
V eselíčské
novinky
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Koledníci z Veselíčka se chystají na tříkrálovou sbírku. Lidé z Veselíčka a Tupce do ní 
věnovali téměř 25 tisíc korun. V celém regionu Lipenska Charita letos vybrala přes 408 tisíc korun. Foto: TSu

Vážení a milí občané, přátelé vesnice,
chci Vás všechny pozdravit v symbolickém roce 

2020 a popřát pevné zdraví a zasloužené štěstí pro 
Vás i Vaše rodiny, příbuzné a známé.

Úvodník nelze začít jinak než koronavirovou krizí, 
která zásadně promluvila do našich životů. Nejdříve 
se zavřely školy. Vláda poté nechala zrušit všechny 
kulturní, sportovní aj. akce, zavřela restaurace, hos-

pody, sportoviště, divadla, omezila obchodní centra… 
Otevřeny zůstaly jen prodejny potravin, lékárny, dro-

gerie… později i galanterie. Lidé si začali v šicích díl-
nách a i sami doma šít roušky. Zdravotníci jsou v po-

hotovosti. Pomáhají policisté, hasiči. Ohroženy jsou 

prodavačky a pokladní v supermarketech. Většinou 
matky zůstaly s dětmi doma, které samy učí.

Mnozí živnostníci, kteří museli ze dne den zavřít 
své prodejny a služby, očekávají špatnou budoucnost. 
A tak by se dalo pokračovat. Všichni to dobře znáte 
ze svého okolí a dennodenně to slyšíte z médií. Krize 
je ovšem také příležitost zamyslet se nad současný-

mi konzumními postoji, kdy si kupujeme spíše zboží 
z Dálného Východu než od regionálních producentů. 
Na druhou stranu je to ale příležitost jak využít elek-

tronické propojení domácností ke zlepšení práce než 
k zábavě a k omezení papírové byrokracie.

Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Korona-krize

Vládní opatření se samozřejmě nevyhnuly ani 
Veselíčku. Hned první sobotu po zavedení nouzového 
stavu 12. září jsem kontaktoval paní Lenku Kubíčko-

vou a objednal výrobu bavlněných roušek. Její šicí 
dílna je začala připravovat už v neděli, v pondělí je 
dostali pracovníci obce, mateřské školy, dětského do-

mova. V úterý a ve středu je hasiči rozvezli po ulicích 
do domácností. Stalo se tak dříve než bylo nařízeno 
jejich povinné nošení. O celém problému, ochraně 
zdraví a opatřeních obce jsme informovali v obecním 
rozhlase, mobilním rozhlase, na webových stránkách, 
na facebooku. Do domácností jsme roznesli informač-

ní leták o chodu služeb. Nabídli jsme pomoc seniorům 
s nákupy apod. Sešli se starostové lipenského malého 
okresu, od krizového štábu jsme dostali první litry dez-

infekce. Jsou při vstupu na obecní úřad, na poštu a do 
minimarketu. Na obecním úřadě se sešel také krizový 
štáb obce, kde jsme vyhodnotili dosavadní kroky a ba-

vili se o možných dalších opatřeních. Jsme sice vesnice 
na úpatí Oderských hor, ale lidé jezdí nadále do práce 
a vracejí se zpět. Je tady chatová oblast. Všichni mu-

síme být na pozoru. Doba koronavirová nepochybně 
potrvá i v době, kdy vyjdou Veselíčské novinky. Školá-

ci se možná vrátí do tříd až na konci května. V době, 
kdy vznikají tyto řádky, poslední březnový pátek, tak 
stojíme dle epidemiologů teprve před vrcholem krize.
Akce prvního čtvrtletí

Hasiči stihli v lednu uspořádat schůzi, v Kulturním 
domě v Tupci se uskutečnilo i setkání důchodců, mys-

livecký a hasičský ples. Muzeum Záhoří zahájilo výsta-

vu „Výlet do dětství“. Hasiči Vodili medvěda a v hospo-

dě Na kovárně se pochovávala basa. 10. března, kdy 
jsme s Alžbětou Panákovou prezentovali náš projekt 
„Pilotní ověření sociálního bydlení“ na semináři sociál-
ních pracovníků pořádaného MPSV v Olomouci, nás 
zastihla zpráva, že se zavírají školy a od 18 hodin se 
můžou konat jen akce do 100 lidí. Ten den ve stejnou 
dobu měla začít první ze čtyř přednášek Univerzity 
venkova v naší komunitní škole na téma zemědělství. 
I když by samozřejmě nepřišlo tolik lidí, z principu věci 
jsme jí zrušili. Akce pak byly povoleny pouze do 30 lidí. 
Nicméně své výroční schůze posléze zrušili zahrád-

káři (15. 3.), sokoli (21. 3.) a myslivci (27. 3.). Hasiči 
zrušili svůj okresní sněm v KDT i oblíbený noční závod 

Radslavská přilba. Zrušili jsme také plánovaný sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu (21. 3.).

V klubovně se nescházely seniorky, zastavila se 
výuka angličtiny pro děti. Zavřít musela i sokolovna 
a skončila tak všechna cvičení. Žel, letos nebude 
tradiční „májkování“ (29. 3.) a nepochybně nebude 
ani klapotání a velikonoční pomlázka. Mateřská ško-

la sice měla na rozdíl od okolí otevřeno do posled-

ní chvíle, ale rodiče postupně své děti odhlašovali.
Jak říká lidové přísloví: „Březen, za kamna vle-

zem, duben, ještě tam budem“. Když jsem před 
časem začal psát tento úvodník, chtěl jsem Vás po-

zvat na celou řadu kulturních a společenských akcí 
v rámci Veselíčského léta 2020 pod patronátem 
obce: tradiční Pálení čarodějnic, podruhé obnove-

né Veselíčské hody se mší na Vicinově a násled-

ným programem, Pochod veselíčskými lesy, druhý 
prázdninový festival mladého umění a řemesel Mezi 
stromy. K tomuto byl v parku v plánu i koncert revi-
valových kapel. Nicméně s velkou pravděpodobností 
se tyto akce vůbec neuskuteční. Ústřední krizový 
štáb totiž nyní tvrdí, že akce budou povoleny až na 
samotném konci po, doufejme, odeznění epidemie.
Investice a projekty

Rok 2019 byl pro Obec Veselíčko finančně velmi 
náročný, rozjeli jsme řadu projektů, některé jsme do-

končili (zejména rekonstrukci mateřské školy a nové 
veřejné osvětlení), jiné trvají. Ještě více náročný bude 
rok 2020. Nicméně naplánovali jsme akce a projekty, 
které dle dřívějších zkušeností umíme zvládnout. Bu-

dou se týkat nové kanalizace na východě obce v Tupci, 
nového vodovodu v západní části obce, nového byd-

lení ve středu obce, nového rozhlasu v celé obci, no-

vého sportovního centra a nové cyklostezky pro celou 
obec. K tomuto plánu přidáváme i řadu menších akcí, 
na které se pokusíme také získat finance zvnějšku.

Na jaře provedla odborná firma instalaci no-

vého veřejného bezdrátového rozhlasu v celé 

obci. Stalo se tak v rámci projektu „Protipovodňová 
opatření obce Veselíčko“ (PPOOV) podpořeného 
z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Největší investicí bude vybudování kanalizace 
v Tupci, které mělo začít již v březnu. Nicméně vzhle-

dem k okolnostem jsme samotnou realizaci posunuli 
na duben. To však neznamená, že se nic neděje. Pro-

bírali jsme se stavební firmou LB 2000 z Olomouce, 
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která vyhrála výběrové řízení, harmonogram postupu 
prací a vytyčování trasy. Zde máme přislíbenu pod-

poru z ministerstva zemědělství ve výši 14 milionů 
korun. Na MZe jsme dodali druhou vlnu potřebných 
dokladů pro podpis smlouvy jako je výběrové řízení, 
zajištění stavebního dozoru, koordinátora bezpečnosti 
práce apod. Protože akce bude stát 20 milionů korun, 
budem žádat ještě Olomoucký kraj o spolufinancování 
do výše 2 milionů korun. Na zbytek akce si musíme 
vzít úvěr. Povolení životního prostředí na vypouštění 
odpadních vod do potoka Lubeň nám totiž končí právě 
na konci letošního roku. Jen pro zajímavost: řešení 
kanalizace jsme schválili již v roce 2015 – poté se 
zpracovávala projektová dokumentace (2016), řešilo 
se stavební povolení a vyjádření úřadů (2017), podala 
se žádost o dotaci (2018), řešili jsme výběrové říze-

ní, což není vzhledem k objemu zakázky jednoduchý 
proces (2019). Letos by se mělo začít stavět. K tomu 
jsme chtěli svolat informační schůzku na 18. března 
do kulturního domu, ale okolnosti nám to neumožnily. 
Nyní přijde do domácností leták se základními infor-
macemi o páteřní stavbě a okolnostech napojení va-

šich domů. Prostřednictvím e-mailů a ankety budete 
moci pokládat dotazy. Odpovědi budou zveřejňovány 
na webových stránkách obce. Kontakty nicméně bu-

dou muset být osobní i při samotné stavbě na ulicích.
V polovině března jsme podali novou žádost na 

ministerstvo financí (MF) na dokončení stavby čtyř no-
vých bytů v bytovém domě („sedmičce“). V loňském 
roce se, žel, stavba nepovedla dokončit a tak nás čeká 
i nové výběrové řízení. Doufám, že nynější krizové 
okolnosti přimějí i MF, aby dovolila realizace akce ve 
dvou letech, ne jen v jednom. Ale v případě schválení 
dotace by se to letos mělo povést. Zájem o bydlení je to-

tiž stoupající, a to i o nájemní bydlení a startovací byty.
V současné době máme připraveny, nebo se 

připravují v minulých letech zadané dokumentace na 
Vodovod západní Veselíčko. Projektová dokumenta-

ce se stanovisky dotčených orgánů již byla předána 
na vodoprávní úřad. Letos by se mělo získat povolení 
a v roce 2021 bychom mohli požádat o dotaci buď-

to na ministerstvo zemědělství, nebo životního pro-

středí. Příprava projektu na cyklostezku Veselíčko 
– Osek nad Bečvou („Dálnice nás nerozdělí – spojí 
nás nová cyklostezka“ - DNN) nám zkomplikovala 
příprava komplexní pozemková úprava (KoPÚ), ne-

boť tzv. neseděly o metry pozemky současné cesty 

od ranče, pozemky geodeticky zaměřené a pozemky 
nově plánované. Připravuje se rovněž projekt Spor-
tovní centrum Veselíčko, které bude na spodním 
hřišti pod sokolskou zahradou. Projekční práce jsou 
ovšem nyní pozastaveny, neboť se dokončují majet-
koprávní smlouvy s TJ Sokol Veselíčko (už máme 
odsouhlaseno sloučení a přesné rozdělení pozem-

ků a znalecký posudek) a poslední březnový týden 
jsme dostali smlouvu na koupi pozemku od Úřa-

du pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Rád bych na závěr poděkoval všem pracov-

níkům a obyvatelům, kteří se podílejí na chodu 
obce a pomáhají zmírňovat následky současné 
koronavirové krize. Věřím, že i když je nyní větši-
na lidí doma, že to zvládáte a budoucnost přine-

se větší vstřícnost a solidaritu mezi námi všemi.
Tomáš Šulák,

starosta
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Šití a rozdávání roušek: pomoc švadlen i hasičů
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Roušky zdarma zakoupené obcí. Přehledné informace všude, včetně webu obce. 
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Užitečné odkazy týkající se COVID-19:
www.vlada.cz - web vlády ČR
www.koronavirus.mzcr.cz - web s informace o COVID-19 vytvořený Ministerstvem zdravotnictví ČR
www.mvcr.cz - web Ministerstva vnitra ČR
www.cssz.cz - web České správy sociálního zabezpečení
www.bit.ly/_ČT24_koronavirus - web kanálu ČT24 České televize se všemi aktuálními informacemi z tuzemska 
i ze zahraničí
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Vzhledem k aktuální situaci a opatřením vlády 
kvůli COVID-19 v současné chvíli není jasné, 
jaký způsob úhrady poplatků bude pro občany 
možný. Informace obec vyhlásí obecním rozhla-

sem a zveřejní na webu obce.

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

Místní poplatek za tuhý komunální odpad
(popelnice)

Roční poplatek pro

Rok osoby s trvalým pobytem neobydlené nemovitosti

2020 450 Kč/osoba 150 Kč/nemovitost

Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená 
v obci a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba. Má-li 
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou po-

vinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může popla-

tek platit jedna osoba. Podnikající fyzické a právnické 
osoby platí na základě smlouvy. Poplatek je splatný 
jednou ročně k 30. 8.Místní poplatek ze psů

Roční poplatek

Rok 1. pes 2. a každý další pes

2020 60 Kč/pes 100 Kč/pes

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 
vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, 
kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, 
kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je 
povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti 

(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 
Poplatek je splatný jednou ročně k 30. 8.

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je 
od poplatku osvobozena. Od poplatku ze psa je osvo-

bozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, 
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzic-

ké osoby podle zákona upravujícího sociální služby, 
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis. Dále držitel psa, který má psa, 
jenž podléhá poplatkové povinnosti, v příslušném ka-

lendářním roce v držení po dobu kratší než 3 měsíce.
Součástí tohoto vydání Veselíčských novinek je 

formulář "Přiznání k místnímu poplatku ze psů", který 
je povinen vyplnit a odevzdat na obecním úřadě ka-

ždý držitel psa.

Platba za čištění a odvádění odpadních vod 
(stočné)

Rok
Stočné 
(za m3)

Průměrná roční spo-

třeba vody v obci
Rozhodná výše pro 
stanovení paušálu

2020 21 Kč 32 m3/osoba 10 m3/osoba

Poplatek se stanovuje z odebrané vody za přede-

šlý rok – tyto údaje poskytuje VaK Přerov. V případě, 
že v nemovitosti není měření veškeré používané vody 
(používání studny apod.), je majitelům nemovitostí 
stanoveno stočné paušálem, a to ve výši průměrné 
roční spotřeby v obci. Při odběru vody nižším než je 
rozhodná výše, je stočné stanoveno paušálem.

Pro rok 2020 byla výše stočného stanovena kal-
kulací, na základě skutečných nákladů, které byly 
uhrazeny obci Osek nad Bečvou, která provozuje 
ČOV. Poplatek je splatný jednou ročně k 30. 8.
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Schválená usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Veselíčko
11/2019 (6. 11. 2019)
ZOV schvaluje:

 › vytvoření pracovní skupiny na posouzení nabídek 
k pachtu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce 
ve složení Šulák, Hradilová, Lorenc

 › dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ve výši 135 000 Kč na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje dle přílohy

 › záměr nabytí majetku části parc. č. 945/15, ozna-

čené v geometrickém plánu č. 555-46/2019 jako část 
(b), a části parc. č. 945/51, označené v GP jako část 
(d), včetně závazku, že funkční nemovitosti budou tr-
vale zachovány pro využití v oblasti sportu v souladu 
s § 6 zák. č. 115/2001 Sb. v platném znění "Zákona 
o podpoře sportu", pokud jsou k tomuto účelu určeny

 › zpětvzetí žádosti o dotaci na bytový dům č. 7
 › pověřuje starostu obce sjednat s firmou Traweko 

schůzku na příští tý-

den, kde firma Traweko 
dodá harmonogram 

prací, rozpis víceprací 
a vícenákladů

 › podání nové žádos-

ti do programu MF ČR 
VPS-223-000_Podpo-

ra výstavby, obnovy 
a provozování komu-

nální infrastruktury 
2020

 › zapojení Obce Ve-

selíčko do projektu 
"Zvýšení materiálo-

vého využití odpadů 
v obcích Olomouckého 
kraje I.", jehož realizá-

torem v rámci OPŽP 
bude Sdružení měst 
a obcí východní Mo-

ravy

 › přípravu posouzení 
stavu a návrh řešení 
na revitalizaci rybníku 
Lukavec

 › přípravu posouzení 
stavu a návrh řešení 

obnovy stráně nad zámeckým parkem (nově ve vlast-
nictví obce)

 › pověřuje starostu vyzvat s Město Přerov k obdob-

nému řešení
 › rozpočtové opatření č. 12/2019
 › dar pro ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou ve výši 10.000 

Kč
 › pověřuje starostu vyřešit záležitosti firmy Pink Gar-

den do 3. 12. 2019 dle pokynů právního posouzení 
advokáta

Bere na vědomí:
 › informace z jednání Kontrolního výboru konaného 

dne 4. 11. 2019
 › informace starosty o aktivitách obce od posledního 

jednání zastupitelstva
 ›že do příštího za-

stupitelstva bude 
předložen aktuální 
návrh smlouvy o dílo 
k dokončení projekto-

vé dokumentace akce 
"Sportovní centrum 
Veselíčko" s přesnými 
položkami a částkou

 ›zpracované doku-

menty Metodika soci-

ální práce a Metodika 
prevence ztráty bydle-

ní a zadlužení

12/2019 (4. 12. 2019)
ZOV schvaluje:

 ›program jednání 
doplněný o podbo-

dy 4.4, 6.2, 9.8, 9.9. 
Body 8. a 10. se ne-

budou projednávat, 
budou projednávány 
v lednu 2020. V bodě 
12. Různé se bude 
projednávat Záměr na 
pronajmutí bytu v by-

tovém domě č. 7
 ›pacht pozemků p. č. 
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KN 919/3 a KN 920/48 v k. ú. Veselíčko u LnB pro p. 
Výstřelu, pacht všech ostatních pozemků ve vlastnic-

tví obce v k. ú. Veselíčko u LnB pro skupinu Podzámčí 
zemědělská a.s., pacht 1/2 pozemků v k ú. Tupec ve 
vlastnictví obce pro p. Žůrovou a 1/2 pro Podzámčí 
zemědělská a.s. s tím, že budou vyčleněny pozemky 
p. č. 926 a 928 (chmelnice) a část pozemku parc. č. 
845 (podnikatelská zóna). Pokud se Podzámčí země-

dělská a.s. nedohodne s p. Žůrovou, rozdělí pozemky 
v katastru Tupec na základě parcelních čísel Obec 
Veselíčko nebo se na uvedené pozemky vyhlásí nový 
záměr

 › smlouvu se společností Kampara k zajištění pro-

jektu na Sportovní centrum Veselíčko až do fáze pro-

váděcí projektové dokumentace
 › koupi pozemku parc. č. 1687 v k. ú. Veselíčko 

u LnB od Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-

jetkových za 154.000 Kč, přičemž revokuje usnesení 
č. 4/2019/4.3

 › zřízení příspěvkové organizace Služby obce Vese-

líčko, p. o. a zřizovací listinu Služby obce Veselíčko, 
p. o. (viz logo)

 › že do 12. 12. 2019 se dá návrh na vklad do ob-

chodního rejstříku na zřízení příspěvkové organizace 
Služby obce Veselíčko, p. o.

 › rozpočet Obce Veselíčko na rok 2020 dle přílohy 
(viz tabulka na str. XX)

 › pověřuje starostu obce provádět rozpočtová opat-
ření do konce roku 2019

 › obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích 
ze psů

 › obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
z pobytu

 › obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze 
vstupného

 › obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
z užívání veřejného prostranství

 › obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

komunální odpad
 › obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu 2020
 › podání žádosti o dotace na podporu budování 

a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - hřiš-

tě u radnice, hřiště Tupec, zázemí sportovního areálu 
pod sokolskou zahradou

 › podání žádosti o dotaci na Sportovní centrum Ve-

selíčko - hřiště
 › podání žádosti o dotaci na opravy chodníků a žlabů 

severní Veselí
 › podání dotací na Veselíčské léto, Veselíčské hody, 

Mezi stromy, výstavy v muzeu
 › podání žádosti o dotaci na podporu akcí klubů obce 

(KDR, HB, KD)
 › podání žádosti o dotaci na venkovní zázemí Mateř-

ské školy Veselíčko
 › podání žádosti o dotaci na podporu JSDH
 › dar Charitě ČR ve výši 3.000 Kč
 › vyhlášení záměru obce pronajmout byt v bytovém 

domě č. 7.
Bere na vědomí:

 › inventarizaci majetku obce Veselíčko a zvýšení 
hodnoty majetku o 2,8 mil. Kč po pozemkové úpravě 
v k. ú. Tupec

 › rozhodnutí bytové komise o přidělení uvolněného 
bytu v bytovém domě č. p. 7 manželům M.

1/2020 (8. 1. 2020)
ZOV schvaluje:

 › program jednání s přidáním bodu 9 (kanalizace Tu-

pec), předřazením bodu 4.3.
 › vyhlášení nového záměru pachtu pozemků v k. ú. 

Tupec
 › pronájem obecního bytu v BD7 dle návrhu bytové 

a sociální komise
 › zastupování obce v odborném a právním posou-

zení okolností nedokončené zakázky na výstavbu čtyř 
bytů dle příloh

 › odstoupení od smlouvy s firmou TRAWEKO a po-

věřuje starostu obce k řešení dalších kroků souvisejí-
cích s žádostí dotaci

 › program podpory spolků pro rok 2020 dle příloh
 › rozpočtové opatření 1/2020 dle přílohy
 › výsledky výběrového řízení, realizaci projektu "Ka-

nalizace Tupec" a pověřuje starostu obce podepsat 
smlouvu s vítěznou firmou LB 2000, s.r.o. (viz mapa 
na závěr této rubriky)
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 › že na každém zasedání zastupitelstva obce Ve-

selíčko bude zařazen bod Informace o smlouvách, 
objednávkách a výběrových řízeních obce; každá 
smlouva, objednávka a výběrové řízení bude opatřeno 
parafou místostarostky

Bere na vědomí:
 › informace ohledně čističky odpadních vod – ČOV 

Osek nad Bečvou

2/2020 (3. 2. 2020)

ZOV schválilo:
 › program jednání, bod 7.2 se nebude projednávat 

kvůli neaktuálnímu stavebnímu povolení, přidána žá-

dost TJ Sokol do bodu 10. Různé
 › pronájem pozemků RenoFarma Podzámčí, a.s. 

a pověřuje Z. Hradilovou a T. Šuláka dojednáním 
smlouvy

 › firmu Staving engineering s.r.o. (Olomouc-Nemila-

ny) jako technický dozor investora a specialistu bez-

pečnosti práce na akci Kanalizace Tupec dle výsledků 
výběrového řízení

 › aktualizaci Organizačního řádu obce doplněného 
o zřízení Služby obce Veselíčko, p.o.

 › rozpočtové opatření 2/2020 dle přílohy
 › podání žádosti na kofinancování platů zaměstnan-

ců obce, kteří jsou zároveň členy JSDH Veselíčko do 
výzvy MV ČR k zabezpečení akceschopnosti jednotky 
SDH na rok 2020

Bere na vědomí:
 › informace starosty obce o krocích k řešení situace 

s rozestavěným bytovým domem č. p. 7, dopisy firmy 
Traweko a stanovisko soudního znalce. a pověřuje 
starostu obce a případně 1 dalšího zastupitele za 
účasti právního zástupce a soudního znalce k jednání 
s firmou Traweko k dořešení situace (viz foto)

 › text smlouvy o dílo dle usnesení 1/2019/9
 › pronájem pozemků v k. ú Veselíčko u Lipníka nad 

Bečvou s firmou RenoFarma Podzámčí do doby než 
vejde v platnost nová komplexní pozemková úprava

 › vyhodnocení plnění Programu obnovy a rozvoje 
obce Veselíčko za rok 2019

 › podání žádosti na vytvoření adaptační strategie 
z FM EHP/Norsko pro regiony MAS Moravská brána 
a MAS - Patnerství Moštěnka, s kofinancováním těch-

to regionů v případě, že žadatelem nebude MAS MB, 
nebo MAS-PM Nové ampliony bezdrátového rozhlasu
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 Zachování a zlepšení služeb  
V rámci možností rozpočtu obce obnovíme místní cesty, chodníky i stezky. 
Zlepšíme občanskou vybavenost.  

 

- Větší koordinace nabídky lokalit pro bydlení ze strany obce, zasíťování pozemků (Za vývozem, Nad hřbitovem) – vzájemná provázanost s rozvojem stávajících a nových služeb (Dům služeb, Dům přírody Moravské brány, Centrum řemesel…) 
- Nová  Tupec + následná obnova místních komunikací (projektová příprava je dokončena, je vodoprávní povolení, podává se žádost o dotaci) 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení (pasportizace, příprava studie do programu MPO - EFEKT) 
- Oprava kanalizace Veselíčko (etapizace dle podrobného pasportu této sítě) 
- Nový vodovod (s možností připojení plynu a zavedení kanalizace) v lokalitě Za lomem/Chatová/Vicínov (existuje studie) – „každý občan si zaslouží dobré služby“  

 
Kanalizace Tupec Vodovod „Za lomem / Vicinov“ (studie)  

- Architekt jako poradce obce – odborný pohled zvenčí (dotvoření místních komunikací a místních veřejných prostranství, inovativní prvky vedle krajských cest (něco mezi současnou betonovou skruží a chodníkem, který by tam zřejmě nevešel)  
- Po podpoře výstavby dálnice D1 Lipník-Přerov (kromě protiprávního obnovení těžby v místním kamenolomu) podporujeme i výstavbu vysokorychlostní trati (VRT). Odmítáme megalomanské plány na ekologicky a ekonomicky nesmyslnou stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by zničil řeky Moravu a Bečvu a obce by se „sci-fi“ stavba dotkla. Už nyní se brzdí lepší využití pozemků. 
- Cesty 

o Revitalizace veřejného prostranství u minimarketu (nikoliv pouhý asfalt, ale také vodě propustný povrch, zeleň a sofistikované parkoviště) 
o Obnova parkoviště u pošty (zámková dlažba s vodě propustnými úseky) 
o Oprava místní komunikace „hřbitovka“ 
o Rekonstrukce cesty od garáží k napoleonskému památníku 
o Nová povrch cesty v lokalitě Na Podvesní louce / Pod zámkem 
o Nový povrch cesty v lokalitě Chaty / Svrčov 
o Vybudování cesty k lokalitě Za vývozem (výhledově pro sítě pro bydlení)  

- Chodníky 
o Chodník u kovárny – III. etapa (na pozemcích obce po domluvě se sousedními majiteli) 
o Rekonstrukce chodníku: Chňourka - Veselí 

Výkres plánované stavby kanalizace Tupec

 › informace ředitelky MŠV k dopisu rodičů
 › žádost o dar TJ Sokol k uspořádání oslav 100 let 

výročí založení s tím, že po upřesnění termínu a pro-

gramu bude rozhodnuto o výši částky

Neschvaluje:
 › hlasování o revokaci usnesení 1/2020/4.3b.
 › akční plán Programu obnovy a rozvoje obce Vese-

líčko (POROV) na rok 2020 s výhledem na léta 2021 
a 2022

3/2020 (4. 3. 2020)
ZOV schválilo:

 › program jednání s doplněním a zároveň vypuště-

ním bodu 4.3 (posoudí právník) a vypuštěním bodů 
5 a 7

 › smlouvu o zrušení předkupního práva mezi Obcí 
Veselíčko a p. T. Bernhauerem

 › smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025211/
SOBSVB/2

 › přijetí úvěru od KB Přerov na předfinancování 
projektu "Protipovodňová opatření obce Veselíčko" 
(PPOOV) ve výši 2 miliony Kč a pověřuje starostu 
obce uzavřením smlouvy o úvěru a provedením roz-

počtového opatření do výše úvěru
 › zadání uzavření úvěrové smlouvy s KB Přerov na 

dofinancování projektu "Kanalizace Tupec"
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Vyhodnocení rozpočtu v roce 2019 a rozpočet pro rok 2020

PŘÍJMY Rozpočet 2019 Plnění 2019  Rozpočet 2020 

Daně z příjmů fyz. a pr. osob 6 000 000 6 220 396 6 200 000

DPH 6 130 000 5 932 977 6 200 000

Daň z nemovitosti 750 000 892 160 750 000

Poplatky 570 000 612 382 600 000

Neinv. transfery v VPS SR 0 29 000 0

Neinv. transfery SR 0 193 700 0

Transfery z ÚP + soc. dotace 500 000 2 444 630 500 000

Neinv. přijaté tr. od krajů 0 241 900 0

Daňové příjmy 13 950 000 16 567 145 14 250 000

2321 Odvádění a čištění odp. vod 400 000 399 280 0

2310 Pitná voda (dividendy) 30 000 27 740 30 000

3314 Knihovna 1 000 1 100 1 000

3319 Záležitosti kultury 5 000 3 500 5 000

3612 Bytové hospodářství 225 000 224 850 225 000

3613 Nebytové hospodářství 68 000 45 861 68 000

3632 Pohřebnictví 5000 0 5 000

3636 Územní rozvoj x 19 550 0

3722 Komunální odpad 300 000 165 516 300 000

3745 Péče o veřejnou zeleň x 50 000 0

6171 Činnost místní správy 50 000 320 725 50 000

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně 8 137 239 0

6310 Příjmy z úroků 1 000 250 1 000

6402 Příjmy z vypořádání z minulých let x 4 573

Zapojení zůstatku 2 500 000 2 136 373
RO 1/2020

Nedaňové příjmy 3 585 000 9 400 184 685 000

Příjmy celkem 17 535 000 25 967 329 14 935 000

VÝDAJE Rozpočet 2019 Plnění 2029 Rozpočet 2020

2212 Silnice 500 000 221 430 50 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komu-

nikací 500 000 97 042 50 000

2292 Dopravní obslužnost 70 000 63 000 135 000

2321 Odvádění a čištění vod 500 000 329 730 0
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2321 Fond oprav kanalizace 400 000 0 0

2321 Odvádění a čištění vod - investice 1 300 000 0 1 287 000

2321 Vodovod Západní Veselíčko 500 000 0 250 000

3111 Mateřská škola 225 000 x 283 000

3111 Školní kuchyň 55 000 x 55 000

3111 MŠ ostatní 1 500 000 6 091 512 20 000

3113 Základní školy x 10 000 0

3314 Knihovna 70 000 112 714 80 000

3315 Muzeum 100 000 150 853 120 000

3316 Veselíčské novinky + publikace 150 000 133 800 150 000

3319 Kulturní dům 580 000 123 785 100 000

3319 Kronika 30 000 25 000

3319 Záležitosti kultury - ostatní x 0 0

3322 Zachování a obnova kulturních památek 500 000 122 457 100 000

3329 Ostatní záležitosti péče o kulturní 
dědictví 80 000 0 15 000

3399 Ostatní záležitosti kultury (komise) 100 000 98 010 80 000

3341 Rozhlas x 134 958 600 000

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce x 482 790 500 000

3612 Bytové hospodářství 200 000 478 696 1 000 000

3631 Veřejné osvětlení 300 000 2 549 631 200 000

3631 Veřejné osvětlení opravy 100 000  180 000

3632 Hřbitov 30 000 25 500 30 000

3636 Územní rozvoj 170 000 54 673 60 000

3721 Nebezpečný odpad 20 000 0 10 000

3722 TKO 1 000 000 963 940 600 000

3726 SOV p.o. (kompostárna, kanalizace) x x 400 000

2321 Fond oprav  kanalizace - SOV p.o. x x 400 000

3729 Ostatní nakládání s odpady 250 000 173 570 200 000

3745 Péče o vzhled obce 2 000 000 2 787 397 2 000 000

3745 Péče o vzhled obce - investice 500 000  400 000

4399 Sociální věci 1 000 000 1 220 603 300 000

5213 Krizová opatření x x 10 000

5512 Zásahová jednotka SDH 110 000 278 274 100 000

6112 Zastupitelstvo obce 1 250 000 1 225 431 1 350 000

6117 Volby do Evropského parlamentu x 29 000 0

6171 Činnost místní správy 2 800 000 4 288 608 3 300 000
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6171 Sociální fond  (příspěvky zam. -stravné) 80 000  80 000

6171 Podpora spolků 100 000  100 000

6171 Akce obce 250 000  250 000

6171 Obnova garáží 200 000  0

6171 Činnost místní správy studie x  50 000

6310 Služby peněžních ústavů 15 000 15 446 15 000

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně 8 137 239

6402 Vratky transferů z veřejných rozpočtů x 9 172 0

Výdaje celkem 17 535 000 30 409 261 14 935 000

PŘÍJMY POZNÁMKA

2321 Odvádění a čištění odp. vod Bude příjmem SOV p.o.

VÝDAJE

2212 Silnice dílčí oprava "hřbitovky"

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ŽOD chodníky a žalaby / POV OK 2020_max 500 tis.

2321 Odvádění a čištění vod Bude nákladem SOV p.o.

2321 Fond oprav kanalizace viz SOV p.o. (3722)

2321 Odvádění a čištění vod - investice kofinanc KaTup (+ žádost na OK k dofinancování)

2321 Vodovod Západní Veselíčko projekt VZV (Vodovod západní Veselíčko) / Mze

3319 Záležitosti kultury - ostatní pokud bude zdroj na zvoničku

3322 Zachování a obnova kulturních památek nová sekačka + leasing

3329 Ostatní záležitosti péče o kulturní dědictví restaurátorský záměr - znak do zámeckého dvora

3341 Rozhlas kofinanc PPOOV (protipovodňová opatření) / OPŽP

3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 2. etapa SCV / OK + PORV MMR

3612 Bytové hospodářství kofinanc BD7 (+4) / MF

3631 Veřejné osvětlení měly by být úspory z provozu

3631 Veřejné osvětlení opravy patníky světel, nová světla ZV

3726 SOV p.o. (kompostárna, kanalizace) SOV p.o. (snížení 3475 o 500.000)

2321 Fond oprav  kanalizace - SOV p.o. SOV p.o. (realizace zvýšení stočného)

3729 Ostatní nakládání s odpady kofinanc PROTO 3 / OPŽP

3745 Péče o vzhled obce - investice nová hřiště u ObÚ a u KDT / PORV MMR

6171 Akce obce VL, VH, MZ, MuZa, 1.VRF / OK_PPK, PSO_PRA

6171 Činnost místní správy studie studie nového areálu Pastvisko

Komentáře k rozpočtu
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Veselíčko je součástí celostátního pilotního projektu
I bez existence zákona o sociálním bydlení zod-

povědné obce chtějí řešit problémy svých občanů 
s bydlením, k takovým obcím patří i Veselíčko. K pi-
lotnímu ověřování systému sociálního bydlení v ČR 
byla navázána úzká spolupráce MPSV s vybranými 
obcemi, kterým je poskytována podpora při zavádění 
tohoto systému do praxe v rámci jejich samostatných 
projektů. Jedná se o obce Brno, Chomutov, Jindřichův 
Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, 
Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké 
Hamry, Veselíčko a Vír.

Obec Veselíčko projekt „Pilotní ověření imple-

mentace systému sociálního bydlení na lokální úrovni 
v obci Veselíčko“ realizuje od května 2017 a uzavírá 
se v dubnu 2020. Co projekt obci Veselíčko přine-
sl? Byla vytvořena Lokální koncepce sociálního byd-

lení a systémově se pracuje s problematikou sociální-

ho bydlení, která pro Veselíčko neznamená jen práci s 
cílovou skupinou a bytovým fondem. Sociální práce je 
směřována na nízkopříjmové rodiny, ale také na  seni-
ory, mladé rodiny a další skupiny osob ohrožené ztrá-

tou bydlení či ocitajícími se v náročné životní situaci.
Díky projektu byla na obci vytvořena pracovní 

pozice sociálního pracovníka. Realizace projektu 
obohatila obec i členy realizačního týmu o kontakty, 
dobrou praxi zúčastněných obcí, informace, znalosti 
a dovednosti ze seminářů, setkání, workshopů, stáží, 
zahraničních cest.
Veselíčko v čase realizace projektu podpořilo své ob-

čany organizací mnoha přednášek. V zájmu péče o 
obyvatele došlo k síťování sociálních služeb a jejich 
sociálních pracovníků. Díky, Veselíčko, za důvěru, 
kterou jsi vložilo do projektu i sociální práce!

Pavlína Trpáková

Vzniká síť spolupráce pro sociální bydlení
Počátkem března proběhl krajský workshop Lo-

kální spolupráce při poskytování podpory lidem ohro-

ženým ztrátou bydlení. Workshop pořádali zástupci 
Ministerstva práce a sociálních věcí, zúčastnili se jej  
sociální pracovníci z Olomouckého kraje a ti, které so-

ciální bydlení zajímá. Hlavní téma? Problematika so-

ciálního bydlení ve spojení se sociální prací, součástí 
programu byla také prezentace projektu sociálního 
bydlení a příklad dobré praxe v obci Veselíčko.

Obec Veselíčko se zapojila do programu „Pilot-
ní ověření sociálního bydlení v obci“. Současně se 
zapojením do projektu obec získala 
nejen dotaci na vybudování sociál-
ního bydlení, ale také na sociálního 
pracovníka v obci. Pan starosta Šulák 
společně s garantkou projektu Mgr. 
Panákovou velmi pozitivně hodnotili 
vznik sociálního bydlení v obci a oba 
společně vyzvedli práci sociální pra-

covnice Pavlíny Trpákové. Veselíčko 
tak může sloužit jako vzor pro ostatní obce v okolí v 
péči o své občany.

Díky sociálnímu bydlení mohou občané zůstat 
v obci a nepřetrhávat své kořeny a vazby. Sociál-
ní byty slouží v obci jako startovací byty pro mladé, 
sociální byty, dostupné byty a krizové bydlení. Obec 

tak poskytuje bydlení nejen mladým lidem, ale i lidem 
v obtížné životní situaci, dále při ztrátě bydlení a také v 
případech, kdy potřebují bezbariérového bydlení.

Častým důvodem ztráty bydlení jsou exekuce, 
ztráta zaměstnání nebo rozpad rodiny. Společně se 
sociální pracovnicí klienti hledají možnosti, jak svou 
obtížnou životní situaci řešit. Velmi přínosná je osobní 
znalost klientů i prostředí. Všichni sociální pracovníci, 
kteří se krajského workshopu zúčastnili, se shodli na 
tom, že společně se sociálním bydlením je důležitá 
právě terénní sociální práce.

Pozitivní zprávou je, že pozice so-

ciální pracovnice na obci zůstává i po 
ukončení projektu. Dále tak bude opo-

rou pro všechny místní, kteří její po-

moc potřebují. Obec se snaží zlepšit 
i finanční gramotnost svých občanů, 
protože právě její nízká úroveň bývá 
častým důvodem ztráty bydlení.

Děkuji za možnost sdílení těchto 
pozitivních zkušeností se sociálním bydlením a soci-
ální prací na obci. Jsem ráda, že existují lidé, kterým 
není lhostejný osud spoluobčanů a zůstalo jim „sociál-
ní cítění“, což není v této době úplně běžné. 

Renáta Pročková
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SAMETOVÁ TŘICÍTKA. Veselíčko v neděli 17. listopadu 2019 oslavilo 30 let sametové revoluce. V komunitní 
škole zahrálo Divadlo plyšového medvídka z Prostějova a poté si lidé dvě hodiny povídali v příjemném prostředí. 
V 17.11 hodin zazněla v obecním rozhlase státní hymna. Předtím starosta obce položil květiny svobody u po-

mníku válek.

VÁNOČNÍ BESÍDKA. Není snad krásnější pocit, když při všem stresu na konci roku přijdete na vánoční besídku 
a seběhnou se kolem vás děti... "Pane, strarostóóó _ ahój kluci a holky..." Naše děti dostaly pod stromeček 
"novou" školku.
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VÁNOČNÍ JARMARK. Na Veselíčku opět jinak: po předloňském obecním úřadu se loni uskutečnil jarmark v zá-

mecké kapli (neboť v kulturním domě dočasně sídlila mateřinka). Lidé si mohli koupit adventní věnec a drobné 
dárky na Vánoce, dát si svařák nebo párek v rohlíku. Klub pro děti a rodiče akci pěkně připravil a vyzdobil. Na 
cestě tam i zpět svítilo sluníčko.
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U ZÁMKU. Česko/Morava zpívalo 11. prosince koledy u zámku. Školka, škola, domov, míst-
ní hudebníci. Milá, klidná, přátelská akce s občerstvením z mateřské školy, tentokrát bez ohňostroje.
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ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM. Tradiční předsilvestrovské sousedské setkání se zabíjačkou a svařákem 
či čajem se letos netradičně konalo v zámeckém parku. Kromě dobrého masa z kotle nechyběly klobásy u tábo-

ráku pro děti či závěrečná ovarová polévka. Chvíli sněžilo, chvíli svítilo slunko. Každopádně přituhlo. Poděkování 
patří pracovníkům obce a hasičům, kteří chystali občerstvení už od rozbřesku, ale i všem, kteří si přišli popovídat 
a pozdravit své sousedy a známé na Veselíčko. Popřáli jsme si s občany, jejich rodinnými příslušníky i příznivci 
vesnice vše nejlepší do nového roku 2020. Hlavně zdraví a radost jakou měly děti na větvi...
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Rok
2020 2019 2018 2017 2020 2019 2018 2017

Obec
(počet pokladniček) Částka (v Kč) Obec

(počet pokladniček) Částka (v Kč)

Veselíčko (4) 18 085 18 798 18 983 18 380 Oldřichov (1) 2 372 3 200 2 898 0

Bezuchov (1) 6 296 6 421 7 776 6 559 Oprostovice (1) 3 694 3 060 2 505 2 720

Bohuslávky (2) 10 039 10 362 8 480 8 006 Osek nad Bečvou (8) 39 535 40 799 33 821 32 083

Dolní Újezd (3) 23 048 18 095 19 977 18 072 Podhoří (3) 14 468 15 112 12 613 10 963

Dolní Nětčice (2) 7 937 7 315 8 208 6 256 Radotín (1) 10 553 11 034 11 760 9 712

Hlinsko (2) 8 671 8 312 8 348 9 741 Skoky (1) 5 675 8 148 6 854 8 101

Horní Nětčice (1) 7 125 6 800 6 910 6 690 Soběchleby (3) 19 342 15 919 15 605 13 375

Jezernice (4) 23 500 20 000 19 882 18 345 Staměřice (1) 8 002 6 042 6 582 5 088

Kladníky (1) 4 727 4 620 4 640 3 121 Trnávka (1) 2 406 2 323 2 972 1 484

Lhota (2) 11 197 8 895 8 657 8 505 Tupec (1) 6 800 4 925 5 397 4 719

Lipník – město (28) 124 432 113 480 94 081 96 063 Týn nad Bečvou (4) 16 873 16 607 13 387 11 271

Loučka (3) 18 893 16595 16 586 15 145 Žákovice (1) 7 598 6 300 6 002 0

Nové Dvory (1) 6 925 6 990 5 248 5 045

Tříkrálová sbírka 2020

Koledníci v Tupci
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ. Tradiční akci uspořádal 
obecní úřad letos 9. ledna, protože v loňském roce 
v Kulturním domě v Tupci ještě sídlila mateřská ško-

la kvůli přestavbě budovy MŠ. Po proslovu starosty 
a společném obědě s dalším občerstvením letos akci 
oživilo klávesové duo z Přerova.

ŠKOLA PRO UČITELE. MAS Moravská brána uspo-

řádala v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II.“ zajímavý a inspirativní seminář „Líný 
učitel“ s panem Robertem Čapkem. Pro velký zájem 
účastníků uspořádala MAS akci ve větším prostoru, 
aby to bylo pro všechny příjemné a pohodlné. Vese-

líčko je otevřené všem podobným vzdělávacím akcím.

PLÁNOVÁNÍ. Večer 28. ledna se sešla komise pro 
západní Veselíčko (Za Lomem, Chatová, Vicinov) 
s projektantem k dokončování projektu nového vodo-

vodu. Projektant vyslyšel náměty lidí a zanesl jejich 
postřehy do finalizace dokumentace, která je předána 
na vodoprávní úřad.

HASIČSKÝ PLES. Pátek 17. ledna 2020 v Kulturním 
domě v Tupci.
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VODĚNÍ MEDVĚDA 2020. Ani letos nechyběla tradice, za kterou stojí skvělá chasa našich dobrovolných hasičů.
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ANGLIČTINA SE SÁROU. Účastníci vzdělávání angličtiny se Sárou Pilíškovou v klubovně spolků na obecním 
úřadě. Výuka probíhá každý týden a zájemci si mohou první hodinu vyzkoušet zdarma.

BRUSLENÍ NA LUKAVCI. Lesní přehrada nad obcí nabídla možnost bruslení pouze necelý týden. Na Veselíčku 
máme ještě "přerovské" tzv. Tři rybníky, které jsou čtyři, a "tovačovský" Mlýnec. V územním plánu i v komplex-

ních pozemkových úpravách chceme pod obcí mokřad Chýlec a vodní plochu Salajka. O suchu se teď hodně 
mluví, my budeme na tyto akce připravení i majetkově.
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Jak jde čas v MŠ Veselíčko
Školní rok 2019/2020 začal v MŠ Veselíčko jinak 

než roky předchozí. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci 
budovy MŠ jsme s dětmi obývali KD v Tupci, kde jsme 
nakonec setrvali do Vánoc. Na toto období už dnes 
vzpomínáme a budeme jistě vzpomínat spíše s úsmě-

vem, ale legrace zejména pro personál MŠ to opravdu 
nebyla…

Dveře nově zrekonstruované budovy MŠ se rodi-
čům a jejich dětem poprvé otevřely na Tři krále. Někte-

ré věci nebyly v té době sice ještě úplně dokončeny, 
ale to nejnutnější pro provoz zaměstnanci MŠ mezi 
vánočními svátky připravit stihli.

V lednu však oznámila Česká školní inspekce 
(ČŠI), že 23. ledna 2020 zahájí v naší škole opět po 
osmi letech svou hloubkovou inspekční činnost. 
Zhruba ve stejných dnech byla shodou náhod panu 
starostovi podána stížnost rodičů na vedení MŠ. 
Závěry ČŠI jsou pro celý kolektiv zaměstnanců MŠ 
odměnou za úsilí, které je v rámci hlavní i doplňko-

vé činnosti školy vynakládáno. Cituji: „Od roku 2014 
vede MŠ ředitelka, jejíž řízení je promyšlené a syste-

matické, jeho úroveň je vysoká… Svým velmi dobrým 
přehledem o současných požadavcích na předškolní 
vzdělávání výrazně pozitivně ovlivňuje celkovou kva-

litu vzdělávacího procesu. Ke zdárnému naplňování 
Školního vzdělávacího programu přispívá v oblasti 
zkvalitňování podmínek pro vzdělávání podpora zři-
zovatele… Silnými stránkami školy jsou promyšlené 
plánování, bohatá a pestrá vzdělávací nabídka, uží-
vání širokého spektra vzdělávacích strategií a efek-

tivní organizace vzdělávacího procesu, která výrazně 
zvyšuje kvalitu vzdělávání dětí; kvalitní prostorové a 
materiální podmínky a podnětné estetické prostředí, 
které podporují tvůrčí činnosti dětí a umožňují v plné 
míře realizaci plánovaných vzdělávacích činností.“ 
Úplné znění inspekční zprávy naleznete zde:
bit.ly/_INSP_ZPRÁVA_MŠVESELÍČKO

Ve středu 19. února 2020 se v MŠ uskutečnilo 
setkání rodičů, jehož hlavním cílem bylo řešení výše 
zmíněné stížnosti. Na programu byla také přednáška 
Mgr. Pavlíny Miltové o zdraví a nemocích dětí před-

školního věku nejen v mateřských školách. Poté, co 
byl dán prostor všem zúčastněným stranám k vyjád-

ření názoru, došlo ke vzájemnému konsenzu, čímž 
považujeme stížnost za vyřízenou.

Sotva skončilo karnevalové veselí, zasáhla nejen 
naši školu bezpečnostní opatření v důsledku probíha-

jící koronavirové pandemie. Škola zůstala uzavřená 
a dále fungovala pouze školní jídelna, která připravuje 
stravu seniorům z Veselíčka a dalším zájemcům.

Ve školním roce 2019/2020 je do MŠ Veselíčko 
zapsáno celkem 37 dětí, z toho 19 dívek. Zabýváme 
se také vzděláváním dětí se speciálními vzděláva-
cími potřebami, zaměstnáváme pomocný pedago-

gický i nepedagogický personál. Můžeme si to finanč-

ně dovolit, mimo jiné díky zapojení školy do OP VVV 
tzv. Šablon II. s projektem Veselá školička II. Během 
dvouletého trvání projektu proúčtujeme téměř 400 000 
Kč.

Po rekonstrukci MŠ byla upravena kapacita ško-
ly na 42 dětí. Na základě demografického vývoje naší 
obce bude i v příštích letech kapacita dostatečná. Do-

káže pojmout jak děti spádové (s trvalým bydlištěm na 
území obce Veselíčko), tak nespádové. Zápis k před-

školnímu vzdělávání do MŠ Veselíčko proběhne dle 
nejnovějších informací z MŠMT a s ohledem na sou-

časnou koronavirovou situaci ve dnech 2. – 16. května 
2020, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců. Podrobnější informace k letošním zápisům 
naleznete na webu školy www.msveselicko.cz. 

Lucie Pazderová
MŠ Veselíčko má nové logo. Je insporované masko-

tem obce Veselíčko, skřítkem Veselíčkem.
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Výlet do dětství
Muzeum Záhoří zahájilo svou již 27. výstavu v ne-

děli 2. 2. 2020 ve 2 hodiny. Toto téměř magické datum 
zlákalo tolik návštěvníků, že na vernisáži nebylo skoro 
k hnutí. O krásný zážitek na úvod výstavy se postarala 
paní učitelka Šalplachtová se svými žáky ze Základní 
umělecké školy Antonína 
Dvořáka v Lipníku nad 
Bečvou. V krátkém pásmu 
vystoupily dívky z Vese-

líčka, zahrály na klavír, 
saxofon, zazněla i veselá 
píseň a přednes básně. 
Velký potlesk a malé od-

měny pro všechny účinku-

jící byly jistě zasloužené.
Výstava je výletem do 

starých časů naší obce. 
Historická kola, rozcestní-
ky, které směřují výletníky 
k rybníkům, kde se jezdívalo na neckách, stanovalo, 
vařilo na ohni v kotlíku a chytaly se ryby. Dospělí se 
tady slunili na dřevěných lehátkách a děti zase sko-

tačily v písku.

V budově dnešního muzea bývala dříve Poradna 
pro matky s dětmi, a tak na výstavě nemohla chybět 
ani ordinace dětské lékařky a fronta kočárků s mimi-
ny. Jistě, jsou to jen panenky, ale je jich 137! Expozici 
doplňují povijany a peřinky a dobové oblečky na malá 

robátka. 
Autíčka na výstavě 

najdete také, včetně dře-

vené tatrovky a liazky je 
jich dohromady 38. Ne-

chybí ani autobus, vláček 
a traktor.

Je potřeba poděkovat 
všem vystavovatelům, že 
zapůjčili své domácí po-

klady, nejstarší panenka 
má jistě 100 let, nejstarší 
kočárek ještě o padesát 
více. V muzeu jsou ale 

i hračky novější, aby se starší ale i  nejmladší návštěv-

níci mohli zaradovat: "Tuhle hračku jsme měli doma!"

Stanislava Čočková
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Jarní tradice ve Veselíčku – letos bez Májkování
Letos asi za dveřmi neuslyšíte "Hopsa jedličko, 

strýčku, tetičko, dejte vajíčko". Selský rozum nám 
velí, vzhledem k situaci kolem coronaviru, jarní tradici 
májkování vynechat. Lidové tradice ale už přečkaly 
horší věci, války, ohně, mory, a přece se udržely až 
do moderní doby.

V naší vesnici se tento zvyk udržuje, ale většího 
rozmachu se dočkal až v osmdesátých letech 20. sto-

letí, kdy se po zrušené základní škole uvolnily prostory 
v nynější budově obecního úřadu a vznikla tam jídelna 
a klubovna pro seniory. Babičky začaly vyrábět májky 
nejdříve pro mateřskou školu, byly to paní O. Čočko-

vá, J. Pazderová, J. Zapletalová,  M. Vogchtová a M. 
Bouchalová. Pak s rostoucím zájmem o májky přibyly 
další seniorky M. Polášková, M. Řeháková, R. Mikší-
ková, M. Drábková V. Sigmundová, M. Koryčanová, B. 
Šedová a další. Tak v Klubu seniorů vyrábějí papíro-

vé květiny a kompletují májky již velmi dlouhou dobu 
i další generace žen.

A bylo tomu tak i letos. Jen na dokončení akce už 
nám Covid-19 nedal čas. Komponenty tak zůstanou 

ve skříni na příští rok, čokoládky se určitě také spotře-

bují a snad tuhle neplánovanou přestávku přežijeme 
nejen my, ale i lidová tradice.

Kluci na tom asi budou s klapotáním a tatarová-

ním podobně, ale i přes současnou situaci si můžeme 
svátky připomínat, případně pohledat fotografie z mi-
nulých let a přát si, aby vše zlé rychle přešlo a aby-

chom jarní svátky v roce 2021 pořádně oslavili.
Stanislava Čočková
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Jaký byl rok 2019 pro SDH Veselíčko?
Svoji činnost zhodnotil sbor při výroční valné hro-

madě, která proběhla na začátku tohoto roku. O zají-
mavé i tradiční akce a počiny nebylo v loňském roce 
nouze.

Celý rok zahájili dobrovolní hasiči organizací již 
tradičního hasičského plesu, kde k tanci hrála kape-
la Elixír a vystoupila skupina Jarmilky - místní ženy 
a dívky se svým programem. S pořádáním pomáhali 
místní hasiči i při policejním plese.

Jako každý rok proběhla i tentokrát soutěž Rad-
slavská přilba, SHD Veselíčko měl na starosti přípravu 
a koordinaci jedné z discplín, která probíhala ve dvoře 
místního archeologického centra. Soutěže se také zú-
častnili a umístili se na krásném 5. místě z celkových 
12 přihlášených družstev.

Stejně jako letos, ani loni nechyběl masopustní 
průvod obcí alias vodění medvěda. A v březnu stihli 
hasiči také zorganizovat sběr starého železa a papíru.

Hlavní událostí však byly pro naše hasiče oslavy 
105. výročí založení sboru, které probíhaly v polovi-
ně května. V rámci tohoto významného výročí mohli 
zájemci navštívit výstavu historie hasičského sboru 
v Muzeu Záhoří nebo výstavu výšivek a fotografi í 
z historie sboru v místní hasičárně. U pomníku před 
hasičskou zbrojnicí předal starosta obce zástupcům 
staré gardy zbrusu nové přilby a v sobotu poté pro-
běhla slavnostní schůze členů SHD Veselíčko.

S novými přilbami se stará garda zúčastnila Helfš-
týnské pouti a také soutěže koňských stříkaček v Rad-
slavicích, kde družstvo skončilo na 8. místě z celko-
vých 10. přihlášených. Průměrný věk členů našeho 
družstva byl přitom úctyhodných 68 let!

Poslední prázdninovou sobotu uspořádali dobro-
volní hasiči společně s občerstvením Sokolka tradiční 
akci Rozloučení s prázdninami a nezapomnělo se ani  
na Spaní v hasičárně - proběhl už čtvrtý ročník a zú-
častnilo se ho celkem 15 dětí ve věku 4 až 15 let.

Během roku 2019 došlo i na nutnou údržbu tech-
niky, osobní výzbroje a výstroje členů a příprava na 
STK vozidel. Někteří členové se ve svém volném čase 
podíleli na zabezpečení motoristických akcí na závo-
dišti v Čekyni, konkrétně při MČR a ME v motokrosu. 
Své zkušenosti zúročili i v rakouském Hollabrunnu, 
kde také pomáhali při pořádání autokrosu, a to i u ne-
bezpečných autonehod, ke kterým na trati došlo.

V roce 2019 byla jednotka povolána střediskem 
HZS celkem jedenáctkrát, z toho šlo v osmi případech 
o požár, ve dvou o dopravní nehodu a jednou o tech-
nickou pomoc.

Monika Štenglová

Při výroční valné hromadě byl zvolen výbor sboru, 

který bude v následujících pěti letech pracovat ve 

složení:
Starostka: Monika Štenglová
Místostarosta: Roman Kliment
Velitel:  Jiří Suchánek
Jednatelka: Alena Bernhauerová
Hospodářka: Marie Hučínová
Preventista: Ladislav Krampla
Vedoucí mládeže: Monika Štenglová
Členové:  Dana Kramplová, Ondřej Panák, Jaromír
 Pecha, Rudolf Stržínek, Adam Šimeček
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Dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem zahájila provoz

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ. Starostové okolních obcí 
na slavnostním otevírání 14,3 kilometrového úseku 
dálnice D1 Lipník-Přerov. Zleva kolegové z obcí: Jiří 
Gogela (Veselíčko), Eduard Rýček (Dolní Újezd), To-

máš Šulák (Veselíčko), Martin Engl (Osek n. B.), Lu-

boš Zatloukal (Prosenice), Karel Klimeš a Jiří Urban 
(oba Osek n. B). Dálnici stavěla firma Skanska za 2,7 
mld. Kč bez DPH. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 
v červenci 2015, původní termín dokončení byl červe-

nec 2018, skutečný prosinec 2019.
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Pohledem starosty

D1 – Dálnice (zatím) do neznáma
Dálnice je samozřejmě potřeba, pomůže Oseku 

nad Bečvou a později Přerovu, ale za to, že nepovede 
dál, může politika vedení dřívějších přerovských rad-

nic, státu resp. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které 
nebraly v potaz místní části (zejména Dluhonice), lidi 
a krajinu. Je nutno říct, že dálnice má i svá negativa. 
Od Veselíčka je vzdálena pouhých 900 metrů. Takže 
dálnici vnímáme, ale nejásáme! Navíc probíhala pro-

tiprávní těžba v kamenolomu bez reálného plánu re-

kultivace. Je dobré, že postaví kus betonu (D1), když 
někde jinde vznikne ekologická zátěž? Dálnice přitom 
vede velmi blízko nejen kolem Veselíčka, ale i Buku, 
Radvanic či Vinar, takže až se naplno spustí nákladní 
provoz, ještě to pocítíme.

Také je potřeba chápat snahu Dluhonic mít dál-
nici co nejdál od své obce. Kdyby na to ŘSD a SMP 
přistoupily, už před čtyřmi lety a trasa se o 150 met-
rů posunula, jak to požadovali místní, tak by do toho 
nevstupovaly Děti země (na podnět místních) a už 

se mohlo stavět. Problém začátku výstavby obchva-

tu Přerova (D1) není na straně ekologistů, jak se to 
někdo snaží alibisticky namluvit, ale na straně aro-

gance ŘSD a ignorace místních částí ze strany bý-

valých vedení Přerova. Politici a úředníci schovávají 
svá selhání před veřejností za někoho jiného. Když se 
podíváme na rychlé přeplánování dálničních sjezdů 
směrem k letišti Přerov-Bochoř, i Dluhonice se mohly 
řešit. Chtělo to ale dobrou vůli.

Nyní je třeba dálnici co nejdříve dostavět, protože 
kamiony z Brna nebo Ostravy jezdí nadále přes Olo-

mouc. Nicméně doprava přes Přerov na jihovýchod, 
nebo odtamtud na sever, je nyní stále velmi proble-

matická a je otázkou, do jaké míry jí pomůže tzv. pře-

rovský průpich. Snad bude pro Dluhonické dostatečné 
odškodnění od města, kraje a státu.

TSu

CESTY SOBĚ. Reportáž TV Prima opět poukázala na 
problém zničených krajských a obecních cest po stav-

bě dálnice D1 Přerov-Lipník. https://prima.iprima.cz/
zpravodajstvi/19022020-1 (min. 8.00-10.12.) Dva roky 
starosta Veselíčka upozorňoval při kontrolních dnech 
D1, že ty cesty budou zničené tak jako tak a měli by 
začít připravovat řešení. Nyní je to evidentní fakt. ŘSD 
nyní řeší porovnání pasportů silnic – před a po stav-

bě. Kraj, jemuž cesty patří, čeká na pasport. SMS ČR 
jednalo s námětkem hejtmana pro dopravu, aby tuto 
věc řešil. Píšeme na kraj, aby tlačil na ŘSD, aby opra-

vila jeho cesty. Jsou to ale cesty do našich obcí. Cesty 
k nám domů! VIA VESELIANA.
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VESELÍČSKÉ NOVINKY - Zpracovali Tomáš Šulák a Eva Lehnertová. 
Třicáté sedmé číslo vychází v dubnu 2020. Své příspěvky do dalšího 
čísla můžete zaslat do 31. května 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.
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Schválené projekty a nové výzvy
MAS Moravská brána

1. výzva OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – I.: Podpořené projekty

Žadatel Název projektu Celkové náklady (Kč) Dotace (Kč)
Obec Radslavice Realizace ÚSES – výsadba… 1 721 049 1 376 839

Obec Veselíčko Tři prstence od dálnice – nové stromy do 
krajiny pod Veselíčkem (3PoD) 5 030 881 4 024 705

Doplnění informace z VN 36:

Nové informace:

Žadatel Název projektu Způsobilé výdaje (Kč) Dotace (Kč)
5. výzva IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy – podané projekty

Obec Osek nad Bečvou Stavební úpravy chodníků u hřbitova 
a bývalého OÚ 1 889 731 1 795 244

Obec Radslavice Bezpečné chodníky v obci Radslavice 2 769 383 2 630 914

Obec Dolní Újezd Zvýšení bezpečnosti dopravy Dolní 
Újezd 2 650 275 2 517 761

Obec Prosenice Bezpečnost dopravy v obci Prosenice 1 999 997 1 899 997

Alokace výzvy: 4 363 971 Kč, požadovaná dotace 8 843 916 Kč, Převis -4 479 945

6. výzva IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi – podané projekty

Obec Jezernice Cyklostezka Jezernice – Slavíč, I.etapa, 
smíšená stezka pro cyklisty a chodce 3 445 457 3 273 184

Alokace výzvy 10 303 866 Kč; nevyužito +7 030 682 Kč

3.výzva OPŽP - Založení a zlepšení funkčnosti ÚSES nebo jejich částí včetně realizace interakčních 
prvků – II.
Nebyl předložen projekt. Problém byl mj. v tom, že ŘO OPŽP nepovolil přesun alokace, (tj. zjednodušeně 
řečeno, z později vyhlášené 4. výzvy do 3. výzvy); nevyužitá alokace 548 455 Kč.

4. výzva OPŽP - Revitalizace funkčních ploch a ;prvků sídelní zeleně – II.
Nebyl předložen projekt, nevyužitá alokace 2 965 534 Kč

7. výzva IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy
Vyhlášení 8/2020, uzávěrka 10/2020 Alokace 5 000 000 Kč

8. výzva IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi
Vyhlášení 8/2020, uzávěrka 10/2020 Alokace 4 000 000 Kč

5. výzva PRV
Bude vyhlášena v roce 2020
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Víte, že…
6. 11. - jednání starostů ORP LnB (odpady, obecně 
závazné vyhlášky)/budoucnost odpadů bude velké 
téma všech obcí, starosta Lipníka pozval jednostran-

ně pouze zástupce jedné názorové skupiny vytvořené 
vedením kraje navzdory nesouhlasu krajské opozice 
a organizací zastupujících venkovské obce
11. - 12. 11. – seminář budoucnost CLLD/LEADER 
a VH NS MAS, Hradec nad Moravicí/diskuse MAS 
k přípravě nového plánovacího období Evropské unie 
2021-2027, přijeli zástupci 141 regionu z celé repub-

liky
15. 11. - Společné jednání výboru SMS OK a př. 
SPOV OK, SZIF Olomouc/zahájení užší spolupráce 
po celostátním memorandu i v krajích
19. - 20. 11. - Studijní cesta CSV (projekty LEADER) 
- Rakousko
22. 11. – Jednání klubu starostů TOP 09, Praha/při-
spění pohledu naší malé obce na legislativní novinky, 
vhled do politiky Prahy a jejich místních částí
23. - 24. 11. - Celostátní 
sněm TOP 09/zvolena 
v tuzemsku po dlou-

hé době předsedkyně 
strany
6. 12. – Krajský výbor 
SMS OK, SZIF Olo-

mouc
22. 1. – Rada SMS ČR, 
pracovní skupina dota-

ce, Brno 
23. 1. - prezentace pro-

jektu Obce Veselíčko 
„sociální bydlení“ na 
konferenci Samosprávy 
2020, Brno
14. 2. - Krajský výbor 
SMS OK, SZIF Olo-

mouc/příprava progra-

mu krajského shromáždění 13. března, které se ov-

šem kvůli koronaviru nekonalo
17. 2. – Krajské zastupitelstvo, MMOL/koalice nepod-

pořila návrh legislativní iniciativy opozice na zvýšení 
RUD pro kraje o 390 milionů navíc

25. 2. – seminář k dotacím kraje na podporu vodohos-

podářské infrastruktury, KÚOK Olomouc/když to vyjde 
letos dofinancování kanalizace na východě obce, příš-

tí rok vodovodu na západě?
27. 2. – platforma projektu MPSV „Krajská rodinná 
politika“ (KROP), KÚOK, Olomouc/jak spolupracovat 
k podpoře rodiny z různých sektorů – mateřská centra, 
úřady, Síť pro rodinu a také pohled místní samosprávy
3. 3. – Den malých obcí, Výstaviště Flora Olomouc/
informace v plénu poměrně známé (na rozdíl od Pra-

hy od náhradníků ministrů), ale dobré byly výstavní 
prezentace a popovídání se známými starosty a sta-

rostkami
9. 3. - pracovní skupina Národní sítě MAS "Program 
a vize", KPES UPOL Olomouc/s manažerem MAS 
Moravská brána Markem zábranským jsme mj. po-

zitivně kvitovali navýšení alokace pro nezemědělské 
podnikatele v našem regionu (viz mapa) / s šéfem sítě 
Jiřím Kristem a s politologem Pavlem Šaradínem se 
řešila také spolupráce univerzity a MAS

10. 3. – Seminář „Lokální spolupráce při poskytová-

ní podpory lidem ohrožených ztrátou bydlení“, Flora, 
Olomouc
… a od té doby všichni doma…



STRANA 36 Venkov

SMS ČR a SPOV ČR budou úzce spolupracovat
Na Národní konferenci Venkov 2019 v klášteře 

premonstrátů v Teplé podepsali 3. října 2019 předse-

dové SMS ČR a SPOV ČR dohodu o úzké spolupráci 
mezi oběma organizacemi. Memorandum stvrzuje již 
dřívější dlouholetou spolupráci obou organizací při há-

jení zájmu venkova, měst a obcí. „Součástí dohody 
je například to, že obě organizace budou v rámci le-

gislativního procesu uplatňovat společná stanoviska, 
což přispěje k posílení hlasu venkova při vytváření 

a přijímání zákonů,“ říká Stanislav Polčák, předseda 
SMS. „Musíme zesílit tlak na vládu, aby se venkovu 
konečně začala věnovat,“ doplňuje ho za SPOV jeho 
předsedkyně Veronika Vrecionová.

Krajské SMS a SPOV: Společně pro venkov
Představitelé krajských předsednictev SMS ČR 

a Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) v Olo-

mouckém kraji se v pátek 15. listopadu 2019 setkali 
na společném jednání. Vzájemně si vysvětlili činnost 
obou organizací hájících zájmy samospráv na ce-

lostátní i krajské úrovni. Debatovali společný pro-
gram: 1) Spolu-

práce v pořádání 
soutěže Vesnice 
roku (mj. seminář 
pro obce z kraje), 
2) Připomínková-

ní dotačních pro-

gramů OK (mj. 
vytvoření (pod)
Programu pod-

pory kultury pro 
venkov v pomě-

ru 1:1 alokace), 
3) Koordinace 
působení v RSK 
a aktivní příprava 
dotačního období 2021-2027 (EU21+ / mj. CLLD/LEA-

DER a ITI olomoucké aglomerace), 4) Společná nomi-
nace zástupců profesních organizací (SMS, SPOV) ve 
výborech a komisích OK po krajských volbách 2020, 
5) Pravidelná odborná jednání s resorty kraje (regio-

nální rozvoj, doprava, životní prostředí...), 6) Připo-

mínkování koncepcí a strategii OK (odpady, dopravní 
obslužnost...), 7) Prosazování nového návrhu RUD 
mezi politiky a poslanci z kraje, 8) Posílení spoluprá-

ce s CSV, 9) Společné vzdělávací akce pro zástupce 
obcí (mj. UNISTAR, tj. Univerzita starosty), 10) Spo-

lečné působení 
v celostátních 
odborných komi-
sích (ŽP, sociální, 
dotace, veřejné 
správa, školství, 
strategický rozvoj 
aj.).

RSK = Regionální stálá konference
CLLD = Komunitně vedený místní rozvoj
ITI = Integrované teritoriální investice
RUD = Rozpočtové určení daní
CSV = Celostátní síť pro venkov
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INSPIRACE V TYROLSKU. Zástupci MAS z Olo-

mouckého a Zlínského kraje vyjeli v polovině listopadu 
na zkušenou za originálními projekty MAS/LEADER 
v Tyrolsku. Navštívili projekty muzea ve "vesnici zvo-

nů" ve Waidringu, sítě lokálních zemědělců a restau-

rací KochArt v St. Johan.Slyšeli prezentace o MAS 
v celém Rakousku v Kitzbuhelu. Navštívili jsme projek-

ty LEADER v Kitzbuhelu: energo-klimaticke animace, 
sdílení elektrovozidel, vysokorychlostni internet (optic-

ké sítě pro 5G) na venkov. Debatovali jsme se staros-

tou o rakouském modelu veřejné správy. Z Moravské 
brány jeli starosta Prosenic (na snímku) a místosta-

rosta Lázník. Akci pořádala Celostátní síť pro venkov.

SMS OK + SENÁTORKA CHALÁNKOVÁ. Krajské předsednictvo SMS ČR v Olomouckém kraji jednalo 6. pro-

since 2019 se senátorkou Jitkou Chalánkovou, která byla zvolena za obvod Prostějov. Zabývali se strukturálně 
postiženými regiony, změnou RUD i vzájemným představením práce sdružení a práce senátora. V Senátu se 
Jitka Chalánková věnuje zejména zdravotnictví a sociálním věcem. „Jednání hodnotím jako přínosné. Jsem 
ráda za seznámení a otevřená spolupráci,“ řekla. „Probírali jsme mj. socialni služby a jejich absenci na venkově. 
Jsou opravdu jen výjimky obcí, které tuto oblast řeší komplexněji,“ řekl krajský předseda SMS Tomáš Šulák.
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SAMOSPRÁVY 2020. Na brněnské konferenci Sdružení místních samospráv a Institutu veřejné správy (na 
ESF MU) jsme 23. ledna spolu s MPSV prezentovali v sekci sociální služby naše projekty pilotního ověře-

ní sociálního bydlení. Hlavním tématem akce byly pošty a školství. U nás na vsi nadále podporujeme "ka-

mennou poštu". (Bez stanoviska obce ČP nic měnit nemůže.) Změny čekají i financování školství. I když stát 
vezme kompetence tzv. "normativů" krajům, bude to znamenat větší jistotu pro školy samotné a nebudou se 
muset honit po každém novém žákovi. Témat bylo hodně... Prezentaci najdete zde: bit.ly/_PREZENTACE

DEN MALÝCH OBCÍ. Po delší době navštívil starosta obce Den malých obcí v Olomouci. Nejvíce jej zaujal elek-

tronický pasport lokace i zdravotního stavu stromů, což by mohla být inspirace pro veselíčský zámecký park do 
budoucna. NA Dni malých obcí mj. předseda SMS Stanislav Polčák oznámil, že SMS, SPOV a SMO navrhnou 
společný pozměňovací návrh k odpadové legislativě, který by vedl ke skutečné motivaci obcí k lepšímu třídění.
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SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. Na semináři pořádaném ministerstvem práce a sociálních věcí jsme prezentovali náš pro-

jekt „Pilotní ověření sociálního bydlení ve venkovské obci Veselíčko“, starosta širší kontext, odborná garantka Alž-

běta Panáková konkrétní praxi a příklady. Cenný byl i následný workshop sociálních pracovníků z různých oblas-

tí, kterého se účastnila i naše druhá garantka Eva Masná. (Více o projektu na webu obce www.obec-veselicko.cz

Obce si nesmí nechat diktovat, kolik odpadu
vyprodukují a jaká bude cena za jejich svoz

Senátorka Jitka Seitlová se ostře ohradila pro-

ti článku v Průmyslové ekologii, v němž autor píše 
o tlaku, který je vyvíjen na starosty olomouckého re-

gionu proti vstupu obcí do akciové společnosti a který 
se opírá o argumenty zdůrazňující malost a slabost 
středních a malých obcí. Článek je napadá za to, že 
nechtějí vstoupit do 
akciové společnosti 
Odpady Olomouc-

kého kraje, což by 
i podle SMS ČR pro 
obce znamenalo 

ztrátu svobody při 
hospodaření s od-

pady.
„Protestuji proti 

skandálnímu článku 
uveřejněnému 6. 
10. 2019 v Průmys-

lové ekologii. Sděle-

ní v něm považuji za 
naprosto nepřijatelné a záměrně poškozující renomé 
a význam našich obcí,“ uvedla senátorka, podle níž 
znázornění tvrdě zaťaté pěsti v úvodu článku nazna-

čuje spíše výhružky ze strany autora vůči obcím, které 
do akciové společnosti odmítají vstoupit.

Kde je konečné řešení situace? Ptají se obce, 
když slyší o krajské problematice odpadového hos-

podářství. Hejtmanství v kraji před několika lety před-

stavilo pro mnohé obce sympatickou myšlenku vzniku 
spolku Odpady OK, který by sjednocoval obce na úze-

mí kraje a nakládání s odpady řešil. Spolek následně 
získal finance od kraje a zadal expertům vypracovat 
studii, jejíž výstupy ale odmítal zveřejnit i svým čle-

nům, přestože byla 
hrazena z veřej-
ných financí. Po 
dvou letech má kraj 
místo spolku akcio-

vou společnost, kde 
už ovšem nefungu-

je rovné postavení 
obcí, ale nakupují 
se akcie na občana 
a největší města 
společnost ovládají.

Na článek Jak 
rozbít „tiché doho-

dy“ skládkařských 
firem reagoval i krajský předseda SMS ČR Tomáš Šu-

lák. „Aktuální krajský návrh je nepřijatelný. Doporučuji 
obcím, aby řešily odpadové hospodářství na platformě 
dobrovolných svazků obcí. Mám dobré zkušenosti 
z více DSO. Nikdo pak nemůže obcím diktovat, kolik 
odpadu mají dodat a jaká bude cena za svoz,“ řekl.
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Tříkrálová výzva SMS/SMO/SPOV
Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samo-

správ ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR ve spo-

lečném dopise 6. ledna 2020 vyzvaly ministryni pro 
místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby stáhla kontroverz-

ní návrh nového stavebního zákona. Stávající návrh 
stavebního zákona považují zástupci samospráv za 
natolik špatný, že je podle nich potřeba ho stáhnout 
a předložit návrh zcela nový.

Dohoda o paušálním vypořádání autorských
práv pro obce

Sdružení místních samospráv ČR uzavřelo 17. 
ledna 2020 dohodu s kolektivními správci autorských 
práv OSA a INTERGRAM. Ta umožní jednoduché 
paušální vypořádání autorských práv nejen členským 
obcím SMS ČR, ale také jimi zřizovaným příspěvko-

vým organizacím a neziskovým spolkům, které na je-

jich území sídlí. Cílem dohody je ulevit samosprávám 
od administrativních povinností a podpořit kulturní 
a společenské aktivity a dostupnost služeb v menších 
obcích.

SMS ČR vyhlásilo anticenu Přešlap roku 2019
U příležitosti konference Samosprávy 2020, 

kterou uspořádalo SMS ČR společně s Ekonomicko-

-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně, byl 
volen nositel titulu Přešlap roku 2019. Touto anticenou 
obce „oceňují“ ty počiny, které samosprávám v loň-

ském roce nejvíce zkomplikovaly život. Nejvíce hlasů 
dali účastníci ministerstvu pro místní rozvoj za způ-

sob, jakým projednalo rekodifikaci stavebního zákona. 
Na druhém místě skončila Alena Schillerová za svůj 
výrok o zvyšování daně z nemovitostí jakožto zajištění 
dodatečných příjmů obcí. Třetí nejvyšší počet hlasů 
získalo ministerstvo vnitra za novelu zákona o obcích.

SMS ČR varuje před rychlým vylidňováním
venkova a navrhuje konkrétní opatření,
jak tento jev zbrzdit

Sdružení místních samospráv ČR na Republiko-

vém shromáždění v Havlíčkově Brodě 31. 10. 2019 
zveřejnilo data, z nichž vyplývá, že venkovská popu-

lace rychle stárne a menší obce se vylidňují. Předsta-

vitelé SMS ČR zároveň představili opatření, která by 
měla tento nežádoucí trend zpomalit. Patří mezi ně 
kromě změn v rozpočtovém určení daní také minimál-
ní veřejný příjem pro každou obec, případně příspě-

vek na financování uvolněného starosty.
„Z demografických dat vyplývá, že obce do 500 

obyvatel přicházejí ročně o téměř tři procenta obyva-

tel, u obcí do 250 obyvatel je tento úbytek ještě vyš-

ší – téměř tři a půl procenta,“ říká Stanislav Polčák, 
předseda SMS ČR. „Zároveň dochází k tomu, že stou-

pá počet seniorů nad 65 let – za poslední 3 roky jich 
v malých obcích přibylo v průměru 8 procent, v někte-

rých obcích však až 12 procent. Obce přitom na tyto 
demografické změny nejsou dostatečně připraveny. 
Zejména s rostoucím počtem seniorů v obci jsou spo-

jeny náklady, které stávající rozpočtové určení daní 
nezohledňuje.“

SMS ČR proto navrhuje, aby do rozpočtového 
určení daní (RUD) bylo zavedeno nové kritérium, a to 
počet seniorů nad 65 let. To by pomohlo obcím, které 
se potýkají se stárnutím svých obyvatel a odlivem lidí 
v produktivním věku. Kromě toho SMS ČR požaduje 
také posílení váhy kritéria „počet žáků“. „Důvodem 
je to, že nálady na žáka rostou. Podle šetření, které 
jsme vypracovali pro MŠMT, dávají obce na školství 
v průměru 13 procent svých ročních rozpočtů. Proto 
požadujeme zvýšení tohoto kritéria ze současných 9 
procent. Nárůst tohoto kritéria na 11 procent navrho-

val i premiér Babiš, když byl ještě ministrem financí,“ 
vysvětluje Polčák. Schopnost obcí financovat vlastní 
školy a zajistit kvalitní vzdělávání má podle něj také 
vliv na to, jak se daří udržet na venkově mladé rodiny 
s dětmi.

Za varovný považuje SMS ČR také celkový úby-

tek obyvatel v malých obcích. „Trend stěhování do 
větších sídel, kde je lepší infrastruktura, dostupnější 
služby a vyšší životní standard, je pochopitelný. Jedná 
se však o časovanou bombu. Vylidňování venkova je 
celospolečensky nežádoucí, protože vede k přetížení 
již existujících center a zároveň hrozí, že na takzva-

ných vnitřních perifériích stát v budoucnosti nebu-

de mít lidské zdroje pro zajištění základních funkcí 
a obslužnosti či pro zemědělskou produkci a údržby 
krajiny,“ vysvětluje Polčák a dodává: „Řešení těchto 
problémů bude v důsledku složitější a nákladnější než 
prevence – a tou je podpora životaschopnosti malých 
obcí tak, aby dokázaly nejen plnit své základní funkce, 
ale také nabídnout svým obyvatelům atraktivní alter-
nativu života ve velkých městech.“

Zdroj: www.smscr.cz
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ROSTEME.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na 

Lipensku 2020-2022 přinesl zajímavou tabulku, pod-
le které roste počet obyvatel Veselíčka ve srovnání 
s okolními obcemi. O tomto trendu víme z loňské 
Koncepce sociálního bydlení, ale tam se srovnávaly 
různé stupně správních celků, ne jednotlivé obce. Tak-
že rosteme.

Letos i na příští rok jsou navíc nová stavební 
povolení. Škoda, že obec už nemá vlastní pozemky 
k bydlení, vše padlo na komplexní pozemkové úpra-
vy. Nicméně pohneme s urbanistickou studií Veselí-
-Pastvisko a budeme koordinovat rozvoj sítí k novým 
domům.

Obec

Počet obyvatel Změna populace 
2009–2019 Podíl seniorů

2009 2019 Absolutní % 2009 2019
Lipník nad Bečvou 8 386 8024 -362 -4 14,95 % 18,68 %

Osek nad Bečvou 1 259 1272 13 1 11,36 % 16,51 %

Dolní Újezd 1 186 1227 41 3 13,49 % 18,58 %

Veselíčko 828 900 72 9 16,18 % 16,78 %

Týn nad Bečvou 866 835 -31 -4 17,67 % 20,84 %

Jezernice 645 663 18 3 15,19 % 18,70 %

Soběchleby 605 589 -16 -3 12,23 % 16,30 %

Lhota 334 320 -14 -4 15,87 % 22,19 %

Bohuslávky 340 317 -23 -7 19,71 % 24,92 %

Dolní Nětčice 264 249 -15 -6 20,08 % 24,50 %

Hlinsko 207 239 32 15 18,84 % 18,83 %

Horní Nětčice 218 205 -13 -6 14,22 % 23,41 %

Radotín 179 181 2 1 14,53 % 14,36 %

Kladníky 140 146 6 4 17,14 % 19,86 %

Celkem SO ORP 
Lipník 15 457 15 167 -290 -2 14,94 % 18,73 %

Populace a podíl seniorů
v jednotlivých obcích SO ORP Lipník
v letech 2009 a 2019



STRANA 42 SPORT

Přerovská liga malé kopané – výsledky FC Veslo 2019
Kolo Datum  Utkání      Místo              Výsledek
1. 1.9. FC Hrkotka - FC Veslo  Na lokotce  1:2
2. 8.9. FC Veslo - OCP Želatovice  Veselíčko  1:0
3. 15.9. Ludva Říkovice - FC Veslo  Říkovice  2:4
4. 22.9. FC Veslo - 1. AC Kokoráček  Veselíčko  3:1
5. 29.9. Valaši - FC Veslo   Rychlov  1:2
6. 6.10. volno FC Veslo
7. 13.10. FC Veslo - K-Stánek   Veselíčko  0:3
8. 20.10. Císařov Devils - FC Veslo  Císařov  3:1
9. 27.10. FC Veslo - Třetí Housle  Veselíčko  2:2
10. 3.11. SK Čekyně - FC Veslo  Čekyně  2:1
11. 10.11. FC Veslo - Galacticos III  Veselíčko  2:2
12. 17.11. FC Langsam - FC Veslo  Hradčany  1:1
13. 24.11. FC Veslo - FC Lahvátor  Veselíčko  1:4

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Rozdíl Body
1. FC Langsam (Hradčany) 12 7 3 2 44:25:00 19 24

2. K-Stánek (ZŠ Trávník, 
Přerov) 11 7 1 3 47:30:00 17 22

3. Ludva Říkovice 12 7 0 5 58:37:00 21 21

4. OCP Želatovice 12 7 0 5 25:22:00 3 21

5. Galacticos III (Citov) 11 6 2 3 46:28:00 18 20

6. FC Veslo 12 5 3 4 20:22:00 -2 18

7. Císařov Devils 12 5 2 5 28:37:00 -9 17

8. SK Čekyně 12 4 3 5 38:38:00 0 15

9. Valaši (Rychlov) 12 5 0 7 27:32:00 -5 15

10. 1. AC Kokoráček 11 5 0 6 36:49:00 -13 15

11. Třetí Housle (Na 
lokotce) 12 4 1 7 24:37:00 -13 13

12. FC Lahvátor (Věžky) 12 3 2 7 23:30:00 -7 11

13. FC Hrkotka (Na lokotce) 11 2 1 8 28:00:00 -33 7

Tabulka 3. PLMK – podzim 2019
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Kolo Datum Čas Místo Soupeři
14. 29.03.2020 14.00 Veselíčko FC Hrkotka

15. 05.04.2020 10.00 Želatovice OCP Želatovice

16. 12.04.2020 14.00 Veselíčko Ludva Říkovice

17. 19.04.2020 14.00 Kokory 1.AC Kokoráček

18. 26.04.2020 14.00 Veselíčko Valaši

19. 03.05.2020 VOLNO

20. 10.05.2020 14.00 ZŠ Trávník K-Stánek

21. 17.05.2020 14.00 Veselíčko Císařov Devils

22. 24.05.2020 15.15 Na Lokotce Třetí Housle

23. 31.05.2020 14.00 Veselíčko SK Čekyně

24. 07.06.2020 10.30 Citov Galacticos III.

25. 14.06.2020 14.00 Veselíčko FC Langsam

26. 21.06.2020 14.00 Věžky FC Lahvátor

Rozlosování jarní sezony 3. PLMK – jaro 2020 (plán před koronakrizí)

Zdroj: www.plmk-prerov.webnode.cz



STRANA 44 Odpady

TŘIĎME ODPAD, MÁ TO SMYSL!
Naše obec podporuje třídění odpadu již několik 

let. Stále je však spousty domácností, které nevědí co 
přesně a kam vytřídit, tak se vám to pokusíme struč-
ně shrnout. Někomu by se mohlo zdát třídění odpadů 
zbytečné, ale opravdu to má smysl! A proč? Protože 
všechny druhy vytříděného odpadu mají své další vy-
užití, kdežto netříděný směsný komunální odpad ne – 

ten se musí skládkovat. Informace, podle kterých bys-
te se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na 
barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou 
umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich 
patří a co ne. Budeme se proto věnovat těm druhům 
odpadu, na který je v naší obci určen kontejner.

Naše obec podporuje třídění odpadu již několik let. 
Stále je však spousty domácností, které nevědí 
co přesně a kam vytřídit, tak se vám to pokusíme 
stručně shrnout. Někomu by se mohlo zdát třídění 
odpadů zbytečné, ale opravdu to má smysl! A proč? 
Protože všechny druhy vytříděného odpadu mají své 
další využití, kdežto netříděný směsný komunální 

odpad ne – ten se musí skládkovat. Informace, 
podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, 
naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. 
Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně 
popisují, co do nich patří a co ne. Budeme se proto 
věnovat těm druhům odpadu, na který je v naší obci 
určen kontejner.

PLAST

Veškeré plasty vytříděné v našich domácnostech há-
zíme do žluté popelnice.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové 
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čis-
tících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový 
polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a ji-
ných nebezpečných látek.
Způsob třídění: PET lahve vy-
prázdníme a sešlápneme nebo 
zmačkáme a vyhazujeme do 
příslušně označené popelnice/
koše.

Směsné obaly před jejich vyho-
zením do příslušně označené 
popelnice/koše zbavíme pří-
padných zbytků ostatního od-
padu, nápojové kartony a další 
potravinové obaly (kelímky) 

zbavíme zbytků nápojů a potravin (kelímky stačí pouze 
vyškrábat), obaly od čisticích prostředků také zbavíme 
obsahu, a co lze, tak ještě sešlápneme či zmačkáme. 
Drobný výstelkový materiál ukládáme např. do karto-
nové krabice, a celé takto vyhodíme. Nic nesmí být 
znečištěno žádnou nebezpečnou látkou, protože jinak 
by se takto znečištěný odpad musel vytřídit do přísluš-
né kategorie nebezpečného odpadu! 

PRO ZAJÍMAVOST
A co se děje s jednotlivými plasty dále? Pokud 
se budeme bavit obecně o plastech, které se 

dostanou do třídíren ze žlutých kontejnerů z měst 
a obcí, tak na tzv. dotřiďovacích linkách se plasty dále 
třídí podle materiálu na základní skupiny (PET lahve, 
folie, duté plastové obaly, polystyren a směsný plast). 
Každý z těchto druhů se pak zpracovává samostatně 
a využívá vždy na něco jiného. Po roztřízení následuje 
fáze recyklace – plasty se lisují, balí do velkých balíků 
a odváží se z třídící linky ke zpracovatelům, kde se 
dále drtí, perou a přetváří na suroviny pro výrobu fi -
nálních produktů. Nejběžnějším produktem recyklace 
plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro 
výrobu nových plastových výrobků.
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PAPÍR

Patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných 
odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká 
domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontej-
nery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho 
správně zbavit. 

ANO
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, se-

šity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo 
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také 
vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponka-

mi. Zpracovatelé 
si s nimi umí po-

radit. Bublinkové 
obálky vhazuje-

me pouze bez 
plastového vnitř-
ku!

NE
Do modrého kon-

tejneru nepatří 
celé svazky knih 

(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří 
na sběrný dvůr), znečištěný nebo vícekrát recyklova-

ný papír - papírové utěrky a kapesníky, ubrousky od 
svačin, ruličky od toaletního papíru, obaly od vajec, 
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto 
materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí 
o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské 
pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do 
popelnice!

PRO ZAJÍMAVOST
Pro svoz papírového odpadu z měst a obcí se 
využívají vozidla speciálně určená pro svoz tří-
děného odpadu nebo klasická popelářská auta. 

Před svozem tříděného odpadu musí být však vozidlo 
řádně vyčištěno, aby nedošlo ke znehodnocení svá-

ženého papíru. Papír se z modrých popelnic sváží na 
dotřiďovací linku, kde je nutné jej ručně dotřídit podle 
požadavků odběratelů na jednotlivé druhy (noviny, ča-

sopisy, karton-lepenka a ostatní papír) a také odstranit 
špatně vytříděné odpadky. Tyto roztřízené druhy pa-

píru se pak postupně nahrnují na posuvný pás linky, 
na jejímž konci je hydraulický lis, který slisuje papír 
do velkých balíků - jeden takový balík váží až 500 kg. 
Balíky papíru se odváží z dotřiďovací linky k recyklaci 
do papíren a dalších zařízení. V ČR je ročně recy-

klováno a využito až 90 % papírových obalů. V čem 
vlastně spočívá recyklace papíru? Nejběžnější formou 
je právě jeho opětovná výroba v papírnách. Papír se 
dá obecně recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se 
papírenské vlákno zkracuje. Další možností recyklace 
papíru je výroba tepelných izolací a příměsí do sta-

vebních hmot, energetické využití, nebo i výroba kom-

postu a bioplynu.
Z typicky recyklovaných výrobků každodenního využití 
můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelářský 
papír a různé krabice z lepenky. Nejméně kvalitním 
papírem je tzv. nasávaná kartonáž, což jsou například 
obaly od vajíček – nasávaná kartonáž je však již na 
konci svého recyklačního řetězce, nedá se tak již dále 
využít. 
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SKLO

Hned na úvod je třeba říci, že šedou barvu má na-
prostá většina nádob určených pro třídění kovů. Když 
se řekne „kov“, člověk si vybaví hlavně železo. Kovů 
je mnoho druhů, dělíme je např. na lehké, těžké, dra-
hé, vodivé, nevodivé atd. 

ANO
Plechovky od nápojů (nápojové ple-
chovky), kovové uzávěry, šroubova-
cí uzávěry/víčka, konzervy, alobal, 
hliníková víčka, hliníkové obaly 
od potravin (pozor na obaly spojené 
s dalším materiálem). Všem těmto 
kovovým artefaktům dnešní doby 
poskytne šedivý kontejner rád azyl. 
Dalšími recyklovatelnými kovy jsou 
prázdné tuby od kosmetiky či kovo-
vé uzávěry od nápojů.

NE
Nápojové kartony, spreje a deodoranty se zbytky ob-
sahu, plechovky od barev a laků, elektroodpad, 
baterie.

PRO ZAJÍMAVOST
Řekni, kde ty kovy jsou? Asi si říkáte, že toho 
kovového odpadu zase tolik nevyprodukuje-
te. Tak schválně, všimněte si někdy, že doma 

během pár dní dokážete nashromáždit ledacos. Na-
příklad víčka od jogurtů ze snídaně, pár pivních ple-
chovek, nějaký ten energeťák nebo pikslu od fazolí 

či kukuřice od večeře. Schválně 
si tyto drobnosti dávejte jeden týden 
stranou a uvidíte, že je toho kovové-
ho odpadu nakonec poměrně dost. 
Kovové obaly se v rámci recykla-
ce dotřídí. V této fázi se zbaví nečis-
tot a rozdělí na různé druhy. Roztří-
děné se dále zpracovávají v hutích, 
kde se přidávají k dalším surovinám 
na výrobu kovů a při vysoké teplotě 

se roztaví. Potom se roztavený kov lije do forem, čímž 
se vytvoří nový tvar a připraví se tak pro další použití. 
Z recyklovaného materiálu se poté vyrábí odlitky, sliti-
ny kovů, původní výrobky, dráty a další.

KOV

Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Po-
kud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle 
barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud 
máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte 
sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné 
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se 
dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. 

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné 
sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealko-
holických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru mů-
žete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice 
od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří 
sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, 

stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také 
nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do ob-
chodu.

PRO ZAJÍMAVOST
Sklo jako materiál, je perfektně recyklovatelný, 
a to prakticky donekonečna. Recyklací skla 

zásadně šetříme přírodu, protože pokud ve sklárně 
použijí při výrobě nového skla 
i vytříděné, mohou tak ušetřit až 
65 % (asi 83 000 t) sklářských 
písků, které se díky tomu nemu-
sí vytěžit (údaje z roku 2017). 
Pro představu, 83 000 t odpoví-
dá váze asi 415 plejtváků obrov-
ských. Výrazně se snižují také 
exhalace CO2 do ovzduší. A to 
se vyplatí!
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Jednoduše řečeno jsou to zbytky z kuchyně, tedy to, 
co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. 
Nebo chytřeji řečeno jsou to jakékoli odpady, které 
podléhají aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo 
anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu. Tyto 
bioodpady tvoří cca 40 — 50 % celkového množství 
vyprodukovaného komunálního odpadu.

Organické zbytky a bioodpady z domácností:
Zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů), 
kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z va-

jíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrous-

ky, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka 
domácích býložravých zvířat, zbytky vařených jídel 
(brambory, těstoviny, rýže, knedlíky..).

Organické zbytky a bioodpady ze zahrad:
Posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, zbytky ovoce 
a zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus 
býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy, 
stará zemina

PRO ZAJÍMAVOST
Pro ty, kteří nemají možnost kompostovat na 
svém pozemku jsme v roce 2016 instalovali 
15 nových hnědých kontejnerů a tři velkoob-

jemové (zelené) kontejnery, do kterých můžete uklá-

dat bioodpad. Letos by mělo přibýt dalších 5 nových. 
Zřídili jsme kompostárnu na zpracování bioodpadu. 
V současné době se na ní sváží různými cestami 
bioodpad až ze čtrnácti obcí. Výsledný produkt - kom-

post - můžete bezplatně využít na vašich zahradách 
buďto přímým odběrem, nebo dovozem na určená 
místa v obci.

Připravila Zuzana Hradilová

BIOODPAD

Nově je od ledna letošního roku obyvatelům Veselíč-

ka k dispozici 

také kontejner 
na tuk a olej, 
najdou jej 
vedle budo-

vy obecního 
úřadu. Třídění 
se řídí speci-
fickými pravi-
dly - tuk se do 
nádoby může 
vhodit pouze 
v uzavřené 
nádobě, kte-

rá nesmí být 
skleněná.

TUK
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Na tomto místě míváme obvykle plán kulturních, sportovních a společenských akcí. Vzhledem k součas-
né situaci s koronavirem COVID-19 není vůbec jasné, kdy budou povoleny.

Park před zámkem.

Les. Stejné místo 2012 (Pochod veselíčskými lesy) a 2020 - pouze pohled obráceným směrem..


