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ZPRAVODAJ OBYVATEL OBCE VESELÍČKO A MÍSTNÍ ČÁSTI TUPEC Číslo vydání 36

VESELION. Pietní akt u obnoveného napoleonského památníku ve Veselíčku k výročí 210 let druhého vojenské-
ho lazaretu na zámku (1809) se uskutečnil v sobotu 24. srpna. Děkujeme všem vojákům, hasičům z Veselíčka 
a Prosenic, vojenskému kaplanovi, organizátorům a všem, kteří se zúčastnili, mj. náměstek primátora Přerova 
Michal Zácha a starosta Prosenic Luboš Zatloukal.

Vážení a milí občané a přátelé vesnice,
naší obci se podařilo pro letošní rok získat bez-

mála 22 milionů dotací na pět větších projektů, což 
je dvojnásobek běžného ročního rozpočtu. Týkají se 
rekonstrukce mateřské školy, výstavby čtyř nových 
bytů v bytovém domě („sedmičce“), nového osvětlení, 
nového rozhlasu a nové kanalizace v místní části Tu-
pec. K tomu jsme letos získali menší dotační podpory 
z Olomouckého kraje.

Ve hře máme i další projekty na novou zeleň, 
lesní stezku a intenzivně se připravují projekty na 
aktuální dotační výzvy na přelomu roku – cyklostez-

ka do Oseka a vodovod. K tomuto máme projektově 
připraveny i další akce, se kterými jsme letos neuspěli 
– rekonstrukce cest na Svrčov, k Napoleonskému pa-
mátníku a chodníků a žlabů v lokalitách Veselí-sever 
a od kovárny na Pastvisko.

Rozpracovány jsou také: nové veřejné prostran-
ství u minimarketu vč. rekonstrukce chodníku do Tup-
ce, Kovárna III. (propojení poslední části chodníku), 
víceúčelové hřiště pod sokolskou zahradou a nové 
dětské hřiště pod obecním úřadem a u Kulturního 
domu v Tupci.             Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
O momentálně realizovaných projektech se mů-

žete dočíst samostatně v dalších částech. Z těch již 
podaných nebo připravovaných jsou to „Tři prstence 
od dálnice – nové stromy do krajiny pod Veselíčkem“ 
(3PoD); „Relax stezka Veselíčko“ (ReX), „Dálnice nás 
nerozdělí – spojí nás nová cyklostezka“ (DNN), Vo-
dovod západní Veselíčko (VZV) a Sportovní centrum 
Veselíčko (SCV).

Obec má zmapován stav zeleně a zpracovánu 
dokumentaci nových zelených ploch a stromořa-
dí. Díky projektu 3PoD by se mělo vysadit přes ti-
síc nových stromů podél dálnice D1 Lipník - Přerov, 
ať už u protihlukové zdi, tak i mimo ní. Druhou linií 
bude doplnění zeleně kolem potoka Lubeň a třetí linií 
stromořadí od hřbitova do Tupce. Všechny linie jsou 
v souladu s plánem společných zařízení (PSZ) v rám-
ci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) Veselíč-
ko a Tupec. V této souvislosti vznikne i linie stromů 
a keřů kolem naplánované polní cesty, jež rovnoběž-
ně s Lubení rozdělí pole mezi hřbitovem a cestou do 
Oseka a mezi hřbitovem a rančem Mustang. Zma-
pována a naplánována je i zeleň a nové stromy na 
staré cestě z Dolního Újezda přes Tupec a Veselíčko 

do Oseka nad Bečvou, která by měla být „ovocnou 
stezkou“ a začít po schválení KoPÚ ve všech třech 
obcích. Poslední zelenou linií bude nové stromořadí 
na cyklostezce Veselíčko-Osek.

Plány na cyklostezky Veselíčko - Osek a Tupec 
- Dolní Újezd existují reálně již od dob aktualizace 
územního plánu v letech 2011-2012 jako dopravní 
stavba. Existují studie a geometrická zaměření: trasa 
na Dolní Újezd je uzpůsobena do nového pozemku 
díky již schválenému plánu společných zařízení a po-
zemkové úpravě Tupec. Trasa na Osek vede v obecní 
komunikaci. Přípravu projektu nyní fi nišujeme a po-
dáme jej na MAS Moravská brána do IROP/CLLD 
(Integrovaný regionální operační program /Komunitně 
vedený místní rozvoj).

V současné době je rovněž zpracován projekt 
na vybudování nového vodovodu v lokalitách Za Lo-
mem, Vicinov, Chatová, Svrčov (VZV) a nyní prochází 
připomínkami u tzv. dotčených orgánů státní správy 
(DOSS). V plánu je podat v lednu žádost do Národ-
ního programu životní prostředí (NPŽP), případně na 
ministerstvo zemědělství, s možností kofi nancování 
od Olomouckého kraje z Fondu na podporu výstavby 
a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
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Pracovní skupina obce pod vedením Jany Sovo-
vé (sportovní manažerka Omega Olomouc) ve spolu-
práci s projektanty a TJ Sokol jednala postupně celý 
rok o možnosti převodu pozemků TJ na Obec Vese-
líčko pro vybudování víceúčelového hřiště v rámci 
Sportovního centra Veselíčko, které bude dále obsa-
hovat hasičskou dráhu, fotbalové a workoutové hřiště, 
objekty šaten, klubovny a parkoviště. Postupně vznik-
ly již tři verze studie, která se nyní bude po převodu 
pozemků TJ, ale i Úřadu pro zastupování státu ve 
věch majetkových (ÚZSVM), detailizovat pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení.

Posledním rozplánovaným projektem je Veselíč-
ská lesní stezka (VeLeS) a fi tstezka, který je připra-
ven od jara, a po neúspěšné žádosti do PORV MMR 
(Program obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro 
místní rozvoj) se podá na podzim do Programu roz-
voje venkova (PRV), opatření Neproduktivní investice 
v lesích (NIL). Bude zahrnovat sportovní zastavení od 
kapličky přes někdejší lesní hřiště až k Napoleonské-
mu památníku. VeLeS zase naučnou stezku o lesní 
fl oře a fauně (včetně kůrovce) od posezení před ka-
menolomem, lesem k památníku a kapličce Panny 
Marie na Zámeckém kopci.

Všechny tyto aktivity se nám podařilo výrazně 
posunout díky vaší podpoře v komunálních volbách 
a díky kontinuitě obnovy a rozvoje obce.

Chtěl bych v tomto úvodníku poděkovat dlouho-
letému technickém pracovníkovi obce Vlastimilu Ber-
nhauerovi, který odešel do důchodu (a samozřejmě 
i Richardu Pachlovi, pokud jsem to dříve na stránkách 
VN neudělal) a přivítat mezi námi Filipa a Michala Za-
jíčkovy, kteří se již podílejí na péči o vzhled obce.

Rovněž bych rád zmínil práci naší sociální pra-
covnice Pavlíny Trpákové a jejich garantek Alžběty 
Panákové a Evy Masné z projektu „Pilotní ověření 
sociálního bydlení ve venkovské obci Veselíčko“ 
(POSOB). Díky pracovní cestě do Armsterdamu jsem 
si uvědomil, jak je sociální práce a systém sociálního 
bydlení v Nizozemí propracovaný dlouhá léta. A ne-
mohu nezmínit, že za to může čtyřicet let bezvládné-
ho režimu, ale i polistopadová léta divoké privatizace 
bytového fondu. V obci však máme obecní bytový 
dům (BD7), a ten budeme postupně obnovovat – na 
letošek jsme měli přidělenu poměrně velkou dotaci na 
vybudování čtyř nových bytů. Jenže po začátku stavby 

se zjistilo, že je potřeba daleko hlubších zásahů do zá-
kladů a statiky, a tak se do zimy postaví obvodové zdi 
a střecha tohoto „domu v domě“ a příští rok požádá-
me po konzultaci Ministerstvo fi nancí o dotaci znovu, 
neboť je pouze roční a vyřídit za rok podání žádosti, 
udělat výběrové řízení a rozjet stavbu je dost složité.

Na závěr bych rád požádal všechny občany obce, 
aby se obraceli s důvěrou na náš obecní úřad nebo 
jednotlivé zastupitele. Budeme se snažit splnit jejich 
zájmy, i když jsme jenom lidé a občas chybujeme, ně-
kdy v zájmu očekávané rychlosti, nebo využití dotač-
ních výzev, ale vždy je naším prvořadým cílem obnova 
a strategický rozvoj obce.

Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko
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Schválená usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Veselíčko
7/2019, 5. 6. 2019
ZOV schválilo:
• směnnou smlouvu mezi Obcí Veselíčko a Statutár-
ním městem Přerov
• smlouvu o zřízení věcného břemene na akci 
"REKO MS Veselíčko, IV. část"
• záměr zřízení příspěvkové organizace "Služby 
Obce Veselíčko, p.o." a pověřuje starostu obce před-
ložit na příští jednání ZOV zřizovací listinu a další 
potřebné dokumenty ke vzniku organizace od 1. 1. 
2020
• přijetí dotace z podprogramu 298D2230 – Podpora 
výstavby, obnovy a provozování komunální infra-
struktury na projekt "Veselíčko – Stavební úpravy 
bytového domu BD7 - 4 nové byty" a pověřuje 
starostu obce učinit další nezbytné kroky související 
s dotací
• rozpočtové opatření 7/2019 dle úprav
• klubu FC Veslo použít fi nanční částku ve výši 
20.000 Kč na fotbalové míče, dresy pro hráče, dresy 
a rukavice pro brankáře a na údržbu hřiště a zázemí
• Nohejbalovému klubu Veselíčko-Tupec nákup 
pohárů pro soutěžící týmy a kulturní zajištění 
nohejbalového turnaje 28. 9. 2019, a nákup dresů 
v celkové výši 16.000 Kč
• účetní závěrku Mateřské školy Veselíčko za rok 
2018 a hospodářský výsledek za rok 2018
• převod hospodářského výsledku Mateřské školy 
Veselíčko za rok 2018 ve výši 23.966,37 Kč do 
rezervního fondu organizace
• účelový příspěvek na zkvalitnění realizace projektu 
z oblasti EVVO, na který nepostačí dotace získaná 
z Olomouckého kraje ve výši 10.000 Kč

Bere na vědomí:
• zřízení společnosti s ručením omezeným PINK 
GARDEN s.r.o., ZOV se seznámí s podklady 
a k projednání dojde na příštím ZOV v samostatném 
bodě
• informace z veřejnoprávní kontroly hospodaření 
Mateřské školy za rok 2018, protokol o kontrole 
hygienické stanice a rozpočet na rok 2019.

8/2019, 1. 7. 2019
ZOV schválilo:
• prodej části pozemku parc. č. PK 482 v k. ú. Vese-
líčko u Lipníka nad Bečvou p. Palatovi a pověřuje 
starostu obce podepsat na základě kupujícím 
předloženého geometrického zaměření, a ceny 25 
Kč/m2 smlouvu s kupujícím, který zajistí vklad na 
katastrální úřad
• návrh směny pozemků mezi Obcí Veselíčko (část 
pozemku parc. č. 684/2 v k. ú. Veselíčko u LnB) 
a skupinou Renofarmy / SPV ZDP a.s. (pozemky 
parc. č. 1301/1, 1674/66 a 1301/2 v k. ú. Veselíčko 
u LnB)
• smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. 22-MP00158/19 s ŘSD (dálnice D1, SO 321, 
přeložka kanalizace u Lubně)
• smlouvu o fi nanční spolupráci s DSO MB na pro-
jektu "Nakládání s tříděnými odpady v obcích DSO 
Moravská brána II" (NaTO 2) (viz foto)
• výsledky výběrového řízení na akci "Veselíčko - 
Stavební úpravy bytového domu BD7 - 4 nové byty" 
a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu o dílo 
s vítěznou fi rmou Traweko ve výši 7.440.927,- Kč 
vč. DPH, a učinit veškeré další kroky souvise-
jící s realizací projektu a s administrací dotace 
s ministerstvem fi nancí z dotačního programu 
Podpory výstavby, obnovy a provozování komunální 
infrastruktury (VPS-223-000)
• přijetí dotace na projekt "Splašková kanalizace pro 
m. č. Tupec v obci Veselíčko" z programu MZe 129 
300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací II." a pověřuje 
starostu obce učinit veškeré kroky a aktivity souvise-
jící s dotací
• rozpočtové opatření 8/2019
• vyhlášení výběrového řízení na nového technic-
kého pracovníka obce s uzávěrkou 23. 8. 2019 
a termínem pohovoru s uchazeči 26. 8.
• výběrovou komisi ve složení Šulák, Lorenc, 
Kolková

Bere na vědomí:
• informace z jednání Finančního výboru 19. 6. 2019
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9/2019, 4. 9. 2019
ZOV schválilo:
• darovací smlouvu k přijetí příspěvku 50.000 Kč 
za soutěž Vesnice roku v Olomouckém kraji 2019 
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
• rozpočtové opatření 10/2019
• fi nanční dar Lince bezpečí 1.000 Kč
• fi nanční dar ve výši 5.000 Kč pro Matěje
Bere na vědomí:
• možnost podání žádosti na bezúplatný převod 
terénní základny Archeologického centra Olomouc 
z majetku Olomouckého kraje do vlastnictví Obce 
Veselíčko. Bude vytvořena pracovní skupina, která 
se sejde 11.9. v 18 hodin na místě Archeologického 
centra
• informace o probíhajících úpravách MŠ v rámci pro-
jektu Energetické úspory mateřské školy
• informace o projektu Nové světlo pro Veselíčko
• informace o projektu Nové byty v bytovém domě 
č. p. 7.
• informace o projektu Protipovodňová opatření

• informace o projektu Kanalizace Tupec
• informace o projektu Tři prstence od dálnice
• informace o stáhnutí projektu Sekačka pro Růžovou 
zahradu
• informace o projektu Dálnice nás nerozdělí - cyk-
lostezka
• informace o Vodovodu pro západní Veselíčko
• informace o Sportovním centru Veselíčko
• informace o projektech z dotací Olomouckého kraje

10/2019, 30. 9. 2019
ZOV schválilo:
• výsledky výběrového řízení na realizaci projektu 
"Protipovodňová opatření Obce Veselíčko" a pověřu-
je starostu obce podepsat smlouvu s vítěznou fi rmou 
"Jan Klíma" (Valašské Meziříčí) a učinit další kroky 
související s dotací
• podání žádosti o bezúplatný převod objektu 
Archeologického centra Olomouc na Olomoucký kraj 
dle písemného záměru
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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-veselicko.cz.

Záznamy ze zasedání zastupitelstva jsou k dis-
pozici ke zhlédnutí po dobu 24 hodin od nahrání 
na YouTube kanál obce. Odkaz najdete také na 
Facebooku obce.

Zasedání zastupitelstva v roce 2020: 
8.1., 5.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 2.9., 7.10., 4.11. 
a 2.12.

• vyhlášení záměru pronajmout pozemky ve vlast-
nictví Obce Veselíčko pro potřeby zemědělského 
hospodaření v k. ú. Tupec na 10 let s výjimkou části 
parcely č. 845, ke kterému bude kratší výpovědní 
lhůta, a v k. ú. Veselíčko u LnB do doby konečného 
schválení komplexní pozemkové úpravy Veselíčko 
u LnB
• pověřuje starostu obce T. Šuláka a zastupitelku 
Z. Hradilovou přípravou podmínek do záměru pro 
budoucího zájemce, který bude chtít podnikat na 
pozemku p. č. 845 v k. ú. Tupec
• vyhlášení záměru dlouhodobého pronájmu části po-
zemků parc. č. 926 a 928 v k. ú. Tupec pro potřeby 
využití k překotvení nové chmelnice
• přijetí dotací na projekty Sametová třicítka, Vese-
líčské promítání a Záhorská kronika 3 a pověřuje 
starostu obce podepsat smlouvy a učinit další kroky 
související s dotacemi
• rozšíření počtu pracovníků obce o 5 míst do konce 
roku 2019

Bere na vědomí:
• informace o dotačních možnostech Olomouckého 
kraje a plánovaných projektech Obce Veselíčko
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Veřejné akce v obci v roce 2019
6. 5. Seminář SMS ČR - Rekodifi kace stavebního 
práva (Polčák, Sršeň) - účast cca 15 starostů obcí se 
stavebním úřadem, podpis petice aj., KŠV
11. 5. Mše u kaple sv. Vendelína (em. biskup Hrdlička 
aj.)
18. 5. Slavnostní schůze SDH Veselíčko k 105. výročí 
založení, KDT
19. 5. Veselíčské hody: 13.00 mše na Vicinově, 
Moravská veselka a LH Western (v SASZ)
24. - 25. 5. EUROVOLBY (viz tabulka s výsledky na 
následující straně)
25. 5. Sportovní hry MR Lipensko, Jezernice / Po-
chod veselíčskými lesy, Sokolka
7. 6. Návštěva hodnotitelské komise SVR 2019 v OK
18. 6. Kulatý stůl regionu k sociálnímu bydlení, KŠV
22. 6. Záhorské slavnosti, zámecký park
28. 6. Hurá, prázdniny!, Sokolka
6. 7. Speciální výstava teriérů, zámecký park
27. 7. Festival mladého umění a řemesel MEZI 
STROMY, zámecký park
24. 8. VESELION (Napoleonika u NaPam)
20. 9. RA: přednáška Výchova kluků, p. Bartáková, 
KŠV
21. 9. Vinobraní, Sokolka
27. 9. Vernisáž výstavy "JAK JSME ŽILI", Muzeum 
Záhoří

28. 9. Regionální nohejbalový turnaj, Sokolka
2. 10. RA: Přednáška Senior bez nehod, KŠV
5. - 6. 10. Hody v Tupci, KDT
7. - 13. 10. Týden sociálních služeb, KŠV
8. 10. RA: seminář Nejste sami, KŠV
26. 10. Lampionový průvod
8.-10. 11. Svatomartinské hody Na kovárně, HNK
17. 11. Sametová třicítka, KŠV
30. 11. Vánoční jarmark, kaple
11. 12. Vánoční zpívání u zámku
15. 12. Prosincová zabíjačka aneb Slivovička z Ve-
selíčka, HNK
28. 12. Rozloučení se starým rokem u NaPam

Plánované zimní akce
Kulturní dům v Tupci (KDT 2020)
17. 1. Hasičský ples
25. 1. divadlo (Klub pro děti a rodiče)
1. 2. Myslivecký ples
22. 2. Pochovávání basy

Komunitní škola Veselíčko (KŠV 2020):
Univerzita venkova (UNIVEN)
Plánovaná témata: Příroda a krajina Moravské brány 
a Veselíčka / Klimatická změna / Staré a nové, velké 
a malé zemědělství aj.
16. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2.
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strana ANO 
2011

Spojenci 
pro Evro-
pu (STAN, 

TOP 09 
aj.)

ODS KSČM Piráti SPD KDU-
-ČSL ČSSD ost.

Platných 
hlasů / 
Volební 
účast

Veselíčko
hlasů 38 30 24 17 15 13 7 6 14 164

% 23,2 18,3 14,6 10,4 9,1 7,9 4,3 3,7 8,5 23,3

ČR

p. 1. 4. 2. 7. 3. 5. 6. 8.

Hl. 502 343 276 220 344 885 164 624 330 844 216 718 171 723 936 64 2 370 765

% 21,2 11,7 14,5 6,9 13,9 9,1 7,2 3,9 28,7

m. 6 3 4 1 3 2 2 0 21

Olomouc-
ký kraj

p. 1. 7. 4. 6. 2. 3. 5. 8.

Hl. 32 301 12 353 14 372 10 613 15 743 15 627 12 646 5 778 134 219

% 24,1 9,2 10,9 7,9 11,7 11,6 9,4 4,3 26,4

Okres 
Přerov

p. 1. 7. 3. 6. 4. 2. 5. 8.

Hl. 7 209 1 838 2 926 2 419 2 839 3 533 2 671 1 183 27 495

% 26,2 6,7 10,6 8,8 10,3 12,8 9,7 4,3 26,2

ORP 
Lipník

p. 1. 7. 4. 6. 5. 2. 3. 8.

Hl. 827 235 297 251 271 438 363 123 3174

% 26,1 7,4 9,4 7,9 8,5 13,8 11,4 3,9 26,1

Dolní 
Újezd

Hl. 65 33 16 33 26 43 44 5 292

% 22,3 11,3 5,8 11,3 8,9 14,7 15,1 1,7 29,5

Osek nad 
Bečvou

Hl. 84 16 21 21 28 32 37 7 290

% 28,9 5,5 7,2 7,2 9,7 11 12,8 2,4 29

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 ve Veselíčku
(srovnání s vyššími celky a sousedními obcemi)

Kandidát do europarlamentu, starosta Dolních Studének na Šumpersku Radim Sršeň (STAN) navštívil také 
Veselíčko
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Sociální pracovník je pro Veselíčko velkým přínosem,
říká starosta obce Veselíčko Tomáš Šulák
Rozhovor pro Zpravodaj sociálního bydlení
Proč jste vstoupili do projektu?

V budově obecního úřadu jsme v minulosti měli 
jednopokojové sociální byty s kuchyňkou. Místo nich 
jsme však obnovili bývalou školní třídu a po třiceti 
letech zde znovu vytvořili učebnu, které říkáme ko-
munitní škola. Pořádáme zde přednášky, semináře či 
zasedání zastupitelstva, komisí a spolků. Vzhledem 
k tomu, že vlastníme bytový dům, kde je deset bytů, 
chtěli jsme zde rozšířit nabídku právě zrušeného 
sociálního bydlení v budově radnice s podporou 
sociální práce.

Poté, co nám nabídla náměstkyně Ministerstva 
práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöcklová 
na jednání Sdružení místních samospráv v Postřel-
mově zapojení do projektu „Pilotní ověření sociálního 
bydlení“, tak jsme neváhali a zastupitelstvo tento krok 
schválilo. Tehdejší místostarostka se stala garantkou 
projektu, v čemž pokračuje i nyní spolu s kolegyní 
z olomoucké vzdělávací fi rmy Edukol, která nám 
pomáhá projekt naplňovat.

Co považujete ve svém systému sociálního bydle-
ní za unikátní?

Pro města je to zřejmě zcela běžné, ale za velký 
přínos považujeme samotnou možnost zaměstnat 
sociální pracovnici přímo na vesnici, která nabízí po-
moc lidem v mnoha směrech, od osobních konzultací 
až po pořádání přednášek pro širší veřejnost. Pro 
budoucí rozvoj obce je také zajímavé, že vlastníme 
bytový dům, kde jsme provedli podrobnou pasportiza-
ci, a máme navrženo víceetapové rozšíření bydlení – 
startovací byty pro mladé, byty pro seniory i sociální 
byty. Nejprve ve volném prostoru a posléze v půdních 
prostorách.

Velmi dobré je také vytvoření sítě obcí zapo-
jených do projektu, které si vyměňují zkušenosti. 
V našem případě se jedná o užší spolupráci s obcemi 
na Vysočině Křížánkami a Vírem. Navázali jsme také 
dobrý kontakt se sociálními organizacemi v našem 
regionu Moravské brány.

Pokračování rozhovoru na následující straně
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Jakého cíle byste chtěli v dohledné době dosáh-
nout?

Díky koncentraci pozornosti na sociální bydlení 
se nám podařilo získat dotaci na vytvoření čtyř 
nových sociálních bytů z dotace Ministerstva fi nancí. 
Chceme je postavit ve stávajícím volném skladova-
cím prostoru mezi oběma bytovými křídly v bytovém 
domě. Půjde vlastně o jakousi novostavbu ve staré 
stavbě. Vzhledem k tomu, že je obydlí v sousedství 
zámku – zapsané kulturní památky, zcela ponecháme 
venkovní vzhled budovy a nová budou jen střešní 
okna. A druhou prioritou je udržení sociálního pracov-
níka z nového projektu.
Co by obec doporučila jiným obcím dělat a co 
naopak nedělat?

Myslím si, že se pro větší obec vyplatí sociální 
pracovník. V menších obcích by mohl být sdílený 
pro více vesnic. Nicméně tato práce by mohla být 
samostatně fi nancována od státu, stejně jako by 
mělo být konečně vyřešeno dlouhodobější fi nanco-
vání sociálních služeb, aby tyto „nežebraly“ od státu 
či krajů každoročně o pomoc. Podobně jako na tom 
jsou například učitelé.

Na samostatnou sociální práci obce nemají 
peníze. Ledaže by se zvedlo rozpočtové určení daní 
a obce by mohly sociální pracovníky fi nancovat sa-
mostatně. Už nyní totiž například Sdružení místních 
samospráv navrhuje, aby se ve vzorci propočtu RUD 
zohlednil počet seniorů, čímž by se posílily vesnice 

mírně na úkor pěti největších měst. Ale řešení je jistě 
více. Určitě bych nedoporučoval stavbu nových ob-
rovských domovů důchodců, ale stát by měl podpořit 
výstavbu či rekonstrukce malých domečků přímo ve 
vesnicích.
Jaký příklad ze zahraničí nebo z ČR Vás nejvíce 
inspiruje?

Kolegyně z projektu Alžběta Panáková, Pavlína 
Trpáková a Eva Masná říkají, že se jim líbil skotský 
systém. Opravdu by bylo skvělé mít sociální bydlení 
jako Skotsko. Co bychom rádi přenesli z tohoto 
systému k nám? Především nadšení a samozřej-
most, s jakou je pomoc poskytována. Prostřednictvím 
řady neziskových organizací, spolků a dobrovolníků 
je osobám, kterým hrozí ztráta bydlení, poskytována 
pomoc bez zbytečných překážek, je rychlá a kom-
plexní. Zahrnuje doprovod při soudních projednává-
ních, energetické poradenství nebo podporu v oblasti 
digitální a fi nanční gramotnosti.

V oblasti bydlení je inspirující kvalita sociálních 
bytů, která musí splňovat nastavené standardy. 
Nájemníci sociálních bytů jsou postupně zapojováni 
do místních komunit. Jsou to však i drobnosti jako 
například povinná péče o okolí sociálního bytu, 
tedy o předzahrádky. Základem však je podporující 
legislativa státu.

Zdroj: Zpravodaj sociálního bydlení, 2/2019
(červenec 2019)

Sociální pracovnice v obci Veselíčko

Pokud jste se vy nebo váš blízký dostali do tíživé 
životní situace, neváhejte se obrátit na sociální 
pracovnici obce Veselíčko.
Kontakt:
Sociální pracovnice Pavlína Trpáková
Telefon: 731 525 176, 581 793 255
E-mail: pavlina.trpakova@obec-veselicko.cz
Návštěvní hodiny:
Pondělí, středa, 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Obecní úřad Veselíčko, 1. patro
Veselíčko 68, 751 25
Mimo návštěvní hodiny je možné domluvit si 
schůzku telefonicky.

Ilustrační obrázek.
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Akce starosty obce a předsedy Sdružení
místních samospráv Olomouckého kraje v roce 2019

Starosta obce Veselíčko byl v uplynulém období 
předsedou DSO MR Lipensko a místopředsedou 
MAS Moravská brána a DSO Moravská brána, a také 
místopředsedou krajského sdružení Národní sítě 
MAS a členem předsednictva Spolku pro obnovu 
venkova OK. Pro nové období se rozhodl těchto 
funkcí již vzdát a věnovat se jen obci Veselíčko 
a Sdružení místních samospráv ČR, jehož aktivity 
jsou velmi dynamické díky předsedovi Stanislavu Pol-
čákovi a jím vytvořeným týmům mladých krajských 
manažerů a mladých právníků – legislativních analy-
tiků. SMS navíc zřídila organizace SMS-služby, která 
řeší GDPR a SMS-DATA, která mapuje infrastrukturu 
a sítě v obcích.

K opuštění funkcí v regionu starostu navíc kataly-
zoval podraz manažerek tzv. Centra společných 
služeb (CSS) pp. Nehybové a Krejčí ve věci následné 
správy služeb pověřence GDPR. Tuto službu pro-
střednictvím SMS ČR starosta zařídil a uskutečnilo 
se její úspěšné zavedení díky pověřenci osobních 
údajů (DPO - Data Protection Offi cer) Pavlu Hradilovi 
do všech obcí a škol DSO Moravská brána. Obě 
zmíněné manažerky však tuto službu posléze 
„vytunelovaly“ za přispění některých starostů v rámci 
projektu CSS, který řeší Svaz měst a obcí (SMO 
ČR). Zajímavostí je, že i tento projekt, nejdříve jako 
„Podpora meziobecní spolupráce“ (PMOS) prosadil 
starosta Veselíčka pro celý region prostřednictvím 
DSO MR Lipensko a také na základě něhož vznikl 
nový dobrovolný svazek obcí (DSO Moravská brána) 
na území MAS Moravské brána kromě města Lipník 
nad Bečvou.

Jsem rád, že řada zůstala věrná službám 
pověřence SMS ČR. Pro některé kolegy byla tato 
epizoda možná maličkost, pro starostu Veselíčka 
však principiální věc.
Akce:
10. 1. VH MAS MB, Soběchleby - starosta zvolen 
místopředsedou MAS MB, S. Čočková členkou výbě-
rové a D. Giblová členkou kontrolní komise
29. 1. Jednání DSO Přerovska k integraci odpadové-
ho hospodářství
30. 1. Krajské shromáždění SMS OK, Olomouc
11. 2. Jednání starostů skupiny AVE 10 ke společné-

mu postupu nakládání odpady, Sobíšky
12. 2. Jednání k AVE a projektu PROTO 2, Dolní 
Újezd
15. 2. Krajský výbor SMS OK, SZIF Olomouc
17. 2. VH 10. okrsku SDH, Dolní Újezd
18. 2. Porada vedení DSO MB a CSS, Sobíšky
20. 2. VH KS MAS OK, Mohelnice - starosta už není 
po 10 letech místopředsedou KS, novým členem vý-
boru navrhl manažera MAS MB Marka Zábranského, 
vedení je celkově omlazeno
26. 2. VH SPOV OK, Tištín - starosta už nekandi-
doval do předsednictva, kde byl 2 období, chce se 
věnovat jen SMS ČR
27. 2. Pracovní porada starostů Lipenska k aktivitám 
DSO MB
5. 3. Prezentace pro MAS na Moravě před volbou 
orgánů NS MAS ČR 12. 3., Velehrad
7. - 8. 3. Škola místních samospráv, SMS ČR, Polko-
vice (G. Podlesná + P. Kolková)
8. 3. Pracovní skupina SMS+SPOV Odpady, na SZIF 
Olomouc - 5 okresů pro nový VOS (+ STAN + KDU, 
tj. opozice vůči krajské SSOOK a.s.)
11. - 12. 3. Výbor NS MAS ČR, Hotel Labe, Pardubi-
ce + konference GAREP k projektu „MASky v obraze“ 
TAČR
14. 3. Valná hromada DSO MB, Soběchleby - staros-
ta Veselíčka se vzdal funkce místopředsedy
15. 3. Krajský výbor SMS OK, RO SZIF Olomouc 
(témata ZOK, SSOOK, stavební zákon aj.)
20. 3. Pracovní porada DSO MR Lipensko, Osek n. 
B., dohoda na nových funcích (starosta Veselíčka se 
vzdal předsedy DSO MRL)
21. 3. Jednání zástupců SMS OK na KÚOK s nám. 
hejtmana p. Šoltysem a ved. ORR p. Dosoudilem: 
témata Strategie MAS 21+ jako skladebnost území 
pro strategii kraje, odpady a 51% akcí obcí v SSOOK, 
manažer SMS - analytik pro OK, nabídka systému 
AGIS, podpora kanalizací apod.
28. - 29. 3. Konference Odpad zdrojem, INCIEN, 
Choťovice u Kolína
3. 4. Odborný seminář "Budoucnost nakládání se 
směsným komunálním odpadem v obcích OK", 
MMOL, Olomouc
8. 4. Celostátní Rada SMS ČR, Praha
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10. 4. VH DSO MR Lipensko - volba orgánů: starosta 
Veselíčka avizoval rezignace na všechny funkce 
v DSO MRL a DSO MB - novým předsedou MRL je 
starosta LnB M. Přikryl
11. - 12. 4. seminář "Sdílení zkušeností MAS Pardu-
bického a Olomouckého kraje s realizací SCLLD", Je-
víčko: starosta prezentoval "Chytrý venkov a inovace 
v nových projektech MAS 2021+"
15. - 18. 4. Studijní cesta starosty do sídel Evropské-
ho parlamentu a Rady Evropy, Štrasburk (viz foto na 
následující straně)
26. 4. Krajský výbor SMS OK, SZIF Olomouc (kanál 
DOL, materiály pro ZOK, odpady, seminář stavební 
řízení, aktuální info organizace SMS ČR)
6. 5. Seminář SMS ČR - Rekodifi kace stavebního 
práva (Polčák, Sršeň), Veselíčko - účast 15 starostů 
obcí se stavebním úřadem, podpis petice aj.
14. - 15. 5. FORUM RODINA, Cosmopolitan 
Bobycentrum Brno, starosta prezentoval 15. 5. ve 
workshopu č. 12 "Jakými nástroji může rodinná 
politika pomoci zabránit vylidňování obcí?"
16. - 17. 5. Konference MV ČR "Moderní veřejná 
správa", PdF UPOL Olomouc, starosta vystoupil za 
SMS ČR 17. 5. s tématem "Veřejná správa a spolu-
práce venkovských obcí - s městy, bez měst?"
27. 5. Jednání KS MAS OK, Šternberk (za účasti 
hejtmana) - cesty po D1, PPK 80% města, kanál 
DOL, nové obce nad 500 obyvatel
28. 5. VH DSO MB / 18.00 VH MAS MB, Pavlovice 
u Přerova - z vedení DSO i MAS odstoupili V. Bia 
(Pavlovice, Záhoří), O. Dokoupil (Prosenice, Po-
bečví), T. Šulák (Veselíčko, Lipensko) / nové vedení: 
MAS - předseda Mil. Jančík (Soběchleby, Záhoří) + 
J. Urban (Osek, Lipensko) + H. Dočkalová (Lazníky, 
Pobečví) / DSO: předseda H. Dočkalová (Lazníky, 
Pobečví) + Jančík (Soběchleby, Záhoří) + P. Jochco-
vá (Jezernice, Lipensko)
31. 5. Krajský výbor SMS OK, SZIF Olomouc - aktu-
álně, nová ředitelka, odpady OK, střet zájmů etc.
14. 6. Veřejné slyšení Senátu ke kanálu Dunaj – 
Odra - Labe, Praha
20. 6., 9.00 Konference "Klimatická změna a jak na 
ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika", 
Aula FF UPOL, Olomouc
21. 6. Krajský výbor SMS OK, Olomouc
25. 6. Rada SMS ČR, Praha
19. 7. Jednání starostů a senátorky - Memorandum 

proti přípravě kanálu D-O-L, Přerov (viz prohlášení)
1. 8. Slavnostní vyhlášení SVR OK 2019, Bělotín
3. 9. TOPAZ - seminář "Venkov a sucho", Senát, 
Praha
9. 9. Krajská konference a seminář SMS OK „Nápady 
a aktuality pro rozvoj našeho venkova“, Smržice
17. 9. Škola místních samospráv SMS ČR – přednáš-
ka Jak dělat co nejlépe obecní zpravodaj, účastníci 
z celé Moravy, KŠV
24. 9., 9.00 Jednání KS MAS OK, CSV na SZIF 
Olomouc
1. - 3. 10. Národní konference VENKOV 2019, klášter 
Teplá
4. 10. Krajský výbor SMS OK, Olomouc - náměstek 
hejtmana Zahradníček (doprava, dálnice aj.) viz
zpravodaj SMSKA 10/2019 (http://www.obec-veselic-
ko.cz/smska-10-2019/)
11. 10. Rada SMS ČR, Praha - problém novely záko-
na o obcích! viz SMSKA 10/2019
14.- 18. 10. Studijní cesta CSV OK (projekty LEADER 
a rozvoje venkova, spolupráce měst a venkova) – 
Švédsko

21. - 25. 10. Studijní cesta POSOB (sociální bydlení, 
azylové domy, strategie Amsterdamu v bydlení) – 
Nizozemí (viz foto na následující straně)
28. 10. Jednání k přípravě projektu SPALO 2 (FM 
EHP/Norsko) do více obcí (na motivy Univerzity 
venkova)
30. 10. - 1. 11. Republikové shromáždění a konferen-
ce SMS ČR, Havlíčkův Brod
6. 11. jednání starostů ORP (odpady, vyhlášky)
11. - 12. 11. seminář budoucnost CLLD/LEADER 
a VH NS MAS, Hradec nad Moravicí
15. 11. Společné jednání výboru SMS OK a př. SPOV 
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OK, SZIF Olomouc
19. - 20. 11. Studijní cesta CSV (projekty LEADER) 
- Rakousko
21. 11. Závěrečná platforma projektu Krajská rodinná 
politika, MPSV, Olomouc
22. 11. Jednání klubu starostů TOP 09
23. - 24. 11. Celostátní sněm TOP 09
28. - 29. 11. Setkání MAS OK+ZK
6. 12. Krajský výbor SMS OK, SZIF Olomouc

Studijní cesta starosty do sídel Evropského parla-
mentu a Rady Evropy, Štrasburk

Studijní cesta POSOB (sociální bydlení, azylové domy, strategie Amsterdamu v bydlení) – Nizozemí

Republikové shromáždění a konference SMS ČR, 
Havlíčkův Brod



STRANA 14 MAS Moravská brána

Název žadatele Název projektu Místo 
realizace

Dotace
(v Kč)

4. výzva PRV 2019

Fiche 1: Zemědělské investice

Josef Žůr Linka na výrobu moštů Lipník n.B. 500.000

Petr Čech Malá faremní mlékárna Pavlovice 
u Přerova

227.500
Nevybrán

Fiche 2: Nezemědělská produkce

Adéla Trumberová Pořízení traktorbagru Radslavice 450.000

PINK GARDEN s.r.o. Sekačka pro růžovou zahradu Veselíčko 449.757
Odstoupil

ZAHAS s.r.o. Pořízení šicího stroje, svářečky TIG a nového 
serveru včetně příslušenství

Lipník nad 
Bečvou 224.100

Martin Olivík Nákup vybavení pro stavební činnost Osek nad 
Bečvou 218.334

Martina Šromová Forma pro odlitky skleněných lahví, plnička a eti-
ketovačka lahví Prosenice 219.600

Miroslav Kovařík Pořízení vybavení pro truhlářskou činnost Dolní 
Újezd

126.945
Nevybrán

Ing. Pavel Krejčiřík Inovace kuchyně v restauraci Lipník nad 
Bečvou

180.000
Nevybrán

3. výzva IROP 2018 – Výstavba, 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

Osek nad 
Bečvou 1.889.990

Město Lipník nad Bečvou
Vybudování odborné učebny pro výuku cizích 
jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění 
bezbariérovosti

Nevybrán

Schválené projekty MAS Moravská brána
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4. výzva IROP 2018 - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi

Město Lipník nad Bečvou Cyklostezka Lipník, Za Vodou 2.936.777

Obec Jezernice Cyklostezka jezernice – Slavíč, I. etapa, smíšená 
stezka pro cyklisty a chodce 3.128.847

4. výzva OPZ – Sociální podnikání - I.

(SEDOVÁ clean service, 
o.p.s.

Založení nové provozovny na území MAS Morav-
ská brána (Sociální podnikání – MAS MORAVSKÁ 
BRÁNA)

Nesplnil 
podmínky

5. výzva OPZ – Prorodinná opatření – II.

OSEČÁNEK, z.s. Miniškolka Osečánek Osek nad 
Bečvou 2.391.575

Středisko volného času 
Lipník nad Bečvou, p.o. Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou II. Náhradník

6. výzva OPZ – Sociální služby a sociální začleňování - II.

KAPPA-HELP, z.s. Centrum pro rodiny KAPPA-HELP 911.250

1.výzva OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních prvků 
- I.

Obec Radslavice Realizace ÚSES – výsadby na parcele 840/4 
a 840/5, k. ú. Radslavice u Přerova

Obec Veselíčko Tři prostence od dálnice – nové stromy do krajiny 
pod Veselíčkem

Obec Prosenice Lokální biocentrum Prosenice – lokalita V Klči Stažen

2. výzva OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - I.

Obec Týn nad Bečvou Revitalizace sídelní zeleně – Týn nad Bečvou 569.801

Město Lipník nad Bečvou Revitalizace odpočinkového prostoru u nádraží 
v Lipníku nad Bečvou 514.663

5. výzva IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy

6. výzva IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi
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Sdružení místních samospráv se stalo největší organizací
zastupující obce v Olomouckém kraji
Rozhovor s krajským manažerem Tomášem Pavelkou

Jak se daří SMS ČR ve vašem kraji?
Vcelku dobře, nemohu si stěžovat. Stali jsme se 

největší organizací sdružující obce v kraji, aktuálně 
jich máme 156. Představitelé těchto obcí se zapojují 
do aktivit SMS ČR ať už tím, že se účastní seminářů 
a jednání, sběru dat, obracejí se na nás s dotazy, 
předávají podněty atd. Obce si zkrátka zvykly na to, 
že Sdružení opravdu hájí jejich zájmy a je schopno 
pomáhat řešit aktuální problémy. Jsem za to rád. Jde 
o práci, ve které se nenudíte a vidíte její krátkodobý 
i dlouhodobý smysl. Krajské předsednictvo je aktivní 
v rámci krajské, ale i celostátní úrovně.

Členové se celý rok pravidelně schází a jednají 
o tématech, která je trápí. Máme mnoho skvělých 
činovníků. Kromě toho, že pracují v celostátní sféře, 
účastní se i většiny krajských aktivit. Spolupracujeme 
s Olomouckým krajem, Celostátní sítí pro venkov, 
místními akčními skupinami, dobrovolnými svazky 
obcí a postupně přidáváme další organizace.
Existuje, kromě celostátních témat, „problém“ 
specifi cký pro váš kraj, se kterým bojujete?

Jednoznačně je to odpadové hospodářství. 
Téma, které se v našem kraji omílá několik let. Kraj 
předběhl svým jednáním stále ještě jen připravova-
nou novelu odpadové legislativy a před několika lety 
zahájil sdružování obcí do odpadového spolku. Cílem 
bylo zajistit společný postup v rámci kraje, a přitom 

respektovat odlišné potřeby malých a velkých sídel.
Postupem času byla založena akciová spo-

lečnost, kde již pozice malé obce a velkého města 
bude velmi odlišná. Nyní se rozhoduje, kam dál 
bude směřovat tento projekt, který již několik miliónů 
z krajského ukrojil. Také obce volí různá řešení. 
Některé se připojují ke krajskému plánu, jiné mají 
svůj vlastní v rámci mikroregionu, další vyčkávají 
a dále si tento segment řeší samostatně. SMS ČR 
se snaží podpořit rozumné řešení, které bude stát na 
principech solidarity velkých sídel s malými, rovnosti 
zastoupení sídel a snaze dlouhodobě zajistit kvalitní 
a výhodnou službu pro obyvatele obcí. K problema-
tice se konalo několik seminářů a jednání ze strany 
krajského předsednictva.
Co pro „své“ starostky a starosty připravujete?

Plánujeme jednat o dopravě v kraji, což je téma, 
které trápí stále mnoho obcí. Hodláme také rozvíjet 
aktuální nabídku služeb, podporovat vzdělávání a se-
tkávání s představiteli samospráv. Září u nás patří 
krajskému shromáždění a semináři Nápady a aktu-
ality pro rozvoj našeho venkova či odborným stážím 
o tom, jak psát obecní zpravodaj a o povodních.

Kromě sdružení místních samospráv působí 
v kraji také Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu 
venkova, Sdružení měst a obcí střední Moravy či 
Spolek Odpady Olomouckého kraje.

Starostové z celého kraje se ve Smržicích dozvěděli,
jak bojovat se suchem a co chystá SMS ČR

Co mohou dělat obce proti suchu a jaké dotace 
na opatření mohou získat? I to se dozvěděli starostky 
a starostové na setkání SMS ČR Společně pro ven-
kov, které se konalo 9. září ve Smržicích. Krajského 
shromáždění se účastnila padesátka představitelů 
samospráv, součástí akce byl i seminář Nápady 
a aktuality pro rozvoj našeho venkova.

Výstavba suchých i mokrých poldrů, malé tůně, 
linie zeleně kolem polí, skupiny stromů na okrajích 
polí či ovocné stromy, to vše patří k souboru opatření, 
která mohou přispět k řešení problémů se suchem. 

Na setkání o nich promluvil starosta Bělotína Eduard 
Kavala, jenž má ve všech částech své obce zkuše-
nosti s jejich realizací. Opatření pro krajinu podle 
jeho slov nemusí být nákladná a je lépe jich usku-
tečnit více malých než superobrovských z dotací. 
Dotační možnosti v této oblasti vysvětlil ředitel MAS 
Luhačovské zálesí Roman Kašpar.

Aktivity a aktuality ze Sdružení představil 
místopředseda SMS Jan Sedláček spolu s Jitkou 
Hanákovou z projektové kanceláře v Jihlavě. 
Aktuální daňovou problematiku u obcí osvětlil Pavel 
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Krajský výbor SMS OK
Na snímku zleva: člen celostátní rady SMS ČR Radek Brázda (Troubky), 1. místopředseda Jan Sedláček 
(Křižánky na Vysočině), Jarmila Stawaritchová (Čelechovice na Hané, Prostějovsko), krajský manažer Tomáš 
Pavelka (Mořice), Jana Gerešová (Kopřivná, Šumpersko), krajský předseda Tomáš Šulák (Veselíčko, Přerov-
sko), krajská místopředsedkyně Mirka Zavadilová (Majetín, Olomoucko), 2. místopředseda Radim Sršeň (Dolní 
Studénky), místopředseda Jan Konečný (Písečná, Jesenicko), Marek Ošťádal (Náklo, Olomoucko) a nová vý-
konná ředitelka Jana Přecechtělová (Srbce). Sedmým členem výboru je ještě Petr Šimek (Nemile, Šumpersko)

Michalec z Finančního úřadu Prostějov a s krajskými 
aktualitami vystoupil Radim Sršeň. Na další akce 
SMS ČR pozvala výkonná ředitelka Sdružení Jana 
Přecechtělová.

„Program byl nabitý, diskuze s hosty plodné 
a účast hojná,“ okomentoval průběh shromáždění 
krajský manažer Tomáš Pavelka. „Poděkování 
patří SZIF, který v rámci Celostátní sítě pro venkov 
seminář spolupořádal, také hlavní kanceláři SMS ČR 
za podporu při organizaci a skvělým přednášejícím,“ 
dodal.

SMS jednalo s krajem
o dopravní obslužnosti

Dopravní obslužnost v Olomouckém kraji 
a nové příspěvky od obcí zajímaly účastníky setkání 

krajského předsednictva SMS ČR, jehož se účastnil 
i hejtmanův náměstek Jan Zahradníček (ANO). 
Společně se zabývali i stavem některých silnic v kraji. 
Hlavním důvodem setkání byla fi xní výše příspěvku 
na jednoho obyvatele, kterou obce musí kraji platit, 
pokud chtějí mít zajištěnou dopravní obslužnost. Kraj-
ské předsednictvo vyjádřilo pochopení pro narovnání 
situace, kdy obce v jednotlivých okresech platily 
rozdílně. Některým obcím se ale nyní příspěvky 
navýšily až o dvojnásobek oproti původní částce. 
„Obce od nás nyní obdrží materiály, které jim důvody 
změn lépe vysvětlí,“ uvedl náměstek. Přiblížil rovněž 
novinky, které se týkají Integrovaného dopravního 
systému. Řekl, že u osobních a spěšných vlaků ČD 
už nebudou moci cestující uplatnit slevy IN karet, 
které dříve doplácel kraj.
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56 starostů podepsalo memorandum proti pokračování
 projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe

Zástupci 56 obcí a měst v okolí plánované trasy 
vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL) podepsali 
memorandum, v němž žádají vládu, aby rozhodová-
ní o pokračování projektu pozastavila. Novinářům to 
řekla senátorka Jitka Seitlová, podle které už je při-
pravena studie proveditelnosti projektu. Ten má stát 
stovky miliard korun. Studie má být na podzim před-
ložena vládě.

Starostové měst a obcí z Olomoucka, Přerovska 
a Novojičínska navrhují, aby byla vypuštěna chráněná 
územní rezerva průplavu a ukončeno fi nancování pří-
pravy záměru, pokud nebude prokázán zcela nezpo-
chybnitelný přínos této stavby pro region a Českou re-

publiku. Podle Jitky Seitlové se obávají nepříznivého 
vlivu stavby a provozu DOL na povrchové vodní toky 
a koloběh podzemních vod. Některé obce nesouhlasí 
s vedením koridoru napříč jejich územím a nelíbí se 
jim zábor tisíců hektarů zemědělské půdy. „Memoran-
dum jsem spolu se senátorem Petrem Orlem zaslala 
ministrovi dopravy, vládě a premiérovi Andreji Babišo-
vi,“ uvedla senátorka.

Dokument k memorandu starostů obcí k záměru prů-
plavu Dunaj – Odra – Labe najdete na následující 
straně.
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Dokument

Memorandum starostů obcí k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe
Trasa územní rezervy záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe (dále DOL) prochází katastrálním územím 

obcí našich, sousedních a naším regionem. Již desítky let omezuje rozvojové využití území, je limitujícím 
prvkem prostorového umístění strategických regionálních a liniových staveb (dálnice, železnice). Náklad-
né studie a hodnocení neprokázaly smysluplnou proveditelnost a zejména efektivitu záměru. Řada z nás 
a našich předchůdců ve vedení obcí žádala o vypuštění územní rezervy záměru DOL z územně plánovacích 
dokumentů na krajské a celostátní úrovni.

Z veřejně dostupných médií jsme se dozvěděli o nové studii a vyhodnocení záměru DOL s pozitivním 
ekonomickým výsledkem a částečnou změnou trasy.

Studie proveditelnosti má být na podzim připravena k projednání vládou ČR s návrhem na pokračování 
přípravy projektu a předpokladem zahájení výstavby ještě koncem tohoto desetiletí.

My, níže podepsaní starostové
• jsme zneklidněni přípravou rozhodnutí vlády o záměru, který zásadně ovlivní a zasáhne do námi 

spravovaného území, aniž s námi byl rozsah dotčení území záměrem projednán nebo jsme byli alespoň 
o navrhovaném obsahu záměru ofi ciálně informováni. Je nepochybné, že příprava a realizace záměru 
zasáhne do samosprávám obcí zákonem svěřených kompetencí (zejména §35 odst. 2 č. 128/2000 Sb.)

• nesouhlasíme s tím, že koridor podle záměru vede napříč některými obcemi, které boří a rozděluje

• obáváme se, že příprava stavby, její realizace a provoz průplavu nepříznivě ovlivní přirozené povrchové 
toky a oběh podzemních vod s vážnými důsledky pro využívané zdroje pitných vod. Může způsobit 
pokles hladiny vody ve studnách obcí a občanů. Zajištění dostatku průplavní vody je v kolizi již se 
současným napjatým stavem potřeb a využitím přírodních vod. V situaci zrychlených klimatických změn 
s očekávanými častějšími a dlouhými periodami sucha považujeme záměr s nemalým navýšení nároků 
na vodu za hazard

• za vysoce nepříznivý faktor záměru považujeme rozdělení našeho území a jeho komunikačních a sociál-
ně-ekonomických funkčních celků průplavem, stejně jako omezení celkové prostupnosti oblasti

• nejsme ztotožněni s narušením a změnou krajinného rázu, kterou způsobí až desítky metrů vysoká 
betonová liniová stavba průplavu a jeho doprovodné stavby

• upozorňujeme, že ztráta tisíců hektarů kvalitní zemědělské půdy vyvolaná záborem stavby průplavu není 
žádoucí

Žádáme vládu, aby jednání o pokračování přípravy záměru zahájila až po projednání možných důsledků 
záměru DOL se všemi dotčenými obcemi a do doby vyřešení zásadních námitek obcí nepřijímala rozhodnutí 
o pokračování přípravy.

Navrhujeme, že pokud nebude prokázán zcela nezpochybnitelný přínos záměru DOL pro naši zemi, 
obce a občany, došlo k vypuštění chráněné územní rezervy pro průplav DOL ze všech územně plánovacích 
dokumentů a ukončení fi nancování přípravy záměru.
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Ombudsman a Nejvyšší správní soud podpořili
Obec Veselíčko v kauzách kolem kamenolomu

Obec Veselíčko již dvakrát uspěla se svými 
odvoláními na nejvyšší instance proti rozhodnutím 
regionálních úřadů ve věci obnovené těžby v místním 
kamenolomu. Nejprve nám dal za pravdu Úřad 
ombudsmana, že byla obec obcházena, a nedáv-
no i Nejvyšší správní soud zrušil opatření obecné 
povahy vydané městem Přerov (podpořené krajským 
úřadem) ve věci dopravy do lomu. Podali jsme 
nicméně další soudní žalobu, tentokrát na Obvodní 
báňský úřad pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, 
který po několika výzvách soudu a ombudsmana 
nekonal ve věci protiprávní těžby - nad kótu 350 
metrů a kvůli neexistenci plánu sanace a rekultivace 
lomu. Nechceme mít v obci ekologickou zátěž do 

budoucna! Naopak chceme mít soudní rozhodnutí, 
že veřejný zájem samosprávy dle zákona o obcích 
(po roce 1989) je vyšší (nebo minimálně stejný) než 
"veřejný" zájem dobývacího prostoru (schválený 
v minulém režimu). Chceme také (pro všechny obce), 
aby místní samospráva měla PRÁVO vyjadřovat se 
ke všem záležitostem na katastru své obce. Ukazuje 
se, že po prvních nesnázích v regionu se to nesmí 
vzdávat. /Nikdy jsme nezpochybňovali těžbu kamene 
pro výstavbu dálnice, ale musí se tak dít podle 
práva!/

Tomáš Šulák
Článek na toto téma vyšel v Mladé Frontě DNES

(viz foto na protější straně).

Mateřská škola se dočkala po 45 letech zásadní obnovy.
Nová je rekuperace, šatny a zateplení

Po vyjasnění projektových dokumentací, které 
vznikaly před lety a dokladů potřebných pro zahájení 
stavby, započala v polovině července fi rma Traweko, 
která vyhrála výběrové řízení, s rekonstrukcí Mateř-
ské školy Veselíčko. Vznikla nová přístavba pro větší 
vstupní šatny. Instalována byla zcela nová rekupe-
race díky dotaci z OPŽP. Objekt se celkově zateplil, 
budova má nové fasády, nové střechy. Zvětšila se 
velká třída, vznikl přímý vstup do zahrady. Zkapacitni-
ly se toalety, oddělil se provoz školky a kuchyně. Sta-

vební práce na samotném začátku objevily prasklou 
kanalizaci, kdy z toalet zatékalo do základů... Poté 
se po instalaci rekuperace zprovoznila kuchyně, aby 
se mohlo začít vařit. Následovaly další práce včetně 
nové elektroinstalace v celém objektu části mateřské 
školy, čili na chodbě a v učebnách. Uklidilo se také 
nejbližší okolí stavby s výhledem na budoucí novou 
dlažbu.

Fotografi e na následujících stranách.
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Veselíčko získalo v soutěži Vesnice roku 2019 ocenění
za péči o park, tradice a sociální péči

Ocenění za příkladnou péči o zámecký park, so-
ciální péči o občany a oživení místní historie získala 
Obec Veselíčko v soutěži Vesnice roku Olomouckého 
kraje 2019. Hodnotící komise přijela do obce v pátek 
7. června a starosta, místostarostka a další pracovní-
ci jim ukázali výhled do Moravské brány a na dálnici 
od kapličky na Zámeckém kopci, poté se jelo kolem 
výsad u hřbitova do Tupce a mateřinky. Následoval 
přesun do Muzea Záhoří a do hasičských garáží, 
kde se prezentovala stará garda hasičů s koňkou, 
ale i nejmodernější technikou. Prezentace pokračo-
vala prohlídkou kaple a zámku, zámeckým parkem 
(s ukázkou obecní techniky) jsme se park přesunuli 
do klubovny, keramické dílny, prostor obecního úřa-
du, kde se promítl fi lm o kompostárně a akce skončila 
v komunitní škole závěrečnou prezentací.
Zlatá stuha do Bělotína

Zlatou stuhu vítěze získala obec Bělotín, 
kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení 1. srpna. 
„K tomu, aby obec získala titul vesnice roku, je třeba 
několik kroků. Obyvatelé musí hodnotitelskou komisi 
přesvědčit o tom, že obecní investice jsou účelné 
a spějí k dobrému cíli. Počítá se také péče o přírodu, 
památky nebo zachování kulturních tradic. To hlavní, 
bez čeho se žádná vesnice roku neobejde, je ale 
pouto mezi jejími obyvateli, kteří táhnou za jeden 
provaz,“ uvedl během vyhlášení výsledků soutěže 
hejtman Okleštěk.

S místními částmi Kunčice, Lučice a Nejdek je 
Bělotín třetí největší obcí na Přerovsku. Mezi domi-
nanty vesnice s 1800 obyvateli patří kostel svatého 
Jiří s bohatým barokním interiérem. Za zmínku stojí 
také místo na Jelením kopci. Tam v době ledové 
skončil svou pouť skandinávský ledovec – teď ho 
připomíná památník Evropského rozvodí. „Vítězství 
v soutěži přijímám s velkou pokorou. Je to ocenění 
všech obyvatel obce. Jsem přesvědčen, že mají 
stejnou radost jako já,“ řekl starosta Bělotína Eduard 
Kavala.
Lipová – celostátní vítěz

Celostátní soutěž vyhrála Lipová na Šluknovsku, 
druhá se umístila Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském 
kraji a třetí místo obsadily Libovice z Kladenska ve 

Středočeském kraji. Lipovou, která se nachází ve 
Šluknovském výběžku, obývá zhruba 600 obyvatel. 
Soutěž se konala po 25. a účastnilo se jí 206 obcí, 
což je o 22 méně než vloni. Vítěze organizátoři 
vyhlásili v polovině září v Luhačovicích. Vítěz získá 
fi nanční odměnu formou dotace od ministerstva pro 
místní rozvoj 2,6 milionu korun a osobní automobil.

Výsledky krajského kola soutěže
Vesnice roku Olomouckého kraje 2019
Ocenění komise:
Babice – za dynamický rozvoj provázanosti obce 
s krajinou
Zlatá cihla z Programu obnovy venkova:
Partutovice – kategorie A: obnova či rekonstrukce 
památkově chráněných objektů a památek místního 
významu
Grymov – kategorie B: obnova či rekonstrukce staveb 
venkovské zástavby
Býškovice – kategorie C: nové venkovské stavby
Ceny se speciálním fi nančním oceněním OK
(50 000 korun/obec):
Radvanice – diplom za moderní knihovnické a infor-
mační služby
Štíty – cena naděje pro živý venkov
Troubky – ocenění za výchovu mládeže k ekologii 
a její uplatnění v běžném životě obyvatel
Veselíčko – ocenění za příkladnou péči o zámecký 
park, sociální péči o občany a oživení místní historie
Stuhy (fi nanční ocenění MMR):
Dobrochov – Zelená stuha za péči o zeleň a životní 
prostředí
Tištín – Oranžová stuha za spolupráci obce a země-
dělského subjektu
Vrchoslavice – Modrá stuha za společenský život
I. – III. místo (fi nanční ocenění OK ve výši 600 
tisíc korun):
Partutovice – III. místo (100 tisíc korun)
Svésedlice – II. místo (200 tisíc korun)
Bělotín – I. místo a Zlatá stuha za vítězství v kraj-
ském kole soutěže (300 tisíc korun)
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MATEŘINKA V KULTURNÍM DOMĚ. Kvůli rekonstrukci budovy mateřské školy byly děti v Kulturním domě 
v Tupci. Ale zabydlely si to opravdu pěkně.

V celé vesnici je nové veřejné osvětlení. Svit je koncentrovaný a úspornější
Díky podpoře z programu ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT letos odborná fi rma Sunritec obnovila celé 
veřejné osvětlení v obci. Kromě výměny lamp budou zcela nová světelná místa v zámeckém parku. Obec má 
již schválenou také dotaci z OPŽP na nový rozhlas, který bude vysoutěžená fi rma instalovat v roce 2020.

Nahoře nový typ (po výměně),
dole starý (původní) typ.
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Začala rekonstrukce „sedmičky“.
V bytovém domě vzniknou čtyři 
nové sociální a startovací byty

Díky schválené dotaci z ministerstva 
fi nancí začala rekonstrukce prostřední části 
bytového domu, kde vzniknou na přelomu jara 
a léta roku 2020 čtyři nové byty - startovací pro 
mladé, sociální, nebo pro seniory. Navazujeme 
na projekt "Pilotní ověření sociálního bydlení 
ve venkovské obci Veselíčko". Projednali jsme 
se všemi aktualizaci dokumentace a fi rma 
Traweko začala konat. BD7 ("sedmička") má 
nyní 10 bytů - levé a pravé křídlo a klubovnu 
myslivců. Po započetí prací a zásahu do 
konstrukcí jsme zjistili, že rekonstrukce bude 
složitější, musejí být pevnější základy i zpev-
něnější zdi. O dotaci po konzultaci na MF ČR 
pořádáme znovu.
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NOVÉ ZÁBRADLÍ. V zámeckém parku jsme na přelomu prázdninových měsíců zcela obnovili zábradlí u vodní 
plochy. Tato malá akce možná poněkud v povědomí zapadla, neboť pár dní stačilo na demolici a brzy nato 
fi rma Petra Schramma akci provedla. Vizuálně zdálky je to k nepoznání, ale zblízka to má zcela novou kvalitu 
do dalších let. Stalo se tak před festivalem Mezi stromy.

NOVÁ ZELEŇ. Na MAS Moravská brána jsme na podzim podali projekt "Tři prstence od dálnice - nové stromy 
do krajiny pod Veselíčkem" (3PoD). Chceme zalesnit prostor u protihlukové stěny (alias "malé čínské zdi") 
dálnice D1 Lipník-Přerov, kde máme i oporu v novém plánu společných zařízení komplexních pozemkových 
úprav. Další linie nové zeleně budou kolem celého potoka Lubeň a u celé cesty kolem hřbitova (na snímku jsou 
vzrostlé stromy v západní části z projektů OPŽP „Obec v zeleni / Zeleň v obci“).
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Záhorské slavnosti oživily již podruhé zámecký park.
Vystoupilo osm folkorních souborů

Osm vystupujících souborů ze Záhoří, Hané 
a moravského Slovácka oživilo v sobotu 22. června 
Zámecký park ve Veselíčku, kde se uskutečnil již 
22. ročník Záhorských slavností. Na úvod vystoupila 
místní mateřinka, kterou následovala cimbálová 
muzika Kločének z lipenské základní umělecké 
školy. Folklor ze Slovácka letos nahradil předloňské 
Valašsko – vystoupila cimbálová muzika Josefa 
Marečka z Uherského Hradiště a tanečníci z Boršic. 
Následoval lipenský Maleníček ve dvou pásmech, 
stejně jako Folklorní soubor Haná z Přerova. Druhá 
polovina patřila záhorskému folklornímu souboru 
Šimon z Všechovic a Záhorské muzice z Olomou-
ce, která ve Veselíčku účinkovala již nesčetněkrát 
a téměř denně zní z obecního úřadu znělka hlášení 
rozhlasu s jejich písničkou „Veselíčko na kopečku“. 
Finále obstaral slovenský soubor Čakanka z Nového 
Města na Váhom.

„Záhorské slavnosti pořádáme v obci po přesunu 
z Lipníka nad Bečvou podruhé. Věříme, že se tato 
tradice uchytí. Na to potřebujeme alespoň tři ročníky,“ 
řekl starosta Veselíčka Tomáš Šulák. Uvedl, že obec 
v minulosti zřídila Muzeum Záhoří, kde se uskutečnilo 
za pět let již 25 různých výstav. Realizuje se zde také 
realizuje projekt „Záhorská kronika“, který má za cíl 
obnovit po 69 letech vydávání stejnojmenného vlas-
tivědně-historického časopisu. Obec a místní spolek 
přátel tradic Záhoří navazují na taneční lidový soubor 
z padesátých let, díky kterému se v regionu uchovaly 
písně a tance, jež byly vydány ve sborníku Záhorský 
zpěvník a ve výpravné knize Záhorské tance.

Ve veselíčském zámeckém parku se jednalo 
o první kulturní akci. Kromě posečeného parku 
s novými stromy a naučnou stezkou bylo obnoveno 
zábradlí rybníka a posíleno zázemí. Návštěvníci 
mohli ochutnat občerstvení z dílny Sokolka/Kovárna.
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Veselíčko nabízí novou akci v zámeckém parku:
Festival mladého umění a řemesel Mezi stromy

Zcela novou akci – festival mladého umění 
a řemesel „Mezi stromy“ – nabídla lidem v sobotu 27. 
července v zámeckém parku obec Veselíčko.

Program byl rozdělen do tří částí. Skupina 
historického šermu Družina z Bukovíka předsta-
vila táboření a souboje rytířů. Předvedla ukázky 
vaření, stolování a řemesel (karetky, lucetky, zbroj, 
keramika, zpracování vlny a lnu), nabídla lukostřelbu 
a prezentovala vývoj oděvu a zbroje. Diváky čekaly 
také ukázky šermu jednotlivců i družin, například 
rumunský odboj s koňmi, dělem, žebřiňákem a le-
žením. Návštěvníci si mohli vyzkoušet fl inty, na děti 
čekaly soutěže a kvízy. Hlavní bitva se odehrála od 
18 hodin.

Studio bez kliky Romana Prokeše, známé 
například pořádáním Helfštýnské pouti, představila 
práci kovářů, tiskařskou dílnu, mincovnu, pražení 
kávy v C. k. polní kafírně. Lidé mohli obdivovat i práci 
provazníka, sokolníka či malíře portrétisty. Děti viděly 

dvě pohádky. Dospělí zase parní stroj či koňskou 
stříkačku staré gardy hasičů Veselíčka.

Sdružení hudebníků Veselíčka zajistilo hudební 
jarmark, který v podvečer nabíral na intenzitě. 
Postupně zahrály Summer Trio Band (pohoda), Duffy 
(folk-swing), TRAVELLERS (zlatá šedesátá), a na 
závěr pražské skupiny JAMARON (rock & pop s troš-
kou folku) a ANACREON (melodic-metal).

Občerstvení Sokolka + Hospoda Na kovárně 
zajistila pečené prase na rožni, grilovaný hermelín 
a klobásy, hranolkárnu, udírnu či piva různých druhů. 

V letech 2015-2017 se v zámeckém parku usku-
tečnilo „Dobývání Moravské brány“ a spolek přítel 
tradic Záhoří pořádal deset ročníků hudebního festi-
valu „Mladí pro venkov“. „Tyto akce chceme nahradit 
právě multižánrovou akcí Mezi stromy. V příštím roce 
plánujeme festival revivalových rockových kapel. 
V lichých letech to budou zase folklorní Záhorské 
slavnosti,“ uvedl starosta Tomáš Šulák.
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Přerov musí v lesích na Veselíčku kvůli kůrovci opět kácet,
po 170 hektarech zmizí dalších 15 hektarů

Město Přerov se nevyhne dalšímu kácení v po-
lesí Svrčov, kde vlastní přes pět set hektarů lesních 
porostů. I ty zasáhla současná kůrovcová kalamita, 
která v městských lesích nadále pokračuje. Jen letos 
na podzim zaplatí radnice za těžbu na 15 hektarech 
lesní půdy více než dva a půl milionu korun.

„Polesí na Svrčově je kůrovcovou kalamitou 
výrazně zasaženo už několik let. O dřevo je ale 
mezi kupci malý zájem, protože je ho kvůli kůrovci 
přebytek. S těžbou přesto musíme pokračovat, i když 
nás vzniklé holiny netěší,“ řekl náměstek přerovského 
primátora Michal Zácha.

Přerov je vlastníkem lesního hospodářského 
celku v katastrálním území Veselíčko a Svrčov, kde 
mu patří přesně 573 hektarů. Kalamitní stav tam trvá 
od roku 2015, lýkožrout smrkový od té doby zasáhl 
území o rozloze 170 hektarů.

Přerovští radní už také vyčlenili peníze na výsad-
bu nových stromů, celkem 1,7 milionu korun. „Trápí 
nás ale nedostatek sazenic, neboť lesní školky nestí-
hají produkovat požadovaný sortiment dřevin – a ani 
jejich množství. Přesto počítáme s tím, že se nám 

podaří v horizontu několika let náš plán splnit,“ uvedl 
Miloslav Dohnal z přerovského magistrátu. Smrky 
nahradí buky, duby, habry a lípy. Kromě zalesňování 
bude nutné také opravit rozbité cesty

Do roku 2018 vydělalo město na prodeji dřeva 
z kůrovcové kalamity zhruba 42 milionů korun. Podle 
Bohumíra Střelce, jednatele Technických služeb 
města Přerova, které mají polesí na starosti, šla 
většina peněz zpátky do lesa. „Finanční náklady 
na pěstební činnost, která zahrnuje přípravu půdy, 
nákup sazenic, zalesňování, vyžínky, stavbu oplocení 
či aplikaci repelentů proti okusu zvěří, se vyšplhaly 
na 28 milionů, drobné opravy cest a propustků stály 
další dva miliony.“

Jak Střelec dodal, kvůli přebytku na trhu výtěž-
nost z prodeje dřeva neustále klesá. „V následujících 
letech bude muset město věnovat více nákladů do 
lesa, a to nejen z důvodu nízké ceny dřeva a velkého 
rozsahu zalesňovacích prací, ale je potřeba i zásadní 
rekonstrukce lesní silniční sítě, která je již desítky let 
v havarijním stavu,“ doplnil Střelec.

Petra Klimková, MF DNES
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Zvěř už nebude okusovat mladé stromky v lese
Nově vysazené lesní sazenice v polesí Svrčov 

chrání před okusem srnčí zvěří devět kilometrů 
dlouhý plot. Jeho pořízení přišlo město na 812 tisíc 
korun, na stavbu dostal Přerov dotaci z programu na 
podporu lesních ekosystémů, a to ve výši 326 375 
korun. Malé sazenice rostou v místech, kde musely 
být pokáceny stromy, napadené kůrovcem.

„Pletivo je připevněno ke kůlům a přihrnuto 
zeminou, aby se do oplocenky nedostala černá zvěř. 
Pro vstup za účelem vyžínání jsou na vhodných 
místech zřízeny branky,“ řekl náměstek přerovského 
primátora Michal Zácha. Oplocení bude odstraněno, 
až porost náležitě vyroste -  tedy zhruba za 8 až 
10 let. „Z lesní školky jsme nakoupili vypěstované 
sazenice dubu, habru, buku, lípy, javoru a jedle 
o velikosti zhruba 40 centimetrů a ty jsme vysadili 

na plochu připravenou k zalesnění. Budou-li mít 
dřeviny vhodné podmínky, narostou až 40 centimetrů 
za rok,“ nastínila Svatava Doupalová z přerovského 
magistrátu.  Vzpomněla i to, že proti okusu zvěří se 
používají ještě nátěry, které odpuzují zvěř – jenže ty 
se se musejí dělat každoročně, kdežto oplocení je 
trvalé a vydrží po celou dobu, než dřeviny odrostou. 
A srnčí je jednoduše nemá šanci poničit.

Město Přerov je vlastníkem 594 hektarů lesa 
v obci Veselíčko. Les byl významně zasažen kůrov-
covou kalamitou, proto je třeba polesí opět zalesnit. 
„Vlastník lesa je podle zákona povinen zajistit vysa-
zené kultury do sedmi let od vzniku holiny – a na tom 
právě pracujeme,“ podotkl Vít Navrátil z Technických 
služeb města Přerova, v jejichž správě polesí je. 

Hanácký večerník
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POHLEDY Z DÁLNIČNÍHO MOSTU. Kontrola nového mostu v Tupci nad dálnicí Lipník-Kroměříž. Po výstavbě 
jej ŘSD/Skanska předá Obci Veselíčko. Most bude sloužit k zpřístupnění pozemků, ale také k otáčení vozidel 
údržby a zásahu místních hasičů v případě havárií. Dálnice by měla být slavnostně zprovozněna 6. prosince. 
Poté se budou dokončovat úpravy okolí.
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U Veselíčka hořel lesní porost, plameny krotilo 9 jednotek hasičů Plameny zasáhly 8. července odpoledne 
lesní paseku osázenou mladými stromky u Veselíčka. Zásah komplikoval vítr, požár se ale podařilo hasičům 
lokalizovat a zlikvidovat. Na místě zasahovaly dvě profesionální a sedm dobrovolných jednotek, se zkrocením 
živlu pomáhalo 12 cisteren. K zásahu hasiči využívali místní přírodní zdroj vody, rybník Svrčov. Vodu dopravo-
vali k požářišti kyvadlově.

MŠE U VENDELÍNA. Mši u kaple sv. Vendelína mezi Osekem a Veselíčkem sloužil emeritní biskup Hrdlička. 
Na snímcích s pozadím panoramatu Veselíčka jsou dále osecký farář, manželé Kovaříkovi, exstarosta Veselíč-
ka a nejmladší syn současného starosty Metoděj.
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Hurá, prázdniny! Veselíčko 28. 6. 2019

Speciální výstava teriérů v zámeckém parku, Veselíčko 6. 7. 2019
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ČTYŘI SVATBY. V zámeckém parku se letos uskutečnily čtyři svatby, dvě z nich mohl oddávat starosta obce. 
Nejprve to byla svatba Anety Hučínové, nyní Palkové. Druhý srpnový víkend patřil svatbám Martina a Veroniky 
(Pechovi), akce pokračovala v kulturáku, který tak hezky nazdoben ještě nebyl. Druhý den měli svatbu Kamila 
a Kamil (Minarovičovi). Počasí vyšlo.
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ŠKOLENÍ: OBECNÍ ZPRAVODAJE. Jak co nejlépe dělat obecní zpravodaj, to bylo téma dnešní stáže v Ko-
munitní škole Veselíčko, na kterou přijely tři desítky zájemců z celé Moravy. Nechyběli ani nejbližší sousedé, 
což jsme rádi. Stáž vedla Marie Šuláková, šéfredaktorka měsíčníku "SMSka", a uskutečnila se v rámci vzdělá-
vacího projektu Sdružení místních samospráv (SMS).

LAMPIOŇÁK. Poté, co jedna skupina pořadatelů zrušila plánovanou tradiční akci v obci (Podzimní slavnost), 
jiná jí během dvou dní přípravy nahradila (Lampionový průvod k 28. říjnu). Nejvíc mně těší, že i když jsem byl 
v cizině, tak naši lidé a spolky to udělaly samy bez starosty. Bylo to jiné, ale dobré. Děti měly radost.

Veselíčko v třetím dílu seriálu České televize Modrá krev V 3. dílu seriálu České televize Modrá krev se 
v čase 24:39 až 25:08 objevil zámek ve Veselíčku a část zámeckého parku. Celý díl můžete zhlédnout na 
tomto odkaze: http://bit.ly/Podstatští_v_ČT



ZPRÁVY Z OBCE STRANA 45

LEOPARDI NA HODECH. Přestože je Kulturní dům v Tupci v současné době azylem mateřinky, neboť se 
školka opravuje, uskutečnilo se zde sobotní divadlo a nedělní koncert Leopardů (tanečního orchestru ZUŠ 
v LnB). Bylo dobré sledovat drajv mladých muzikantů. Hody v Tupci jsou na Františka. (Tupec znamená, že 
"tady je pec", čili teplo a pohoda.)

PÁTEČNÍ ŠKOLA. Děti ze čtvrtých tříd osecké školy navštívily poslední zářijový pátek Veselíčko. Starosta je 
přivítal v komunitní škole. Povyprávěl novinky o obci (reko školky, nové byty), o naučných stezkách (lesem, 
parkem) a plánech do dalších let (sportovní centrum, rozhledna...). Děti se například ptaly, co bude místo 
demontované věže (12 let) na hřišti pod obecním úřadem. Ujistil jsem je, že příští rok by mohla být nová věž 
se skluzavkou aj. A proč vlastní Přerov lesy (575 ha), když jsou na Veselíčku? ... ...Děti se pak vydaly na po-
znávací cestu do lesa, na houby a do zámeckého parku. "Páteční škola" se konala již poněkolikáté. Přijíždějí 
různé třídy v různých časech.
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OSECKÁ POUŤ A OSEČÁNEK. V neděli 15. září se konala tradiční hodová pouť v Oseku nad Bečvou. Le-
tos bylo navíc nově otevřeno mateřské centrum Osečánek (který vede moje dlouholetá pracovní kolegyně ze 
SMARV Jana Jurajdová). Osečánek je stavebně i designově velmi moderní. Děti a rodiče se mají na co těšit... 
(U nás na Veselíčku máme klubovnu spolků, hernu a keramickou dílnu v přízemí a komunitní školu v patře bu-
dovy obecního úřadu, ale častokrát už to nestačí - ideální nové prostory pro rodiny s dětmi a větší knihovnou by 
byla bývalá Braunerova hospoda, nebo nynější prádelna DDŠ v zámeckém parku.)

LEGIOVLAK V LIPNÍKU. V Lipníku nad Bečvou se konala vynikající výstava o československých legiích v Legi-
ovlaku na železničním nádraží. Vypravila se tam v pátek 13. září i veselíčská mateřinka.
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MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE. I když pršelo, jeli jsme se podívat do sousedního Oseka nad Bečvou na akci pro 
děti. Dobré zvěřinové speciality, zábava pro děti. Perfektně připravená akce, právě i na déšť s mnoha stany etc. 
V Oseku mají velmi pěkný myslivecký přírodní areál i s rybníčkem.

SPORTOVNÍ HRY. Sportovní hry mikroregionu Lipensko se v roce 2019 uskutečnily v Jezernici: V malém ves-
nickém fotbalovém fi nále jsme se jako Veselíčko utkali s Dolním Újezdem (má bronz). Zatímco fi nálové týmy 
z Lipníka se na hřišti popraly, my jsme se na závěr zápasu společně vyfotili. Celkově skončil náš společný tým 
v soutěži družstev na 3. místě. Fotbalisté byli čtvrtí, stejně tak nohejbalisté.
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FC VESLO. Fotbalisté Veselíčka v nových dresech. Kluci dlouho vedli tabulku 3. přerovské ligy malé kopané. 
Projekčně nyní obec připravuje nový sportovní areál na spodním sokolském hřišti. Mělo by tam být víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem (velikost 2x tenis), travnaté mini-fotbalové hřiště, hasičská dráha, workoutové hřiště, 
parkoviště a šatny s klubovnou.
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NT VESLO. V nohejbalovém turnaji poslední zářijovou sobotu v Sokolské zahradě na Veselíčku zvítězil mezi 
čtrnácti domácí tým "NT Veslo". Kluci (v nových dresech od obce) se neustále zlepšují, béčko mělo název 
"Čerti".



STRANA 50 Muzeum Záhoří

Muzeum Záhoří má 5 let
Muzeum Záhoří ve Veselíčku existuje již 5 let. 

Návštěvníci mohli za tuto dobu obdivovat 27 výstav 
o historii České republiky, ale především o dávných 
i nedávných událostech ve vesnici. Činnost muzea 
se neobejde bez materiálů fotografi ckých i věcných, 
které poskytují místní obyvatelé, ale také nadšenci 
z okolních obcí. Z místních je nutno jmenovat přede-
vším obě rodiny Skopalovy, paní V. Grygarovou, V. In-
drovou, pana A. Hučína a z Tupce manžele Dokoupi-
lovy. Z okolí především pana R. Prokeše z Drahotuší. 
Jistě, jsou i další, kteří zapůjčili či darovali exponáty, 
všem patří naše poděkování.

Kromě jednotlivců spolupracuje Muzeum Záhoří 
s muzei v okolí. Na výstavu o škole jsme měli zapůj-
čené celé zařízení třídy od Muzea Komenského v Pře-
rově, ze kterého pocházely rovněž i některé exponáty 
k výstavám o 1. a 2. světové válce a archeologické 
nálezy. Materiály poskytuje i Státní okresní archiv 
v Přerově.

Ale i malá regionální muzea si vycházejí vstříc. 
Pracovníci muzeí v Jezernici i v Prosenicích jsou naši-
mi stálými spolupracovníky. Navzájem se inspirujeme 
k novým výstavám a případně si zapůjčíme některé 
předměty, které nevlastníme, ale nutně je potřebuje-
me na doplnění námětových expozic. Vzájemně se 

podporujeme při vernisážích a snažíme se všechna 
muzea propagovat mezi místními obyvateli. Ostatně 
historie okolních obcí je úzce spojena a tak se všichni 
mohou seznámit s dávnými událostmi v širších sou-
vislostech.

Muzeum Záhoří připravuje na rok 2020 výstavy 
Výlet do dětství a Napoleonské lazarety. Věříme, že 
nám zachováte přízeň i v šesté sezóně a že se při-
jdete podívat.

Stanislava Čočková
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Jak jsme žili...
Naše republika vkročila do druhé stovky  své exi-

stence. Sice už není Československá, ale Česká, ale 
během času si prošla docela drsnými obdobími. Na 
začátku to byla 1. světová válka, následovala krize, 
2. světová válka, hrozné období stalinistického vlivu, 
kdy se z hrdinů dělali zločinci a zločinci byli oslavová-
ni jako hrdinové. Rok 1968 s okupací ruskými vojsky, 
husákovskou normalizaci, až konečně v roce 1989 
zazvonily klíče a sametovou revolucí začala obnova 
demokracie. Jistě, i teď panují politické šarvátky, ale 
dlužno říct, že se máme hodně dobře.

V Muzeu Záhoří si připomínáme všechna 
významná výročí, která se dotýkala i naší vesnice. 
V expozici Jak jsme žili - Jak šel čas..., se naposledy 
ohlédneme za dobou, kdy mladí chodili do Pionýra, 
kdy v obchodech bylo uniformní zboží, jaké se nosily 
hodinky a z jakých rádií jsme chytali informace z tzv. 
Západu. Výstavu doplnila sbírka klíčů od J. Skopala, 
V. Čočka, T. Šuláka a J. Švarce. 

Na panelech jsme zveřejnili všechny starosty 
a předsedy MNV, kteří byli v čele Veselíčka a Tupce 
za posledních  sto let i s dobovými fotografi emi. Fo-
tografi cké snímky jsou vždy nejvděčnějším objektem, 
lze tak pozorovat proměny všech částí obce, jak je 
zachytili naši předkové. Na současné výstavě je hod-
ně snímků z archivu pana Richarda Pachla st., které 
se podařilo převést z diapozitivů do papírové podoby. 

Do muzea zavítalo mnoho občanů nejen z naší 
vesnice, ale také z Dolního Újezdu, Oseka, Přerova, 
Olomouce a okolí, nejlepší ale je,  že díky prohlídce 
nabízejí další předměty a fotografi e do sbírek MUZA 
a pomáhají tak oživit vzpomínky na zašlé časy.

Stanislava Čočková

Foto R. Pachl st.: Žně na Veselíčku (dole), Veselí - 
oprava silnice (na následující straně)
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Přehled představitelů obce od roku 1918
V čele obce stával vždy vážený občan, kterého si lidé zvolili, či byl v minulosti dosazen vrchností. Ať už to 

byl rychtář, purkmistr nebo starosta, měl mít na paměti vzkvétání místa, kde žili lidé, které měl podporovat. Sta-
rosta je nejvyšší představitel obecní správy v obci. V letech 1945 - 1990 nesli titul předseda národního výboru.
Veselíčko
Představitelé obce Veselíčko
1913 - 1919 Josef Skopal č. 58
1919 - 1923 Bedřich Hanzlík č .63
1923 - 1927 Július Pokorný č. 54
1927 - 1946 Bedřich Hanzlík č. 63
1945 Josef Svoboda č. 141 (pouze v revolučním 
MNV)
1946 - 1948 Karel Pacáček č. 40
1948 - 1949 Václav Frydrýšek č.155
1949  - 1950 Karel Kropl č. 84
1950 Stanislav Pazdera č. 165
1950 - 1952 Růžena Nesrstová č. 42
1952 - 1953 Karel Ondruch č. 7
1953 - 1954 Leopold Ulma č. 93
1954 - 1960 Bedřich Hanzlík č. 63
1960 - 1972 Dobroslav Polášek č. 156

1972 - 1976 Rostislav Pospíšil č.77
1976 - 1990 Drahomír Spáčil č. 195
1990 - 2010 Jiří Gogela č. 196
2010 dosud Tomáš Šulák č. 196

Představitelé obce Tupec
1914 - 1917 Justýn Hlobil č. 21
1917 - 1929 František Nádvorník č. 25
1929 - 1945 Josef Zábranský č. 16 
1945 - 1946 Josef Vybíral č. 4
1946 - 1947 Jan Zedek č.65 
1947 - 1949 Ladislav Čuda č. 26 
1949 -1954 Josef Vybíral č. 4
1954 - 1960 Antonín Velešík č. 56
1960 - 1964  Ladislav Plesník č. 11
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Výstava Jak jsme žili v Muzeu Záhoří
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Hasiči z Veselíčka oslavili 105. výročí založení sboru
Třetí květnový víkend patřil v naší obci hasičům, 

a to při příležitosti oslav 105. výročí založení sboru, 
který ofi ciálně vznikl 15. 5. 1914 při slavnostní schůzi 
v hostinci u Braunerů. 

Oslavy začaly 
v Muzeu Záhoří výsta-
vou Jak jsme žili, ha-
sili…, poté následoval 
krátký průvod od mu-
zea k hasičské zbrojni-
ci, kde jsme k pomníku 
položili kytice k uctění 
památky zesnulých 
hasičů.

Hlavním bodem 
celého programu však 
bylo předání nových 
přileb staré gardě. Čle-
nové tohoto družstva, pod vedením Antonína Hučína, 
vzorně reprezentují náš sbor, ale i obec Veselíčko na 
různých akcích nejen v naší obci.

Slavnostního předání přileb se ujal starosta obce 
Tomáš Šulák společně s plukovníkem inženýrem

Miroslavem Čočkem, ředitelem územního odboru 
Přerov Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje.

Nejen v muzeu, ale také v hasičárně si mohli 
hosté i členové sboru 
prohlédnout kroniky, 
fotky sboru i sbírku ha-
sičských nášivek a růz-
ných almanachů od 
nadšeného sběratele 
z Uherského Hradiště.

 Během sobotního 
odpoledne proběh-
la v kulturním domě 
v Tupci plánovaná 
slavnostní schůze 
sboru, které se účast-
nili jak naši členové, 

zástupci sboru z 10. okrsu Veselíčko, tak další hosté.
U příležitosti 105. výročí založení sboru vyšel 

almanach, který shrnuje činnost posledních pěti let 
veselíčského sboru. 

Monika Štenglová, starostka SDH Veselíčko
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Dobrovolní hasiči Veselíčko
Během léta měla naše zásahová jednotka pouze 

dva ostré výjezdy. První 8. července, kdy jsme 
vyjížděli k požáru mla-
dého porostu v polesí 
Svrčov, kde hořelo na 
ploše zhruba 60x70 
metrů. Na místě za-
sahovalo 9 požárních 
jednotek HZS Olo-
mouckého kraje. Práci 
nám sice komplikoval 
vítr, ale požár jsme 
rychle lokalizovali 
a zabránili tak dalšímu 
šíření plamenů. Druhý 
výjezd proběhl 8. září, 
a to k dopravní ne-
hodě nad zámeckým 
parkem, kdy osobní 
vozidlo narazilo do 
spadlého stromu na 
vozovce. Nehoda se 
naštěstí obešla bez zranění a naše práce tak spočí-
vala v ůklidu vozovky.

J.Pecha st.

Stará garda na Helfštýně
I když už hostorická koňská stříkačka hasičů 

obce Veselíčko už ledacso zažila, rozhodně nepatří 
"do starého šrotu". 
Stará garda ji vyvezla 
v červenci 2019 až na 
Helfštýn, a to v rámci 
Helfštýnsk poutě, 
která zde celý jeden 
víkend probíhala. Bě-
hem odpoledne stihli 
naši čtyři ukázky toho, 
jak se za starých časů 
hasilo. Návštěvníci si 
mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet, že i dříve 
byla práce hasiče 
pořádná dřina a jeho 
nezbytnou "výbavou" 
byla i vytrénována 
fyzička. U přihlížejí-
cích jsme s koňskou 
stříkačkou sklidili 

velké ovace, a proto se těšíme na další rok, kdy si 
akci rozhodně opět nenecháme ujít!

J. Pecha st.
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Stará garda a Mezi stromy
Červenec byl pro starou gardu z Veselíčka 

opravdu nabitý. Koncem měsíce se členové zúčastnili 
festivalu mladého umění a řemesel Mezi stromy, 
který se pořádal poprvé v zámeckém parku ve Vese-
líčku. I když počasí návštěvníkům příliš nepřálo, užili 
si společný den tak, jak se sluší a patří, a to včetně 
naší staré gardy. (foto nahoře)

Soutěž historických koňských
stříkaček v Radslavicích

V pořadí již 19. hasičské odpoledne v Radsla-
vicích si nenechala ujít ani stará garda z Veselíčka. 

V neděli 7. července se tak zúčastnila soutěže 
historických koňských stříkaček s mezinárodní účastí. 
Naše družstvo skončilo na krásném 8. místě z celko-
vého počtu 10.

Nutno ovšem podotknout jeden nepřehlédnutelný 
a obdivuhodný fakt -  věkový průměr našich hasičů 
byl 68 let! Můžeme se tak pochlubit také tím, že jsme 
dokázali převálcovat i dvě družstva se členy o mnoho 
let mladšími. Klobouk dolů před výkonem veselíčské-
ho týmu a také velké díky členům našeho sboru, kteří 
nás reprezentovali. (foto dole)

J. Pecha st.
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Rozloučení s prázdninami 
Již tradičně připravují místní hasiči ve spolupráci 

s občerstvením Sokolka na poslední prázdninovou 
sobotu rozloučení s prázdninami. Ani letos tomu 
nebylo jinak.

 Děti se během akce zabavily při soutěžích, 
vyzkoušely si připravenou lanovou prolézačku, malo-
valy obrázky, ovšem nejvíce jejich pozornosti získala 
disciplína, ve které pomocí ruční stříkačky srážely 
připravené terče. Pomáhali i dospělí, a rozhodně 
nešlo o nic jednoduchého. Protože počasí na konci 
prázdnin přálo, šlo také o příjemné osvěžení.

Všechny děti si nenechaly ujít ani tradiční pěnu, 
které bylo letos opravdu požehnaně - téměř přes po-
lovinu asfaltového hřiště v sokolské zahradě, a legra-

ci si tak užil každý. Ta ostatně nechyběla ani během 
soutěže pro dospělé v hodu vejcem. Letos navíc 
padl loňský rekord, a to hod vejcem na vzdálenost 16 
metrů. Házení si nakonec vyzkoušely i děti, a že se 
při tom pořádně zasmály, například když vejce letělo 
přímo na hlavu protivníka.

Zábavný program se protáhl až do pozdních 
hodin, nechyběla totiž ani muzika. Na parket přilákaly 
velké množství lidí naše nejmladší členky, které si 
připravily předtančení.

Spaní v hasičárně
Již čtvrtý rok se nám úspěšně daří pořádat pro 

mladé hasiče spaní v hasičárně. Akce probíhá celý 
víkend, po který na děti čeká velmi bohatý program, 
a ani letos v září tomu nebylo jinak.

V pátek 18. září děti hned ze začátku čekala 

projížďka na člunu po přehradě, po které následovalo 
opékání špekáčků a spousta zábavných her v hasi-
čárně. Nocování letos zvládli všichni, i ti nejmenší, 
bez slziček.

V sobotu, po povinné ranní rozcvičce a snídani, 
si děti malovaly svá vlastní trička chystala se trasa 
kolem pomníku pro branný závod. Ten následoval po 
vydatném obědě, který připravily maminky, a krátkém 
poledním klidu.

Branný závod proběhl za velké pomoci rodičů 
dětí. Děti musely pokořit 2,5 kilometru dlouhou trať, 
na kterou se vydaly ve dvojicích, a řadu disciplín jako 
šplh na laně, střelba ze vzduchovky, základy zdravo-
vědy, topografi e, požární ochrana a poznávání nářadí 
potřebných pro požární útok.

Po večeři v hasičárně děti získaly za svoji 
šikovnost v závodu diplom a další odměny, poté je 
čekala noční hra, kterou nakonec zvládli všichni, 
i když někteří bojovali se strachem a pevně svírali 
dospěláckou ruku, aby se jim nic nestalo.

V neděli děti vyrazily do kukuřičného bludiště 
v Olomouci, kde musely splnit několik úkolů a samo-
zřejmě nezabloudit. Odměnou jim byla výborná pizza, 
na které si smlsly v hasičárně.

Celý víkend si užilo celkem 15 dětí od 4 do 15 
let. Poděkování patří nejen rodičům, kteří připravili 
oběd a pomohli s dopravou dětí na výlet, ale hlavně 
všem vedoucím, kteří obětovali celý víkend pro děti. 
Bylo to náročné, ale stálo to za to.

Monika Štenglová,
vedoucí mládeže SDH Veselíčko
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Život s dětmi na zámku v DDŠ Veselíčko ve školním roce 2018/2019
Tento školní rok byl pro nás a děti umístěné v na-

šem zařízení zejména ve znamení výchovné práce 
na pozitivních posunech v osobnostních kvalitách 
dětí. I tak ale u nás děti tráví i spoustu volného času, 
který se snaží pedagogové naplnit smysluplnými čin-
nostmi. Některé z těchto volnočasových aktivit jsou 
spojené se zapojením našeho domova do prestižního 
programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, 
který umožňuje dětem a mladým lidem od 14 do 25 
let rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný 
čas.

V rámci dovednosti či rozvíjení talentu a spor-
tovní aktivity se naše děti zapojily do různých 
kroužků, které vedou pedagogové našeho domova, 
velký zájem mezi dětmi byl hlavně o hru na hudební 
nástroje, pěší a cykloturistiku. Součástí plnění 
tohoto programu jsou i dobrodružné expedice, které 
připravujeme s dětmi na měsíc duben a květen. 
Jejich cílem jsou Hostýnské a Oderské vrchy, pomezí 
Nízkého Jeseníku.

Tradiční je již i práce našich dětí v keramické 
dílně, kde vyrábí dárečky pro seniory z DAS Pavlo-
vice u Přerova, pro své blízké doma i pro účast na 
vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou. V rámci 
dobrovolnictví spolupracujeme i s místní mateřskou 
školou. Plnění jednotlivých oborů programu je pře-
devším o pravidelné každodenní práci dětí a s dětmi 
a také o organizaci, přípravě a realizaci aktivit a akcí 
pro druhé. 

Mezi naše již tradiční každoroční akce patří 
společná výstava rukodělných a výtvarných prací dětí 
a seniorů v Kulturním domě v Pavlovicích u Přerova, 
mikulášská nadílka, kterou organizují naše děti pro 
seniory z DAS, vánoční kulturní vystoupení pro děti 
v MŠ, seniory z DAS a zaměstnance DDŠ Veselíčko.

V průběhu školního roku jsme pokračovali v Pre-
ventivním programu s Městskou policií v Přerově, 
který probíhá aktivně pro každou rodinnou skupinu 
jedenkrát za dva týdny v prostorách našeho domova 
v rámci převýchovného programu. Tzv. „třešnič-
kou na dortu“ pak byly 4 návštěvy Městské policie 
v Přerově při besedách na různá témata. Městská 
policie v Přerově také jako každoročně předvedla 
v rámci prevence rizikového chování ukázky výcviku 
služebních psů.

Jaro bylo období naší další společné aktivity 
s místní mateřskou školou i Domovem Alfreda Ske-
neho v Pavlovicích u Přerova. Jde o jeden
z  projektů, na který jsme získali fi nanční příspěvek 
od obce Veselíčko, a to projekt „Vítání jara“.  Kulturní 
vystoupení bylo naplánováno na úterý 16. 4. 2019 
v místní mateřské škole a 30. 4. 2019 v Domově 
Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova.

V rámci výchovy a vzdělávání však v průběhu 
školního roku žijeme i celou řadou dalších akcí 
a aktivit. Ve škole probíhají projektové dny, například 
Měsíc knihy, Dopravní výchova, Jan Amos Komen-
ský. Na výchově probíhají pravidelná klubová odpo-
ledne. Děti se zúčastnily akce 72 hodin a projektu 
Den Země. Pořádali jsme již 9. ročník netradičního 
sportovního dne Veselíčko s názvem Trofej a také 
Den plný her pro děti z místní mateřské školy, na 
který nám i tento rok přispěla obec Veselíčko.

V novém školním roce nás čeká ještě celá řada 
zajímavých akcí a aktivit, ale základem naší práce 
je každodenní výchovná a vzdělávací práce s dětmi 
tak, aby zkvalitnily nejen svůj osobní život, ale byly 
přínosem i pro druhé lidi a společnost.

Mgr. Petr Navrátil, ředitel, DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko 
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XIII. HUBERTOVA JÍZDA. Krásná slunečná sobota 12. října přála jezdcům na koních i divákům na povozech. 
Hon na lišku pořádal Ranč Mustang Veselíčko. Příjemná cesta, milí lidé i dobré posezení se západem slunce...
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Akce konané na podzim se sociální tematikou
Na podzim se konaly v Komunitní škole zajímavé 

přednášky a besedy pod záštitou naší sociální 
pracovnice Pavlíny Trpákové.

• 19. 9.: seminář k dotačnímu programu Nová 
Zelená úsporám a Dešťovka pod názvem 
Dotace pro úspornou domácnost.

• 20. 9.: přednáška psycholožky a psychoterape-
utky Vlaďky Bartákové „Výchova kluků aneb jak 
vychovat kluky a nezbláznit se“. Účastnice byly 
z přednášky nadšené, a proto je v plánu její 
pokračování. 

• 26. 9. mělo být zahájeno osm setkání zamě-
řených na řešení vztahu dítě - rodič v duchu 
výchovy založené na principech spolupráce 
a zodpovědnosti. Do Kurzu efektivního rodi-
čovství k nácviku rodičovských dovedností se 
přihlásila jedna maminka, které bylo nabídnuto 
tento kurz absolvovat v Centru pro rodinu Ráj 
v Pavlovicích u Přerově.

• Od 7. do 13. 10. probíhal Týden sociálních 
služeb České republiky, kdy prostřednictvím 
propagačních materiálů byly na obecním úřadě 
představeny sociální služby regionu.

• 2. 10.: přednáška Senior bez nehod, která 
ukázala formou divadelních scének spojených 
s odborným výkladem Jiřího Svobody, redak-
tora motoristických časopisů, jak se bezpečně 
chovat v silničním provozu. Účastnil se i Václav 
Zatloukal, krajský koordinátor politiky stárnutí 
pro Olomoucký kraj, který představil Seniorskou 
obálku.

• 8. 10.: Jak pečovat o své blízké. Kateřina 
Bílková z mobilního hospice Nejste sami pou-
tavě povídala o tom, jak co nejlépe bezpečně 
pečovat o své blízké v nepříznivém zdravotním 
stavu v domácím prostředí. 

• 16. 10.: Raná péče, sociální služba z Olomou-
ce, byla představena v přednášce Simony 
Kmentové, poradkyně rodiny „našeho Matýska“. 

• 22. 10.: již podruhé se uskutečnilo Profesní 
setkání sociálních pracovníků ve Veselíčku. 
Hlavním hostem byla Andrea Tajanovská, 
předsedkyně profesního svazu sociálních 
pracovníků APSS ČR.

• 29. 10.: Finanční gramotnost aneb jak peníze 

fungují. Finanční otázky a odpovědi hravě.
• 5. 11.: přednáška s besedou Finanční 

gramotnost – jak na domácí rozpočet s Evou 
Střeleckou.

• 12. 11.: Počítačová gramotnost s Václavem 
Podlesným. Bezpečné heslo, Wi-Fi, sociální 
sítě, co jsou a jak na ně.

• 20. 11.: Hra a hračka – o správném výběru dár-
ku, co ovlivňuje; co, kdy, jak vybírat, rizika atd. 
s Petrem Halamou, dětským psychologem.

• 22. 11.: Benefi ční koncert Pavly Radostové 
ve prospěch Matýska v kostele sv. Františka 
v Lipníku nad Bečvou.

• 26. 11.: Právo v každodennosti aneb neznalost 
zákona neomlouvá - beseda s vedoucí Ob-
čanské poradny a poradny pro dlužníky Přerov 
Martinou Krejčířovou.
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Historie četnictva ve Veselíčku
Letos je to již 70 let od doby, kdy byla naposledy 

v naší obci vedena četnická stanice. V kronice Ve-
selíčka jsou jen malé zmínky o četnících působících 
v obci od počátku 20. století až do roku 1949, kdy 
prokazatelně po 39 letech četnická stanice zanikla. 
Kromě četnické stanice působili ve vesnici i obecní 
strážníci.

V roce 1911 byla četnická stanice zřízena v pan-
ské budově číslo 7. Funkci pvního velitele stanice 
získal Josef Pípal. Mezi poslední četníky patřil vrchní 
strážník Richard Talavášek, praporčík Martin Po-
spíšil, strážník František Havlík a strážník František 
Halaksa. Nyní patří naše obec pod Obvodní oddělení 
Policie ČR v Lipníku nad Bečvou.

Místní hřbitov má 85 let
Místní hřbitov je ve Veselíčku teprve 85 let.  Dří-

ve bylo Veselíčko přifařeno ke kostelu v Oseku. 
V roce 1791 zde vyrostl nový kostel na místě dřevěné 
kaple. Okolo kostela ihned vznikl hřbitov, kde se 
pochovávali zemřelí ze 16 okolních vesnic, tedy 
i z Veselíčka.

Nový hřbitov ve Veselíčku postavili v lokalitě 
Svodnice. Myšlenka k jeho výstavbě vznikla v roce 
1928, stavba začala roku 1934 dle návrhu Jana Ond-

roucha. Celkový náklad tehdy činil 34 tisíc korun.
Kříž byl na hřbitov převezen od čísla 96 (u lomu), 

kde ho předtím postavila rodina Kubanova. Hřbitov 
doznal během let několik úprav, výsadbu lip vystřída-
ly břízy, převislé vrby, túje, lesní stromy. První pohřeb 
se zde uskutečnil ihned po dostavění v roce 1934. 
(na fotografi i hřbitov v roce 2013)

Stanislava Čočková

Richard Uherek – 45 let od úmrtí 
akademického malíře z Veselíčka

Žil v letech 1900 – 1974. Studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze v krajinářské speciálce 
u profesora Otakara Nejedlého (1928 – 1930). Věno-
val se zejména krajinomalbě, s oblibou zachycoval 
pobřeží Jadranu a historická centra měst – Split, 
Dubrovník, Sarajevo. U nás zachycoval rodný kraj, 
Hostýnské vrchy, Přerovsko a okolí Velkých Karlovic. 
Příležitostně maloval také květinová zátiší a portréty. 
Byl členem spolku Aleš v Brně, s nímž vystavoval 
v českých a moravských městech. Jeho díla byla 
i v expozicích v Olomouci, Holešově a Přerově. Je 
zastoupený ve sbírkách Muzea Komenského v Přero-
vě
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VESELION - Slavnost u obnoveného napoleonského památníku
Projev, Veselíčko, 24. 8. 2019

Vážení občané,
letos v srpnu se zde u napoleonského památníku 

scházíme již počtvrté v novodobé historii, abychom 
si připomněli dějinné události, které se odehrály před 
více než 200 lety a dotkly se i Veselíčka. V červenci 
roku 2005 jsme si zde připomněli 100 let od postave-
ní památníku. Podobná akce se konala také v letech 
2010 a v roce 2015 a letos se píše rok 2019. Tento 
cyklus připomínek na roky 1805, 1809 a 1812 – jež 
jsou vytesány na pomníku - by bylo dobré zachovat 
i do budoucna. Nicméně všichni jistě víte, že občané 
obce a okolí se zde, 
v okolí památníku, 
scházejí vždy před 
Silvestrem, aby si 
popřáli vše nejlepší 
do roku nového.
Historie

V červnu roku 
1805 přistoupil 
rakouský císař k brit-
sko-ruské koalici proti 
Francii, což vedlo ke 
třetí koaliční válce. 
Nevyvíjela se však pro něj dobře, neboť třicetitisícová 
armáda generála Macka se v již říjnu 1805 na jihu 
Německa vzdala. Napoleonovi se tak otevřela cesta 
podél Dunaje do rakouských zemí. Už v listopadu 
obsadili Francouzi Vídeň a obrátili se na Moravu, 
kde byla soustředěna ruská armáda v čele s carem 
Alexandrem I. a kam ustoupily i zbytky rakouské 
armády, celkem se jednalo o 90 000 mužů. Napoleon 
Bonaparte vedl na bitevní pole v okolí Slavkova 
armádu 75 000 mužů.

Počátkem prosince 1805 zahájily rakousko-ruské 
jednotky bitvu, která vešla do dějin pod názvem bitva 
tří císařů. Taktickou chybou spojeneckých velitelů 
dosáhl Napoleon vítězství. Pro rakouského císaře 
Františka I. skončila účast v koaliční válce podpisem 
mírové smlouvy na konci prosince v Bratislavě. 
Vojenské útrapy znásobovaly obtíže obyvatel Moravy, 
kteří museli ubytovávat vojsko obou válčících stran 
a dodávat proviant.

V dubnu 1809 vpadla rakouská armáda do 
Bavorska, ale byla přinucena k ústupu a Napoleon 
znovu obsadil Vídeň. Při pokusu o překročení Dunaje 
sice utrpěl porážku v bitvě u Aspern a Esslingen, 
ale válečné štěstí se na jeho stranu přiklonilo v další 
bitvě, která byla svedena u Wagramu v červenci roku 
1809.

V létě roku 1813 vedlo Rakousko jednání 
s Pruskem a Ruskem o vytvoření další koalice proti 
napoleonské Francii. Ale teprve v srpnu téhož roku 

vypovědělo Rakousko 
Francii válku a stalo 
se členem páté proti-
napoleonské koalice. 
Na konci srpna 1813 
zvítězil Napoleon 
v poslední velké bitvě 
u Drážďan. Dějištěm 
vojenských střetů se 
tentokrát staly severní 
Čechy, kde u Přesta-
nova a Chlumce došlo 
k další bitvě, ve které 
v důsledku početní 

převahy spojeneckých vojsk museli Francouzi ustou-
pit. České země tak v srpnových a zářijových dnech 
roku 1813 tvořily týl spojeneckých armád a zajišťo-
valy povozy pro odvoz raněných a dovoz materiálu. 
Ke konečné porážce Napoleonových vojsk pak došlo 
v bitvě u Lipska ve dnech 16.–19. října 1813.
Lazaret

Všechny výše vylíčené válečné střety měly úz-
kou spojitost zejména s veselíčským zámkem, neboť 
v něm byla třikrát za období napoleonských válek 
zřízena vojenská polní nemocnice.

Poprvé byla zřízena od 30. prosince 1805 do 8. 
června 1806. V roce 1809, po několika dalších bit-
vách, obzvlášť po bitvě u Wagramu, byla 4. července 
zřízena polní nemocnice podruhé. Předpokládalo 
se zde umístění až 400 vojáků. Dělo se tak za 
situace, kdy byl zámek v předchozím roce uveden do 
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obyvatelného stavu, a to mnohem větším nákladem, 
než činilo odškodnění ze strany státu. Již 6. července 
sem tak bylo dovezeno na 500 mužů, z nichž bylo 
přes 400 zraněných nebo nemocných a 100 mužů 
určených k obsluze těchto nemocných.

K zásobování špitálu potřebným zařízením, 
k dovozu potravin a odvozu mrtvých k místu pohřbu 
bylo denně potřeba několik vozů. Přípřeže měli konat 
poddaní, aniž by byla ze strany vedení nemocnice 
řeč o placení. Dělo se tak v době letních prací, což 
celou situaci ještě více ztěžovalo. Proto se vese-
líčští občané, na které krutě doléhalo obstarávání 
takovýchto vojenských přípřeží, snažili této povinnosti 
vyhnout tím, že své koně schovávali za nedalekou 
osadou Vicinovem, 
a to v úžlabině 
zvané U dola, která 
byla tehdy obrostlá 
hustým březovým 
chrastím. V prosinci 
téhož roku bylo na 
Veselíčko přivezeno 
dalších 100 nemoc-
ných. Bylo ale jasné, 
že zámek nemůže 
tolik lidí pojmout, 
a tak ti, kteří se už 
pomalu uzdravo-
vali, byli odváženi buď na Potštát, nebo do Dlouhé 
Loučky, kde byla zařízení podobného typu jako na 
Veselíčku. Vrchní správce navíc neustále upozor-
ňoval, že těžkosti, které se projevily v provozu za 
minulého polního tažení v zimním období, budou nyní 
díky velkému počtu nemocných ještě větší. Jednalo 
se hlavně o to, že záchod pro celé osazenstvo zámku 
byl pouze jeden, a to v přízemí, což bylo samozřejmě 
nedostačující. Éra druhé nemocnice trvala deset 
měsíců, tedy do května 1810. 

Bitvy roku 1813 rozhodly o defi nitivní porážce 
císaře Napoleona. Dne 11. listopadu byla tak ve 
Veselíčku zřízena vojenská nemocnice potřetí. Byli 
do ní přiváženi ranění dokonce až od Lipska. Tato 
třetí nemocnice byla v provozu do dubna roku 1814, 
kdy byla její činnost zastavena a nemocní převezeni 
do Rokytnice. Tak jako v předchozích případech 
byla i nyní budova zámku značně poničená, vnitřní 
zařízení bylo vesměs spáleno.

Pohřebiště
Všichni vojáci, kteří během napoleonských válek 

v zámku zemřeli, byli na velkých vozech dopravováni 
do lesa na tzv. Zámecký kopec, kde byli hromadně 
pochováváni. Odvážení mrtvých se odehrávalo v poz-
dějších večerních hodinách. Za tímto účelem byla 
zřízena tzv. Nová cesta, která vedla od zámku na 
místo hrobu. Do šachet na vojenském hřbitově, jak 
si místní dotyčné místo pojmenovali, bylo pochováno 
přes 700 vojáků, příslušníků rakouské a ruské armá-
dy. Není však vyloučeno, že se mezi nimi nacházejí 
také někteří vojáci francouzští a maďarští.

Mrtví byli, předtím než byli dáni do hrobu,
politi vápnem, aby se alespoň částečně zabránilo 

dalšímu šíření 
infekce, a teprve 
potom byli zasypáni 
hlínou. Mnohdy se 
pak také stalo, že 
se na voze některý 
domněle mrtvý 
pohnul nebo vydal 
zvuk, ale pomoci mu 
v tu chvíli už nebylo. 
Jednou se přihodilo, 
že se jeden z ubo-
žáků v noci z mrákot 
probral, vylezl ven 

z hrobu a utekl do nedalekých Staměřic. Tam obdržel 
oděv a jídlo a odešel, neví se kam. Jiný vojín přišel 
také jedné noci opět k životu, vylezl ven z hrobové 
šachty, načež v jednom domku ve Veselíčku přenoco-
val. Zakrátko se úplně uzdravil a vrátil se ke svým 
rodičům do Kaštic u Kroměříže. Shodou okolností 
to prý byl syn bohatého sedláka, který v pozdějších 
letech často se svými rodiči na Veselíčko zavítal, aby 
se podíval, kde měl strašnou smrtí skončit jeho život.
Památník 1905

Na místě, kde svůj poslední odpočinek nalezlo 
přes 700 vojínů, byl krátce po válkách postaven 
dřevěný kříž, poté kříž železný. Pohřebiště bylo 
postupně osázeno stromky a v zámecké kapli byla 
při mších vzpomínána památka zemřelých a zde 
pohřbených vojáků.

V roce 1905, sto let po první přeměně zdejšího 
zámku ve vojenský lazaret, byl Spolkem vojenských 
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vysloužilců okolí Prosenického vztyčen v místě vo-
jenského hřbitova ve Veselíčku památník napoleon-
ských válek.

Právě proto pořádáme pietní akt již počtvrté ve 
spolupráci s obcí a hasiči z Prosenic. Členové tohoto 
spolku věnovali své dobré myšlence značné úsilí 
a projevili mimořádnou obětavost, aby se tento jejich 
záměr vydařil. Již v únoru 1904 požádali zástupci 
spolku okresní hejtmanství v Hranicích o povolení 
uspořádat sbírku na obnovení pomníku na veselíč-
ském vojenském hřbitově. Slavnostní předání pomní-
ku veřejnosti se konalo 5. července 1905 za účasti 
tolika lidí, kolik jich prý na 
Veselíčku ještě nikdy nebylo. 
Několik kroků východně od 
pomníku byl postaven polní 
oltář, vedle něj pak kazatelna. 
Slavnostního obřadu svěcení 
se ujal Dr. Antonín Symerský, 
bývalý osecký, toho času 
však hranický farář. Při této 
mši hrála vojenská hudba pě-
šího pluku č. 93 z Olomouce, 
a to píseň Zde v zkroušenosti 
padáme. Všichni účastníci 
se shodli na tom, že dojem 
z písně hrané v lesním pro-
středí, za krásného počasí, 
byl nezapomenutelný.

Hlavní kázání následně 
pronesl osecký farář Jan 
Baďura. Mezi zúčastněnými 
byli Antonín hrabě Podstat-
ský-Liechtenstein se svým 
úřednictvem, okresní komisař 
z Hranic, vojenský zástupce, 
velký počet zástupců spolků vojenských vysloužilců, 
hasičů a dalších. Po dopolední slavnosti koncertova-
la vojenská hudba v parku před zámkem. Účastníci 
akce sešli z kopce, aby se ve vsi občerstvili. I když 
ale byli všichni místní, obzvláště hostinští, dobře 
připraveni na nápor hostů, nebylo možno je nasytit, 
ani když se rozešli domů. Odpoledne se na kopci 
opět vše sešlo. K tanci i poslechu hrálo několik kapel, 
šenkovalo se na dvanácti místech, a přesto se stále 
nedařilo takové množství lidí uspokojit.

Na vyzvání okresního hejtmanství z 13. července 
1905 předložil spolek vyúčtování celkových nákladů. 
Pomník stál 900 korun, železná ohrada 400 korun, 
základ pomníku 210 korun, další náklady spojené 
se sbírkou a slavností (tiskopisy, známky, vojenská 
a spolková hudba, zapůjčení polního stanu, sloužení 
mší) činily 1 281,76 korun, celkem 2 791 korun. 
Příjmy byly od 40 spolků, 26 obcí, 43 jednotlivců 
a 2 záložen, dále přispěli Jeho Veličenstvo císař 
František Josef I. 1 000 korun, majitel panství hrabě 
Alois Podstatský-Lichtenštejn částkou 300 korun 
a ruská vláda 1 000 korun. Pomník z mramoru má 

tvar obelisku a je obehnán 
mistrovsky vyrobeným 
kovovým plotem.  Pomníky 
zřízené z podobného důvodu 
se nacházejí také v širším 
okolí, a to v Holešově, 
Dlouhé Loučce, Valašském 
Meziříčí a Jevíčku.
2005

V roce 2005, kdy uplynu-
lo pravě 200 let od událostí 
souvisejících s napoleon-
skými válkami a Veselíčkem, 
se v obci také konala velká 
sláva. Dlouho před vypuknu-
tím oslav samotných změnil 
vojensky hřbitov svoji dosa-
vadní podobu. Byly opraveny 
oba stávající pomníky, pís-
kovcový s kovaným křížem 
z první poloviny 19. století 
(tento kovaný kříž byl ulomen 
v roce 1960, takže se na 
místě vojenského pohřebiště 

nacházel pouze pískovcový kámen, do něhož byl kříž 
původně zasazen) i mramorový z roku 1905.

Místo hrobu bylo vytyčeno speciálně pro tuto 
příležitost vyrobeným trámovým plotem a nedaleko 
památníku byla umístěna informační tabule, která 
stručně popisuje dějinné události týkající se polní 
nemocnice zřízené za napoleonských válek v zámku 
a následně se na ni nachází také zmínka o vzniku 
mramorového pomníku. Kromě toho byly rovněž 
provedeny terénní úpravy, které spočívaly především 
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ve vyčištění bukového háje, který se nachází na 
vlastním pohřebišti.

Od května roku 2015 je u pomníku také nové 
posezení a nová informační tabule z projektu spolku 
přátel tradic Záhoří „Hraběnčina naučná stezka“, kte-
rá má celkem 25 zastavení. Příjezd na místo lemují 
nové stromy z projektů Obec v zeleni a Zeleň v obci. 
Snažíme se toto místo nad obcí udržovat.

Pro letošní vzpomínkový akt jsme požádali 
Statutární město Přerov o opravu dřevěného zábradlí 
vojenského pohřebiště, což se stalo.

Restaurátorská fi rma pana René Tikala zaštítila 
obnovu památníku, který se začínal naklánět. Žulový 
obelisk byl 
jeřábem 
přesunut 
bokem. Firma 
Jiřího Lorence 
vykopala 
nové hluboké 
základy a nový 
podstavec, 
dle jeho slov 
opravdu na pět 
minut dvanáct. 
Restaurá-
toři obnovili 
podstavec 
v původním 
duchu, neboť je to zapsaná kulturní památka, jeřáb 
na místo opět vrátil obelisk a restaurátoři dokončili 
obnovu a vrátili na místo opravený plot. K žulovému 
obelisku se vrátil i uštípnutý roh, který byl uschován 
několik let na obecním úřadě díky panu Vaníčkovi. 
Chci připomenout opravdu i tento detail, že roh je 
původní.

Doufáme, že zde může být do budoucna 
vybudováno stálejší zázemí pro místní akce i pro 
turisty, nejlépe v kombinaci s rozhlednou s výhle-
dem do údolí Moravské brány a na protilehlé kopce 
Hostýnských vrchů. Územní plán takovouto možnost 
po aktualizaci předpokládá na dvou místech. Chci 
také uvést, že se nám letos podařilo dokončit směnu 
pozemků mezi Obcí Veselíčko a Statutárním městem 
Přerov. Obec získá východní půlhorizont zámeckého 
kopce včetně okolí kapličky Panny Marie. Až bude 

převod zapsán na katastru zadáme studii k vytvoření 
rozhledny a obnovení prostranství někdejšího lesního 
hřiště s fi tstezkou.

V příštím roce 2020 uspořádáme v našem 
Muzeu Záhoří výstavu k 115. výročí památníku, 
vojenském lazaretu na zámku a době napoleonských 
válek v regionu.
Současnost a paralely
Vážení občané,

Napoleonské války byly ve své době obrov-
ským konfl iktem republikánství s monarchismem 
a byly ukončeny v roce 1815 systémem Vídeňského 
kongresu, což bylo setkání zástupců téměř všech 

zemí Evropy 
po napoleon-
ských válkách, 
které upravilo 
mezinárodní 
vztahy sou-
stavou smluv. 
Kongres se 
konal od 1. 
října 1814 
do 9. června 
1815 ve Vídni 
pod před-
sednictvím 
rakouského 
císaře, uher-

ského a českého krále Františka I., který byl ve 
funkci předsedajícího zastoupen ministrem zahraničí 
Klemensem Metternichem. Kongres začal již po první 
abdikaci Napoleona Bonaparta v roce 1814 a pokra-
čoval až do doby těsně před jeho defi nitivní porážkou 
v bitvě u Waterloo dne 18. června 1815. 

Po Vídeňském kongresu vznikla tzv. Svatá alian-
ce, což bylo spojenectví Ruska, Rakouska a Pruska, 
které mělo dohlížet na dodržování politiky rovnováhy 
v Evropě na základě „křesťanské solidarity“ (Roma-
novci byli pravoslavní, Habsburkové katolíci a Ho-
henzollernové luteráni). Tvůrcem politiky rovnováhy 
byl kníže Metternich. Systém Vídeňského kongresu 
trval prakticky až do první světové války, proto se 
také označuje jako „koncert velmocí“. Nicméně re-
publikánské myšlenky nezapadly a po celé 19. století 
se v Evropě projevila touha lidí i národů po svobodě. 
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Tato situace, jak jistě víte, vyvrcholila po ukončení I. 
světové války např. rozpadem Rakousko-Uherska po 
dalších 100 letech, kdy nastoupil Versailleský mírový 
systém.

Pokud ve zkratce 20. století pomineme diktatury 
nacismu a reálného socialismu, je nutné si ve světle 
právě již zmíněného sytému vídeňského kongresu, 
který byl tečkou za napoleonskými válkami, připome-
nout současný mírový systém Evropské unie, který 
byl v západní Evropě vytvořen po II. světové válce, 
aby k němu mohly pozvolna přistoupit po pádu komu-
nistické diktatury země východní a nyní i jihovýchodní 
Evropy, což se stalo již před bezmála 30 lety. A tuto 
událost si také připomeneme 17. listopadu 2019 
v Kulturním domě v Tupci.

Když jsme si připomínali 70. výročí konce II. 
Světové války u pomníku u obecního úřadu, byla vel-
mi aktuální otázka konfl iktu Ukrajiny a Ruska. Před 
čtyřmi lety začal být aktuální problém tzv. africké 
emigrace do jižní Evropy, což nyní pociťuje zejména 
západní Evropa. Je však nutné zdůraznit, že migraci 
vyvolali islámští radikálové v Sýrii a Libyii za přímé či 
nepřímé podpory expanzivní politiky Ruska.

Současné války již nejsou jako za Napoleona bi-
tvy, přesuny a pochody obrovských armád, současné 
války jsou zejména informační a ekonomické, což 
jsme zažívali v případě např. řecké fi nanční krize, 
kterou jsme si připomínali před čtyřmi lety, kdy se 
ukázalo, že nelze žít na dluh a evropská solidarita má 
své meze. Za poslední čtyři roky byla jedním z evrop-

ských témat migrace, ale také tzv. brexit. Evropa si 
nyní prochází soubojem demokracie s populismem 
– na západě, a demokracie s autokracií - na východě. 
Na jedné straně je to populismus brexitářů, kteří díky 
51% rozkládají nejen EU, ale i vlastní Spojené králov-
ství, neboť proti jsou Irové, Skoti, Walesané a velké 
metropole. Kdyby dopadlo referendum 60% budiž, 
ale 51%? Tzv. Konzervativní strana Borise John-
sona nyní rozbíjí největší tradiční hodnotu Velkou 
Británii jako takovou. Mluvit proto o konzervatismu 
je nyní velká ironie. Boris Johnson je jako Saruman 
popohnaný Sauronem Nigelem Farragem. A lze se 
důvodně domnívat, že fi nance jdou opět z Ruska.

Evropská unie není ideální soustátí, je příliš soci-
alistická a centralistická, ale je to hlavní platforma jak 
ustát své místo mezi USA na straně jedné a Ruskem, 
Čínou či arabskými muslimskými státy na straně 
druhé. Žádný evropský stát už nemůže být zcela 
samostatný. 

Doufejme také, že systém Severoatlantické 
aliance, který ochraňuje euro-atlantickou civilizaci, je 
pojistkou celosvětové bezpečnosti.

Tomáš Šulák, starosta obce

K tomuto projevu byly využity informace z publikací 
Jiřího Lapáčka: Pomník ve Veselíčku a knihy Lucie 
Pazderové „Kapitoly z dějin Veselíčka“.
***Vojenský kaplan Roman Lukáš, působí na velitel-
ství Vojenské policie v Olomouci, je z Hranic
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VESELÍČSKÉ NOVINKY - Zpracovali Tomáš Šulák a Eva Lehnertová. 
Třicáté šesté číslo vychází v prosinci 2019. Své příspěvky do dalšího 
čísla můžete zaslat do 29. února 2020 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.


