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Pálení čarodějnic. I když to dlouho nevypadalo s počasím dobře, nakonec přálo a akce se poslední dubnový 
den před státním svátkem zúčastnilo mnoho dětí, rodičů, příbuzných… Pálením začíná každoročně program 
Veselíčkého léta.

Vážení občané a přátelé Veselíčka,

až budete číst tyto řádky, budou za námi 
obnovené Veselíčské hody, druhá akce letošního 
„Veselíčského léta 2019“. Po úspěšném zimním „Po-
chovávání basy“ a „Vodění medvěda“, bylo zajímavé 
také „Pálení čarodějnic“ – soutěží a her se zúčastnilo 
na sedmdesát přihlášených dětí, a dále jejich starší 
sourozenci, rodiče a příbuzní. Podobně - pro všechny 
generace - jsme koncipovali v sokolské zahradě 
i hodovou oslavu.

O aktivitách naší samosprávy jako je rekonstruk-
ce mateřské školy, veřejného osvětlení, bezdrátového 
rozhlasu, opravách cest či přípravách víceúčelového 

hřiště pod Sokolskou zahradou a stavu dalších 
projektů si můžete přečíst v samostatných článcích či 
přehledech.

Co nás čeká na kulturním poli letošní léto? Nej-
prve to byli v sobotu 25. května „Pochod veselíčskými 
lesy“ a ve stejný den „Sportovní hry mikroregionu 
Lipensko“ v Jezernici. Krom toho se konaly ve stejný 
den i volby do Evropského parlamentu. Ve dnech 
15. a 16. června jsme se vydali na „Setkání Veselí 
a Veselíček“ do Pavlova u Mohelnice.

Více na nadcházející straně.
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V sobotu 22. června se v zámeckém parku od 
14 do 18 hodin uskutečnil ve Veselíčku podruhé 
a celkově již 22. ročník folklorního festivalu „Záhorské 
slavnosti“. Vystoupilo několik tanečních i hudebních 
souborů: děti z místní mateřinky, pěvecký sbor Krá-
kor, cimbálovka lipenské ZUŠ, lipenský Maleníček, 
Folklorní soubor Haná Přerov, Šimon (Všechovice), 
Záhorská muzika (Olomouc) a Čakanka (Slovensko), 
které už na Veselíčku vystupovala před třemi lety. 
Zatímco předloni byl hostem valašský soubor, letos 
to byla cimbálová muzika P. Marečka a tanečníci ze 
slováckých Boršic.

„Hurá, prázdniny!“ je název akce, která se 
odehrála v pátek 28. června v Sokolce. V sobotu            
6. července zaplní již potřetí zámecký park „Speciální 
výstava teriérů“. Klub pro děti a rodiče pořádá druhý 
červencový týden Přívesnický tábor.

V sobotu 27. července, to bude zcela nová 
akce „Festival mladého umění a řemesel Mezi 
stromy“. Do zámeckého parku přijedou na pohodový 
venkovský jarmark řemeslníci, trhovci a umělci pod 
vedením Romana Prokeše, chybět nebude kávovar, 
ražba mincí či parní stroj. Ukázky středověkého boje 
a dobového táboření předvede 
Družina z Bukovíka. Petr Vyňu-
chal a Václav Podlesný zajistí 
hudební doprovod akcí – zahraje 
Summer Trio Band nebo Skupina 
Karla Jačka. Na závěr pak vy-
stoupí v předvečer poprocková 
skupina JAMARON a po setmění 
pomp-metaloví ANACREON.

10. srpna pořádá Ranč 
Mustang Veselíčko Závody 
v disciplínách pro chladnokrevné 
koně, ofi ciální kvalifi kační závody 
na MČR. Týden nato 17. srpna 
se uskuteční vzpomínkový pietní akt u Napoleonské-
ho památníku (1809) s ukázkami dobových zbraní. 
Tradiční „Rozloučení s prázdninami“ poté připadá na 
sobotu 31. srpna. Veselíčské léto zakončí 21. září 
Vinobraní v Sokolce. Poté už jsou na řadě akce pod-
zimní. Je také pravděpodobné, že vlastní akce ještě 
v době prázdnin ve „volných“ termínech uspořádá 
Občerstvení Sokolka.

Tipy na akce v okolí:

Kromě akcí v naší obci chci upozornit i na 
zajímavé události v okolí: 7. - 9. června je to folklorní 
festival „V zámku a podzámčí“ v Přerově, 8. června 
akce „Jsme z jedné planety“ ve Velké Bystřici, 21. 
- 22. června fi lmový festival „Pod nebesy“ v Lipníku 
nad Bečvou, 5. - 7. července Helfštýnská pouť a 23. - 
25. srpna Hefaiston.

Region, kraj, stát, Evropa… prosazování, obrana, 
výměna zkušeností a nápadů

O hlavních aktivitách starosty a rozhodnutích 
zastupitelstva si můžete přečíst v samostatných 
příspěvcích, nicméně chtěl bych na závěr tohoto 
úvodníku napsat také o aktivitách nadmístního 
charakteru. Krajský výbor Sdružení místních sa-
mospráv se schází každý měsíc v prostorách SZIF 
v Olomouci, a to většinou v pátek a před pondělním 
jednáním krajského zastupitelstva (25. 2., 29. 4., 24. 
6.). S kolegy starosty diskutujeme o projednávaných 
dokumentech a našich postojích a návrzích.

Na krajském sněmu MAS Olomouckého kraje 20. 
února v Mohelnici jsem se vzdal pozice místopředse-

dy (po dvanácti letech). Novým 
členem rady je manažer MAS 
Moravská brána Marek Zábran-
ský a krajským předsedou Ond-
řej Večeř (MAS Šternbersko). Na 
valné hromadě krajského Spolku 
pro obnovu venkova 26. února 
v Tištíně na Prostějovsku jsem již 
nekandidoval do předsednictva, 
kde jsem působil téměř deset 
let. A do třetice jsem se vzdal po 
valné hromadě DSO Moravská 
brána 14. března v Soběchlebích 
i funkce místopředsedy DSO MB 

a také předsedy DSO MR Lipensko.

SMS uspořádalo v rámci projektu „Škola 
místních samospráv“ 7. - 8. března v Polkovicích 
na Kojetínsku dvoudenní seminář pro nové starosty 
a pracovníky obcí. 28. - 29. března jsem se zúčastnil 
konference „Odpad zdrojem“, kterou v Choťovicích 
u Kolína pořádal Institut cirkulární ekonomiky. Zazněl 
zde i dobrý námět na vytvoření „cirkulární radnice“.

8. dubna v pražském Senátu Rada SMS ČR 
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mj. vybírala novou výkonnou ředitelku - stane se 
jí Jana Přecechtělová, neuvolněná starostka obce 
Srbce na Prostějovsku, která působí jako krajská 
manažerka STAN. Na konferenci MAS Olomouckého 
a Pardubického kraje 11. - 12. března v Jevíčku 
jsem mj. přednášel na téma „Inovace a SMART 
Villages v budoucích projektech MAS“. (viz obrázek) 
Na tři dny 15. - 17. dubna jsem se vydal se starosty 
z celé země do Štrasburku na prohlídku Evropského 
parlamentu a Rady Evropy. V pondělí 6. května se 
v komunitní škole uskutečnilo jednání starostů obcí 
se stavebním úřadem z celého kraje k návrhu reko-
difi kace stavebního práva. Akci vedl předseda SMS 
ČR a europoslanec Stanislav Polčák. Starostové či 
tajemníci městských úřadů návrh MMR jednoznačně 
odmítají a k celé věci byla možnost do konce června 
podepsat petici.

Byl jsem požádán o prezentaci „Jakými nástroji 
může rodinná politika pomoci zabránit vylidňování 
obcí?“ na Forum Rodina 14.- 15. května v Brně, 
stejně tak o prezentaci „Veřejná správa a spolupráce 
venkovských obcí - s městy, bez měst?“ na konferen-
ci Moderní veřejná správa 16. – 17. května v Olo-
mouci. Každoročně se účastním LEADERFESTu, 
tentokrát je 22. - 24. května v Žatci včetně jednání 
pracovní skupiny „Chytrý venkov“ mj. k vysokorych-
lostnímu internetu na vesnicích. 5. - 6. června veletrh 
URBIS SMART CITY FAIR v Brně.

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 telefonic-
ky domluvit. Pracovníci obce mohou být na školeních 
či jednáních.

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

Místostarostka: Pavla Kolková
Zastupitelé: Jiří Lorenc, Věra Pechová, Zuzana 
Hradilová, Alžběta Panáková, Monika Štenglová, 
Jiří Lehnert, Lucie Pazderová

Kontakty na starostu, místostarostku a jednotlivé 
zastupitele najdete na webu obce www.obec-vese-
licko.cz.
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Schválená usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Veselíčko

2/2019; 6. 2.
� výsledky programu podpory spolků ve výši 96.500 
Kč
� podporu aktivit komisí obce ve výši 117.000 Kč 
s tím, že na řadu aktivit byla podána žádost o dotaci 
na PSO-PRA Ok 2019 "Venkov jedna rodina: Zdravá 
obec v pohybu"
� úhradu faktury na nákup nových dresů pro FC 
Veslo ve výši 20.000 Kč pro účast na Sportovních 
hrách mikroregionu Lipensko 2019-2022
� úhradu za materiál na akce Stavění Máje a Kácení 
Máje ve výši 4.000 Kč
� úhradu nákladů (5.000 Kč) Obci Radvanice spoje-
ných s pořádáním jógy na Obecním úřadě v Radva-
nicích jako podporu sportování žen z Veselíčka, 
které tam jezdí cvičit
� příjetí dotace z programu MPO EFEKT a vyhlášení 
výběrového řízení na realizaci akce
� výběrovou komisi ve složení Šulák, Lorenc, Kolko-
vá - s možností přizvání dalších přísedících
� vyvěšování Vlajky pro Tibet jako symbolu odporu 
proti okupaci země čínským komunismem  (viz foto)

� rozpočtové opatření 2/2019
� bere na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor 
p. Blanky Coufalové
� vytvoření oznámení o možnosti pronajmutí místnos-
ti po kadeřnictví

3/2019; 6. 3. (poprvé přímý přenos jednání)
� nového člena výběrové komise Z. Hradilovou 
z důvodu omluvy ze strany schváleného člena J. 
Lorence (ZOV 2/2019/8b) na vyhlášené výběrové 
řízení "Veřejné osvětlení"
� podání projektové žádosti na rekonstrukci bytového 
domu č. p. 7 dle již zpracované projektové dokumen-
tace do nově vyhlášeného programu ministerstva 
fi nancí Podpora výstavby, obnovy a provozování 
komunální infrastruktury (VPS-223-000)
� směnu pozemků mezi Obcí Veselíčko - získá poze-
mek p. č. 1140 a části pozemku 1138 označené jako 
1138/5 a 1138/6 ( o ploše 16.552 m2) a Statutárním 
městem Přerov - získá pozemek p. č. 1355 (16.552 
m2), a to dle vyhlášeného záměru směny, který 
schválilo ZOV v usnesení č. 1/2019/4.3 a Rada 
města Přerova v usnesení č. 286/10/7/2019
� revokuje usnesení ZOV č. 7/2016/4B a č. 
5/2018/4.2 vzhledem k tomu, že platí aktuální usne-
sení 1/2019/4.3 a 3/2019/4.1
� změnu hranic mezi Veselíčkem a Osekem nad 
Bečvou, vyvolanou komplexními pozemkovými úpra-
vami, a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu 
a předat ji Obci Osek nad Bečvou
� plán společných zařízení Komplexní pozemkové 
úpravy Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
� záměr založení obecní společnosti "Služby obce 
Veselíčko" a pověřuje starostu obce dojednat s práv-
níkem varianty založení akciové společnosti, nebo 
společnosti s ručením omezeným, případně další 
právní formy a předložit výstupy na příštím jednání 
zastupitelstva včetně harmonogramu registrace této 
obchodní společnosti a tabulek na porovnání
� záměr vytvoření víceúčelového sportovního hřiště 
pod sokolskou zahradou ve spolupráci s TJ Sokol 
Veselíčko, která vlastní část pozemků, a pověřuje 
starostu obce zadat - v případě schválení převedení 
pozemků na VH TJ Sokol dne 16. 3. 2019 - pro-
jektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na 
realizaci sportoviště
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� aktualizaci obecně závazné vyhlášky o nočním 
klidu dle přílohy
� rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy, které 
se týká posílení rozpočtu na realizaci rekonstrukce 
veřejného osvětlení a rekonstrukci mateřské školy
� změnu stanov DSO Moravská brána, která se týká 
přistoupení dalších 4 obcí - Kladníky, Oldřichov, 
Šišma, Výkleky
� zřízení komisí obce FC Veslo a Nohejbalový klub 
Veselíčko a jejich předsedy Ladislava Patrmana 
a Tomáše Vašicu
� dar 1.000 Kč na babybox umístěný v nemocnici 
v Přerově
� bere na vědomí informace zástupců pozemkového 
úřadu ke komplexním pozemkovým úpravám v Tupci
� bere na vědomí informace k projektu PiIotní ověření 
sociálního bydlení (POSOB)
� bere na vědomí informace o přípravě realizace pro-
jektu Energetické úspory Mateřské školy Veselíčko

� bere na vědomí informace místostarostky obce 
a ředitelky mateřské školy ze společného jednání 
ObV a MŠV

4/2019; 3. 4.
� Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 
mezi dvěma provozovateli provozně souvisejících 
kanalizací s obcí Osek nad Bečvou

� vyjádření TJ Sokol Veselíčko ze dne 31. 3. 2019 
k záměru Obce Veselíčko - výstavby víceúčelového 
hřiště na pozemcích T.J. Sokol a pověřuje starostu 
obce a p. Janu Sovovou dojednat podmínky darova-
cí smlouvy

� koupi pozemku p. č. 1687 v k. ú Veselíčko u LnB 
(sportoviště a rekreační plocha) za 102.810 Kč
� vyhlášení výběrového řízení na realizaci kanalizace 
Tupec

� výběrovou komisi ve složení Šulák, Kolková, Lo-
renc, Lehnert, Podlesný, Švaček, Suchánek

� podání žádosti o dotaci na kofi nancování výstavby 
kanalizace Tupec do programu Olomouckého kraje 
8.1 - výstavba kanalizací, a to v případě získání 
dotace z ministerstva zemědělství

� rozšíření počtu pracovníků obce o 3 osoby na rok 
2019

� zapojení obce do soutěže Vesnice roku 2019 a do 

soutěže Strom roku 2019 a pověřuje starostu obce 
podáním přihlášek 

� zastavení aktivit k projektu Energetické úspory 
mateřské školy na žádost ředitelky MŠ Mgr. Lucie 
Pazderové

� dar 1.000 Kč pro Linku bezpečí, z. s.

� vyhlášení 2. kola výzvy spolkům, které chtějí žádat 
o dotaci od Obce Veselíčko

� bere na vědomí návrh k zakoupení automobilu, kte-
rý by měl být pořízen Obcí Veselíčko a dále veden 
v režii Mateřské školy Veselíčko. Návrh bude dále 
projednán na příštím ZOV 2. 5. 2019 s předložením 
rozvahy o nákladech na automobil a jeho využití, 
kterou dodá ředitelka MŠV.

5/2019; 24. 4.
� Zastupitelstvo obce Veselíčko schvaluje revokaci 
usnesení ZOV 4/2019/10.1 ze dne 3. 4. 2019.

6/2019; 2. 5.
� vyhlášení záměru prodat část pozemku p. č. 55 v k. 
ú. Tupec

� vyhlášení záměru prodat část pozemku p. č. PK 
482 v k. ú. Veselíčko u LnB

� bere na vědomí žádost p. Jany Haluskové a Lenky 
Kubíčkové a pověřuje starostu obce zaslat dopis 
všem majitelům pozemků a domů v okolí obecní 
cesty v areálu bývalého hospodářského dvora, aby 
byl zajištěn bezproblémový průjezd

� schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Lipník 
nad Bečvou na projednávání přestupků orgány 
města Lipník nad Bečvou namísto orgánů Obce Ve-
selíčko a pověřuje starostu obce projednat, uzavřít 
a podepsat tuto smlouvu

� bere na vědomí informaci o pachtovní smlouvě 
mezi Obcí Veselíčko a Podzámčí zemědělská a.s. 
a pověřuje starostu obce projednat se zástupci 
společnosti RenoFarmy majetkoprávní vztahy mezi 
oběma subjekty

� výsledky výběrového řízení na rekonstrukci veřej-
ného osvětlení a pověřuje starostu obce podepsat 
smlouvu s vítěznou fi rmou Sunritek (viz mapa na 
straně 9)

� spolufi nancování projektu "Mobilní pódium pro 
moravské Lipensko", jehož žadatelem je DSO MR 
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Lipensko a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu 
mezi ObV a DSO MRL o realizaci a fi nancová-
ní akce (Jednorázový pronájem pódia stojí cca 
25-30.000 Kč. Do dvou let při 2-3 akcích ročně se 
investice vrátí. Projekt získal dotaci 100.000 Kč. 
Odhad celkové ceny 250.000 Kč.)

� přijetí dotace na realizaci projektu "Protipovodňová 
opatření obce Veselíčko" (nový bezdrátový rozhlas 
v celé obci) a pověřuje starostu obce vyhlásit výbě-
rové řízení na realizaci této akce. (Celkové náklady 
2.187.358 Kč (dotace 1.531.150 / vlastní 656.207) 
(viz nákres na následující straně)

� výběrovou komisi ve složení Šulák, Kolková, 
Lorenc, Lehnert

� přijetí dotace na realizaci projektů "Veselíčské léto 
2019" (20.000 Kč) a "Záhorská kronika 2" (10.000 
Kč) a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu 
s Olomouckým krajem a řešit veškeré další kroky 
související s dotací

� přijetí dotace na realizaci projektu podpory vybave-
ní (dýchače) jednotky SDH (80.000 Kč) a pověřuje 
starostu obce podepsat smlouvu s Olomouckým kra-
jem a řešit veškeré další kroky související s dotací

� přijetí dotace na realizaci projektu "Venkov jedna 

rodina - Zdravá obec v pohybu" (31.500 Kč) a po-
věřuje starostu obce podepsat smlouvu s Olomouc-
kým krajem a řešit veškeré další kroky související 
s dotací

� podání projektu "Sametová třicítka" (Veselíčko je IN 
i na podzim) do 2. kola PPK OK 2019

� bere na vědomí informace z jednání fi nančního 
výboru dne 24. 4. 2019

� účetní závěrku Obce Veselíčko včetně výsledku 
hospodaření obce za účetní období 2018 sestave-
nou ke dni 31. 12. 2018

� závěrečný účet Obce Veselíčko za rok 2018 a vyja-
dřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad

� bere na vědomí rozpočtové opatření 5/2019 dle 
přílohy

� dar pro společnost Jsme tady ve výši 5.000 Kč
� dar manželům Krejčiříkovým na základě veřejné 
sbírky Obce Buk ve výši 5.000 Kč
� příspěvek SDH Veselíčko na akci Oslavy 105 let 
SDH ve výši 5.000 Kč v rámci 2. kola programu 
podpory spolků
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Ekologický den. V sobotu 23. března byl velký úklidový den. Obec zajistila kontejnery na velkoobjemový a ne-
bezpečný odpad. SDH Veselíčko zase projížděl obcí s traktorem a vlečkami pro sběr železa a papíru. Obec se 
v předstihu zapojila do akce Ukliďme Česko – Ukliďme svět.

Knihovna v novém. Nový nábytek a vybavení získala místní knihovna. Stalo se tak i díky podpoře projektu 
„Veslo je IN“ – pořízení zázemí pro venkovní kulturní akce a modernizaci knihovny“ podpořeného z poloviny 
z Programu investičních projektů v oblasti kultury Olomouckého kraje.
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Rekonstrukce dvou cest. Při přípravě projektu na rekonstrukci místních komunikací od tří rybníků na Svrčov 
a od garáží k Napoleonskému památníku jsme pečlivě mapovali jednotlivé úseky. Poškození je místy opravdu 
tragické. Celkově by projekt stál dle projektové dokumentace před výběrovým řízením 2.965.942 Kč při spolufi -
nancování 889.783 Kč. Nicméně převis poptávky v programu PORV MMR je obrovský a šance poměrně malá. 
Chybou bylo, že MMR umožnilo projekty až do výše dotace tři miliony. Kdyby zůstala podpora jednoho milionu 
dotace, obce by vybraly jen jeden úsek a dostalo by se na více žadatelů.

→
Nové osvětlení a rozhlas. Obec uspěla s projektem 
„Nové světlo pro Veselíčko“ na rekonstrukci veřej-
ného osvětlení v celé obci. Získá dotaci z programu 
ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT. Celkové 
náklady akce jsou 2.133.455 Kč. Akci zajistí fi rma 
Sunritek. Obec rovněž získá dotaci na vytvoření 
bezdrátového rozhlasu v celé obci díky projektu 
„Protipovodňová opatření v obci Veselíčko“ z OPŽP. 
Celkové plánované náklady před výběrovým řízením 
jsou 2.187.358 Kč, z toho dotace 70%. (Na snímku je 
sloup s veřejným osvětlením i rozhlasem u tzv. nové 
cesty na Zámecký kopec. Pravý břeh lesa až k bý-
valému lesnímu hřišti by měla získat obec do svého 
vlastnictví směnou se Statutárním městem Přerov.)
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Směna pozemků a rozhledna. Ve fi nální fázi je příprava směny pozemků mezi Veselíčkem a Přerovem. Na 
mapě je lokalita jihovýchodního úpatí Zámeckého kopce, kterou obec získá směnou za lesní cestu ze Svrčova 
do Staměřic.
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Projekt Zdroj Poznámka/dotace

Mobilní pódium pro moravské 
Lipensko (ž: DSO MRL)

PIPOK OK 100.000

Veselíčské léto 2019 PPK OK 20.000

Záhorská kronika 2 PPK OK 10.000

Vybavení jednotky SDH (dýchače) PJSDH OK 80.000

Venkov jedna rodina - Zdravá 
obec v pohybu

PSO-PRA 31.500

Bezpečná cesta do Veselí – re-
konstrukce chodníku a žlabů POV OK nepodpořeno, dotace 3x za sebou

Veselíčská lesní stezka (VeLeS) PPŽP OK Podání

Sametová třicítka (Veselíčko je IN 
i na podzim)

PPK OK, 2. kolo Podání

Kanalizace Tupec (kofi nancování 
případné dotace z MZe)

PRVaK OK Příprava

Kanalizace Tupec (25 mil. před 
VŘ)

MZe Podáno

Nájemní bydlení v bytovém domě 
BD7 (8,5 mil. Před VŘ)

MF Podáno

Progresivní třídění odpadů 
v obcích Veselíčko a Jezernice 

(PROTO) – barevné ŽM popelnice 
do domácností

OPŽP Podáno

Sekačka pro růžovou zahradu CLLD/PRV Podáno

Tři prstence od dálnice a ovocná 
stezka (3PoD-OS)

CLLD/OPŽP Příprava podání

REMKO – rekonstrukce cest na 
Svrčov a k NaPam

PORV MMR A/ Podáno, výsledky v ½ června

Maximum bezpečí u minimarketu PORV MMR C/

Fitstezka a dětská hřiště PORV MMR H/

100pro Lipensko PORV MMR K/

Podané projekty v roce 2019 a jejich stav
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V komunitní škole přednášeli odborníci na Univerzitě venkova,
dále v Záhorské kronice a Rodinné akademii

Tři vzdělávací cykly nabídla na přelomu zimy 
a jara Komunitní škola Veselíčko. Jednak to byl již 
potřetí cyklus přednášek pro veřejnost UNIVERZI-
TA VENKOVA (UNIVEN), dále vzdělávací projekt 
ZÁHORSKÁ KRONIKA (ZAKRO) a do třetice nový 
cyklus RODINNÁ AKADEMIE.

Na Univerzitě venkova letos přednášeli politolo-
gové Jakub Lysek (Obecní volby v infomapách), Pa-
vel Šaradín (Proč je ohrožena liberální demokracie?), 
sociolog Martin Fafejta (MeToo. Začíná, nebo končí 
feministická revoluce?), dále politoložka Lucie Tungul 
(Turecko – země (ne)známá), kastelán hradu Helfštý-
na Jan Lauro pohovořil o jeho současné rekonstrukci 
a Gabriela Gazdíková ze společnosti Most pro Tibet 
vyprávěla o současném životě Tibeťanů v exilu.

Vzdělávací projekt Záhorská kronika (realizáto-
rem je Středomoravská agentura rozvoje venkova, 
o.p.s.) měl dvakrát na pořadu téma „Jak správně 
psát texty a články – stylistika a gramatika“, kterého 
se zhostila novinářka Marie Šuláková. Fotograf Libor 

Teichmann dvakrát přednášel na téma „Jak správně 
fotografovat“. „Probuďte své pravé já“ aneb rozvoj 
osobnosti, komunikace v týmu, prezentační doved-
nosti – to bylo téma Sylvie Samsonové, osobnostní 
trenérky z Brna (https://sylviesamsonova.cz/). Bára 
Dvořáková z Brna (https://baradvorakova.wixsite.
com/omne) měla prezentaci „Interpretace kulturního 
dědictví a cestovního ruchu“, historička z Prostějova 
Michaela Kokojanová přednášela o „Záhorské kroni-
ce v historii“, PR specialistka Eva Fruhwirtová z Tře-
bíče (http://evafruhwirtova.cz/) přednášela o mediální 
gramotnosti a využívání sociálních sítí a Michaela 
Škrobánková a Radka Šuláková prezentovaly „Regio-
nální partnerství - spolupráce obcí a škol v Moravské 
bráně a na Hranicku“.

Rovněž třetí přednáškový cyklus byl a ještě bude 
zajímavý. Rodinná akademie propojená s projektem 
obce „Pilotní ověření sociálního bydlení ve venkov-
ské obci Veselíčko“ (POSOB) je popsán v samostat-
ném článku.

TSu
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Pochovávání basy a Vodění medvěda
Spolek přátel tradic Záhoří obnovil ve spolupráci 

s hospodou Na kovárně a místními aktéry „pocho-
vávání basy“. Uskutečnilo se v sobotu 2. března 
v Kulturním domě v Tupci, v den jiné tradiční akce 

„Vodění medvěda“, během které navíc došlo k výji-
mečné události - žádosti o ruku. Františku Palekovi 
a Anetě Hučínové (kostým pavouka a čarodějnice) 
blahopřejeme k zasnoubení!
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Pálení čarodějnic. Poslední dubnový den před „prvním májem“ patří v obci tradičně Pálení čarodějnic. To se 
odehrálo v Sokolské zahradě letos již poosmé, i když se kvůli pozorování počasí do poslední chvíle nevědělo, 
zda se uskuteční. Počasí však nakonec přálo a děti i jejich rodiče se dobře bavili u soutěží i závěrečného 
táboráků a opékání.
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Obecní knihovna
V loňském roce uspořádala knihovna obce Vese-

líčko několik akcí. V měsíci březnu šlo o Velikonoční 
dílničky, v rámci "Březen – měsíc čtenářů" proběhla 
beseda v místní mateřské škole a v říjnu k Týdnu 
knihoven opět beseda s dramatizací pohádky 
v mateřské škole. V říjnu nechyběly výtvarné dílničky, 
tentokrát tematicky zaměřené na výrobu vánočních 
ozdob. V závěru roku se knihovna kvůli plánované 
rekonstrukci uzavřela, po opravách a modernizaci 
mohli první čtenáři nové prostory vidět začátkem 
letošního roku. Od ledna jsme také rozšířili služby 
knihovny o nabídku půjčování dětských společen-
ských her.

Lea Zedková, knihovnice

Mateřská škola
Mateřská škola Veselíčko má vlastní webové 

stránky (www.msveselicko.cz), kde pravidelně zveřej-
ňuje informace o dění ve škole. Aktivní má mateřská 
škola také facebookový profi l: MŠ Veselíčko. V rámci 
školky funguje i školní jídelna (ŠJ). Stravu zajišťuje 
nejen pro děti z veselíčské školky, ale také pro děti 
ze ZŠ a MŠ v Prosenicích a také pro cizí strávníky. 
Chtěli bychom touto cestou nabídnout veřejnosti 
možnost odebírat obědy do jídlonosičů, v případě 
zájmu včetně dovozu jídla domů. Pravidelnými stráv-
níky nejsou jen senioři, ale i maminky na mateřské 
dovolené a jednotlivci, kterým se odběr stravy hodí 
přechodně.

Lucie Pazderová, ředitelka

Veselíčko obnovuje svatojánské hody
Veselíčko obnovuje po více než třech desítkách 

let hody, které jsou tradicí v mnoha vesnicích. Tříden-
ní květnové veselí je spojeno nejen s připomínkou na 
sv. Jana Nepomuckého, ale také s oslavou 105 let 
založení Sboru dobrovolných hasičů.

„Protože Veselíčko nemá kostel, hodová tradice 
se udržovala pouze v místní části Tupec, a to na pod-
zim na Františka,“ řekl starosta obce Tomáš Šulák. 
Uvedl, že ve vsi je zato zámecká kaple sv. Františka 
Paulánského, která však byla dlouhá léta uzavřená, 
a veřejnost se do ní může podívat na ojedinělých 
výstavách až posledních pár let. „Máme ještě čtyři 
malé kapličky v různých částech obce – sv. Jana na 
Vicinově, sv. Františka Serafi nského v Tupci, Panny 
Marie na Zámeckém kopci a Panny Marie Lurdské 
v lese nad Lukavcem,“ dodal.

Hlavní akce Veselíčských hodů se uskutečnila 
19. května - mše svatá u kapličky sv. Jana Nepomuc-
kého v osadě Vicinov. 

Nové přilby pro starou gardu hasičů
Hody ovšem začaly již v pátek 17. května verni-

sáží výstavy „Jak jsme žili – hasili“, kterou připravilo 
místní Muzeum Záhoří. „V expozici si návštěvníci 
mohli prohlédnout fotografi e z historie a současnosti 
místních hasičů, ale také uniformy a přilby zapůjčené 
nadšeným sběratelem panem Kolčavou. Dětské repli-

ky uniforem ušila místní švadlena paní Šimečková,“ 
uvedla kurátorka Muzea Stanislava Čočková. Dodala, 
že výstava je otevřena v květnu a červnu vždy v pá-
tek a v sobotu od 16 do 18 hodin.

Starosta obce poté předal u nedaleké hasičské 
zbrojnice nové přilby s obecním znakem staré gardě 
hasičů, kteří vystupují se starou koňskou stříkačkou 
na různých akcích. Sbor dobrovolných hasičů dal 
nahlédnout veřejnosti do zbrojnice, klubovny i garáží 
– lidé zde mohli mimo jiné vidět nejnovější cisternové 
automobilové stříkačky Man a Tatra.

V sobotu 18. května veselí pokračovalo od 15 
hodin slavnostní schůzí v Kulturním domě v Tupci 
k příležitosti oslav 105 let založení SDH v roce 1914. 
Večer od 20 hodin pořádalo v sokolské zahradě 
Občerstvení Sokolka hodovou taneční zábavu alias 
Retro Rock@Disco Párty.

Veselíčské hody jsou po Pálení čarodějnic dru-
hou obecní akcí Veselíčského léta 2019. Například 
25. května se uskutečnil tradiční „Pochod veselíčský-
mi lesy“, 22. června to byl podruhé folklorní festival 
„Záhorské slavnosti“ v zámeckém parku, 28. června 
„Hurá, prázdniny“ v Sokolce, 27. července „Festival 
mladého umění a řemesel Mezi stromy“ také v parku 
a 17. srpna pietní akt u napoleonského památníku 
s ukázkami dobové bitvy.

TSu
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Obce Moravské brány žádají 50 milionů korun z národního Programu 
obnovy a rozvoje venkova

Obce Moravské brány žádají bezmála 50 milionů 
korun z národního dotačního fondu ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR) Program obnovy a rozvoje 
venkova (PORV). MMR sice rozpřáhlo štědrou náruč 
nových dotačních programů, uvolnilo na ně však 
pouze necelé 1,45 miliardy korun, a tak bylo všem 
žadatelům jasné, že to bude málo. A toto očekávání 
se potvrdilo. V celé zemi se sešlo více než 4 tisíce 
žádostí za bezmála 8 miliard korun.

V regionu DSO/MAS Moravská brána podalo 
30 žádostí 20 obcí z celkových 32 v regionu. K tomu 
ještě dva projekty připravily mikroregiony. Obec Ve-
selíčko například žádá na opravu místních komunika-
cí k napoleonskému památníku a z chatové osady na 

Svrčov, na obnovu prostranství u minimarketu a na 
vybudování dvou nových dětských hřišť a fi tstez-
ky (celkem 3,77 milionu). Nejvyšší požadovanou 
dotaci chtějí obce Osek nad Bečvou na rekonstrukci 
sokolovny (10 milionů) a Radslavice na vybudování 
pohybové učebny v základní škole (5,94 milionu). 
Naopak nejméně žádá obec Výkleky na hrací prvky 
(119 tisíc). Nejlepším názvem projektu je „100pro 
Lipensko“.

Celkem žádáno na MMR: 7.852.840.024 Kč
Podané žádosti MB celkem: 79.291.855 Kč
Žádáno MB: 48.477.812 Kč

TSu

Mobilní rozhlas
Obec Veselíčko zavedla v roce 2018 službu 

Mobilní rozhlas, díky které se mohou občané dostat 
k informacím hlášeným v místním rozhlasu.

Registraci můžete provést ZDARMA přes web 
obec-veselicko.mobilnirozhlas.cz, nebo registračním 
letákem (viz následující strana), který odevzdáte na 
obecním úřadě. Máte možnost zvolit si, jaké informa-
ce vás zajímají, díky volbě z jednotlivých skupin:
1. Krizové informace
2. Informace z úřadu
3. Prodej v obci
4. Chataři
5. Obecní akce
6. Rodiny s dětmi
7. Dobrovolníci
8. Pejskaři
9. Senioři
10. Cvičení a sporty

Informace prostřednictvím mobilního rozhlasu 
můžete získávat třemi způsoby, popřípadě jejich kom-
binací. Jsou to:

� e-mail,
� aplikace v chytrém telefonu,
� SMS zprávy.

Při doručování e-mailem se může stát, že 
některé zprávy končí ve složce "hromadné" nebo 
"spam". Tento problém vyřešíte, pokud z uvedených 
složek zprávy přesunete do složky "doručené", poté 
by už měly být zprávy automaticky doručovány do 
této složky.

Při využití chytré mobilní aplikace obdržíte vždy 
krátkou zprávu, která obsahuje nejdůležitější informa-
ci z hlášení místního rozhlasu.

Doručování formou SMS zpráv je vhodné pro ty, 
kteří nemají chytrý telefon nebo přístup k internetu. 
Stejně jako u mobilní aplikace obdržíte krátkou zprá-
vu s nejdůležitější informací z hlášení rozhlasu.

V případě dotazů se obraťte na Gabrielu Podles-
nou, a to buď osobně na obecním úřadě, nebo 
telefonicky na čísle 581 793 255.
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Setkání sociálních pracovníků ve Veselíčku
V úterý 9. dubna 2019 u příležitosti Světového 

dne sociální práce se uskutečnilo na OÚ ve Veselíčku 
Setkání sociálních pracovníků. Připutovaly sociální 
pracovnice služeb a úřadů spolupracujících s obcí 
Veselíčko. Záštitu nad setkáním převzal starosta 
Veselíčka Tomáš Šulák. Sociální pracovníci jsou oce-
ňováni cenou MPSV Gracias, cenou pro zúčastněné 
byla přítomnost a slova paní senátorky Jitky Seitlové.

Pozvání přijali i zástupci MPSV. V progra-
mu zazněly příspěvky týkající se aktualit MPSV 
(Ministerstva práce a sociálních věci), Systémové 
podpory profesionálního výkonu sociální práce, 
aktualit projektu podpory sociální práce na obcích, 
proč budujeme ve Veselíčku sociální bydlení, Pilotní 
ověření implementace sociálního bydlení na lokální 
úrovni obce Veselíčko. Sociální pracovníci měli mož-
nost prezentovat své služby, možnosti spolupráce 
a v aktivní diskuzi navázat osobní vztahy. Z eva-
luačních dotazníků připravené akce je možné vyčíst 
poděkování sociálních pracovníků za smysluplnou 
akci, přínosný den a nadšení z možnosti setkat se. 
Další pracovní setkání sociálních pracovníků plánu-
jeme na říjen.

Dluhy z různých pohledů
Takový měla název únorová beseda            

s Mgr. Martinou Krejčířovou, vedoucí Občanské po-
radny a poradny pro dlužníky Oblastní charity Přerov. 
Přehledně nás provedla dluhovou problematikou 
i související aktuální legislativou.

Jak porozumět svým dětem
Zajímavého tématu pro rodiče i prarodiče se 

v březnu ujala Mgr. Marie Kaňovská, vedoucí Centra 
pro rodinu Jitřenka v Hranicích. Z aktivního setkání 
vzešel požadavek na uskutečnění Kurzu efektivního 
rodičovství ve Veselíčku.

Aromaterapie pro zdraví, radost a krásu
Co jsou éterické oleje, k čemu a jak využít vůně 

v běžném životě, to poradila na přednášce 14. května 
Mgr. Veronika Jurečková, odborná aromaterapeutka 
a psycholožka. Do budoucna přislíbila seznámení 
s praktickým využitím běžných bylinek z našich 
zahrad.

Bezpečný internet - 4. 6. 2019
Beseda s Mgr. Irenou Oršulíkovou, spec. peda-

gogem PPP Přerov o vlivu internetu a elektronické 

komunikaci, jak nám ovlivňuje život.
První pomoc s Adamem a Michalem -11. 6. 2019

Mladí záchranáři nám pomohli získat či pro-
hloubit dovednosti k ošetření drobných i větších ran, 
rozšířili naše znalosti pro případy ohrožující život.

Připravujeme:
Výchova kluků – 20. 9. 2019

Interaktivní seminář – specifi ka klučičí výchovy , 
PhDr.. Bartáková (nutno se přihlásit, omezený počet 
účastníků)

Chystáme setkání s energetickým poradcem, 
Sdružením obrany spotřebitele, projdeme právní 
minimum.

Vážení občané Veselíčka, Tupce a Vicinova, 
potřebujete radu nebo pomoc? Dostali jste se do ne-
příznivé životní situace a nevíte, jak dál? Potřebujete 
pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost 
či svého blízkého? Chcete něco změnit? Kontaktujte 
sociální pracovnicí, která vám bezplatně poradí, po-
může nebo zprostředkuje pomoc. Sociální pracovnici 
můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Jde 
o terénního pracovníka, proto je vhodné schůzku 
domluvit telefonicky, případně e-mailem.

Pavlína Trpákova
tel.: 731 525 176
e-mail: pavlina.trpakova@obec-veselicko.cz
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Stavební úřady
V Komunitní škole ve Veselíčku se sešli 6. květ-

na zástupci měst a obcí, které mají stavební úřady 
a jimž hrozí kvůli plánované rekodifi kaci stavebního 
práva zrušení. Setkání pořádalo Sdružení místních 
samospráv ČR a zúčastnili se jej kromě dvou desítek 

starostů a úředníků z celého Olomouckého kraje 
i předseda a místopředseda SMS Stanislav Polčák 
a Radim Sršeň. Po skončení akce představil hostům 
(včetně přítomného starosty Troubek Radka Brázdy) 
starosta Veselíčka Tomáš Šulák plnění Plánu obnovy 
a rozvoje obce Veselíčko.

Sdružení místních samospráv se senátorkou Seitlovou proti kanálu 
Dunaj-Odra-Labe

Hrozba, že vláda schválí stavbu kanálu Dunaj-
-Odra-Labe, se stává realitou. Studii proveditelnosti 
vodního díla má dostat k projednání koncem května. 
Senát se proto rozhodl uspořádat v polovině června 
veřejné slyšení o tom, zda Česko kanál potřebuje. 
Koná tak na doporučení svých výborů evropského 
a pro územní rozvoj a životní prostředí.

Olomoucké krajské předsednictvo Sdružení 
místních samospráv (SMS ČR) na veřejné slyšení 
pozvala na jednání 26. dubna v Olomouci senátorka 
Jitka Seitlová, která se problematice dlouhodobě 
věnuje. Podle plánů má totiž stavba významně 
zasáhnout do katastrů obcí Přerovska a dalších částí 
Olomouckého kraje. „Senátorka například uvedla, 
že projekt bude prodělečný, má mnoho negativních 
faktorů a není pečlivě připraven. Neřeší křížení 
s nově postavenou dálnicí, nedostatek vody v krajině 
a nesouhlas mnohých obcí se stavbou kanálu na 
jejich katastrech,“ zrekapituloval jednání krajský ma-
nažer Tomáš Pavelka. Zaznělo rovněž, že trasa vede 
v mnohých místech tunely, anebo nadzemními mosty, 
má mnoho plavebních komor, což výrazně zvyšuje 
náklady na realizaci.

Projektu navíc nedaly souhlas ani okolní státy. 
Proti stavbě kanálu se na jednání vyjádřili i členové 
krajského předsednictva SMS. „Zvlášť nyní, kdy 

akutně území potřebuje dostavět dálnici D1, obchvat 
Přerova a vytvořit vysokorychlostní trať,“ řekl starosta 
Veselíčka Tomáš Šulák a dodal, že například v kata-
stru jeho obce by byl kanál umístěn paradoxně nad 
právě budovanou dálnicí.

Předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier 
doufá, že veřejné slyšení napomůže tomu, jak „šílený 
megalomanský projekt“ zastavit. Jediným důvodem, 
proč se myšlenka kanálu udržuje při životě, je podle 
senátora to, „aby měl někdo miliony z těchto studií“. 
Koridor by podle zastánců projektu přinesl velké 
ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající 
lodní dopravě. Ekologové namítají, že koridor by 
zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední 
Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní 
režim v zemi.         SMS
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Jak jsme žili - hasili
Muzeum Záhoří pokračuje v souboru výstav 

z místní historie. V loňském roce to byly expozice 
k 100. výročí vzniku Československa, letos má 
republika sto let až do října. Proto se kurátoři zaměřili 
na dějiny Veselíčka v tomto období.

V květnu letošního roku oslaví Sbor dobro-
volných hasičů Veselíčko 105 let od svého vzniku 
v roce 1914. Hasiči patřili a stále patří k nejčinnějším 
spolkům v obci, jejich činnost se nikdy neomezo-
vala pouze na hašení požárů a nácvik technických 
dovedností, ale také pořádali plesy, hráli divadlo 
a věnovali se výchově svých nástupců. K příležitosti 
výročí hasičů (chvíli i požárníků) byla v Muzeu Záhoří  
instalována výstava Jak jsme žili - hasili. V expozici  
nechyběly fotografi e z historie a současnosti místních 
hasičů, ale také uniformy, proudnice a přilby zapůjče-
né nadšeným sběratelem z Přerova panem Kolčavou.

 Do expozice se starou stříkačkou ušila dětské 
repliky uniforem místní švadlena paní Zdenka 
Šimečková. Našly se i ručně psané dobové záznamy 
a průkazky prvních členů organizace, brožury s poky-
ny pro hasiče a hasičské noviny.

Sbor dobrovolných hasičů je úspěšný i v sou-
časnosti, to se mohli návštěvníci výstavy přesvědčit 
u vitríny s vyhranými poháry z různých soutěží ať 
v kategorii dospělých, tak dětí.

Součástí vernisáže bylo i slavnostní předání 
nových přileb Staré gardě a kulturní program u ha-
sičské zbrojnice. Návštěvníci výstavy ocenili hudební 
vystoupení trubačského tria z Moravské veselky 
a přednes zdravice v podání malých hasičů.

Hasičům přejeme hodně zdaru při jejich činnosti 
a aby se jim dařilo nadále získávat zájem mladé 
generace o tuto záslužnou práci.

Stanislava Čočková, kurátorka muzea
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Jak jsme žili - šili
Oděv byl ve všech historických obdobích 

součástí životního stylu lidí. Oděvem prozrazujeme 
mnohé - postavení ve společnosti, styl, náladu, 
povahu, názor, a další.

Konec první světové války znamenal pro celou 
společnost velkou změnu, lidé bohatli. Životní styl se 
velmi změnil, tomu odpovídal i oděv. Ženy, které se 
cítily nezávislé, odmítaly nosit korzet a stísněné šaty. 
Začaly se zkracovat sukně a oděv dostal přirozenější 
tvar. Šicí stroj se stal součástí standardního vybavení 
domácností.

Projevilo se to i v životě na vesnici. Ustoupily 
kroje, vznikla poptávka po moderních šatech. Nabíd-
ka v obchodech nebyla velká, šaty proto nejčastěji 
vznikaly doma nebo u švadlen. Většinou to také 
vycházelo levněji.

Ve Veselíčku ve 20. století působilo švadlen 
hned několik.

V zámku se pro místní šlechtu spíše věnovali 
opravám a šití prádla, povlečení a závěsů. Po 
vyvlastnění zámku v roce 1945, kdy z budovy vznikl 
dětský domov, zde přibyla i pracovní místa švadlen 
pro chovance. V zámku tak působila paní M. Vogh-
tová, později paní Z. Šimečková a další ženy z okolí.

Pánským krejčím byl ve Veselíčku pan Bedřich 
Hanzlík, svého času i starosta obce. Manželka, paní 
Skácelová, mu v dílně pomáhala. Jeho syn Václav 
Hanzlík rovněž  pokračoval v tradici, prosadil se 
dokonce v Paříži a v Londýně, kde šil ve světozná-
mém salonu na Sevilla Road. Druhý syn se stal také 
krejčím, později si ale našel jiné zaměstnání.

Pamětníci vzpomínají na krejčího pana Hejla. 
V Tupci krejčího představoval pan Antonín Velešík, 
pozdější tajemník MNV. K vyučeným švadlenám 
patřila i paní Jiřina Dohnalová.

Švadleny absolvovaly tzv. rodinné školy, napří-
klad velmi známá byla Veřejná odborná škola pro 
ženská povolání v Přerově, kde se vyučily paní Věra 
Braunerová, Oldřiška Čočková, Jarka Pazderová. 
Absolventkou jiné rodinné školy byla paní Marie 
Navrátilová. Dámskou krejčovou se vyučila i paní 
Jarmila Mertová.

V období 20. století docházelo často k politickým 
otřesům, drobní živnostníci to neměli lehké, v dobách 
válečných nebyly k dostání látky, tak se stále pře-

šívalo ze starých oděvů. Přešívání kabátů, obleků, 
výměna límců u košil, to dnes vypadá úsměvně,  
jenže byla to realita té doby. Po válce nastal mírný 
rozvoj švadlen, rok 1948 ovšem opět těmto lidem 
nepřál. Většina domácích řemeslných dílen musela 
skončit, tak si i místní hledali obživu jinde. Šití šatů 
pak fungovalo jen jako jakýsi tajný přivýdělek. 

Doba socialismu módě nepřála. Tesilové sukně 
a kalhoty, krimplenové šaty, dederonové košile...
Mladé dívky do tanečních a na svatby ovšem chtěly 
něco jiného. Tak opět nastala doba vyhledávání 
domácích švadlen. Ve Veselíčku šily již zmíněné 
paní O. Čočková, V. Braunerová,  její maminka paní        
B. Krabičková, J. Pazderová, M. Navrátilová.  Všech-
ny ale musely mít jiné ofi ciální zaměstnání. Paní 
Ludmila Suchánková,  která pracovala jako dojička 
v místním JZD, pro své kolegyně a rodinu šila každou 
volnou chvíli. Střihy pocházely většinou z německého 
časopisu Burda, Pramo a českého Žena a móda. 
Doma ale šilo více žen, převážně pro svou rodinu.

V 80. letech 20. století se zakládaly tzv. drobné 
provozovny, u nás fungovala v budově č. 40, kde 
je dnes muzeum. Pracovala tam švadlena Zdenka 
Šimečková. Po revoluci v roce 1990 drobná provo-
zovna zanikla.

Móda nabrala nový směr, obchody se konečně 
naplnily nositelnými oděvy, módní výstřelky jste si 
mohli objednat v katalogu. A dnes? Obchodní centra 
nabízejí nespočet šatů, triček i džínsů, komu nestačí, 
může si objednat po internetu. Naše tradiční oděvní 
fi rmy zanikly, tak jsme vděční za to, že ve Veselíčku 
působí malá rodinná fi rma FATIMA CZ, kde se šijí 
nadměrné velikosti. Švadleny jsou převážně z ves-
nice. Snad řemeslo nezanikne a švadleny budou mít 
práci i tomto století.

Stanislava Čočková, kurátorka muzea
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Radslavská přilba
V letošním roce se v našem regionu konal 

již 18. ročník  mezinárodní noční soutěže hasič-
ské všestrannosti Radslavská Přilba a  náš tým 
skončil na krásném 5. místě! I v naší obci proběhla 
jedna z mnoha soutěžních disciplín, a to dohledání 
a transport raněné osoby za ztížených podmínek.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří nás 
letos reprezentovali. Velký dík patří i Jiřímu Lorencovi 
za zapůjčení překážek do naší disciplíny a Tomášovi 
Bernhauerovi za skvělé zázemí, které nám poskytl po 
celou dobu soutěže. Nesmím zapomenout poděkovat 
i našemu starostovi Tomášovi Šulakovi za upomínko-
vé dary, které obdrželo každé družstvo. Ještě jednou 
velké díky všem za jejich podporu, a za rok určitě 
zase!

J. Pecha

Hasiči v Rakousku
Letošní velikonoční víkend strávilo několik našich 

hasičů v rakouském Hollabrunnu, kde jsme již třetím 
rokem zajišťovali bezpečnost při pořádání Mist-
rovství české republiky v autokrosu. Šlo zatím o ty 
nejdivočejší závody za celou dobu, co do Rakouska 
jezdíme. Průběh narušily dvě vážné nehody, kdy 
jsme museli povolat i leteckou záchrannou službu 
a poprvé jsme byli nuceni za pomoci hydraulických 
nůžek vystříhat jezdce z buginy. Havárie a drobné 
požáry motorů už jsme ani nepočítali, rozhodně nás 
neustále něco zaměstnávalo.

Koho autokros aspoň trochu zajímá, mohl se na 
internetu dočíst, jak kladně hodnotí naši práci kole-
gové v Rakousku. I naši reprezentanti během MČR 
uvítali, když jsme jim přispěchali na pomoc a promlu-
vili na ně v českém jazyce. Věřím, že Veselíčku jsme 
ostudu rozhodně neudělali a naopak jsme vzorně 
reprezentovali naši zásahovou jednotku v zahraničí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
zastupitelům naší obce, kteří nám schválili zapůjčení 
obecního vozidla Ford Transit, a panu starostovi 
za reklamní předměty, které jsme předali ředitelce 
závodu.

J. Pecha
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Okrskové kolo
Stejně jako každý rok i letos jsme se zúčastnili 

okrskového kola v požárním sportu, které se letos 
uskutečnilo ve sportovním areálu v Dolním Újezdě. 
Dorazilo všech sedm závodních týmů našeho okrsku 
a naši borci nakonec skončili na pěkném 4. místě. 
Nejen díky pěknému počasí šlo o velmi vydařenou 
akci. Děkuji všem zůčastněným, kteří reprezentovali 
náš sbor!

J. Pecha st.
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Sportu zdar, fotbalu zvlášť
Psal se rok 2006, když ve Veselíčku vznikl 

fotbalový klub FC Veslo. Velký fotbal se u nás nikdy 
nehrál, ale malá kopaná se dala zvládnout. Nejprve 
jsme hráli domácí zápasy na asfaltovém hřišti, pozdě-
ji, když probíhala úprava parku, jsme se domluvili 
a stroje nám upravily část travnatého hřiště, na 
kterém hrajeme dodnes.

Naším týmem prošla spousta hráčů. Abychom 
na někoho nezapomněli, nebudeme se pokoušet 
je všechny vyjmenovat. Všichni se však zasloužili 
o to, že fungujeme dodnes. Už třináct let hrajeme 
přerovskou soutěž PLMK. Někdy se dařilo, jindy to 
moc nešlo, ale vždycky nás to bavilo a baví a fotbal 
společně hrajeme rádi.

Letošní sezóna je zatím rozjetá výborně. Po pod-
zimní části jsme se dělili o první místo s bilancí devíti 
výher, jedné remízy a jedné prohry. Při vydařené jarní 
části je šance na postup o jednu ligu výše.

Veškeré informace o zápasech, hráčích a výsled-
cích najdete na stránkách www.fcveslo.estranky.cz. 
Přijďte nám zafandit, budeme se těšit!

Za celý tým FC Veslo
David Šimeček

Aktuální sestava týmu: Pospíšil, Klíma, Bernhauer, 
Lehnert, Šimeček, Vyňuchal, Fridrišek, Kliment, 
Klanich M., Klanich P., Navrátil, Patrman, Šamánek, 
Hanzl.

Aktuální sestava: Pospíšil, Klíma, Bernhauer, Lehnert, Šimeček, Vyňuchal, Fridrišek, Kliment, Klanich M., 
Klanich P., Navrátil, Patrman. Na fotografi i chybí Šamánek a Hanzl.
Nový znak FC Veslo

FC Veslo v roce 2011FC Veslo v roce 2006
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Speciální a krajská výstava teriérů
Již potřetí v řadě rozveselí v sobotu 6. července zámecký park ve Veselíčku čtyřnozí kamarádi plemen 

teriérů z České republiky i ze zahraničí. Program klubové výstavy teriérů začíná v 9 hodin, v odpoledních hodi-
nách čeká účastníky vyhlášení výsledků. Nejlepší teriér se stane vítězem Klubové výstavy Veselíčko 2019.

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Označení června jako měsíce myslivosti má ko-

řeny už v roce 1959. O čtrnáct let později, tedy v roce 
1973, pak bylo rozhodnuto doplnit k tomuto názvu 
dovětek „a ochrany přírody“. 
Myslivost je nutné chápat 
jako kulturní dědictví, o které 
musíme pečovat a zachovat jej 
pro budoucí generace. Nejde 
pouze o lov zvěře, jak si někte-
ří lidé myslí, je to především 
péče o zvěř a velká snaha 
o zachování a zlepšování pří-
rodního prostředí zvěře. Jedná 
se o systematicky propojenou 
řadu činností na úseku chovu a ochrany zvěře, 
přírody, krajiny, a to včetně péče o trvalý rozvoj těchto 
hodnot v souladu s příslušnými právními předpisy.

Jaro je ročním obdobím, kdy dochází ke zrození 
nového života v přírodě. A právě tehdy zaměřujeme 
svoji činnost na ochranu nových životů, pečujeme 
o klid v přírodě a zlepšujeme životní prostředí zvěře. 
Při procházkách přírodou můžeme v našich podmín-
kách pozorovat zejména zvěř srnčí, zajíce, bažanty, 
kachny a další druhy zvěře a ptactva, které tvoří 

nedílnou součást veselíčské fauny. V tomto období 
nastává u jednotlivých zvířecích druhů čas výchovy 
nových potomků, kteří ve volné přírodě potřebují 

nejvyšší péči a ochranu.
Chovejte se prosím 

právě v tuto dobu k přírodě 
ohleduplně, choďte přírodou 
tiše, možná se i vám podaří 
spatřit některá mláďata. Pokud 
se tak stane, rozhodně na 
mláďata nesahejte a co 
nejrychleji v tichosti místo 
opusťte. V žádném případě 
nenechávejte v přírodě volně 

pobíhat psy, i když si to nemyslíte, představují pro 
volně žijící zvěř ve všech ohledech velké nebezpečí. 
Klidu v přírodě nepřispívají ani bezohledné průjezdy 
terénních motorek.

Obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, 
tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, 
které nám dokazují, že naše práce pro přírodu a zvěř 
není zbytečná.

Myslivci z Veselíčka
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Učíme se pomáhat druhým
Školní den není jen o sezení v lavicích a zapiso-

vání učiva různých předmětů. Některé dny jsou přímo 
školou života. Proto děti druhého stupně ZŠ a MŠ 
v Oseku nad Bečvou prožily poslední únorový den ve 
znamení prevence.

Na naši školu zavítali představitelé hasičského 
záchranného sboru, kteří s dětmi hovořili o zásadách 
první pomoci a o správném chování při volání na 
tísňové linky. Seznámili je se základním vybavením 
a nejmodernějšími možnostmi, jako je ruční defi brilá-
tor, aplikace Záchranka, moderní hasičské vybavení 
apod. Děti si mohly vše také názorně vyzkoušet. Pře-
kvapilo je, jak fungují vakuová nosítka a jak nesmírně 
záchranářům usnadní práci. Změřily si puls i tlak 
a vyzkoušely si nové možnosti fi xace končetin.

Nejdůležitější však je umět přivolat pomoc 
v případě, že se staneme svědky dopravní nehody, 
požáru a jiných krizových situací. Proto jsme si všich-
ni znovu připomněli česká i mezinárodní telefonní 
čísla a někteří dobrovolníci nasimulovali s panem 
záchranářem telefonický rozhovor. Mezitím jiný 
dobrovolník zkoušel resuscitaci na speciální fi guríně. 
I v tomto modelovém prostředí děti zjistily, že není 
žádná legrace správně poskytnout první pomoc.

Žáci také pochopili, že nejnovější technika 

nemusí sloužit jen k vyplnění volného času, ale může 
zachránit lidský život. Dozvěděli se, jak fungují mobil-
ní sítě v místech, kde není signál nebo kde konkrétní 
operátor nemá pokrytí. Znovu jsme si připomněli, 
že technické vymoženosti  dnešní doby jsou pouze 
prostředkem a je na naší vůli, zda je využijeme nebo 
zneužijeme.

Tyto akce jsou velice přínosné a přináší dětem 
jinou než teoretickou zkušenost. Jsme vděční, že 
lidé, pro které je tato činnost denním chlebem, mají 
pro děti připravený poutavý program.

Radka Jakubíčková, učitelka

Ekoškola
Naše škola se zapojila do mezinárodního 

programu "Ekoškola“. Jeho hlavním cílem je, aby 
žáci, učitelé, zaměstnanci a další společně snižovali 
ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na 
životní prostředí. Více o programu na www.ekoskola.
cz/cz/proc-ekoskola.

 Prvním krokem práce Ekoškoly je založení 
Ekotýmu, který na naší škole aktivně pracuje od roku 
2017 pod vedením paní učitelky Vandrovcové a Od-
strčilové. Ve své práci žáci postupují dle metodiky 
Ekoškoly, která se skládá ze sedmi kroků. Výsledky 
jejich práce následně hodnotí audit, který školu na-
vštíví a provádí kontrolu činnosti. Na základě šetření 
s kladným závěrem škola získá titul Ekoškoly.

 Ve čtvrtek 7. března navštívil audit i naši školu 
v Oseku nad Bečvou. Ekotýmáci se zúčastnili přátel-
ského posezení s auditorkami, se kterými diskutovali 
o problémech a výhodách své práce. Jsme velice 

rádi, že se na škole našla skvělá parta dětí, které 
usilují o změny k lepšímu a své práci jsou ochotni 
věnovat svůj čas i mimo výuku.
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Osmáci a deváťáci poznávají Olomoucký kraj
Mnoho dnešních dětí ví, jak vypadá moře, jak 

vypadají Alpy. Pro některé není neznámá zkušenost 
s letem v letadle či splavbou na velké lodi. Většina 
však neví, co se skrývá „za humny“ jejich obce. Už 
na prvním stupni se žáci učí, že naše obec patří 
do Olomouckého kraje, jehož centrem je Olomouc. 
I když se jedná o krásné a historií nabité město, zná 
z něj většina jen velká obchodní centra.

V pátek 1. března jsme se pokusili tento nedo-
statek napravit. Z dotovaného programu KIDSOK 
se nám podařilo zajistit autobus, který žáky zdarma 
dopravil na dvě místa v našem kraji. Nejdříve jsme 
v Lošticích porovnávali, jak se vyráběly tvarůžky 
dříve a jak se vyrábějí dnes. Žáci si na trenažeru 
vyzkoušeli, kolik by si vydělali šlapáním tvarohu. 
Tato exkurze však nebyla jen namířena na poznání 
práce v potravinářství (dnes je o tyto obory na trhu 
práce opět velký zájem) nebo na historii, ale uchu 
lahodil i krátký hraný dokument, v němž své umění 
hanáčtiny předvedli místní ochotníci. Pokud žáci 
dnes neslyší nářečím mluvit své blízké, zde měli 
možnost poznat místní nářečí v praxi - a tím pádem 
máme čárku i za učivo českého jazyka!

Samozřejmě nesměla chybět ani návštěva 
obchůdku s tvarůžky. Nejdříve jsme se báli, že kvůli 
nenapodobitelnému aroma, které se poté objeví 
v autobusu, nás pan řidič nepochválí, ale obavy byly 
zbytečné. Vzhledem k tomu, že v současné době 
probíhá modernizace celého výrobního závodu, mohli 
jsme zakoupit jen hotové výrobky – pomazánky, sýry 
či uzeniny s tvarůžky. Jen těžko by tak někdo po 
čichu poznal, že jedeme z Loštic.

Naše cesta dále mířila do krajského města. 
I když děti žadonily a tvrdily, že jim největší radost 
udělá návštěva obchodního centra a že vlastně nic 
jiného znát nepotřebují, nedaly jsme se s kolegyní 
přesvědčit. Aby však žáci neřekli, že jsme „nelidi“, 
a hlavně proto, že nás nepřipravené zastihl déšť, 
mohli v poledne navštívit místní obchůdky kolem 
Horního náměstí a v bývalém Prioru.

Najezení s námi poté vyrazili vstříc novým 
vzdělávacím dobrodružstvím. Ta na ně čekala ve 
Vlastivědném muzeu na náměstí Republiky. Opět 
se ukázalo, že o této instituci neměli ani ponětí. 
Expozice je zde rozdělena na dvě částí - přírodověd-
nou a historickou. Největší úspěch měla simulace 
rybolovu, ale také posed, nora a tramvaj. Téměř nic 
nedokáže v obličejích žáků vyloudit takový úsměv 
jako možnost dělat „rachot“ zvoněním v maketě staré 
tramvaje. Na zpáteční cestě jsme si ještě připomněli 
důležité budovy a zavzpomínali na učivo 7. ročníku 
o vymření Přemyslovců.

Mnoho rodičů může namítnout, že navštěvovat 
kulturní památky je fi nančně nákladné. Tyto obě 
prohlídky však každého stály jen 50 Kč (hodnota 
chipsů a coly, které často vidíme na svačinu u dětí). 
Pokud o prázdninách občas oželíte tyto pochutiny 
a zainvestujete namísto toho do duševní stravy, 
společný rodinný zážitek určitě přispěje k obohacení 
vzájemných vztahů. Takže se nebojte a vyrazte „za 
humna“.

Jitka Navrátilová
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Kalendář kulturních, sportovních
a společenských akcí ve Veselíčku 2019

VESELÍČSKÉ NOVINKY - Zpracovali Tomáš Šulák a Eva Lehnertová. 
Třicáté páté číslo vychází v červnu 2019. Své příspěvky do dalšího čísla 
můžete zaslat do 30. září 2019 elektronicky na adresu lehnertova.eva@
gmail.com. Registrační číslo: MK ČR E 12652. Zlom a tisk: Eva Lehnerto-
vá, tel. 776 870 807.      Tiskové chyby vyhrazeny.

červenec Přívesnický tábor KDR v KŠV a KSp

06.07.2019 Speciální výstava teriérů Zámecký park

27.07.2019 Festival mladého umění a řemesel „Mezi stromy“ Zámecký park

10.08.2019 Závody v disciplínách pro chladnokrevné koně Ranč Mustang

17.08.2019
Pietní akt u Napoleonského památníku

Připomenutí roku 1809 s ukázkami dobové bitvy
Zámecký kopec

31.08.2019 Rozloučení s prázdninami
Sokolská zahrada, SDH + 

Sokolka

21.09.2019 Vinobraní
Sokolská zahrada, Sokolka/

Kovárna

Září Veselíčská drakiáda (5. ročník) MŠV v Sokolce

Září Regionální nohejbalový turnaj TJ Sokol

Září/říjen Hubertova jízda Ranč Mustang

Září/říjen Spaní dětí v hasičárně SDH

05.10.2019 Zábavný večer Na Stojáka KD Tupec

06.10.2019 Tupecké hody Náves v Tupci

11. 10., 16-18  Vernisáž výstavy Jak jsme žili – vařili Muzeum Záhoří

26.10.2019 Podzimní slavnost Klub pro děti a rodiče, ČZS

08.11.2019 Setkání důchodců KD Tupec

16.11.2019 Svatomartinský košt KD Tupec

17.11.2019 Sametová třicítka KD Tupec

30.11.2019 Vánoční jarmark KDR / ObÚ

Mikulášská nadílka – venku TJ Sokol

06.12.2019 Mikulášská zábava KD Tupec, Záhoří z.s.

11.12.2019
Vánoční zpívání u zámku

a ohňostroj – Česko zpívá koledy
U zámku

14.12.2019 Prosincová zabíjačka aneb Slivovička z Veselíčka Na Kovárně

28.12.2019 Rozloučení se starým rokem u Napoleonského památníku NaPam


