání dotační žádosti na fi tstezku od kapličky 
k Napoleonskému památníku (PORV MMR 2019, k Napoleonskému památníku (PORV MMR 2019, 
DT2)DT2)

� � podání dotační žádosti na rekonstrukci obecního podání dotační žádosti na rekonstrukci obecního 
rozhlasurozhlasu

� � pověření starosty obce provádět rozpočtová opat-pověření starosty obce provádět rozpočtová opat-
ření na straně příjmů a výdajů u schválených dotací ření na straně příjmů a výdajů u schválených dotací 
a u rozpočtových paragrafů do výše 100.000 Kča u rozpočtových paragrafů do výše 100.000 Kč
� � rozšíření počtu pracovníků obce o 1,0 úvazku na rozšíření počtu pracovníků obce o 1,0 úvazku na 
sociálního pracovníka obce s tím, že 0,6 úvazku bude sociálního pracovníka obce s tím, že 0,6 úvazku bude 
hrazeno z projektu POSOB a 0,4 úvazku z vlastních hrazeno z projektu POSOB a 0,4 úvazku z vlastních 
zdrojů obcezdrojů obce

� � zajištění přímého přenosu z jednání ZOV a pově-zajištění přímého přenosu z jednání ZOV a pově-
ření starosty obce zajistit materiální a elektronické ření starosty obce zajistit materiální a elektronické 
zázemízázemí
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4. 12. 2018
� výsledky výběrového řízení na projekt "Energe-
tické úspory mateřské školy Veselíčko" a pověření 
starosty připravit do 2. 1. 2019 smlouvu s vítěznou 
fi rmou Traweko a naplánovat s ředitelkou MŠ vhodný 
čas rekonstrukce

� opakované vyhlášení veřejné zakázky na rekon-
strukci jihovýchodní kamenné zdi v zámeckém parku 
s termínem podání nabídek do 2. 1. 2019 do 14.00

� výsledky výběrového řízení na projektovou 
dokumentaci vodovodu západní Veselíčko a pověření 
starosty obce připravit smlouvu s vítěznou fi rmou Ing. 
Jan Hladiš ve výši 240.000 Kč do 2. 1. 2019

� výsledky výběrového řízení na projektovou doku-
mentaci rekonstrukce kanalizace Veselíčko a pověře-
ní starosty obce připravit smlouvu s vítěznou fi rmou 
Studio Brácha s.r.o. do výše 1.082.950 Kč s tím, že 
bude postupováno dle pěti navržených etap (216.590 
Kč) a v úzké koordinaci s pasportem kanalizace od 
fi rmy Envirox, která provedla kamerové zaměření 
některých úseků a navrhuje bezvýkopové opravy

� rozpočet obce Veselíčko pro rok 2019 dle přílohy 
jako vyrovnaný se zapojením přebytků z minulých 
období (viz samostatná tabulka)

� zásady pro poskytování programových dotací 
neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce 
Veselíčko a výzvu pro rok 2019

� podání žádosti o dotaci na revitalizace prostran-
ství u minimarketu do PORV MMR 2019+

� podání žádosti o dotaci na opravu dvou místních 
komunikací: k Napoleonskému památníku a na 
Svrčov do PORV MMR 2019+

1/2019
� mimořádná odměna starostovi obce ve výši jedné 
měsíční odměny za práci nad rámec svých povinností 
vyplývajících z funkce starosty při získání národní 
a krajských dotací

� smlouvy o věcném břemeni s GasNet, s.r.o. na 
akce „Reko MS Veselíčko - Tupec, číslo stavby: 
7700071248“ a „REKO MS Veselíčko, II. část, číslo 

stavby: 7700071321“

� návrh, aby p. starosta domluvil jednání s p. Porub-
ským o alternativním využití (nájem) části obecního 
pozemku parc. č. 1667 k. ú. Veselíčko

� směna pozemků mezi Obcí Veselíčko - získá 
pozemek p. č. 1140 a část pozemku 1138 označe-
ných jako 1138/2, 1138/3, případně 1138/4-6 (plocha 
16.552 m2) a Statutárním městem Přerov - získá 
pozemek p. č. 1355 (16.552 m2), který ObV navrhne 
SMP jako novou variantu

� smlouvy k realizaci projektů dle usnesení ZOV 
12/2018/5.1 (Traweko - mateřská škola) s výhradou: 
ve smlouvě s fi rmou TRAWEKO bude doplněno jmé-
no technického dozoru investora, 12/2018/5.3 (Hladiš 
- vodovod), 12/2018/5.4 (Studio Brácha - kanalizace)

� aktualizace Programu obnovy a rozvoje obce 
Veselíčko a akční plán na rok 2019

� plán podpory sportu, pohybu a turistiky

� aktualizaci Organizačního řádu obce Veselíčko na 
období 2018-2022

� podání projektu na obnovu zvoničky u hasičské 
zbrojnice v Chýlci do programu MZe 2019: Obnova 
kulturních venkovských prvků

� podání projektu na obnovu žudru a znaku u vcho-
du do bývalého zámeckého dvora do Programu 
památkové péče OK 2019: Obnova staveb drobné 
architektury

� zadání zpracování projektu obnovy a podání 
žádosti o dotaci na obnovu hřbitovní zdi a márnice do 
Programu obnovy a rozvoje venkova MMR: Obnova 
drobných sakrálních staveb

� rozpočtové opatření 1/2019 - zapojení zůstatku 
rozpočtu obce ve výši 3.628.305,02 Kč do par. 6409 - 
rezerva, dle přílohy

� odměnu knihovnici p. Zedkové ve výši 2.000 Kč, 
zároveň pověření starosty obce uzavřít s p. Zedko-
vou dohodu o provedení práce na stěhování a úklid 
knihovny za měsíc leden 2019



STRANA 32 MAS Moravská brána

MAS Moravská brána už rozdělila polovinu dotací
na projekty obcí, spolků a podnikatelů

Obec Veselíčko je členem MAS Moravská brána, 
což je nezisková organizace sdružující podnikatelské 
subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy, 
právnické a fyzické osoby v mikroregionech Lipen-
sko, Záhoří-Helfštýn a Pobečví. Základním posláním 
sdružení je zajistit trvalý rozvoj celého regionu. 
Hlavním nástrojem je realizace Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 
v pohybu“.

MAS bude do roku 2020 rozdělovat dotační 
prostředky na rozvoj regionu ze čtyř programů: 
Integrovaného regionálního operačního programu, 
Programu rozvoje venkova, Operačního programu 
Zaměstnanost a Operačního programu Životní pro-
středí. Celková výše fi nančních prostředků na území 
MAS Moravská brána tedy činí téměř 60 milionů 
korun. Obec Veselíčko se připravuje na projekty 
v opatřeních A2 cyklostezka Veselíčko - Osek nad 
Bečvou a D1 – nová zeleň v extravilánu obce.

IROP Alokace ( v Kč) Podíl

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 8.742.000 30,00 %

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 13.113.000 45,00 %

A3 Rozvoj sociálního podnikání 1.457.000 5,00 %

A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích 
zařízení

4.370.000 15,00 %

A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 1.457.000 5,00 %

Celkem 29.139.000 100,00 %

OPZ Alokace Podíl

B1+2  Podpora zaměstnanosti a podnikání 2.705.040 24,00 %

B3 Prorodinná opatření 3.911.680 35,00 %

B4 Sociální podnikání 1.723.820 15,00 %

B5 Sociální služby a sociální začleňování 2.930.460 26,00 %

Celkem 11.670.000 100,00 %

PRV Alokace Podíl

C1 Zemědělské investice 5.150.133 45,00 %

C2 Nezemědělská produkce 5.722.369 50,00 %

C3 Zemědělská produkce 572.237 5,00 %

Celkem 19.2.1 11.444.739 100,00 %

C4 Spolupráce MAS (19.3.1) 546.045 100,00 %

OPŽP Alokace Podíl

D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES 5.950.000 60,00 %

D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 
zeleně 4.050.000 40,00 %

Celkem 10.000.000 100,00 %



MAS Moravská brána  STRANA 33

Finanční stav alokace strategie v Kč
IROP PRV OPZ OPŽP

Celková alokace 29.139.000 12.000.000 11.670.000 10.000.000

Stav využitých dotací k 1. 1. 2018 6.000.000 5.340.000 3.450.000 0

Stav využitých dotací k 31. 12. 2018 16.400.000 9.550.000 4.915.000 0

Zbývající alokace k 31. 12. 2018 12.739.000 2.450.000 6.755.000 10.000.000

Projekty schválené MAS v roce 2018
Název žadatele Název projektu Místo realizace Dotace (v Kč)

2. výzva PRV

Fiche 1: Zemědělské investice

Tereza Korejzová Nákup traktoru Tučín 600.000

Vítězslav Beneš Pořízení kloubového nakladače Tučín 568.854

Eva Jurajdová Nákup secího stroje Radslavice 499.995

Pavla Složilová Pořízení přívěsu Oldřichov 599.999

Fiche 2: Nezemědělská produkce

Michal Pospíšil
Zakoupení pásového minirýpadla 

k rozšíření možností uplatnění fi rmy
Tučín 310.950

Petr Haluzík Pořízení zahradního rideru Radslavice 99.000

Vítězslav Horák Nákup užitkového vozidla Hradčany 225.000

Karel Klimeš
Pracovní vybavení a pomůcky pro 

stavební činnost
Osek n. B. 158.400

Jiří Lorenc
Odpad zdrojem - pořízení drtiče 

a třídiče stavební suti
Veselíčko 1.147.500

3. výzva IROP - Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení

Obec Pavlovice u Přerova Škola v Pavlovicích 21. století 2.745.511

Osečánek, z. s. Vybudování zázemí pro zájmové aktivity a celoži-
votní vzdělávání OSEČÁNEK

1.624.478

4. výzva IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi

Město Lipník n. B. Cyklostezka Lipník, Za Vodou 2.936.777

Obec Jezernice Cyklostezka Jezernice - Slavíč, I. etapa, smíšená 
stezka pro cyklisty a chodce

3.128.846

2. výzva OPZ - Podpora zaměstnanosti a podnikání - I

MAS Moravská brána, z. s. Ženy, matky – NASTARTUJTE SE! 1.899.995

Středomoravská agentura rozvoje venkova o.p.s. Záhorská kronika 566.000
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MAS Moravská brána se věnuje i dalším projektům. 
V rámci realizace SCLLD kancelář MAS provádí i tzv. 
animaci škol. Odpovědný manažer pomáhá školám 
v orientaci v oblasti dotací, s přípravou žádostí do OP 
VVV a věnuje se následné administraci projektů. 

V roce 2018 se MAS mimo strategii 
CLLD věnovala i vlastním projektům:

� Propagace SCLLD, MAS a vzdělávací aktivity

� Nakládání s tříděnými odpady v obcích 
DSO Moravská brána II: MAS zajišťuje administraci 
projektu pro DSO Moravská brána v OPŽP. Náplní 
je pořízení 145 sběrných nádob a mechanizace 
k manipulaci s odpadem. Projektu 
se účastní 17 obcí: Buk, Dolní 
Újezd, Grymov, Jezernice, 
Lhota, Lazníčky, Lazníky, 
Oprostovice, Pavlovice u Pře-
rova, Prosenice, Radvanice, 
Soběchleby, Sobíšky, Šišma, 
Tučín, Veselíčko, Zábeštní Lhota. 
(náklady 3.219.598 Kč)

� Setkávání na platformě EMI 6: spolupráce 
s MAS - Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta, 

MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Regionu Poodří 
a MAS Střední Haná.

� Projekt BEC Moravská brána, družstvo: od 1. 
1. 2019 zahájil projekt „Ženy, matky – NASTARTUJTE 
SE!“ Potrvá do 30. 6. 2020. (náklady 1.899.955 Kč)

� Místní akční plán vzdělávání II (MAP): projekt 
bude do konce roku 2021. (náklady 9.056.073,60 Kč)

MAS aktivně rozvíjela spolupráci v rámci kraje 
i celé ČR. V roce 2018 se účastnila např. Valné 
hromady NS MAS v Chocni, Leaderfestu v Rožnově 
pod Radhoštěm, Národní konference Venkov 2018 
ve Strážnici a dalších akcí. 

K 31. 12. 2018 měla MAS 82 členů. Předsedou 
MAS je Otakar Dokoupil (Prosenice), místopřed-
sedy Vlastimil Bia (Pavlovice u Přerova) a Tomáš 
Šulák (Veselíčko). Ve výběrové komisi působí také 
Stanislava Čočková (Záhoří) a v kontrolní komisi 
Dana Giblová (ČZS Veselíčko). 
Vedoucím manažerem je Marek 
Zábranský (Dolní Újezd).

Název žadatele Název projektu
Místo 

realizace
Dot. (v Kč)

1. výzva PRV

Fiche 1: Zemědělské investice

Agrochov Jezernice, 
a.s.

Sběrací adaptér pro sklizeň trav a jetelovin na 
semeno

Jezernice 156.310

Petr Jurajda Nákup kolového traktoru Radslavice 594.000

Pavla Složilová Nákup diskových žacích lišt Oldřichov 600.000

Tomáš Stoklásek Technika pro mladého zemědělce
Pavlovice 
u P.

600.000

Jitka Žůrová Pořízení techniky pro zemědělce Veselíčko 230.975

Rostislav Zajíc Traktor pro zemědělskou činnost Radslavice 700.000

Fiche 2: Nezemědělská produkce

Petr Haluzík Vybudování rekreačního střediska v Radslavicích Radslavice 1.850.426

Projekty podpořené MAS MB v roce 2017:
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Rudolf Učík Pořízení techniky na údržbu zahrad Radslavice 179.685

VM light s.r.o.
Nákup vybavení pro nové výrobní prostory společnos-
ti VM light s.r.o.

Lipník nad 
Bečvou

222.452

Jan Konvičný
Pořízení technicko-hospodářsko-zahradnické techniky 
- Traktorová sekačka

Lipník nad 
Bečvou

213.300

2. výzva IROP – Sociální služby

Sociální služby LnB
Rozvoj pečovatelské služby - Sociální služby Lipník 
nad Bečvou

647.047

Charita Hranice Nákup automobilů pro terénní sociální služby 487.350

ELIM Hranice o.p.s.
Zvýšení kvality poskytovaných služeb Azylového 
domu ELIM Hranice - Venedik Lipník

455.696 
(322.602)

1. výzva IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy

Obec Dolní Újezd Zvýšení bezpečnosti dopravy Dolní Újezd
2.535.003 

(odstoupení)

Obec Tučín Výstavba chodníku a místa pro přecházení v Tučíně 422.734

Město Lipník n. B. Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou 2.583.279

Obec Buk
Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4368, obce 
Buk - naproti škole

1.434.801

1. výzva OPZ -  Podpora prorodinných opatření

Středisko volného 
času LnB

Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou 822.915

Eva Červenková Prázdniny u koní v Týně pod Helfštýnem 834.756

Centrum pro rodinu 
Ráj, Pavlovice

VENKU JAKO DOMA 2.254.002

C2 Podpora investic do nezemědělských činností - PRV 1.315.656 Kč

C3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produk-
tů - PRV

572.237 Kč

B3 Prorodinná opatření – OPZ 428.790 Kč

A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP 4.306.000 Kč

A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - IROP 7.060.000 Kč

A3 Rozvoj sociálního podnikání - IROP 1.500.000 Kč

D1 Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES - OPŽP 5.950.000 Kč

D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - OPŽP 4.050.000 Kč

Plán alokací výzev MAS Moravská brána v roce 2019:
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Sdružení místních samospráv zvolilo novou radu.
Starostové zastoupí všechny regiony kraje

Odmítnutí majetkového lynče starostů, místosta-
rostů a radních v zákoně o střetu zájmů do doby 
rozhodnutí Ústavního soudu, hrozba „zestátnění“ 
stavebních úřadů a prodloužení stavebních řízení, 
nebo aktuální situací s odbytem plastů či uzurpátor-
ským krajským odpadovým systémem se zabývalo 
krajské shromáždění Sdružení místních samospráv 
(SMS) Olomouckého kraje, které se sešlo 30. ledna 
2019 v BEA Centru v Olomouci.

Shromáždění zvolilo také nový sedmičlenný 
výbor. Krajským předsedou zůstává Tomáš Šulák, 
starosta Veselíčka (Přerovsko), 
novými místopředsedy jsou Jan 
Konečný, starosta Písečné (Je-
senicko) a Miroslava Zavadilová, 
starostka Majetína (Olomoucko). 
Dalšími členy výboru jsou nově 
Marek Ošťádal, starosta Nákla 
(Olomoucko), Jarmila Stawa-
ritschová, starostka Čelechovic na Hané (Prostě-
jovsko), Jana Gerešová, starostka Kopřivné a Petr 
Šimek, starosta Nemile (oba Šumpersko). Jednání 
krajské rady SMS se účastní také celostátní místo-
předseda Radim Sršeň, starosta Dolních Studének 
(Šumpersko) a Radek Brázda, starosta Troubek 
(Přerovsko).

„V novém období po komunálních volbách 
chceme více připomínkovat krajskou politiku. Nabízet 
pohled „zdola“ na návrhy kraje, zpracovávat analýzy 
z venkova, které může krajská samospráva využívat 

pro svá rozhodnutí,“ řekl předseda Tomáš Šulák. 
„Tíží nás také pomalost stavebních úřadů, magistráty 
měst často rozhodují od stolu bez širších souvislostí 
a vůbec se neptají obcí, kterých se dané věci týkají,“ 
řekl starosta. „Obcí je hodně a v některých věcech – 
například v budoucím nakládání s odpady - musejí 
jednat společně, aby se vůbec prosadily,“ dodal.

Sdružení místních samospráv je v současné 
době největší organizací zastupující obce v Olomouc-
kém kraji. Má 150 členských obcí. Je také jedinou 
profesní organizací samospráv, která vybudovala 

v loňském roce síť krajských ma-
nažerů, nabízí pro obce a školy 
služby GDPR a nově vytvořilo pro 
své členy unikátní systém infor-
mací v mapovém systému AGIS, 
který je násobně levnější než 
komerční služby. SMS se věnuje 
rovněž právním poradenstvím, za-

jištěním podlimitních výběrových řízení či vzdělávání.

Kontakty:

Tomáš Pavelka, krajský manažer SMS OK, 
pavelka@smscr.cz

Pavel Hradil, pověřenec SMS pro GDPR na Přerov-
sku, pavel.hradil@sms-sluzby.cz

https://www.smscr.cz/cz/kraje/53-olomoucky-kraj

Obce v Olomouckém kraji si chtějí o odpadech rozhodnout samy!
Obcím v Olomouckém kraji vážně hrozí, že jim 

budou ceny a způsob, jak nakládat s odpady, diktovat 
velká města. A občané z nejchudších periférií kraje 
pak mohou čekat, že zaplatí za odpady paradoxně 
nejvíce peněz. Proč? Kraj na svém zářijovém zase-
dání defi nitivně schválil založení akciové společnosti 
na využívání zbytkových směsných komunálních 
odpadů, který by vzal zapojeným obcím samostat-
nost při rozhodování. Důvodová zpráva hovoří jasně 
o zavázání se na několik let jedné svozové fi rmě, 
namísto možnosti každoročně vysoutěžit dodavatele 

služeb.

Původně obce vstupovaly do spolku Odpady 
Olomouckého kraje, kde měla každá rovný hlas a čle-
nové věřili v solidární přístup mezi obcemi a městy. 
Obce ve spolku měly společně řešit s krajem budoucí 
odpadové hospodářství ke spokojenosti všech. Je-
nomže se tak nestalo. Při hlasování v zastupitelstvu 
vyslovily nesouhlas strany KDU-ČSL a STAN, které 
mají ve svých řadách nejvíce starostů.

Olomoucké krajské SMS ČR se problémem už 
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dva roky zabývá a boj nevzdává. Sdružení zde inici-
ovalo opakovaně setkání se zástupci dobrovolných 
svazků obcí. Naposledy se sešli v Sobáčově, kde 
se shodli, že není vhodné podnikat na úrovni kraje 
zásadní rozhodnutí před účinností nového zákona 
regulujícího problematiku odpadového hospodářství 
v zemi.

Memorandum k integraci odpadového hospodář-
ství v Olomouckém kraji

My, zástupci dobrovolných svazků obcí Olomouc-
kého kraje, kteří jsme se sešli dne 16. listopadu 2018 
v Mladči–Sobáčově, jsme se v reakci na rozhodnutí 
Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17. září 
2018 o založení akciové společnosti Olomouckého 
kraje na využívání směsných komunálních odpadů 
(bod č. 27) pod názvem „Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a. s.“, které mj. předpokládá 
závazné smlouvy o dodávce odpadu s obcemi na 
15-30 let, a které se prosadilo přes zjevný nesouhlas 
zástupců mnoha obcí a jejich profesních organizací 
a bez opory v nové odpadové legislativě, která se 
teprve připravuje, dohodli na těchto krocích:

1) Deklarujeme budoucí vzájemnou spolupráci 
obcí a svazků obcí (mikroregionů) Olomouckého 
kraje na platformě „Venkovský odpadový svaz“, který 
bude obchodně otevřený a neustále hledající nejvý-
hodnějších řešení nejnižších cen v tržní soutěži,

2) Klíčové jsou pro nás evropské směrnice, které 
zdůrazňují nutnost většího třídění odpadů v „obě-
hovém hospodářství“, a brzy budou transponovány 
v legislativě České republiky, zatímco krajský model 
staví na „vyhaslé legislativě“,

3) Najdeme řešení koordinace celkového odpa-
dového cyklu (nejen zbytkového směsného) v obcích 
a mikroregionech kraje založeného na stávajících 
kapacitách,

4) K tomuto zadáme prostřednictvím Sdružení 
místních samospráv ČR zpracování studie k řešení 
odpadového cyklu v obcích, sdružených mikroregio-
nech s návazností na svozové fi rmy, dotřiďovací linky 
a koncová zařízení v Olomouckém kraji se zřetelem 
na nejbližší okolí (Jihomoravský, Zlínský, Moravsko-
slezský kraj),

5) Projednáme na nejbližších valných hromadách 
svazků obcí (a tam, kde nejsou, tak platformách 

starostů v místních akčních skupinách) zapojení do 
společného systému „odpadové spolupráce“ a určí-
me jí právní formu s preferencí vzniku „Venkovského 
odpadového svazu“ (VOS) jako dobrovolného svazku 
obcí Olomouckého kraje pro nakládání s odpady,

6) Projednáme na valných hromadách svazků 
obcí možnost založení „Konfederace regionů Olo-
mouckého kraje“ (KROK) jako platformy vzájemné 
informovanosti a nástroj společného postupu venkov-
ských regionů vůči krajským institucím (podobně jako 
je Asociace krajů vůči vládě a resortům),

7) Nominujeme na valných hromadách regionů 
jejich zástupce (nejlépe předsedy, nebo specialisty 
na odpady z obcí) do připravovaného „Venkovského 
odpadového svazu“,

8) Vyzýváme zástupce dalších svazků obcí, 
kteří se neúčastnili jednání, aby naše návrhy taktéž 
projednali a zapojili se do spolupráce,

9) Jmenujeme pracovní skupinu pro přípravu 
dalšího jednání obcí a svazků obcí ve složení:
Přerovsko: Tomáš Šulák, Lipensko/Moravská brána
Olomoucko: Ivo Slavotínek, Bystřička
Prostějovsko: Jana Stawaritschová, Kostelecko/
Region Haná
Šumpersko: Radim Sršeň, Šumperský venkov
Jesenicko: Jan Konečný, Zlatohorsko/Jesenicko

10) Další společné jednání uskutečníme ve 2. 
polovině ledna 2019 po ustavujících valných hroma-
dách svazků obcí.

Přítomni byli zástupci regionů: Údolí Desné, 
Šumperský venkov, Střední Haná, Uničovsko, 
Konicko, Jesenicko, Záhoran, Hranicko, Litovelsko, 
Kosířsko, Kostelecko, Region Haná, Mohelnicko, 
Zábřežsko, Dolek, Království, Bystřička, Šternbersko, 
Lipensko, Moravská brána, Prostějov venkov, Horní 
Pomoraví.

Tato výzva je rozeslána na datové schránky 
všech obcí Olomouckého kraje. Vyzýváme Vás k pro-
jednání ve vašich obcích resp. valných hromadách 
vašich mikroregionů.

O vašich výstupech nás, prosím, informujte 
prostřednictvím pěti výše uvedených zástupců, nebo 
zašlete výstupy manažerovi SMS ČR v Olomouckém 
kraji p. Tomáši Pavelkovi, e-mail: pavelka@smscr.cz.
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Přátelé historie a tradic obnoví vydávání Záhorské kroniky
Obnovit vydávání vlastivědně-historického ča-

sopisu „Záhorská kronika“ je cílem Středomoravské 
agentury rozvoje venkova (SMARV), která uspěla se 
stejnojmenným projektem díky dotaci z místní akční 
skupiny (MAS) Moravská brána.

Projekt začne od ledna roku 2019 v regionu 
Lipenska, Pobečví a Záhoří a jejich nejbližšího okolí. 
„Naší prvotní snahou bude oslovit všechny kronikáře 
obcí, vydavatele obecních zpravodajů, knihovní-

ky, učitele a další nadšence o historii a vlastivědu 
regionu, aby se na jeho přípravě a tvorbě podíleli,“ 
uvedl ředitel SMARV Tomáš Šulák, který je zároveň 
starostou obce Veselíčko. „Přihlásit se mohou ale 
například také matky na mateřské dovolené či těsně 
po ní, nebo zájemci těsně před důchodem se zájmem 
o vlastivědu regionu,“ dodal Šulák. Projekt je totiž 
podpořen z dotačního programu zaměřeného na 
zaměstnanost.

Ve druhé fázi projektu čeká účastníky podrobné 
proškolení v psaní textů, jejich stylistice, gramatice, 
grafi ce, fotografování, aktivní používání nových 
médií jako jsou webové stránky nebo facebook apod. 
„Chceme, aby se díky novým trendům v mediálním 
světě mohli kromě práce v obcích více rozhlédnout 
do regionu, a to právě propagací svých obcí,“ uvedla 
manažerka projektu Jana Jurajdová. Dodala, že 
velmi důležité bude i vzájemné poznání a výměna 
zkušeností.

Projekt předpokládá zahájení vydávání tištěné 
Záhorské kroniky ve druhé polovině roku 2019, kdy 
by měla vyjít dvě čísla. „Vzhledem k tomu, že díky 
projektu budeme mít podpořené školení, lektory 
a zaměstnání autorů článků, na samotný tisk musíme 
získat peníze od sponzorů, obcí nebo z jiných dota-
cí,“ řekl Šulák. Uvedl také, že časopis bude vycházet 
ve formátu A5 tak jako v minulosti a bude zaměřen 
na dlouhodobější trendy v obcích a regionu, nikoliv 
na jednotlivé dílčí události.

Projekt Záhorská kronika není první na toto téma 
v regionu. Navazuje například na projekt Obce Vese-
líčko, která díky dotaci z Programu rozvoje venkova 
LEADER vybudovala v obci malé vesnické Muzeum 
Záhoří. Ze stejného zdroje podpořil místní spolek 
přátel tradic Záhoří vydání hudebního alba Záhorské 
muziky „Oj, zahréte, zahréte“, nebo nákup nových 
krojů pro lipenské cimbálové muziky. Ve Veselíčku 
se v roce 2017 uskutečnil přesunem z Lipníka nad 
Bečvou 21. ročník folklorního festivalu Záhorské slav-
nosti, který se plánuje jako bienále také na 22. června 
2019 v zámeckém parku. Záměr navazuje rovněž na 
česko-slovenský projekt spolupráce několika místních 
akčních skupin „Kroje našich krajů“, díky kterému 
si pořídilo dvanáct folklorních souborů nové kraje 
a vzniklo i hudební CD s popisem lidových folklorních 
tradic mj. Záhoří, na projekty spolupráce „Zábavná 
vlastivěda z našich vesnic“, „Příběhy našich kronik“ 
nebo „Kraj pod Hostýnem ožívá“. A v neposlední řadě 
knihu „Lipensko v Záhorské kronice“ vydalo v rámci 
100. výročí Československa v roce 2018 Město 
Lipník nad Bečvou.

Kontakty, s možností přihlášení se do projektu:
Tomáš Šulák, tel. 775 949 142, tomas.sulak@smarv.cz, 
tomas.sulak@obec-veselicko.cz
Ředitel SMARV, o. p. s / člen Záhoří, z. s. Veselíčko / 
starosta Veselíčka / předseda DSO MR Lipensko

Ing. Jana Jurajdová, tel. 725 025 345, jana.jurajdo-
va@smarv.cz
Předsedkyně Osečánek, z. s., osecanek@seznam.cz 
/ členka rady MAS Moravská brána
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Muzeum Záhoří ve Veselíčku nabízí historii a tradice již 5 let
Muzeum Záhoří oslaví na jaře již páté výročí 

od svého vzniku. Myšlenka mít své vlastní muzeum 
vznikla na základě pořádání výstav s folklorní a his-
torickou tématikou v mateřské škole a v KD v Tupci. 
Byla využita možnost získat dotaci z programu 

LEADER. Výsledek již znáte.
Za pět let se podařilo uspořádat 23 výstav, kromě 

expozicí věnovaných velikonoční a vánoční tématice 
byly věnovány historii naší vesnice a okolního Záhoří.

Výstavy uskutečněné v Muzeu Záhoří ve Veselíčku
2014
� Velikonoční výstava 2014
� Venkovská hospoda - výstava k setkání rodáků
� Advent v muzeu 2014 s vánočním koledováním

2015
� Historie četnictva 
� Jarní výstava s tématikou Dne ptactva a Velikonoc
� Jména z pomníku - výstava k výročí ukončení 2. 

světové války
� Výstava ke křtu Hraběnčiny naučné stezky
� Výstava Folklor ve vzpomínkách - k 65. výročí 

souboru lidové umělecké tvořivosti
� Pradědeček fotoaparát
� Adventní andělská výstava

2016
� Umíš, umím, umíme...  Jarní výstava lidových 

tvůrců a tradic
� Stará škola - výstava k 110. výročí postavení 

budovy školy
� Cesta poznání - výstava obrazů Ludmily Šlosa-

rové
� Háčkované Vánoce

2017
� Píšete? Píšeme! Jarní výstava velikonočních 

tradic, psacích strojů, kronik, historie Podstatských 
- Lichtensteinů.

� Hračky nestárnou - výstava hraček k 70. výročí 
založení MŠ

� Advent v muzeu - vánoční výstava

2018 
� 100 let republiky - 100 let vesnice, 1. světová 

válka. Ne zapomeneme?!?
� 100 let republiky - 100 let vesnice, Významné 

budovy v obci
� 250 let zámku ve Veselíčku - výstava v kapli o his-

torii zámku a rodu Podstatských - Lichtensteinů
� 250 let zámku ve Veselíčku - výstava v kapli na 

téma Dožínky

� 100 let republiky - 100 let vesnice, 100py rodáků 
v umění

� Výstava Vánoce na statku

Rok 2018 byl ve znamení několika výročí. V mu-
zeu jsme si osmičková výročí připomenuli akcí „100 
let republiky - 100 let vesnice.  Na jaře se podařilo 
z mnoha zdrojů dohledat symbolických 100 účastníků 
1. světové války. Čerpali jsme nejen z kronik, ale 
i z materiálů vojenského národního ústavu, z rodin-
ných památek a fotografi í.

Ve spolupráci s okresním archivem v Henčlo-
vě, Muzeem Komenského v Přerově i soukromými 
sběrateli se na výstavě sešlo mnoho originálních 
artefaktů z 1. světové války. Původní uniforma vojína 
čs. armády, originální zápisy z kroniky zajatců, dopisy 
z fronty a mnoho fotografi í. Snad už na naše muže, 
bojující na různých frontách strašné války, nebude 
zapomenuto.

Druhým významným výročím bylo 250 let od 
postavení místního zámku. Ve spolupráci s DDŠ 
Veselíčko a obcí byla připravena prohlídka zámku, 
otevření výstavy v kapli i kulturní program. Lze říci, 
že tato akce přilákala neuvěřitelné davy zájemců, na 
některé se ani nedostalo.

Historie vesnice je spjatá s historií domů. Poda-
řilo se sesbírat velké množství fotografi í budov, které 
dnes již mají jinou podobu, či už vůbec neexistují, 
např. Salajka, obchod v Chňorkách, palírna, rybníček 
v Tupci na návsi.

Poslední část akce ke stému výročí byla výstava 
„100py Veselíčka v umění“, kde jsme představili 
umělce pocházející z Veselíčka, kteří dosáhli mimo-
řádných úspěchů i na světové úrovni.

Muzeum Záhoří bude pokračovat v objevování 
zajímavých témat. Připravujeme výstavy věnované 
řemeslům v obci a také výstavu k výročí vzniku 
organizace hasičů

Fotografi e z výstav si lze prohlédnout na webu obce.
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Koncert Petra Vyňuchala v Muzeu Záhoří 15. 12. 2018

Advent 2018 v Muzeu Záhoří 
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Rozloučení se starým rokem u Napoleonského památníku

Podzimní slavnost
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Sociální a obecní bydlení
Důvod zapojení obce do projektu Podpora 

sociálního bydlení, realizovaného v naší obci od roku 
2017, je ověření systému sociálního bydlení dle nově 
vytvořené koncepce sociálního bydlení a zavedení 
systému prevence ztráty bydlení prováděného 
prostřednictvím sociálního pracovníka. 

Projekt se uskutečňuje prostřednictvím MPSV 
v 16 obcích naší republiky. Spolupracujícími městy 
jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, 
Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, 
Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Vír 
a Veselíčko.

Obec Veselíčko se snaží, aby lidé neodcházeli 
z obce kvůli obtížné situaci s bydlením. Cílem projek-
tu je, aby všichni místní občané, kteří se nacházejí 
v bytové nouzi, měli možnost získat sociální či 
dostupný byt přímo v obci a dle potřeby jim byla 
poskytnuta poradenská služba.

Lokální koncepce sociálního bydlení
Díky zmiňovanému projektu jsme na podzim 

roku 2018 vytvořili Koncepci sociálního bydlení 
stanovující cíle v oblasti sociálního bydlení a dále 
pravidla pro žadatele a uživatele sociálního bydlení. 
Koncepce je konkrétním návodem i pro činnost ostat-
ních pracovníků, kteří se zapojí do řešení proble-
matiky sociálního bydlení v obci. Lokální koncepce  
obsahuje vzory žádostí o byt, vzory nájemních 
smluv k sociálnímu a dostupnému bydlení, metodiku 
hodnocení bytové nouze. V metodice sociálního 
práce, která je součástí koncepce, je návod, jak řešit 
obtížné situace nejen z oblasti sociálního bydlení, 
včetně  přehledu kontaktů na místní aktéry, jako jsou 
městské úřady, neziskové organizace a podobně.

Komu je určen projekt Sociální bydlení
Velkým problémem je nedostatek dostupného 

nájemního bydlení v obci. V současné době je jedi-
ným pronajímatelem bytů obec, která část bytového 
fondu pojala jako sociální a dostupné byty. Bytový 
dům č. 7 je však svou kapacitou nedostačující, proto 
se obec snaží získat fi nanční podporu z dotačních 
titulů na rekonstrukci domu a navýšení počtu bytů 
jednotlivých kategorií.

 Zájem o sociální bydlení stoupá ze strany mla-
dých lidí, kteří se chtějí odstěhovat od rodičů, dále 
jej mohou využívat matky samoživitelky, samostatně 

žijící osoby s nízkým příjmem. Pozornost si zasluhují 
i naši starší občané, tady nám občas schází bezba-
riérové malometrážní byty. Pokud tito lidé nemohou 
využít nabídku sociálního bydlení v obci, jsou nuceni 
z naší obce odejít. Proto je naším cílem nejen práce 
s cílovou skupinou, což jsou nízkopříjmové rodiny, 
ale také se seniory, mladými rodinami a dalšími sku-
pinami osob ohroženými ztrátou bydlení či ocitajícími 
se v náročné životní situaci.

Spolupráce s MPSV
Díky projektu získává náš realizační tým řadu 

zkušeností a poznatků prostřednictvím workshopů, 
stáží, zahraničních cest (Skotsko, Rakousko, Irsko), 
exkurzí, debat a diskusí. Právě příklady dobré praxe 
se snažíme přizpůsobit legislativnímu, sociálnímu 
a kulturnímu prostředí ČR a přenést na úroveň naší 
obce.

Přednášková činnost
Nejlépe se řeší problémy, které ještě vůbec 

nevznikly, nebo se řeší v počáteční fázi. Součástí 
lokální koncepce jsou i náměty na preventivní činnost 
a předcházení problémů s bydlením a fi nancováním 
bydlení. Nabídneme Vám formou přednášek  témata 
jako fi nanční gramotnost, ale i způsoby komunikace 
v rodině. 

Vážení občané, přeji Vám klidné  a bezstarostné 
dny. Pokud se však setkáte s obtížnou životní situací 
týkající se Vás nebo Vašeho blízkého okolí, nevá-
hejte se na nás obrátit. Pokusíme se společně najít 
řešení nebo Vám zprostředkujeme setkání s odborní-
ky z dané oblasti.

Za realizační tým garant projektu Mgr. Alžběta 

Panáková, sociální pracovnice Pavlína Trpáková

Kontakt: sociální pracovnice Pavlína Trpáková
Telefon: 731 525 176, 581 793 255
Email: pavlina.trpakova@obec-veselicko.cz

Návštěvní hodiny
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Obecní úřad Veselíčko, 1. patro
Veselíčko 68, 751 25
Mimo návštěvní hodiny je možné domluvit si 
schůzku telefonicky.

www.socialnibydleni.mpsv.cz
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Místní poplatky:
1. Místní poplatek za tuhý komunální odpad 

(popelnice)
Poplatek je splatný jednou ročně.
450 Kč/osoba s trvalým pobytem v obci
150 Kč/rekreační objekt (chataři)
2. Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Veselíčko.
Platí se ze psů starších 3 měsíce.
Držitel psa je povinen ohlásit psa správci poplatku do 
15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla 
mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co 
pes dovršil stáří 3 měsíců.
Poplatek je splatný jednou ročně: první pes 60 Kč, 
každý další pes 100 Kč.

3. Poplatek za stočné
Poplatek je splatný jednou ročně k 31. 5. 2019. 
Poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý 
rok. Počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu 
úřadu poskytuje VaK Přerov.
V případě, že v nemovitosti není řádné měření pou-
žívané vody (používání studny apod.), je majitelům 
nemovitostí stanoveno stočné paušálem, a to ve výši 
průměrné roční spotřeby v obci.
Při odběru vody nižším než rozhodná výše je stočné 
stanoveno paušálem.
Průměrná roční spotřeba vody v obci: 32 m3/osoba
Rozhodná výše pro stanovení paušálu je 10 m3/
osoba
Cena stočného: 15 Kč/m3

Služby obce Veselíčko
Vzdělávací akce pro všechny generace v komunitní 
škole:
� semináře, besedy, školení, zasedání spolků 

apod. v moderně vybavených prostorách pro 
cca 50 lidí (wifi , dataprojektor, velké plátno, 
podlahové zásuvky, ozvučení) vč. zázemí 
kuchyně s lednicí a myčkou

� možnost promítání fi lmů

Venkovní svatby ve francouzské zahradě a zámec-
kém parku
� zapůjčíme potřebné zázemí – slavobránu, židle 

pro svatební hosty, výzdobu, ozvučení, sva-
tební řeč, sklenice pro přípitek, altánek a další 
související aktivity dle dohody

� snoubenci, kde má alespoň jeden trvalý pobyt 
v obci: obřad 0 Kč, zapůjčení mobiliáře 2.000 
Kč

� snoubenci bez trvalého pobytu v obci: obřad 
1.000 Kč, zapůjčení mobiliáře 2.000 Kč

Akce v Kulturním domě až pro 350 účastníků:
� akce v přízemí, patře nebo v celém sále
� možnost využití kuchyně na přípravu jídel nebo 

výčepu
� akce je možno uspořádat o víkendu i přes tý-

den, např. taneční, přehlídky či burzy sběratelů 

apod. (ne předváděcí akce)
� vhodné také pro pořádání konferencí nebo 

rodinných oslav

Zapůjčení techniky pořízené z dotací:
� příkopové rameno na sečení trávy (zapřáhnutí 

za traktor)
� slunečníky na akce (6 ks, 2x2 metry)
� zametací vůz Antoli
� štěpkovač
� traktorový nosič 3 kontejnerů (5 tun)

Kompostárna Veselíčko:
� třídění a svoz bioodpadu a zeleně z obce 

i širšího regionu
� štěpkování větví
� nabídka vyrobeného biokompostu pro obyvatele
Projekt byl fi nancován z Operačního programu 
Životní prostředí.
Doba svozu a hodiny pro veřejnost:
3/2019 – 11/2019
Po - Pá: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Kontakt: starosta obce, technický úsek obce
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Kalendář kulturních, sportovních
a společenských akcí v obcích mikroregionu Lipensko 2019

Bohuslávky, Dolní Újezd (Skoky, Staměřice), Hlinsko, Jezernice (Familie), Kladníky, Lhota, Lipník nad Bečvou 
(Loučka, Nové Dvory, Podhoří, Trnávka), Oldřichov,

Osek nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Veselíčko (Tupec)

BŘEZEN

02.03.2019 Vodění medvěda Průvod obcí, SDH
"Veselíčko,
Týn n. B.,
Jezernice"

2. 3., 20.00
"Pochovávání basy

aneb ROCK & RETRO v kulturáku
kapela Vyjetej volej / disco"

"KD Tupec,
Záhoří z.s."

Veselíčko

02.03.2019 Šibřinky DKS / KRPŠ Jezernice

02.03.2019 Ostatková zábava s pochováváním basy SRP ZŠ a MŠ Týn n. B.

04.03.2019
"Akademie třetího věku (A3V):

Horoskopy (p. Abrmanová)"
SVČ Lipník n. B.

Upřesní se Slivkošt Komise TnB Týn n. B.

7. 3., 18.00
"Univerzita venkova:

Rekonstrukce hradu Helfštýn
(Jan Lauro, MKP)"

Komunitní škola Veselíčko

10. 3., 16.00 Divadlo Ventyl - Liga proti nevěře DKS /ČČK a obec Jezernice

10.03.2019 Taneční přehlídka hala Lipník n. B.

11.03.2019 Stonožka – výtvarná dílna SVČ Lipník n. B.

14.03.2019 Divoké kočky – travesti show SVČ Lipník n. B.

14.03.2019
"Rodinná akademie:

Proč děti zlobí?
(přenášky na témata děti a rodiče)"

Komunitní škola Veselíčko

16. 3., 4.30 Svatojosefská pěší pouť na Sv. Hostýn
Okrašlovací spolek 

Lípa
Lipník n. B.

16. 3., 17.00 Lipenský košt KD Echo Lipník n. B.

16.03.2019 Policejní ples KD Tupec Veselíčko

21. 3. (?)
"Světový den sociální práce

(v rámci přesahu projektu POSOB – sociální 
bydlení)"

Komunitní škola Veselíčko

Poděkování za spolupráci Městu Lipník n. B., SVČ LnB, obcím Týn nad Bečvou a Jezernice.

TSu, aktualizace 7. 2. 2019
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21.03.2019
"Kinokavárna

Avangers"
KD ECho Lipník n. B.

22.3., 19.00 Lenka Dusilová a Baromantika KD Echo Lipník n. B.

23.03.2019 Stolní tenis - divize DKS / TJ Sokol Jezernice

28.03.2019
"Rodinná akademie:

Matky a dcery"
Komunitní škola Veselíčko

28.03.2019 Předávání cen města KD Echo Lipník n. B.

"29. 3.,
16-18"

"Jak jsme žili – šili
Vernisáž výstavy: 100 let Československa"

Muzeum Záhoří Veselíčko

30.03.2019 Lipenská superstar SVČ Lipník n. B.

30.03.2019 Radslavská přilba
SDH, stanoviště 

v obcích
regionální 

závody

DUBEN

01.04.2019 Akademie 3 věku

"4. 4., 16.00 
vernisáž

5. 4. – 19. 5."

"Konfrontace 4 
Čtvrtý ročník bienále lipenských výtvarníků 

a mimo lipenských absolventů výtvarného oboru 
ZUŠ A. Dvořáka "

"Galerie Konírna
Otevřeno:

st–pá 13–16
so+ne 11–16"

Lipník n. B.

06.04.2019 Volejbalový turnaj DKS / TJ Sokol Jezernice

07.04.2019 Setkání seniorů DKS / obec Jezernice

09.04.2019 Shirley Valentine – Simona Stašová KD Echo Lipník n. B.

11. - 12. 4. Setkání „Í-ček“ Jevíčko

12.04.2019 Velikonoční jarmark ZŠ a MŠ Týn n. B.

13.04.2019
"Pomazánkové Velikonoce

Soutěž v pomazánkách,
tvořivé dílny pro děti"

Klubovna spolků 
na OÚ

Veselíčko

14.04.2019 Lipenská skoba hala Lipník n. B.

15.04.2019 Výtvarná dílna - Velikonoce SVČ Lipník n. B.

18.04.2019 Vstup do hradu po celý den zdarma MuK Helfštýn

18.04.2019
"Kinokavárna:

Po čem muži touží"
KD Echo Lipník n. B.

20.04.2019 Turnaj stolní tenis DKS / TJ Sokol Jezernice

27. - 28. 4. (?) Rybářské závody Lukavec 2019
"Přehrada Lukavec

ČRS LnB"
Veselíčko

"27. 4. 2019,
11-23"

"Přerovské pivní slavnosti
Premier, Walda Gang, Turbo, Abraxas"

Výstaviště Přerov

27.04.2019 Stavění Máje TJ Sokol Týn n. B.
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30.04.2019 Pálení čarodějnic SRP ZŠ a MŠ Týn n. B.

30.04.2019 Pálení čarodějnic DKS Jezernice

KVĚTEN

02.05.2019 Dopravní soutěž – oblastní kolo SVČ Lipník n. B.

04.05.2019
"Author Šela MARATHON 2019
20. ročník závodu horských kol"

Šelasport Týn n. B.

05.05.2019
Author Šela CROSS RUN 2019 Dětský Author 

Šela Marathon
Šelasport Týn n. B.

06.05.2019
"A3V:

Keramika (p. Váhalová)"
Lipník n. B.

02.05.2019 Zájezd důchodci na Floria jaro, Kroměříž Klub důchodců Kroměříž

09.05.2019
"Kinokavárna:

Den na zázračné planetě"

10. 5., 16.00 Oslava Svátku matek DKS / ZŠ a MŠ Jezernice

10. - 11. 5.
"Dvořákův Lipník

7. ročník celostátní soutěže pro klavírní dua"
Pořádá ZUŠ A. 

Dvořáka
Lipník n. B.

16.05.2019 Divadlo Štěk a spol. - Koule KD Echo Lipník n. B.

18.05.2019 Vstup do hradu po celý den zdarma MuK Helfštýn

"17. 5.,
16-18"

"Jak jsme žili – hasili
Vernisáž výstavy: 100 let Československa"

Muzeum Záhoří Veselíčko

18.05.2019
Slavnostní schůze SDH Veselíčko – 105 let 

založení
KDT Tupec Veselíčko

19.05.2019

"Veselíčské hody 2019
Veselá rodinná pohádková vycházka

po naučné stezce (8.00)
– start a cíl v parku, soutěže pro děti

Vicinov – mše (11.00)
Den otevřených dveří hasiči (12.00)

Moravská veselka (13.00)
LH western (15.00)"

"Kaple sv. Jana 
Nepomuckého

Hasičské garáže
a zbrojnice,

Sokolská zahrada,
Zámecký park"

Veselíčko"

23.05.2019 Závěrečná Stonožka SVČ Lipník n. B.

25.05.2019
"Sportovní hry

mikroregionu Lipensko 
Fotbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis"

"DSO MRL,
TJ Sokol Jezernice / 

Sportovní areál"
Jezernice

25.05.2019
"Pochod veselíčskými lesy

31. ročník tradičního pochodu"
TJ Sokol Veselíčko

25.05.2019 Mamut Tour Bike Les Veselíčko

25. – 26. 5. Festival vojenské historie - Helfštýn SHŠ Adorea Helfštýn
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25.05.2019 Májová zábava – kácení máje TJ Sokol Týn n B.

31.05.2019

"Noc kostelů
Lipenské chrámy se zapojí do celostátní akce 

zpřístupněním prostor s bohatým doprovodným 
programem. TIC zpřístupní zvonici v době od 

21 do 22 hodin. Vyhlídkovou věž farního kostela 
zpřístupní OS Lípa od 22 do 24 hodin."

Římskokatolická 
farnost Lipník nad 

Bečvou
Lipník n. B.

ČERVEN

01.06.2019 Den dětí - měsíc myslivosti MS Podhradí Týn n. B.

02.06.2019

"Pohádkové město
Zábavný program pro děti i dospělé s pěti 

pohádkovými zastaveními
u významných turistických cílů"

Městská knihovna 
Lipník nad Bečvou

Lipník n. B.

03.06.2019
"A3V:

Dýchání venku (Šelle)"
KD Echo Lipník n. B.

"6. 6., 16.00
vernisáž

7. 6. – 21. 7."

"Iva Hüttnerová
– Olejomalby a grafi ky

Tvorba výtvarnice a autorky osobitých malíř-
ských děl, spisovatelky"

"Galerie Konírna,
Otevřeno:

út – pá 11.30–16 so 
+ ne 10–17"

Lipník n. B.

"14. 6.
Červen-září"

"Kov ve městě XV.
Výstava kovaných objektů a prací v historickém 

centru města."
Město LnB Lipník n. B.

07.06.2019 Portugalské odpoledne Konírna Lipník n. B.

7. - 9. 6.
"V zámku a podzámčí

- folklor ve městě"
Horní náměstí Přerov

15.06.2019
"Helfštýnské ateliéry

přehlídka profesí"
MKP Helfštýn

21. – 22. 6.

"Filmový festival
Pod nebesy

VII. ročník festivalu studentských fi lmů v Medi-
tační zahradě sv. Jakuba. Letní projekce pod 

širým nebem spojená
s divadlem a živou hudbou před setměním."

Pořádá Jonáš 
Vacek a Okrašlovací 

spolek Lípa
Lipník n. B.

"22. 6., 
14–18"

"Záhorské slavnosti
– folklor na vesnici, 22. ročník

Vystoupí: děti z mateřinky, PS Krákor /
CM P. Marečka + soubor Boršice (Slovácko) / FS 

Haná Přerov /
Maleníček (Lipník) / Šimon (Všechovice) /
Záhorská muzika + Mladá Haná / Čakanka 

(Slovensko)"

Zámecký park Veselíčko

22. 6., 15.00 Den dětí – Pohádkový les Sportovní areál Jezernice
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26.06.2019 Zájezd důchodců na Litovelsko KD Litovel

28.06.2019 Letní kino (pro děti) KD Echo Lipník n. B.

28.06.2019 Hurá, prázdniny! Sokolka Veselíčko

29.06.2019 Vítání prázdnin SDH Týn n. B.

ČERVENEC

5. – 7. 7. Helfštýnská pouť Studio bez kliky Helfštýn

červenec Přívesnický tábor KDR v KŠV a KSp Veselíčko

06.07.2019 Speciální výstava teriérů Zámecký park Veselíčko

12.07.2019 Červencová noc MS Podhradí Týn n. B.

12.07.2019 Letní kino (pro děti) KD Echo Lipník n. B.

19.- 21. 7.

"Svatojakubské hody
Třídenní bohatý multižánrový program pro 

všechny generace na náměstí
T. G. Masaryka a v KD Echo.

Divadlo pro děti, Pavlásek
Primáš, Lihus, Project F

Jumping Drums, Olga Lounová
Zpřístupnění věže kostela sv. Jakuba Okrašlova-

cím spolkem Lípa."

"SVČ
www.svclipnik.cz

"
Lipník n. B.

26. – 28. 6. Táboření s hasiči u Bečvy (SDH Jezernice

27.07.2019 Rockový Týn SDH Týn n. B.

27.07.2019 Hradní letní kino MKP Helfštýn

27.07.2019

"Festival mladého umění
a řemesel „Mezi stromy“

řezbáři, kováři, hrnčíři, řemeslníci, výtvarníci, 
šermíři, hudebníci na pohodové rodinné akci 
při prezentaci škol a řemeslníků na jarmarku 

v parku
… v jednání: Summer Trio Band, Tupá Šídla, 
Václav Podlesný + No Seas Perro, Ivan Hlas 

Trio, další"

Zámecký park Veselíčko

SRPEN

02.08.2019 Letní kino U KD Echo Lipník n. B.

3. 8 . – 10. 8. Letní tábor TJ Sokol

"8. 8., 16.00 
vernisáž

9. 8. – 29. 9."

"Pavel Roučka – Obrazy
Tvorba českého malíře, grafi ka, ilustrátora 

a scénografa
"

"Galerie Konírna,
Otevřeno:

út – pá 11.30–16 so 
+ ne 10–17"

Lipník n. B.

10.08.2019 Závody v disciplínách pro chladnokrevné koně Ranč Mustang Veselíčko
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16.08.2019 Letní kino U KD Echo Lipník n. B.

17.08.2019
"Pietní akt u Napoleonského památníku

Připomenutí roku 1809 s ukázkami dobové bitvy"
Zámecký kopec Veselíčko

18. – 23. 8.
"Kovářské fórum

31. ročník"
MKP Helfštýn

24.08.2019 Letní promítání v Rokli pod skalou Filmový klub Týn n. B.

23. – 25. 8. HEFAISTON
"Hrad Helfštýn

"
Helfštýn

24.08.2019 Obecní slavnosti Sportovní areál Jezernice

30.08.2019 Letní kino U KD Echo Lipník n. B.

31.08.2019 Rozloučení s prázdninami
"Sokolská zahrada,

SDH + Sokolka"
Veselíčko

prázdniny
Setkání Veselí a Veselíček – studijní cesta – Krá-

kor, Jarmilky, cimbálovka
Pavlov 

u Mohelnice

ZÁŘÍ

5. 9., 7.00
Studijní cesta DSO MR Lipensko do MAS Vrša-

tec (Slovensko)
DSO MRL region

08.09.2019 Vstup do hradu po celý den zdarma MuK Helfštýn

09.09.2019 A3V KD Echo Lipník n. B.

13.09.2019 Hodová zábava SDH Týn n. B.

14.09.2019 Fotbalové utkání Staří x Mladí TJ Sokol Týn n. B.

14.09.2019
"Dny evropského dědictví

Od 10 do 16 hodin otevřené památky včetně 
věže kostela sv. Jakuba"

Okrašlovací spolek 
Lípa

Lipník n. B.

14.09.2019 Komentované noční prohlídky hradu MKP Helfštýn

14.09.2019 Osecké hody Osek n. B.

21.09.2019
"Vinobraní 

cimbálovka + rocková kapela"
"Sokolská zahrada,
Sokolka/Kovárna"

Veselíčko

26.09.2019
"Kinokavárna

Zrodila se hvězda"
KD Echo Lipník n. B.

Září "Veselíčská drakiáda
5. ročník"

MŠV v Sokolce Veselíčko

Září Regionální nohejbalový turnaj TJ Sokol Veselíčko

29.09.2019 Závěr sezony Oldtimer clubu Helfštýn Helfštýn

29.09.2019 Vítání občánků DKS / obec Jezernice

Září/říjen
"Hubertova jízda

Z ranče, parkem, „lesem-nelesem“
na Skoky a zpět "

Ranč Mustang Veselíčko
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Září/říjen Spaní dětí v hasičárně SDH Veselíčko

ŘÍJEN

03.10.2019 Veletrh sociálních služeb KD Echo Lipník n. B.

05.10.2019 Zábavný večer Na Stojáka KD Tupec Veselíčko

06.10.2019
"Tupecké hody

– kolotoče, odpolední vystoupení"
Náves v Tupci Veselíčko

07.10.2019 A3V KD Echo Lipník n. B.

11. 10., 16-18
"Jak jsme žili – vařili

Vernisáž výstavy: 100 let Československa"
Muzeum Záhoří Veselíčko

13.10.2019 Moravský zemský pohár v SD lukostřelbě Lukostřelecký klub 
Mrlínek

Helfštýn

16. 10., 19.00 Koncert bratří Ebenů KD Echo Lipník n. B.

19.10.2019 MTB Jezernické viadukty
Sportovní areál / 

Šelasport, SDH, TJ 
Sokol, obec

Jezernice

"24. 10., 16.00
25. 10. – 5. 1."

Historická kola
Otevřeno: st - pá 

13–16 so+ne 11–16
Lipník n. B.

24.10.2019 Kinokavárna KD Echo

24.10.2019
"Jablíčkování

s posezením u cimbálovky"
ZŠ a MŠ Týn n. B.

26.10.2019
"Podzimní slavnost

Tradiční lampionový průvod vesnicí z Tupce 
k zámku na výstavu zahrádkářů"

Klub pro děti a rodi-
če, ČZS

Veselíčko

28.10.2019 Lampiónový průvod – u příležitosti vzniku ČSR Komise TnB Týn n. B.

28.10.2019 Výsadba stromů, Masarykova vatra
obec a Sportovní 

areál 
Jezernice

31.10.2019 Dýňování
DKS / KRPŠ a ZŠ 

a MŠ 
Jezernice

LISTOPAD

01.11.2019 Koncert Projekt F KD Echo Lipník n. B.

04.11.2019 A3V

08.11.2019 Setkání důchodců KD Tupec Veselíčko

9. 11. 20.00 Hodová zábava DKS / TJ Sokol Jezernice

14. 11., 19.00
"Koncert Karla Plíhala

Koncert k 30. výročí 17. listopadu 1989"
"

KD ECHO"
Lipník n. B.

15. 11., 20.00 Sousedská zábava DKS Jezernice

16.11.2019
"Svatomartinský košt

cimbálovka + rocková kapela"
KD Tupec Veselíčko
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17.11.2019
"Sametová třicítka

zábavný program, MIG 21 (v jednání)"
KD Tupec Veselíčko

17.11.2019
30. výročí sametové revoluce – divadelní 

představení
KD Echo Lipník n. B.

18.11.2019 Divadelní představení pro školy KD Echo Lipník n. B.

20.11.2019
"Kinokavárna:

Tenkrát"
KD Echo Lipník n. B.

29.11.2019 Rozsvěcení vánočního stromu SRP ZŠ a MŠ Týn n. B.

30.11.2019 Vánoční jarmark KDR / ObÚ Veselíčko

PROSINEC

1.12. 13:00 – 
17:00

Vánoční výstava DKS / ČČK Jezernice

01.12.2019

"Adventní svíce na náměstí /1
Přátelská setkání s krátkým programem

a rozsvícením svíčky na symbolickém adventním 
věnci kolem mariánského sloupu "

"Náměstí TGM,
SVČ"

Lipník n. B.

02.12.2019 A3V KD Echo Lipník n. B.

03.12.2019 Vánoční pohár SVČ Lipník n. B.

Mikulášská nadílka – venku TJ Sokol Veselíčko

05.12.2019 Mikuláš do domu Veselíčko

06.12.2019 Mikulášská zábava
"KD Tupec,
Záhoří z.s."

"Veselíčko
"

06.12.19 16:00 Mikulášská besídka s jarmarkem
DKS / KRPŠ, ZŠ 

a MŠ
Jezernice

07.12.2019 Divadlo pro děti KD Echo Lipník n. B.

08.12.2019 Adventní svíce na náměstí /2
"Náměstí TGM,

SVČ"
Lipník n. B.

11.12.2019
"Vánoční zpívání u zámku

a ohňostroj – Česko zpívá koledy"
U zámku

"Veselíčko

"

12.12.2019 Vánoční kinokavárna KD Echo Lipník n. B.

11.12., 18.00 Rozsvícení vánočního stromu, koledy před poštou / obec Jezernice

12.12.2019 Vánoční zvonkování - jarmark ZŠ a MŠ Týn n. B.

13.12.2019

"Vánoční jarmark
Tradiční vánoční jarmark. Stánkový prodej od 10 

hodin, program na pódiu
od 15 hodin, zvonice otevřená od 16 hodin, 

závěrečný ohňostroj v 18 hodin.
Věž kostela sv. Jakuba 16 - 17.45."

"Náměstí TGM,
SVČ + OSL"

Lipník n. B.
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14.12.2019
"Prosincová zabíjačka aneb

Slivovička z Veselíčka
Završení cyklu výstav Jak jsme žili … pili"

Hospoda Na 
Kovárně Veselíčko

asi 14.12. Vánoční volejbalový turnaj DKS / TJ Sokol Jezernice

15.12.2019 Adventní svíce na náměstí /3
"Náměstí TGM,

SVČ"
Lipník n. B.

19. 12., 19.00

"Adventní koncert
– Adam V. Michna

Tradiční hudební svátek pod patronátem starosty 
města Ing. Miloslava Přikryla.
Termín i interpret v jednání."

"KD ECHO,
SVČ"

Lipník n. B.

22.12.2019 Adventní svíce na náměstí /4
"Náměstí TGM,

SVČ"
Lipník n. B.

25. 12., 16.00
"Živý Betlém

Sváteční program s koledami a živými zvířaty na 
náměstí a v kostele sv. Jakuba."

Okrašlovací spolek 
Lípa

Lipník n. B.

27.12.2019 Zimní výšlap na Drahotuch Podhoří / TJ Sokol Jezernice

Upřesní se Vánoční koncert
kostel sv. Martina / 
obec a farní rada

Jezernice

28.12.2019
Rozloučení se starým rokem u Napoleonského 

památníku
NaPam

"Veselíčko
"

31.12.2019
"Silvestrovský výšlap,

lampióny štěstí
"

Hulínec / obec Jezernice

31.12.2019 Silvestr 2019 Komise TnB Týn n. B.

VESELÍČSKÉ NOVINKY - Zpracovali Tomáš Šulák a Eva Lehner-
tová. Třicáté čtvrté číslo vychází v březnu 2019. Své příspěvky do 
dalšího čísla můžete zaslat do 31. května 2019 elektronicky na adresu 
lehnertova.eva@gmail.com. Registrační číslo: MK ČR E 12652. Zlom 
a tisk: Eva Lehnertová, tel. 776 870 807.  Tiskové chyby vyhrazeny.


