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SÁZENÍ STROMŮ. Komunitní výsadba nové ovocné aleje v trati Za Vývozem. V sobotu 30. října krásně svítilo 
slunce a mnoho rodin a přátel si zasadilo své stromy. Obec plánuje další výsadby v krajině a mezi poli po kom-

plexní pozemkové úpravě.                         Foto: TSu

Vážení a milí občané, přátelé vesnice,
v poslední době toho pozitivního moc není, když 

nebudu mít na mysli rostoucí čísla nakažených covi-
dem. Pozitivního ve smyslu krásného, hřejivého, lás-

kyplného, harmonického, toho, co nerozděluje společ-

nost, co ji naopak stmeluje, toho, co zkrátka každého 
potěší.

K něčemu se přiznám. Chtěl jsem původně posta-

vit tento úvodník na zprávách, které mě jako starostu 
v  posledních  měsících  zasáhly,  potrápily,  naštvaly. 
Chtěl  jsem vás  s nimi na  tomto místě  seznámit. Ale 
pak jsem se rozhodl, že to neudělám. Že naopak zku-

sím najít alespoň pět věcí, které mi udělaly v kontextu 
s naší obcí radost.

O tu tady jde především. Od toho se přece jme-

nuje Veselíčko.
Nejen  starostové,  týká  se  to  i  jiných  profesí,  se 

shodují  v  jedné zkušenosti. Občané,  kteří  se ozvou, 
jsou buď extrémně spokojení, nebo extrémně naštva-

ní. Obě tyto skupiny zpravidla tvoří jedinci, jednotlivci. 
A pak jsou tu ti, a těch je nejvíc, kteří tak nějak nemají 
potřebu hlasitě reagovat. Ani se vás nezastanou, když 
jsou  relativně  spokojeni  s  vývojem,  ani  se  nebudou 
příliš  pohoršovat,  když  se  jim  něco  tak  úplně  nepo-

zdává. Jedině s vědomím této skutečnosti  lze  funkci 
starosty vykonávat.

Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Starosta a zastupitelé nakonec dostávají 

pravidelnou zpětnou vazbu od občanů ve vol-
bách, které nás na podzim 2022 opět čekají. 
Ať už důvěru dostanou nebo nedostanou, ať 
už svůj post obhájí nebo neobhájí, vždy jsou 
volby jakýmsi rozcestím, na kterém stojí nejen 
on jako člověk, ale i celá obec.

Ale  nepředbíhejme.  Chtěl  jsem  napsat 
pozdravení, které postavím na pěti pozitivních 
zprávách.

Za prvé: Vysadili jsme novou alej Za Vý-

vozem  s  44  ovocnými  stromy. Akci  iniciovali 
manželé Hradilovi, Jiří Lorenc zajistil výkopy, 
hasiči  zalévali,  hospodářka  obce  uvařila  po-

lévku pro dobrovolníky, kterých přišlo víc, než 
jsme čekali. To potěší.

Za  druhé:  Společnost  je  sice  rozdělená 
a  dotýká  se  to  i  Veselíčka.  Hádáme  se  kvůli 
očkování, kvůli protichůdným názorům. Ale po-

řád jsou tu lidi, kteří se scházejí v přátelské at-
mosféře, spolky, které fungují, jak jen to zrovna 
jde. Máme tady skvělý tým žen, které chodí cvi-
čit jógu a zorganizovaly na státní svátek pochod 
masek, jiná skupina žen tvoří v keramické dílně. 
Povedly  se  výstavy  v  Muzeu  Záhoří  a  Kultur-
ním domě v Tupci, které zorganizovali manželé 
Čočkovi. Paní knihovnice Zedková uspořádala výstavku 
a na ni navázala paní Šlosarová, která otevřela svůj ateli-
ér pro veřejnost. To potěší.

Za třetí: Žijí mezi námi dobrovolní dárci krve. Ja-

rek Pecha a jeho syn převzali ocenění za dlouholeté 

odběry.  Svým  příkladem  dokázali  nadchnout  další 
občany,  kteří  už  také  pravidelně  chodí  darovat  krev. 
Vznikl  také Klub dárců  krve a plazmy. Kdokoliv,  kdo 
inspiruje v dobrém slova smyslu k takovým skutkům, 
pozvedá celou společnost. To potěší.

Za  čtvrté:  Naše  obec  vyhrála  první  ročník  celo-

státní  soutěže  a  získala  ocenění  Inovativní  OBEC 

Videoseminář NS MAS ke komunitní energetice

Výbor pro rozvoj cestovního ruchu OK

Jednání celostátní Rady SMS ČR

Webový seminář MMR – vizuální identita obcí
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2030. Projekt kompostárny a uzavřeného oběhového 
cyklu  je  příkladný  pro  cirkulární  ekonomiku  a  vyhrál 
v  konkurenci  padesáti  projektů.  Zásluha  je  to  všech 
pracovníků  obce:  Jiřího  Suchánka,  Filipa  a  Michala 
Zajíčkových,  kteří  zajišťují  provoz  technicky  a  také 
hospodářky obce Ivany Lehnertové. To potěší.

Za páté: Máme novou písničku o Veselíčku. Na-

psal  ji  muzikant  Petr  Vyňuchal.  Poprvé  ji  zahrál  při 
svatomartinském koštu vína v Hospůdce Na Kovárně 
a pro velký úspěch ji musel zopakovat. Když se objevi-
la na facebookové stránce Veselíčská drbna, vyvolala 
další ohlas. To potěší.

Těch pozitivních hřejivých věcí bych určitě našel 
víc. Ale takhle to teď stačí. O těch dalších si můžeme 
povídat, až se potkáme. Těším se na to. Vánoční ob-

dobí je silné na emoce. I naši obec zasáhla citelně co-

vidová pandemie, řada rodin přišla o své blízké. Měj-
me tedy na paměti to, co je skutečně v životě důležité. 
Radujme se z každého nového dne a buďme k sobě 
laskaví. To se musím učit i já sám, to přeji nám všem.

Buďte zdraví a mějte se co nejlépe!
Tomáš Šulák, starosta
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Veselíčko 2021: dokončilo stavbu kanalizace v Tupci,
postavilo nové byty, podpořilo spolky a řeší odpady

Obec  Veselíčko  v  roce  2021  dokončila  stavbu 
nové splaškové kanalizace v místní části Tupec 

za  21  milionů  korun.  Akci  podpořilo  dotacemi  mini-
sterstvo zemědělství z programu Podpora výstavby 
a  technického  zhodnocení  infrastruktury  vodovodů 
a kanalizací  II  (12,5 milionu korun), Olomoucký kraj 
z  Fondu  na  podporu  výstavby  a  obnovy  vodohos-

podářské  infrastruktury  (1,2  milionu  korun),  násled-

ně pak  i z Programu obnovy venkova OK (500  tisíc 
korun).  Akci  realizovala  olomoucká  firma  LB  2000. 
Splaškové  vody  tak  nepotečou  do  místního  potoka 
Lubeň,  ale  budou  přečerpávány  a  napojeny  na  ka-

nalizaci Veselíčko. Poté jsou vody odváděny na ČOV 
v sousedním Oseku nad Bečvou. Je to příspěvek ke 
zlepšení životního prostředí. I když akce trvala delší 
čas  a  Tupec  byl  dlouho  rozkopán,  nová  kanalizace 
a nové asfaltové povrchy jsou vlastně vůbec největší 
finanční investicí obce s podporou dotací.

Druhou  velkou  investicí  byla  rekonstrukce  pro-

střední části bytového domu (BD7), kde vznikly čtyři 
zcela nové sociální a nájemní byty za 8 milionů ko-

run.  Akci  podpořilo  ministerstvo  financí  z  programu 
Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální 
infrastruktury  (7  milionů)  a  realizovala  jej  litovelská 
firma Factory 2014. Obec se 
v  uplynulých  letech  zapojila 
do „měkkého“ projektu mini-
sterstva  práce  a  sociálních 
věcí  „Pilotní  ověření  soci-
álního  bydlení“  (POSOB) 
a  kromě  studií,  metodik, 
seminářů, poradenství nebo 
sociální práce v obci,  je  vý-

stavba nových bytů takovou 
viditelnou  tečkou  projektu. 
Bytový  dům  „sedmička“  tak 
bude  mít  nově  celkem  13 
bytů.

Obec  získala  v  roce 
2021 celkem 162 tisíc korun 
z  pěti  programů  Olomouc-

kého kraje na šest projektů. 
Jsou  to  aktivity  z  Programu 
pro sociální oblast – podpora 

prorodinných aktivit „Venkov jedna rodina IV. – pestré 
akce pro všechny generace“ (jóga v parku, angličtina 
pro děti, keramická dílna), z Programu podpory kultu-

ry „Veselíčské léto 2021“ a podzimní „Muzeum Záhoří 
2021 – podzimní výstava Příběh starých map“, z pro-

gramu  na  pořízení  drobného  majetku  „Oživení  na-

bídky Muzea Záhoří“, z programu životního prostředí 
„Bezpečné stromy v zámeckém parku“ a také nákup 
nových zásahových obleků a bot pro jednotku SDH.

S Hnutím Duha obec spolupracovala v projektu 
„Zero Waste odpady Veselíčko“ (ZWOV), který ana-

lyzoval současný stav odpadového hospodářství ve 
vesnici včetně dvojího rozboru vysypaného kukavozu 
s komunálním odpadem a navrhoval vizi jak řešit od-

pady do budoucna.
V listopadu získalo Veselíčko první místo v prv-

ním ročníku soutěže o Inovativní Obec 2030 za uni-
kátní  řešení  pro  zpracování  a  lokální  využití  biood-

padu. Vesnice má vlastní oběhový cyklus bioodpadu 
– ten z domácností míří do kompostárny a zpátky se 
vrací jako kompost na záhony obyvatel obce a do zá-

meckého  parku.  Kompostárna  vznikla  v  roce  2015, 
a to na rekultivované skládce mimo centrum vesnice.

Výstavba bytů v bytovém domě nedaleko zámku
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Jóga v parku – jedna z podpořených akcí tzv. měkké-

ho projektu „Venkov jedna rodina IV.“

A  do  třetice  odpadů:  Veselíčko  je  mezi  deseti 
obcemi Olomouckého kraje v projektu Sdružení obcí 
východní Moravy „Zvýšení materiálového využití od-

padů v obcích Olomouckého kraje“  (ZMAVO),  který 
je  financován  z  Operačního  programu  Životní  pro-

středí. Občané získají nové modré a žluté popelnice 
na papír a plast přímo do domácností a zapojí se do 
systému  sběru  „door  to  door“.  Obec  poté  sníží  po-

čet modrých a žlutých kontejnerů ve všech sběrných 
hnízdech a vymění je v některých hnízdech za nádo-

by na elektroodpad, textil, tetrapaky a oleje.
Obec  se  rovněž  zapojila  do  projektu  Sdružení 

místních samospráv ČR „Efektivní a moderní komu-

nikace obcí“ (EMKO), ve kterém 26 obcí (vždy dvě za 
kraj) získá nové elektronické úřední desky a provede 
se mj. aktualizace webových stránek. Projekt podpo-

řilo ministerstvo vnitra v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost.

Pro  rok 2022  obec plánuje kromě  tradiční pod-

pory  spolkového  života  například  obnovu  zapsané 

památky Zvoničky sv. Floriana v Chýlci, pokračování 
v  přípravě  vzniku  nového  sportovního  centra,  plá-

nování  další  etapy  výstavby  nových  bytů,  protože 
je  akutní  výměna  střechy  západní  části  bytového 
domu. Obec podá žádosti na opravy chodníků a míst-
ních komunikací, nebo dotvoření venkovního zázemí 
mateřské  školy,  která  byla  celkově  modernizována 
v roce 2019. V plánu jsou nová dětská hřiště u rad-

nice a u kulturního domu a naplánování revizalizace 
vodní plochy Lukavec v lese nad obcí.

V  roce  2022  budou  dokončeny  komplexní  po-

zemkové úpravy Veselíčko u LnB a také digitalizace 
této  západní  části  obce.  Na  tyto  dokumenty  čekají 
projekty  na  vybudování  cyklostezky  Veselíčko  – 
Osek (od ranče Mustang k železniční zastávce), vo-

dovodu západní Veselíčko, příprava nového mokřadu 
Chýlec  a  rybníku  Salajka  či  výsadba  další  zeleně 
v extravilánu vesnice.



STRANA 6 AKTUÁLNĚ Z OBCE

Veselíčko je prvním vítězem nové soutěže o Inovativní Obec 2030
Sál  ostravského  Gongu  v  bývalé  důlní  oblasti 

Dolních  Vítkovic  se  otřásal  v  základech  bouřlivým 
potleskem, když byl 3. listopadu vyhlášen vítěz prv-

ního ročníku soutěže o Inovativní OBEC 2030. Dojatý 
starosta Veselíčka Tomáš Šulák si přicházel převzít 
hlavní cenu v soutěži o inovativní OBEC 2030 – zá-

půjčku plug-ih  hybridu ŠKODA OCTAVIA  iV. Tu mu 
předal  zástupce  české  automobilky  Miroslav  Holan 
v přítomnosti předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka 
a ředitelky SMS ČR Jany Přecechtělové.

Projekt Obec 2030 na podporu  inovativních  ře-

šení pro samosprávy vytvořilo SMS ČR spolu s part-
nery  ze  sféry  businessu  i  státní  správy.  Mezi  pěti 
desítkami přihlášených vesnic a měst zvítězila obec 
Veselíčko  z  Olomouckého  kraje  se  svým  unikátním 
řešením pro zpracování a lokální využití bioodpadu. 
Veselíčko má vlastní oběhový cyklus bioodpadu – ten 
z domácností míří do kompostárny a zpátky se vrací 
jako kompost na záhony obyvatel obce a do zámec-

kého parku.
1. ročník soutěže

Na začátku byla myšlenka vytvořit si mapu dobré 
praxe. „Věříme totiž tomu, že konkrétní příklady táhnou 
více, než četné manuály, směrnice a návody. Konkrétní 
příklad dobré praxe má hlavní výhodu v tom, že je reál-
ný. Vypovídá nejen o úspěchu, ale i o trnité cestě, která 
k němu mnohdy vedla,“ říká manažer soutěže Jakub 
Iran. „Nalijme si čistého vína – my všichni, kteří se sna-

žíme inovovat, jsme neustále konfrontováni s hlasitou 
menšinou zarytě odmítající jakékoliv změny. Velký dík 
patří proto  těm všem, kteří v sobě nacházejí odvahu 
změny prosazovat. Víme, jak těžké to mají. Právě pro 
ně  jsme  realizovali  soutěž o  inovativní OBEC 2030,“ 
dodává jeho kolega Michal Svoboda.

Mapa  dobré  praxe  na  webu  www.obec2030.cz 
se díky soutěži rozrostla o 45 nových špendlíků na-

příč všemi kraji ČR. To je o dost víc, než pořadatelé 
původně očekávali. „Jsme vděční za každého soutě-

žícího a především za to, že jsme si se všemi mohli 
alespoň krátce promluvit a seznámit se. Nejtěžší na 
soutěži nebylo vybrat 10 finalistů, ale vybrat ty, kteří 
se do finále nedostanou. Zasluhovali by si to totiž úpl-
ně všichni. Cen však bylo 5 a prostor pro vyhlášení 
na celostátní konferenci SMS ČR byl také omezený,“ 
uvedl Iran.

V prvním kole vybrala porota, složená ze zástup-

ců partnerů soutěže 10 finalistů. Pořadí mezi těmito 
pak určily všichni soutěžící sami. Každý, kdo se do 
soutěže  přihlásil,  totiž  získal  právo  hlasovat  o  vítě-

zích. A jak to celé dopadlo?
„Veselíčko si cenu z celorepublikového shromáž-

dění SMS ČR odváží  zaslouženě.  Je  totiž  krásným 
příkladem malé obce, která krásně „uzavírá kruh“, jak 
se odborně říká mezi odborníky na cirkulární ekono-

miku. Veškerý bioodpad si sama zpracuje a zpětně 
vrací  do  oběhu  jako  surovinu,  respektive  hnojivo,“ 
doplnil Svoboda.
Historie kompostování

Nejprve Veselíčko postavilo v roce 2015 kompo-

stárnu.  S  pomocí  dotace  OPŽP.  Je  umístěna  mimo 
zastavěnou  obec  u  lesa  na  tělese  rekultivované 
skládky. „Mimochodem,  i  to  je důvodem, proč nikdo 
z občanů neměl s budováním kompostárny problém,“ 
říká  starosta  Tomáš  Šulák.  „Nikomu  kompostárna 
nepřekáží a využívají  ji  i okolní obce.“ Bioodpad se 
sváží z 10 okolních obcí.
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V  souvislosti  s  projektem  kompostárny  obec 
pořídila nový traktor Deutz-Fahr, čelní nakladač, bio-

drtič Zago s ramenem, překopávač kompostu a síto. 
Díky  dalším  projektům  spolupráce  v  regionu  DSO 
Lipensko, MAS a DSO Moravská brána obec pořídila 
díky dotacím z OPŽP vlastní barevné odpadové ná-

doby 1100 litrů, 
kompostéry  do 
domů,  trakto-

rový nosič kon-

tejnerů, štěpko-

vač  aj.  V  roce 
2021  pořídila 
svozový kontej-
ner na vyklápě-

ní  plastových 
hnědých  kon-

tejnerů  (1100 
litrů),  které  na 
15  sběrných 
místech  dopl-
ňují 5 sběrných 
hnízd,  kde  jsou 
velké  kontejne-

ry, které sváží traktor.
Díky  tomuto  systému  mají  v  obci  ve  skvělém 

stavu nejen zahrádky, ale samozřejmě také veřejnou 
zeleň a zejména zámecký park (4,5 ha). „Popravdě, 
údržba toho parku a zeleně byla původní motivací pro 
projekt kompostárny,“ dodává starosta Šulák.
Obce se chtějí modernizovat

V následujících sedmi letech bude mít ČR k dis-

pozici  přes  bilion  korun  z  evropských  fondů,  které 
jsou  určeny  na  modernizaci  tuzemské  ekonomiky 
a  energetickou  transformaci.  Sdružení  místních  sa-

mospráv ČR bude žádat stát o vypsání výzev přímo 
určených  pro  menší  obce  a  města.  Na  konferenci 
SMS ČR v Ostravě to uvedl předseda sdružení Sta-

nislav Polčák.
„Chceme-li  zastavit  či  alespoň  zmírnit  vylidňo-

vání  venkova,  musíme  zachovat  a  ideálně  zvýšit 
dostupnost  slu-

žeb  v  menších 
obcích  a  měs-

tech.  Podporuj-
me  udržitelná, 
chytrá  a  tržní 
řešení,  která 
v  našich  ob-

cích  zkvalitní 
život  občanů 
a  pomohou 
snížit  i  nega-

tivní  dopady 
na  životní  pro-

středí.  V  době 
rostoucích  cen 
energií se stále 

důležitějším tématem stává také podpora energetic-

ké soběstačnosti obcí,“ říká Stanislav Polčák.
Zástupci obcí zároveň upozorňují na skutečnost, 

že  momentálně  není  vypsaný  dostatek  dotačních 
výzev  na  realizování  inovačních  projektů.  „S  vyhla-

šováním  nových  výzev  jsme  skutečně  pozadu,  ale 
věřím, že se tento stav s příchodem nové vlády zlep-

ší,“ dodal Polčák.

Výherci soutěže Inovativní OBEC 2030:
1. místo: Veselíčko  (Olomoucký kraj) – Unikátní  ře-

šení zpracování bioodpadu a využití přímo na místě
2.  místo:  Litultovice  (Moravskoslezský  kraj)  –  První 
funkční energetická komunita v České republice
3. místo: Říčany (Středočeský kraj) – Povinnost reali-
zovat zelené střechy/fotovoltaické panely na budovy 
nad 300 m2
4. místo: Nemile (Olomoucký kraj) – První fotovoltaic-

ká elektrárna za 1 Kč na střeše ČOV v ČR
5. místo: Rybí (Moravskoslezský kraj) – Největší sou-

stava domácích čistíren odpadních vod v ČR
Více zde: https://obec2030.cz/novinky/veselicko/

SMS ČR
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Pole jsou hladová po kompostu, pro zemědělce je však drahý
Zemědělci  a  provozovatelé  kompostáren  v  Olo-

mouckém kraji se shodují, že by pole potřebovala více 
kompostu. Hnojení kompostem je však příliš nákladné, 
přestože kompostárny už teď často prodávají pod svý-

mi náklady. Zemědělci proto volají po dotacích.
Například společnost EKO servis Zábřeh, kterou 

stoprocentně vlastní město, prodává tunu katrované-

ho kompostu za šest set korun. „Cena nám pokrývá 
částečně  i  náklady  na  ostatní  frakce,  které  prodá-

váme  levněji.  Tu  nejhrubší  rozdáváme,  případně  ji 
používáme  zpět  do  kompostovacího  procesu,“  říká 
jednatel společnosti Milan Doubravský.

Hrubší frakce by se podle něj dala snadno použít 
do pole na zaorání jako hnojivo. „Ale zemědělci tomu 
nejsou vyloženě otevření, i když někteří si to uvědo-

mují. Jednodušší  je pro ně aplikovat umělé hnojivo, 
ačkoli všichni víme, že do půdy by se spíš měla do-

stávat organická hmota,“ dodává Doubravský.
S tím farmáři souhlasí. „Určitě by bylo dobré kompost 

do půdy zapojit. Mělo by to pozi-
tivní vliv na vše – od eroze, výno-

sů, jímání vody v půdě, obnovu 
půdního života. Aktuálně nasta-

vená politika to ale neumožňuje,“ 
podotýká předseda představen-

stva  Okresní  agrární  komory 
v Přerově Josef Hlavinka.

Upozorňuje přitom, že hno-

je není tolik jako dřív, protože ži-
vočišné výrobě se chce věnovat málokdo. Je totiž ztráto-

vá. „V dobách, kdy bylo kompostáren málo, se vpravování 
kompostu  do  půdy  podporovalo  dotačním  programem. 
Nebylo  by  špatné  ho  obnovit.  Jinak  to  není  ekonomic-

ké. Ve velkém množství je aplikace náročná. Otázka je, 
k čemu se stát a naše vláda přikloní,“ doplňuje.

Josef Korhoň provozuje kompostárnu v Mostko-

vicích na Prostějovsku. „Jsme v podhůří Drahanské 
vrchoviny,  kde  jsou opravdu chudé půdy. V dosahu 
rozumné  rozvozné vzdálenosti  do dvaceti  kilometrů 
se spolupráce se zemědělskými společnostmi z okolí 
daří, i když ne, že by to ekonomiku zvedlo, držíme se 
hodně dole. Aspoň to ovšem má logiku a kompost do 
půdy opravdu jde. Přebytky prodávám různým výrob-

cům substrátů. Jsem schopen udat veškerou produk-

ci, ale za minimální cenu,“ přibližuje. Tunu organické-

ho hnojiva má za stejnou cenu jako firma ze Zábřehu.
Zároveň  upozorňuje,  že  vytvořit  kompost  na 

úrovni hnojiva není snadné. „Není to tak, že dáte trá-

vu na hromadu, a kompost se udělá sám,“ dává maji-
tel kompostárny bioodpadů pro představu zjednodu-

šený příklad. Připomíná,  že díky několika dotačním 
vlnám vznikly v minulosti stovky kompostáren, řada 
z  nich ale  po uplynutí  doby udržitelnosti  z  odpado-

vého systému vystoupila, a provozů tak v některých 
oblastech není dostatek.

Podle  údajů  Kompostářské  asociace  je  v  kraji 
šest desítek kompostáren. „Odbyt kompostu je dlou-

hotrvající problém, jeho cena neodpovídá nákladům 
na  výrobu,“  uvádí  místopředseda  asociace  Martin 
Šmída,  který  měl  na  starosti  olomouckou  kompo-

stárnu v podniku Resta a dnes působí jako náměstek 
hejtmana pro životní prostředí, odpady a zemědělství.

Pokud by zemědělci odebírali kompost ve větších 
objemech,  mohl  by  ho  sice 
podle  Šmídy  být  nedostatek 
a zdražil by, na druhou stra-

nu by pak mohlo být ukládání 
bioodpadů  téměř  zadarmo. 
„Rozdávání  kompostu  odpa-

dové hospodářství zdražuje. 
Bohužel  jsou  k  tomu mnohé 
kompostárny  nuceny,  aby  si 
udělaly  prostor  pro  příjem 

bioodpadu. Kompost si každý může vyrobit sám na 
zahradě  či  v  žížalovém  kompostéru,  registrované 
hnojivo od profesionálních kompostáren by zadarmo 
být nemělo,“ doplňuje místopředseda.

Na  posílení  půd  by  současná  kapacita  kompo-

stáren nejspíš nestačila, Šmída proto mluví o nutnos-

ti programu další podpory a navýšení kompostování. 
„Pomohli  bychom  obnovit  poškozenou  půdu  a  od-

klonili biosložku z komunálního odpadu, jak jsme se 
ostatně jako stát v Evropské unii zavázali,“ říká.

Otázkou  využití  kompostu  se  zabývalo  například 
Sdružení místních samospráv. „Chceme změnit legisla-

tivu, aby zemědělci využívali kompost povinně,“ pozna-

menává předseda krajského sdružení Tomáš Šulák.
Ondřej Zuntych, iDnes, 27. 7. 2021

Zpracovaný kompost, přesívaný i nepřesívaný, 
na prostranství před veselíčskou kompostárnou
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ZELEŇ MEZI POLI. Zástupci obce, pozemkového úřadu, firmy Geocentrum společně s vlastníky sousedních 
pozemků v pondělí 18. října procházeli fyzické vytyčení obecních pozemků v polích po komplexních pozem-

kových úpravách v místní části Tupec. Cílem obce je skutečně obnovit polní cesty (nikoliv jen na papíře), které 
mají být přístupové na pozemky, vytvořit biopásy, nasadit nové stromy mezi poli a další zeleň jako úkryty pro 
zvěř. Totéž učiníme po dokončení KoPÚ i v katastru Veselíčka. I když se to nyní mnoha zemědělcům nelíbí, 
věřím, že to oni i lidé ocení na nových procházkách krajinou, která bude členitější s více úkryty pro zvěř.

Obecní pozemky na jihu Tupce

Žlutě označené pozemky jsou vyčleněny z půdních bloků a obec zde obnoví a vytvoří nové polní cesty se zelení
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2021
na Veselíčku a jejich srovnání s vyššími celky

V poslaneckých volbách 2021 vyhrálo na Veselíčku hnutí ANO, stejně jako ve správním obvodu obce s rozšíře-

nou působností (SO ORP) Lipník nad Bečvou, okrese Přerov i v celém Olomouckém kraji, následované koalicí 
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), SPD a koalicí Piráti/STAN. ANO mělo v obcí o dvě procenta méně a SPOLU 
naopak o dvě procenta více než byly zisky těchto stran v ORP a okrese. Výsledky voleb na Veselíčku se tak 
velmi blíží těm z celého Olomouckého kraje.

Zatímco porovnání výsledků obce Veselíčko s vyššími správními celky je trendově podobné, zajímavé je srov-

nání výsledků voleb v nejbližších obcích  regionu. Tím, že  je zde vzorek méně voličů, výsledky přinesly  řadu 
odchylek. Například ANO dostalo 47,9% hlasů v Buku, nejméně29% ve Výklekách. Koalice SPOLU má nejvíce 
v Radvanicích  (27,8%), nejméně v Buku  (16,1%). Koalice Piráti/STAN dostali nejvíce v Lazničkách  (17,8%), 
nejméně kolem 5% v Bohuslávkách, Laznikách a Hlinsku. SPD nejvíce bodovala v Dolním Újezdě (17,3%), nej-
méně získala v Hlinsku (7,6%). ČSSD měla nejlepší výsledek v Lipníku nad Bečvou (6,9%) a Sušicích (10,2%). 
Komunisté získali nejvíce hlasů v Hlinsku (9,9%), nejméně v Radvanicích (1,4%) 2 hlasy).
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VOLBY, SNĚMOVNA, VLÁDA: Po sněmovních vol-
bách 2021 vznikla nová koalice, která tuto skutečnost 
oznámila ještě druhý den voleb. Vytvoří jí koalice 
SPOLU (71) a Piráti/STAN (37). V rámci SPOLU zís-

kala ODS 34 mandátů (+9), KDU-ČSL 23 mandátů 
(+13) a TOP 09 14 mandátů (+7). STAN má 33 poslan-

ců (+27) a Piráti jen 4 (-18). Nově opoziční ANO má 
72 mandátů (-6) a SPD 20 poslanců (-2). Poslanci na 
ustavující schůzi zvolili novou předsedkyní sněmovny 
Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) /na sním-

ku se starostou Veselíčka na předvolebním mítinku 
v Olomouci/. Předsedou vlády bude Petr Fiala (ODS). 
V jeho vládě mít ODS 6 křesel, KDU-ČSL 3, TOP 09 2, 
STAN 4 a Piráti 3 ministry.
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Schválená usnesení Zastupitelstva Obce Veselíčko
4/2021, 26. 8. 2021
ZOV schválilo:
• smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu 
o umístění stavby nové přípojky elektřiny k BD7
• smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu 
o umístění stavby č. IP-12-8028373/04
• dodatek ke smlouvě o dílo s firmou LB 2000 k akci 
Kanalizace Tupec a pověřuje starostu učinit další 
kroky související s ukončením projektu a dotace

• dodatek ke smlouvě o dílo k akci výstavby čtyř 
nových bytů v Bytovém domě č. p. 7. a pověřuje 
starostu učinit další kroky související s ukončením 
projektu a dotace
• rozpočtové opatření 8/2021
• dar obce Veselíčko ve výši 25.000 Kč a jeho 
převedení na sbírku SMS ČR pro městys Moravská 
Nová Ves
• dar Centru Dominika Kokory, p.o. ve výši 3 000 Kč
• odpuštění nájmu za první polovinu letošního roku 
hospodě Na Kovárně
• vyhlášení výběrového řízení na výměnu odvodňo-

vacích žlabů od domu č. p. 198 (hospoda U Helgy) 
po dům č. p. 122.

ZOV bere na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 6 a 7 /2021
• přidělení obecního bytu v západním přízemí BD7

5/2021, 27. 10. 2021
ZOV schválilo:
• řešení usnesení 4/2021/11.3, přestože pozemky 
pod odvodňovacímu žlaby přejdou do vlastnictví 
obce až po tzv. obnově katastrálního operátu z Olo-

mouckého kraje (SSOK) na Obec Veselíčko.
• smlouvu o spolupráci se Sdružením měst a obcí vý-

chodní Moravy k řešení projektu "Zvýšení materiálo-

vého využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I"
• vyhlášení záměru směny pozemků (cca 0,2 ha) 
mezi p. Kamilem Jungem (budoucí p. č. 2031 v k. ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou) a Obcí Veselíč-

ko (část parcely č. 845 v k. ú. Tupec ve velikosti 
budoucí p. č. 2031 v k. ú. Veselíčko u LnB), a to 
kvůli dokončení komplexní pozemkové úpravy v k . 
ú. Veselíčko u LnB.
• vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 956 v k. 
ú. Tupec pro nezemědělské využití s tím, že se na 
vlastní náklady bude starat o obnovení přírodního 
rázu krajiny a vytvoření biokoridoru
• smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zří-
zení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
v k. ú. Tupec, parc. č. 732, SV+kNN, IV-12-8022370.
• smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8021803/1, Veselíčko č. p. 7, svod do SV+kNN na 
parc. č. 15/1 v k. ú. Veselíčko u LnB.
• aktualizaci vnitřní směrnice k prodeji, oceňování 
a pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce Veselíčko 
1/2021
• přijetí dotace z Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje 2021 (DT Podpora budování 
a obnovy infrastruktury obce) na projekt "Rekon-

strukce komunikace po stavbě kanalizace v místní 
části Tupec" ve výši 500.000 Kč.
• přijetí dotace z Programu na podporu pořízení 
drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém 
kraji 2021 na projekt "Oživení nabídky Muzea Záho-

ří" ve výši 33.000 Kč



ZASTUPITELSTVO STRANA 13

• přijetí dotace z Programu podpory kultury v Olo-

mouckém kraji 2021 na projekt " Muzeum Záhoří 
2021 - podzimní výstavy Příběh starých map a Vá-

noční veselení ve výši 33.000 Kč
• navýšení příspěvku pro Služby obce Veselíčko na 
opravu strojů ve výši 120.000 Kč
• rozpočtové opatření 9/2021 dle přílohy
• podání žádosti o dotaci na vybudování nových 
herních prvků na dětském hřišti na Veselíčku 
u obecního úřadu a nového dětského hřiště u kultur-
ního domu v Tupci do Programu obnovy a rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2022 (DT 
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktiv-

ního a pasivního odpočinku) ve výši cca 400.000 Kč
• podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních 
komunikací "hřbitovka, svrčovka a napoleonka" do 
Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR 2022 
(DT 117D8210A Podpora obnovy místních komuni-
kací) ve výši dotace cca 6.000.000 Kč
• podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vnitřních 
dveří a přilehlých prostor v Kulturním domě v Tupci 
do Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR 

2022 (DT 117D8210E Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov) ve výši dotace min. 500.000 Kč
• výměnu kotle v západním přízemním bytě západní-
ho křídla BD7 do výše 100.000 Kč dle marketingové-

ho průzkumu.
• finanční dar na podporu sociální služby pro Domov 
pro seniory Radkova Lhota ve výši 4.000 Kč
• finanční dar na podporu neziskové organizace 
Jsme tady, o.p.s. ve výši 3.000 Kč
• finanční dar na podporu sociálních služeb Charity 
Hranice ve výši 3.000 Kč

Oprava traktoru Deutz-Fahr a cisterny Tatra u garáží v Chýlci

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
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100 LET: PRAPOR SOKOLŮM. V sobotu 25. září starosta Veselíčka předal 
v areálu sokolské zahrady starostovi Tělocvičné jednoty Sokol Veselíčko To-

máši Nádvorníkovi slavnostní prapor k 100. výročí založení Sokola. Loni na 
podzim a letos na jaře se akt nemohl uskutečnit kvůli covidu a lockdownu. 
Teď se to povedlo před nočním pochodem. Tělocvičná jednota Sokol Vese-

líčko v rámci celostátního týdne Sokol spolu v pohybu 2021 pořádala noční 
vycházku „Poklad na Hraběnčině stezce“. Start i cíl byl ve sportovním areálu, 
nenáročnou trasu bylo možné absolvovat skupinově i individuálně. Diplomy 
a věcné odměny čekaly na všechny účastníky. Účastí lidé podpořili výzvu 
o překonání co nejdelší vzdálenosti v rámci akce #BeActive Night 2021.

OPOŽĎĚNÁ VERNISÁŽ. V Muzeu Záhoří na Veselíčku se v pátek 10. září konala hudební post-covidovou 
vernisáž jarní výstavy „Příběh staré kuchyně“, protože na jaře se musely nosit respirátory a nemohlo se zpívat. 
Zahrál Petr Stojan a zazpívala Kateřina Sekerová. Výstavu bylo možné navštívit do konce září vždy v sobotu od 
16 do 18 hodin. Muzeum Záhoří ve Veselíčku se věnuje místní historii. Mapuje život ve vesnici, činnosti spolků, 
bývalých řemeslníků, hrdinů obou světových válek. Za sedm let působení muzea se uskutečnilo již 28 výstav. 
„Jestli se ptáte proč, tak jednoduše proto, že návštěvníci jsou převážně místní obyvatelé a nebavilo by je chodit 
pořád se dívat na stejnou expozici. Tím nechci říci, že k nám nejezdí také obdivovatelé z jiných částí republiky, 
jenže těch je daleko méně,“ uvedla kurátorka muzea a kronikářka Stanislava Čočková.
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DĚTI V MUZEU. Školáci ze 3. a 4. třídy osecké základky navštívili v rámci "páteční školy" Obecní úřad Veselíčko 
a Muzeum Záhoří a vydali se na poznávací cestu místním parkem a lesy. Je vynikající, že vedení školy nabízí 
prohlídky okolních obcí a zajímá se o památky a tradice.

PROFI-HASIČI V MUZEU. Zástupci Hasičského záchranného sboru z Přerova v rámci team-buildingu navštívili 
při cyklovyjížďce i Muzeum Záhoří na Veselíčku, kde si díky aktivitě profi-hasiče Ladislava Patrmana prohlédli 
expozici „Příběh staré kuchyně“. Setkání bylo přínosné pro obě strany. Ředitel územního odboru Přerov Miroslav 
Čoček má stejné příjmení jako kurátorka muzea Stanislava Čočková (foto). Navíc pan P. Zapletal nabídl k vysta-

vení svou sbírku starých žehliček. Příští rok je opět námět na novou výstavu...

HODY V TUPCI. V sobotu a neděli 2. a 3. října se konaly tradiční tupecké hody. Od 14 hodin se uskutečnila mše 
v kapličce sv. Františka z Assisi, od 15 hodin následoval koncert skupiny LH Western a výstava starých i nových 
map obce v kulturním domě. Pro děti byly na návsi kolotoče a smažené brambůrky do kornoutu.
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MAPY V KULTURÁKU. Výstava „Příběh starých map“ u příležitosti tupeckých hodů (po mši u kapličky sv. Fran-

tiška) a 150. výročí od první katastrální mapy obce po komplexní pozemkové úpravy v kulturním domě. Expozici 
připravilo Muzeum Záhoří a veřejnost jí mohla vidět v sobotu a neděli 2. a 3. října a v úterý 5. října na setkání 
důchodců. V sobotu zahrála kapela LH Western, s občerstvením pomohla Eliška z Hospody Na Kovárně. Kromě 
prohlídky map si lidé mohli zalistovat v kronikách a vidět dřívější panely o historii vesnice. Pro děti je na návsi 
kolotoč a střelnice.
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Fotoreportáž

Nová ovocná alej
V sobotu 30. října uspořádali místní dobrovolníci 

pod vedením zastupitelky Zuzany Hradilové za účas-

ti  lipenských skautů komunitní sázení stromů v  trati 
Za Vývozem. V aleji bude 44 nových jabloní, hrušní, 
třešní a švestek. Zastupitel Jiří Lorenc již dopředu vy-

kopal jámy pro stromy a Pavel Hradil zatloukl kolíky 
a celou výsadbu připravil. Účastníci tak již jen podle 
jeho návodu mohli stromy zasadit. Počasí přálo. Vlád-

la skvělá atmosféra. Hasiči stromky zalili, což se opa-

kovalo vícekrát. Díky všem za účast, pomoc i přípravu.
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KYTICE. Květiny s trikolorou k veselíčskému pomníku 
obětem válek u příležitosti státního svátku 28. 10. – 
vzniku Československé republiky.

17. LISTOPAD. Květiny k připomenutí svátku 17. listopadu 1989 - Dne boje za svobodu a demokracii. „Doufej-
me, že letošní říjnové volební vítězství demokratických stran a zformování nové pětikoalice bude pokračováním 
„sametové revoluce“, ovšem po zkušenostech bez kmotrů, šíbrů a zlodějů, bez agrofertisticko-socialistické vlády 
i bez kostlivců „opoziční smlouvy“, uvedla starosta obce Tomáš Šulák. Květiny starosta obce položil k pomníku 
obětem válek také 28. října. Symbolicky však patřila rovněž k uctění Dne válečných veteránů 11. listopadu.
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Se zahájením školního roku se pojí spousta pří-
prav,  jak organizačních tak materiálních. Je potřeba 
nachystat prostory pro příchod dětí stávajících  i no-

vých, zkontrolovat, zda pro naši činnost máme veš-

keré materiální zázemí, případně jej doplnit je, a také 
naplánovat celý školní rok, aby vše klapalo a dětem, 
zaměstnancům i rodičům bylo ve školce dobře.

Školní  rok  jsme  zahájili  úpravami  a  schválením 
pedagogickou  radou Školního  vzdělávacího progra-

mu s novým logem skřítka Veselíčka. Jde o program, 
podle kterého s dětmi celý rok pracujeme a na jehož 
základě upravujeme třídní plány podle věkového slo-

žení  tříd.  Znění  Školního  vzdělávacího  programu  je 
k dispozici na webu MŠ a v prostorách školy. 

Během  podzimu  jsme  také  aktivovali  nové  te-

lefonní  číslo,  které  slouží  výhradně  pro  komunikaci 
se  školní  jídelnou  (odhlašování  a  přihlašování  stra-

vy,  platby  stravného  apod.).  Nové  číslo  na  vedoucí 
jídelny, paní Jaroslavu Navrátilovou, je 581 110 025. 

Dříve využívané číslo 581 793 268 nyní slouží ke ko-

munikaci se školou v dalších záležitostech.
Došlo  také  ke  změně  v  obsazení  tříd  pedago-

gy. V první  třídě se o děti starají paní učitelka Jitka 
Vybíralová a paní ředitelka Vladislava Keilingová, ve 
druhé  třídě s dětmi pracují paní učitelky Mgr. Lucie 
Pazderová,  Bc.  Michaela  Nevřivová  (Sujová),  paní 
asistentla  Lenka  Pokorná  a  školní  asistentka  Moni-
ka Trefílková. Naším prvořadým zájmem  je,  aby  se 
děti ve školce cítily dobře, měly k učitelkám důvěru 
a do školky se těšily a chodily do ní rády. A také pro-

to chystáme pro děti nejen každodenní program, ale 
i  akce  pro  zpestření  výuky  a  pro  seznámení  všech 
dětí a rodičů, kteří do školy dochází.

Veškeré  informace  o  dění  ve  škole  a  připravo-

vaných akcích uveřejňujeme na webu MŠ Veselíčko 
(www.msveselicko.cz)  a  v  uzavřené  skupině  rodičů 
dětí MŠ Veselíčko. 

Text a fotografie dodala Vladislava Keilingová

Podzim v Mateřské škole Veselíčko
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Jako první dorazila zásahová jednotka Veselíčko 
k  dopravní  nehodě  se  zraněním,  ohlášené  v  nedě-

li  5.  září  v 13.57 hodin. Automobil,  který narazil  do 
stromu, hasiči zajistili proti dalšímu pohybu a odpojili 
autobaterii, následně se po vyšetření nehody posta-

rali  o  odtah  auta  a  odstranění  stromu  spadlého  do 
vozovky.

V  polovině  září  vyjížděla  jednotka  k  požáru 
v lese, který se rozšířil na ploše 3 × 3 metry. S ohněm 
hasiči bojovali opakovaně i na začátku října. V sobo-

tu 2. října je zaměstnal požár slámy na poli u nového 
vysílače mezi Tupcem a Dolním Újezdem. Na stejné 
místo museli v neděli vyrazit znovu, silný vítr požár 
obnovil.  Na  místo  dorazilo  několik  cisteren  z  okolí 
a požár se podařilo dohasit.

Dobrovolní hasiči nepomáhají pouze při bitvách 
s živly nebo u dopravních nehod. Důkazem  je  i  vý-

jezd 4. října ke starší občance, která v domě upadla 
z invalidního vozíku a zranila se. Zásahová jednotka 
se musela do domu dostat oknem za pomoci žebříku

Hned den nato hasiče zaměstnal silný vítr, který 
polámal několik stromů. Dva členové SDH Veselíčko 
se postarali o jejich odklizení z vozovky. Během ob-

hlídky obecních veřejných komunikací narazili hasiči 
i  na  téměř  dvacetimetrový  topol,  který  nápor  větru 
také nevydržel. Naštěstí nespadl do vozovky, nikoho 
tak nezranil a vyhnul se i drátům vysokého napětí.

Jaromír Pecha st. (upraveno) 

Činnost zásahové jednotky SDH Veselíčko za září a říjen
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Minuta  ticha  a  blikající  světelná  zařízení  hasič-

kých  aut  –  tak  se  hasiči  rozloužili  s  dvěma  kolegy, 
kteří  tragicky  zemřeli  při  výbuchu  domu  v  Koryča-

nech na Kroměřížsku. Pietní akt, do kterého se zapo-

jili profesionální  i dobrovolné  jednotky z celé České 
republiky, proběhl 19. září v pravé poledne.

K výbuchu došlo 15. září, hasiči v domě plnili své 
pracovní povinnosti – přijeli řešit únik plynu.

Čest jejich památce!
Jaromír Pecha st. (upraveno) 

Pietní akt za zemřelé hasiče

Už  pátý  odběr  krve  a  plazmy  společně  během 
září  zvládli  členové Klubu dárců krve a plazmy Ve-

selíčko. I přes dobu dovolených a mnoha povinností 
se sešlo celkem 19 dárců, z toho hned 4 prvodárci!

Klub  má  už  přes  50  členů,  z  toho  35  aktivně 
daruje  na  transfuzním  oddělení  v  Přerově.  Zájemci 
z Veselíčka, ale  i okolních obcí,  se mohou  i nadále 
hlásit na telefonním čísle 731 579 998.

Dovolím si zde i několik osobních slov: Jsem moc 
rád, že můj starší syn jde v mých stopách. V září si 
byl vyzvednout v Olomouci zlatý kříž 2. třídy za 120 
bezplatných odběrů!

Jaromír Pecha st. (upraveno) 

Klub dárců krve a plazmy Veselíčko
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SDH  Veselíčko  nezapomíná  ani  na  naše  za-

sloužilé  členy,  tzv.  starou  gardu.  V  druhé  polovině 
září  jsme s nimi vyrazili do Olomouce na vojenskou 
pevnost Fort Křelov XVII. Pozvání dostali  přímo od  
správce pevnosti, Romana Prokeše, jako poděkování 
za jejich účast na letošní Helfštýnské pouti. 

Po celou dobu prohlídky se nám věnoval, prove-

dl historií objektu a připravil zajímavý program. Pro-

hlédli  jsme  si  spoustu  zajímavých  exponátů,  prošli 
s lucerničkami podzemní střílny a nakonec i vystřelili 
salvu  z  kanónu!  Výtečné  zakončení  výletu  nás  če-

kalo v místní restauraci v podobě obědu a točeného 
pivečka. Přálo i počasí, a tak nelze jinak, než hodnotit 
jedničkou s hvězdičkou.

Jaromír Pecha st. (upraveno) 

Stará garda na výletě
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Sobotní závody chladnokrevných koní na Ranči 
Mustang  Veselíčko.  K  vidění  byl  vozatajský  parkur, 
slalom v ovladatelnosti s kládou a těžký tah nákladu 
individuálně i ve dvojspřeží. V neděli byly na pořadu 
parkurové  disciplíny  -  skokové  i  westernové.  Dobré 
občerstvení místo domácího oběda...

Víkend na ranči 



STRANA 26 HUBERTOVA JÍZDA

HUBERTOVA JÍZDA. Krásný slunečný den v sobotu 16. října přál setkání koňáků na Veselíčku. Po covidové 
pauze se zúčastnilo hodně koní a veřejnosti bylo k dispozici na okruhu přes les do Skoků pět povozů. Na Vese-

líčko zavítal také otec letošního vítěze Velké pardubické p. Složil s cca desítkou koní z Radslavic. (Na fotce se 
synem Metodějem.) Na závěr jsme seděli a ani se nechtělo domů...
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FC VESLO. Podzimní nohejbalový turnaj na Veselíč-

ku vyhráli hráči ze Skoků, následováni partou z Hranic 
a domácím NT Fotbalisté jsou v tabulce 2. přerovské 
ligy malé kopané zatím na 4. místě, ale mají zápas 
k dobru, který budu dohrán zřejmě až na jaře. Chy-

bí zápas s K-Stánkem. Odloženo bylo celé poslední 
kolo, kde se měo FC Osek utkat v sousedském derby 
s Komandem Osek.
Více zde: https://plmk-prerov.webnode.cz/2-liga/tabul-
ka-2-ligy/
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ZAČÁTEK ŠKOLY. Zahájení školního roku 2021/2022 v sousední ZŠ Osek nad Bečvou. Mnoho zdaru 19 novým prv-

ňáčkům (z toho 6 Veselíčským), ale i všem 264 žákům školy. Děti naštěstí nemusí mít roušky ve třídách. Přeji jim, aby 
je mohli sundat co nejdříve i v celé škole. Jako každý rok dostala celá první třída skřítka Veselíčka, aby je provázel...

BENEFICE PRO MIKULČICE. Benefiční akci "Morava jižní Moravě" v Sokolské zahradě na Veselíčku uspořá-

dala skupina nadšenců z Lazník, která pomáhala obcím postiženým tornádem. Vystoupil např. Železný Zekon, 
kapely Demos a Harlej revival. Děti mohly využít mnoha atrakcí. Jen na vstupném se vybralo dle pořadatelů 
z Lazník 33 tisíc korun. Akci v průběhu dne navštívily až čtyři stovky lidí.

KOŠT NA KOVÁRNĚ. Svatomartinsky košt vína v Hospodě Na Kovárně na Veselíčku. Kdy jindy než 11. 11. 
2021. K dobré pohodě zahrála kapela Petra Vyňuchala.
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POHÁDKOVÝM LESEM. Pochod Veselíčskými lesy 2021 se uskutečnil již podruhé místo května až na podzim 
18. září. Návštěvníky, zejména rodiny s dětmi, čekaly pohádkové postavy – medvěd, nebo vodník a víly.

POCHOD MASEK. Oslava státního svátku vzniku republiky 28. října je na Veselíčku, tradičně spojená s večer-
ním pochodem masek obcí, hrami, úkoly... zahájena a zakončena byla v místní Hospůdce Na Kovárně.
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NT VESLO. Podzimní nohejbalový turnaj na Veselíčku vyhráli hráči ze Skoků, následováni partou z Hranic 
a domácím NT Veslo. Zahrálo si deset mužstev. Akci zakončilo vystoupení kapely R.U.M. Plánuje se nový  jarní 
nohejbalový turnaj (termín bude ještě odvislý od sportovních her mikroregionu Lipensko, které již dvakrát neby-

ly). Podzimní memoriál Ladislava Pokorného už se stal tradicí.

KNIHOVNA. Obecní knihovna uspořádala v pátek a sobotu 
19. listopadu Předvánoční výstavku. Lidé si mohli prohlédnout 
keramické i jiné výrobky a některé si mohli i zakoupit.
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PŘEDVÁNOČNÍ. Předvánoční prodejní výstavku uspořádala o týden později 27. a 28. listopadu také paní Lud-

mila Šlosarová a to přímo ve svém domácím ateliéru v domě č. p. 34. Kromě jejich prací byly k vidění i další 
výrobky jiných šikovných ručiček z Veselíčka.

GULÁŠ V MYSLIVNĚ.  Myslivecký spolek Veselíčko pořádal 23. října ve své myslivně vypořádání s majiteli 
pozemků, na kterých se nachází jejich honitba. Výborný zvěřinový guláš.
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Koncepční  část  Strategie  komunitně  vedeného 
místního  rozvoje  MAS  Moravská  brána  pro  období 
2021-2027 schválilo  v  září minis-

terstvo  pro  místní  rozvoj.  Dalším 
krokem  bude  příprava  tzv.  akč-

ních plánů pro jednotlivé operační 
programy  (viz VN40). Časově  se 
bude odvíjet od definování podmí-
nek od řídících orgánů operačních 
(dotačních)  programů  pro  tvorbu 
akčních  plánů  MAS.  Předpoklad 
je jaro 2022.

Strategie  zde:  http://mas-moravskabrana.cz/aktuali-
ty/aktuality_mas/1828

MMR schválilo strategii MAS Moravská brána 2021-2027

MMR ČR schválilo všech 180 strategií MAS

Mapa vpravo: Území MAS Mo-

ravská brána tvoří 32 obcí. Členy 
dobrovolného svazku obcí DSO 
Moravská brána je 30 obcí – bez 
Lipníka nad Bečvou, Týna nad 
Bečvou a Hradčan. Navíc je v něm 
Bezchov, který je členem sousední 
MAS – Partnerství Moštěnka.
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Odborná exkurze zástupců mikroregionu Lipensko
zamířila do Toulovcových Maštalí na Pardubicku

Mikroregion Lipensko uspořádal v pátek 17. září 
odbornou exkurzi do Mikroregionu Maštale na Vyso-

čině. Zástupci všech 11 obcí našeho regionu vyrazili 
autobusem  nejdříve  do  Proseče.  Tam  už  s  odbor-
nou  přednáškou  čekaly 
dvě  představitelky  svazku 
obcí  Toulovcovy  Maštale, 
které  kromě  jiného  před-

stavily  práci  jejich  mikrore-

gionu  a  všechny  památky, 
které  mají  ve  své  správě. 
Proseč  je  proslavená  výro-

bou  dýmek,  proto  účastníci 
zájezdu  navštívili  muzeum 
dýmek,  ale  rovněž  měli  ex-

kurzi přímo ve výrobně BPK 
Proseč.

Další  zastávkou  byla 
turistická  rozhledna  Bo-

růvka,  postavená  v  roce 
2014, která má ještě v okolí 
dvě předchůdkyně: Terezku 
a Jarošov. Velmi zajímavým místem jsou pískovcové 
sklepy ve Zderazi, kde ve skále vyhloubené jeskyně 
byly obývány ještě v 19. století a jsou českou raritou.

Zámek  Nové Hrady  patří  soukromníkovi  panu 
Kučerovi. Při prohlídce objektu většině účastníků do-

slova spadla brada nad poutavým vyprávěním maji-
tele. Řekl nám, že již přes dvacet let pracují s rodinou 
na  obnově  a  zvelebování  tohoto  unikátního  místa 
bez  jakékoli  dotace.  Od  roku  1997,  počátku  rekon-

strukce celého areálu,  se  z polorozpadlého objektu 
podařilo  zvelebit  velkou část přilehlých prostranství 
a  budov,  ale  rozvoj  a  revitalizace  dalších  pozemků 
jsou  stále  živým  projektem  pro  budoucí  roky.  Roz-

sáhlé  rekonstrukce  a  nové  zahrady  byly  doposud 
realizovány pouze ze soukromých peněz, zcela bez 
účasti státní či evropské podpory. Rokokový zámek 
je  obklopen  rozsáhlými  pozemky,  na  kterých  jsou 

založeny a stále ještě zaklá-

dány  nové  rozmanité  typy 
zahrad.  Uvnitř  areálu  se 
nacházejí  další  objekty,  ve 
kterých  jsou  umístěny  sbě-

ratelské  expozice.  Unikátní 
je přírodní divadlo, prostory 
bývalé  sýpky  s  koncertním 
či  divadelním  sálem,  ob-

divovali  jsme  zeleninovou 
i  růžovou  zahradu  a  vodní 
prvky v parku. V oborách se 
prohání na 200 daňků, také 
krávy a koně. Zámek je ide-

álním  místem  pro  návštěvu 
tohoto kraje.

Poslední  zastávkou 
bylo  město  Polička,  místo 

narození  hudebního  skladatele  Bohuslava  Martinů. 
V chrámu sv. Jakuba ve věži prožil s rodiči část svého 
dětství. Chrám je novogotickou stavbou z roku 1865. 
Na  náměstí  stojí  radnice  a  morový  sloup  22  metrů 
vysoký  z  let  1727  až  1731.  Ve  městě  je  i  pivovar, 
prohlídku  ocenila  zejména  mužská  část  účastníků 
exkurze.

Výměna  zkušeností  zástupců  jednotlivých  re-

gionů, ale  i  zástupců obcí  je  velmi prospěšná, moc 
možností se nenaskýtá, tak jsme velmi vděční orga-

nizátorům této akce, že nám umožnili setkání v Mik-

roregionu Maštale.
Stanislava Čočková, MuZa
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V přerovském polesí Svrčov na území Veselíčka hodlá
město opravit cesty, makadam zpevní Daláckou cestu

Lesní  cesta  zvaná  Dalácká,  nacházející  se 
v  přerovském  polesí  na  Svrčově  (na  katastru  obce 
Veselíčko),  má  projít  opravou.  V  plánu  je  zpevnění 
povrchu cesty, která má dostat nový konstrukční po-

vrch z makadamu, v některých místech by měla být 
trasa odvodněna a osazena ocelovými svodnicemi. 
„Rekonstrukce má přijít na 7 a půl milionu korun, část 
nákladů by mohla pokrýt dotace,“ uvedla náměstky-

ně přerovského primátora Hana Mazochová.
O zlepšení stavu svrčovských lesních cest Hra-

běcí,  Lukavcová  a  Dalácká  se  jedná  od  roku  2017, 
kdy  byla  zpracována  projektová  dokumentace  na 
rekonstrukci.  Celkové  náklady  na  opravu  všech  tří 
tras byly tehdy vyčísleny na 27 milionů - protože však 
město  nedosáhlo  na  dotace,  z  plánovaných  oprav 
sešlo.  Radní  města  odsouhlasili,  že  se  letos  znovu 
pokusí získat dotaci z Programu rozvoje venkova ale-

spoň na cestu zvanou Dalácká, která  je dlouhá 1,2 
kilometru a široká 3 a půl metru. „V rámci této dotace 
je možno čerpat až 90 procent způsobilých výdajů. 
Žádosti o dotace přijímá ministerstvo zemědělství do 
26.  října a my  jsme připraveni  - máme pravomocné 
stavební  povolení  i  rozpočet  v  aktuálních  cenách 
roku 2021,“ upřesnila vedoucí odboru investic přerov-

ského magistrátu Ivana Pinkasová.

Lesní  hospodářský  celek  Svrčov,  který  se  na-

chází zhruba třináct kilometrů od Přerova, má výmě-

ru 595 hektarů.  Z celkové plochy je tam 17 procent 
smrků  a  polesí  už  několik  let  bojuje  s  kůrovcovou 
kalamitou.  Drobný  brouk,  který  požírá  stromy,  trápí 
v  současné  době  les  výrazně  méně,  ale  problém 
s ním zůstává. „V minulých týdnech tu proběhla nut-
ná těžba 300 metrů kubických,“ potvrdil Vít Navrátil, 
který má v Technických službách města Přerova na 
starosti správu a údržbu lesního majetku. I kvůli těž-

bě je oprava lesní cesty nutná. 
Zdroj: www.prerov.eu

HODY. Červencové svatojakubské hody v Lipníku nad Bečvou. Pěkný koncert skupiny „našeho chataře“ Petra 
Stojana, kde hrál +/- jazz na náměstí v centru města.

Ilustrační foto
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EXKURZE. Návštěvu starostů a ředitelů škol z Li-
penska do Dolní oblasti Vítkovic uspořádala poslední 
srpnový den MAS Moravská brána v rámci projektu 
Místní akční plán vzdělávání (MAP II.). Je to mj. dobrý 
tip na výlet. „Kromě prohlídky „památky“ jsme s kolegy 
probrali řadu témat, které nyní v obcích a školách řeší-
me,“ uvedl starosta Veselíčka.

KOV VE MĚSTĚ. Lipenské náměstí se opět stalo 
galerií kovaných plastik. Tradiční supervýstavu pod 
širým nebem je dobré si prohlédnout v klidu, např. 
před hodovým koncertem.

VÁCLA HAVEL. Senátorka Jitka Seitlová (KDU-Č-

SL) zahájila, shodou okolností dva dny po sněmov-

ních volbách, které vyhrály dvě demokratické koalice, 
vernisáž putovní výstavy o Václavu Havlovi „Politika 
a svědomí“. K vidění byla do 28. října v „domečku“ 
knihovny v Lipníku nad Bečvou.



STRANA 36 REGION

VOJÁCI NA HRADĚ. Vzpomínka na červencový Festival vojenské historie na Helfštýně. Vystupující byli skvělí, 
nicméně mnoho lidí na malém místě. Obdobná akce by byla lepší v našem veselíčském zámeckém parku, kde 
je velký prostor a více zeleně než prachu na rozpáleném nádvoří. Měli jsme v minulosti tři ročníky Dobývání 
Moravské brány. Zárodkem nové akce byl předloňský festival mladého umění a řemesel MEZI STROMY - snad 
se to po covidové pauze v roce 2022 opět povede.

HEFAISTON 2021. Tradičně poslední srpnový víkend se na hradě Helfštýn uskutečnila přehlídka Hefaiston. 
Kovali zde například i Ota, Kryštof a Matěj pro děti. Byla to výstava skvělých kovaných děl. A výhledy z hradeb 
do okolí.              foto: T. Šulák, hrad Helfštýn
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Monitoring tisku 

Díra u Přerova. Nedokončený kus dálnice D1 má
stavební povolení, aktivisté je ale hodlají zrušit

Poslední  kus dálnice D1,  který doposud nesto-

jí,  získal  stavební  povolení.  Desetikilometrový  úsek 
u Přerova má scelit mezeru, která už dvacet let vězí 
na  trase  mezi  Brnem  a  Ostravou  a  svádí  tisíce  aut 
do města. Přerov tak kvůli chybějícímu úseku, který 
poslouží  jako  obchvat,  trpí  dlouhé  roky  nadměrnou 
dopravou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní tvrdí, 
že příští rok v květnu by konečně mohla stavba začít. 
Proti navrhované trase dálnice však dlouhodobě bo-

juje spolek Děti země a obyvatelé části města, přes 
kterou dálnice povede. 

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla lze 
proto očekávat, že i proti stavebnímu povolení přijde 
ze  strany  ekologických  spolků  odvolání.  Což  ony 
samy potvrzují. V případě, že i přes odvolání nabude 
stavební povolení platnost, počítá Mátl  s  tím, že se 
spolky obrátí na soud.

„Kdyby kvůli žalobě následně soud stavební po-

volení  zrušil,  tak  se  stavba  přeruší.  Kdyby  jej  soud 
předběžným stanoviskem zastavil, tak se ani neroz-

jede,“ popisuje Mátl. Podobným způsobem běží pří-
prava dálnice kolem Přerova už několik let.

Plán na  trasu D1 u Přerova začal  vznikat  ještě 
před  sametovou  revolucí.  Už  tehdy  plánovači  počí-
tali s tím, že by vedla přes část Přerova nazývanou 
Dluhonice. Po převratu se na plánech nic nezměni-
lo, a  tak se začalo pracovat na změnách územního 
plánu.  Už  tehdy  se  ale  místní  začali  bouřit.  Stavba 
dálnice  skrz  Dluhonice  si  totiž  vyžádá  demolici  ně-

kolika  domů.  V  roce  1993  se  v  Dluhonicích  konalo 
referendum o osamostatnění od Přerova, kdy se vět-
šina místních vyslovila pro. Ministerstvo vnitra však 
odtržení od Přerova zamítlo.

Podle  někdejšího  předsedy  místního  osadního 
výboru  Pavla  Ježíka  by  ale  bylo  dnes  mnoho  věcí 
jinak, kdyby se Dluhonice osamostatnily.  „Mohli by-

chom  se  k  dálnici  vyjadřovat  jako  obec  a  nemuseli 
bychom hledat jiné cesty,“ popisuje Ježík, jehož dům 
sice demolice nečeká, ale dálnice mu povede přímo 
pod okny.

Místní  obyvatelé  se  snažili  zasáhnout  do  říze-

ní,  která  se  dostavby  dálnice  týkala.  V  roce  2000 
však  neuspěli  v  rámci  připomínek  v  procesu,  který 
hodnotil  vlivy  stavby  na  životní  prostředí  (takzvaná 
EIA).  Požadovali  přitom  pouze  posunout  trasu  dál-
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nice zhruba o 150 metrů dál od Dluhonic a zabránit 
bourání domů. Podle tehdejších stanovisek ŘSD by 
však  proces  změny  byl  příliš  nákladný  a  stavba  by 
se protáhla.

„Stejné  argu-

menty  ovšem  místní 
lidé  slyší  již  20  let, 
což  současně  doklá-

dá,  že  dálnice  neby-

la  žádnou  prioritou. 
Pokud  by  byla,  trasa 
se odsune už dávno,“ 
tvrdí  předseda  Dětí 
Země Miroslav Patrik. 
Právě s nimi se v roce 
2001 spojil v boji proti 
dálničnímu  obchvatu 
spolek  Krajina  Dluhonice,  v  jehož  čele  stojí  Pavel 
Ježík.

Podle Mátla je situace složitější. „Stavět dálnice 
v Česku je velmi složité, protože území je značně za-

stavěné a téměř vždy se tím někoho dotknete,“ popi-
suje. Zároveň ale připouští, že v roce 2010 nebo 2015 
se klidně trasa dálnice posunout mohla.

„Musely  by  se  změnit  územní  plány,  přeprojek-

tovat stavba a dotklo by se to zase jiných pozemků. 
Očekávané zdržení se v tu chvíli jevilo horší než při 
prosazení současné varianty,“ vysvětluje.

Spolky pravidelně od roku 2001 napadají nejrůz-

nější  rozhodnutí  a  úřední  proces  nutný  k  výstavbě 
dálnice se proto neustále natahuje. Ekologické spol-
ky  jsou  proto  terčem  útoků  místních  i  celostátních 

politiků.  Například 
premiér Andrej Babiš 
(ANO)  o  nich  vloni 
hovořil  jako  o  ekote-

roristech.
„Jsme  dnes  brá-

ni  jako  společenští 
nepřátelé,“  popisuje 
Ježík.  „Při  přípravě 
dálnice  u  Přerova 
přitom  došlo  k  ukáz-

kovému  selhávání 
státní  moci.  Hlavně 

nám vadí arogantní odmítání jednat s místními obča-

ny o trase dálnice,“ tvrdí Patrik.
Sám  ředitel  ŘSD  Mátl  říká,  že  má  pro  Ježíkův 

boj  proti  obchvatu  pochopení.  „Nechci  proti  němu 
vést  svatou válku. Bude mít  z domu výhled na pilíř 
dálničního mostu. Spousta z nás by reagovala stejně. 
Stát ale nemá páky, aby mu  tu újmu mohl uhradit,“ 
uvádí Mátl.

Dluhonice  sice  od  státu  dostanou  kompenzace 
132 milionů korun, podle Ježíka  je  to ale  výsměch. 
„Ty  peníze  půjdou  na  opravy  chodníků,  kulturáku 
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Stavba D1 u Přerova dostala u soudu zelenou.
Žaloby zamítnuty, územní rozhodnutí platí

Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti Kraj-
skému  úřadu  Olomouckého  kraje  ve  věci  změny 
územního  rozhodnutí  pro  poslední  úsek  dálnice  D1 
mezi Přerovem a Říkovicemi. Jde především o velké 
vítězství  pro Ředitelství  silnic  a dálnic  (ŘSD),  které 
na změnu územního  rozhodnutí čeká od  roku 2017. 
Samotné územní  rozhodnutí  bylo  vydáno  již  v  roce 
2007.

Rozsudek  zveřejnil  soud  na  úřední  desce.  Na 
soud se obrátilo několik občanů Dluhonic, kteří proti 
stavbě  protestují. 
Jde o jeden z mno-

ha  sporů,  který 
úřady a soudy řeší 
ve věci dálnice D1.

Proti  rozhod-

nutí mohou žalující 
ještě podat kasač-

ní  stížnost  k  Nej-
vyšším  správnímu 
soudu,  územní 
rozhodnutí  je  ale 
nyní pravomocné.

Soud podle 

úřední  desky  za-

mítl  i  další  žaloby 
v  této  věci,  kterou 
podaly Děti Země a Krajina Dluhonice.

Územní rozhodnutí na D1 bylo pravidelně napa-

dáno u krajského úřadu, ten ale v dubnu potvrdil jeho 

vydání.  Odpůrci  stavby  se  proto  obrátili  na  krajský 
soud. Ten zrušil původní rozhodnutí, podruhé už ale 
žalobu na zneplatnění zamítl.

ŘSD má na hlavní stavbu  stavební povolení, to 
ale není stále pravomocné a ministerstvo se musí vy-

pořádat s celkem sedmi rozklady.
Generální  ředitel  ŘSD  Radek  Mátl  při  otevírá-

ní  části  nové  silnice  I/55  v  Přerově  uvedl,  že  kvůli 
rozkladům hrozí zpoždění zahájení stavby nejméně 
o rok. Stavební povolení bude kvůli vypořádání roz-

kladů  pravomocné 
nejdříve příští rok.

Černý  scénář 
podle Mátla počítá 
se  zrušením  sta-

vebního  povolení 
a  opakování  pro-

cesu  EIA.  „Jakmi-
le  by  rozkladová 
komise  minister-
stva dopravy nebo 
soud posléze zrušil 
stavební  povolení, 
museli  bychom  se 
vrátit  na  začátek 
a projít  celým pro-

cesem  znovu.  Sa-

mozřejmě by to v té chvíli znamenalo minimálně tak 
roční zpoždění,“ řekl agentuře ČTK Mátl.

Jan Sůra, Olomoucký deník, 24. 9. 2021

a  veřejného  osvětlení.  Přitom  by  tohle  mělo  město 
zařizovat naprosto běžně, to není žádná kompenza-

ce,“ vysvětluje.
Zatímco Mátl se nechce do bojů se spolky příliš 

pouštět,  jihomoravské  ŘSD  šlo  dříve  jinou  cestou. 
Počátkem loňského roku si najalo PR agenturu Red 
Elephant,  která  měla  za  2,5  milionu  korun  zajistit 
D1 promokampaň. Z ní se ale vyklubala, jak pozdě-

ji  informovala MF Dnes,  série  komiksů,  v nichž byli 
karikováni Patrik s Ježíkem. Mátl následně podobné 
aktivity kolem D1 zastavil.

Iniciativu v boji za dálnici převzalo Sdružení pro 
rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které vede 
bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš (Trikolóra). Ostat-
ně sdružení na kampani s Red Elephantem spolupra-

covalo. Spolek v Přerově posbíral 10 tisíc podpisů na 
petici za dostavbu dálnice a před měsícem ji předal 
Poslanecké  sněmovně.  „Petice  měla  ukázat,  že 
je zde velká skupina  lidí,  které  jezdí auta pod okny 
a kteří si dálnici přejí. Má být protipólem pro skupinu 
pár křiklounů,“ popsal Lukáš.

Jakub Mikel, Hospodářské noviny, 11. 8. 2021
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Sdružení místních samospráv Olomouckého kraje řešilo
Program obnovy venkova a krajské dotační programy 

Nejen  Program  obnovy  venkova  (POV),  ale 
i ostatní krajské dotační programy na příští rok byly 
v červnu obsahem hned dvou  jednání představitelů 
olomouckého SMS ČR. První schůzka se uskutečnila 
online a zúčastnili se jí zástupci krajského sdružení, 
také SPOV a NS MAS. Jejím smyslem bylo vyjasnit 
si postoje všech tří jmenovaných subjektů k budoucí 
podobě POV.

Krajský radní a místopředseda SMS ČR Radim 
Sršeň (STAN) poukázal na to, že krajský dotační sys-

tém čekají v roce 2022 zásadní změny. „V současné 
době je v Olomouckém kraji 88 dotačních titulů, při-
čemž v některých se sejdou např.  jen dvě až tři žá-

dosti. Cílem je tedy transformace stávajícího dotační-
ho systému tak, aby odpovídal skutečným potřebám 
žadatelů,“ vysvětlil Sršeň s tím, že zjednodušit by se 
měla také administrativa. Změn by se měl navíc do-

čkat i stávající bodový systém.
Inspirace z Pardubického kraje

Na schůzce dále zaznělo, že z malých dotací na 
kulturu či na drobné vybavení by se mohl od příštího 
roku stát nástroj malého Leaderu, kdy by obce měly 
možnost žádat přes MASky. Jejich role by měla spo-

čívat  v  tom,  aby  tzv.  malé  dotace  byly  rozdělovány 
na základě skutečných potřeb, které by vzešly z úze-

mí,  a  nikoliv  z  centrálních  úřadů.  „Šestnáct  MASek 
v Olomouckém kraji by cca v polovině roku vyhlásilo 
výzvy v rámci malého Leaderu na kulturní akce a ná-

kup drobného neinvestičního  majetku  v  rozmezí  15 
až 50 tisíc korun. Byl by to nástroj pro obce i spolky, 
přičemž každý žadatel by měl nárok na  jednu pod-

pořenou akci nebo žádost,“ nastínil možnost  řešení 
předseda  krajského  sdružení  NS  MAS  Ondřej  Ve-

čeř s tím, že návod si předkladatelé návrhu vypůjčili 
z Pardubického kraje.

V závěru schůzky zaznělo, že malý Leader ne-

musí  nutně  čerpat  peníze  jen  z  POV,  ale  i  z  jiných 
programů. Radim Sršeň  tak  reagoval na zaznívající 
obavy některých starostů, aby POV v důsledku těch-

to uvažovaných změn nezanikl.
O dotační politice kraje

Dotační  politika  kraje  na  příští  rok  se  dostala 
i na program červnového zasedání krajského před-

sednictva SMS ČR. K diskusi o POV přijal  pozvání 
náměstek hejtmana Jan Šafařík Spojenci/KDU-ČSL). 
Členové předsednictva mu přednesli svou představu 
o  budoucí  podobě  POV,  na  níž  se  předem  dohodli 
a která vzešla z potřeb v území.
O lékařské péči na venkově

S  představiteli  sdružení  se  setkal  i  krajský  ná-

městek  Dalibor  Horák  (ODS).  Diskutovali  o  proble-

matice  dostupnosti  lékařské  péče,  především  ve 
venkovském prostoru, také o společném postupu, jak 
podpořit a udržet v území mediky a budoucí  lékaře, 
a to s ohledem na znalosti vyplývající z celorepubli-
kové praxe SMS ČR. Řeč byla rovněž o dojezdových 
dobách sanitek, zejména na Jesenicku.

Kateřina Kapková, manažerka SMS OK

Sdružení místních samospráv (SMS) ČR:
www.smscr.cz

SMS Olomouckého kraje:
www.smscr.cz/cz/kraje/53-olomoucky-kraj
Kraj spojující nedozírnou rovinu Hané i lesnaté 
horstvo Jeseníků. V řadách SMS ČR je z Olo-

mouckého kraje 169 obcí a měst (aktualizováno 
k 13. 8. 2021). V Olomouckém kraji má SMS ČR 
dlouhou tradici, neboť silná členská základna se 
zde začala formovat již v roce 2007.
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Seminář ve Vítonicích k pozemkovým úpravám a síťování
pozemků nadchl starosty ze dvou krajů, sešli se poprvé

Věcná břemena, síťování soukromých pozemků 
či nakládání s pozemky v majetku státu. Tato témata 
tvořila atraktivní program semináře „Nápady a aktu-

ality  pro  rozvoj  našeho  venkova“,  který  se  konal  7. 
září v Kulturním domě ve Vítonicích, obci u Bystřice 
pod Hostýnem na rozhraní Zlínského a Olomouckého 
kraje. Starostů, pro které byla akce určena, dorazilo 
téměř  80.  „Účast  byla  velmi  slušná,  přisuzujeme  to 
dobře  vybranému  tématu,“  zhodnotily  organizátor-
ky  Iva Šimoníková a Kateřina Kapková, manažerky 
SMS ČR Zlínského a Olomouckého kraje. Akci pořá-

daly ve spolupráci s vítonickou starostkou Ladislavou 
Hradilíkovou a projektovou manažerkou SZIF Marké-

tou Bezouškovou.
K  nejtřaskavějším  tématům  patřila  hned  zrána 

prezentace  společnosti  ČEZ  distribuce  k  věcným 
břemenům,  následovala  věcná  diskuse.  „Zapotil 
jsem se při odpovědích, ale společná komunikace je 
nesmírně důležitá. Cením si také slušné debaty. Jin-

de na nás starostové bývají daleko ostřejší,“ podotkl 
Milan Černý z ČEZ distribuce. Dalším sledovaným té-

matem  bylo 
n a k l á d á n í 
s  majetkem 
a  pozemko-

vé  úpravy, 
jež  přijeli 
p ř e d s t a -

vit  ředi-
telé  obou 
k r a j s k ý c h 
p o b o č e k 
Státního po-

zemkového 
úřadu,  Mla-

da  Augusti-
nová  ze  Zlí-
na  a  Roman  Brnčal  z  Olomouce.  Na  přetřes  přišly 
také  plánované  pozemkové  úpravy  v  souvislosti  se 
stavbou přehrady Skalička (Olomoucký kraj) a vodní 
nádrže Vlachovice (Zlínský kraj). 

Smršť  názorů  nastala  po  posledním  příspěvku, 
který si vzal na starost Oldřich Vávra, místopředseda 
SMS ČR ve Zlínském kraji a starosta slováckých Tu-

pes. Mluvil o síťování soukromých pozemků, což řeší 
téměř každá obec v ČR. „Děkuji, že se tímto tématem 
zabýváte,  a  doufám,  že  v  tom  budete  pokračovat,“ 

poděkovala na závěr členka olomouckého krajského 
předsednictva Jarmila Stawaritschová, která je záro-

veň starostkou Čelechovic na Hané. „Jsem ráda, že 
ústřední téma semináře – pozemkové úpravy – vze-

šlo  z  jednání  zlínského  předsednictva.  Ukázalo  se, 
že  starosty 
opravdu  za-

jímá  a  trápí, 
takže  ,po-

zemkovk y ‘ 
b u d e m e 
určitě  dál 
řešit,“  ujis-

tila  Eliška 
O l š á ko vá , 
k r a j s k á 
předsedky-

ně  SMS  ČR 
ve  Zlínském 
kraji  a  sta-

rostka  Valašských  Klobouk.  Příští  rok  se  společné 
setkání starostů SMS z obou krajů uskuteční ve Vše-

chovicích.
Na fotografiích jsou manažerky CSV Markéta 

Bezoušková, SMS ZK Iva Šimoníková a SMS OK Ka-

teřina Kapková / starostka Vítonic Ladislava Hradilí-
ková a předsedkyně SMS ZK Eliška Olšáková).
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INSPIRACE – VÍTONICE. Každá obec je na tom v různých obdobích jinak. Obci Vítonice, kde konal tento se-

minář SMS OK a ZK, se podařilo po rekonstrukci sportovního hřiště (cca 3 miliony) postavit i workoutové hřitě 
(cca 3 miliony). Pro Veselíčko se nyní dokončuje projektová dokumentace rekonstrukce spodního hřiště pod 
sokolskou zahradou a obec bude žádat na MMR (šatny) i Národní sportovní agenturu (NSA).

SMS spoluorganizovalo Národní konferenci Venkov 2021.
Klíčovým cílem je motivovat mladé pro život na venkově

Bezmála  350  zástupců  obcí,  místních  akčních 
skupin, zemědělců, podnikatelů na venkově či státní 
správy z  tuzemska  i zahraničí si nenechalo ujít Ná-

rodní konferenci Venkov 2021, která se po roční pau-

ze konala od 12. do 14. října ve Žďáru nad Sázavou 
v Kraji Vysočina. Konferenci organizoval Spolek pro 
obnovu venkova ČR ve spolupráci s Krajem Vysočina 
a Sdružením místních samospráv ČR.

V  rámci  plenárních  jednání,  pracovních  skupin 
i  doprovodných  exkurzí  diskutovali  účastníci  nejen 
o  aktuálních  problémech  venkovských  oblastí,  ale 
i  o  budoucnosti  venkova  a  společné  zemědělské 
politiky. Program konference se zabýval čtyřmi nos-

nými  tématy, kterými byly 1)  inovace v zemědělství 
a spolupráce na venkově, 2) klimatická změna a péče 
o krajinu, 3) CLLD/LEADER a jeho budoucnost a 4) 
rozvoj potenciálu venkova.

Hlavní  závěry  konference  vybrali  účastníci  hla-

sováním. Za nejzásadnější považují potřebu motivo-

vat mladé lidi pro život na venkově, zajištění základní 

péče a dobré dojezdové  vzdálenosti  pro obyvatele. 
Shodli  se  rovněž,  že  je  nutné  podporovat  moderní 
technologie  a  komplexní  přístup  k  zemědělství,  ne-

méně důležité je vnímat rizika i příležitosti klimatické 
změny a hospodaření s vodou. V rámci diskusí k me-

todě LEADER se účastníci dohodli na tom, že priorit-
ní  jsou v administrativním systému vlastní strategie 
místních  akčních  skupin  a  doporučili  zapojit  státní 
rozpočet do oblastí nepokrytých podporou z evrop-

ských zdrojů.
MS

Národní konference Venkov 2021 ve Žďáru nad 
Sázavou. Na snímku moderátor Michal Hinda, před-

sedkyně SPOV Veronika Vrecionová, manažerka 
SMS Vysočina Marcela Syrová, předsedkyně SPOV 
Vysočina Pavla Chadimová a tehdejší 1. místopřed-

seda SMS ČR Jan Sedláček.
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Závěry Národní konference VENKOV 2021
Závěry národní konference podle % hlasujících:
1.  Motivovat  mladé  lidi  pro  život  na  venkově  (31  % 
hlasujících).
2.  Řídící  a  kontrolní  činnost  řídících 
orgánů  operačních  programů  musí  vy-

cházet  ze  strategií  MAS  a  ne  naopak 
(16 %).
3.  Zalidněný  venkovský  prostor  s  do-

statkem  životaschopných  ekonomic-

kých modelů a přirozeně motivovaných 
zemědělců (11 %).
4. Zahrnutí  opatření  k  omezení  příčin 
klimatické  změny  i  omezení  následků 
do  svých  vzdělávacích,  dotačních  i  le-

gislativních politik s důrazem na podpo-

ru řešení problému venkova (10 %).
5.  Zapojit  státní  rozpočet  do  oblastí 
podpory nedotovaných z EU (10 %).
6.  Zajistit  základní  péči  pro  obyvatele, 
dobrá dojezdová vzdálenost (9 %).
7.  Podpora  zemědělství  tak,  aby  bylo 
dostupné, pokud možno nejširším sku-

pinám  zemědělců,  nemůže  však  být 
jediným  řešením  pro  všechny  situace 
(5 %).
8. Udržení vody v krajině je hrozba i pří-
ležitost pro venkovský prostor (5 %).

9. Je nutná mezisektorová spolupráce mezi vlastníky 
půdy, hospodáři a státní správou (3%).
Žďár nad Sázavou, 12. - 14. 10. 2021 (www.konfe-

rencevenkov.cz)

Krajské předsednictvo připomínkovalo dotace
hejtmanství na rok 2022 a řešilo starosti s odpady

Dotační krajské tituly pro obce na rok 2022, ak-

tuální regionální situace kolem odpadů nebo podpora 
stávajících členů předsednictva SMS ČR z Olomouc-

kého kraje na celorepublikovém volebním shromáž-

dění. Také těmito tématy se v pátek 22. října zabýva-

lo na svém jednání krajské předsednictvo (KP) SMS 
ČR.

Od  konce  září  je  na  portálu  Krajského  úřadu 
Olomouckého kraje www.olkraj.cz zveřejněn přehled 
dotačních programů na příští rok. Vedle těch obvyk-

lých – v čele s Programem obnovy venkova, který je 

zpravidla pro obce nejzajímavější –  se  letos na se-

znamu poprvé objevil dotační  titul  „SMART  region“. 
K  diskusi  o  jeho  uplatnění  v  praxi  se  KP  SMS  ČR 
chystá pozvat na jednání krajskou radní a nově zvo-

lenou místopředsedkyni Regionální stálé konference 
Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou (Piráti).

Dále  účastníci  požádali  přítomní  svého  kolegu 
Marka Ošťádala, aby ze své senátorské pozice ape-

loval na urgentní potřebu legislativně i věcně dořešit 
záležitosti kolem nového odpadového zákona.

KK
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SMS ČR zvolilo v Ostravě nové vedení na další čtyři roky.
Předsedkyní je Eliška Olšáková z Valašských Klobouk

Ve  dnech  2.–4.  listopadu  se  konala  celostát-
ní  konference  a  republikové  shromáždění  SMS  ČR 
v Ostravě. Novou předsedkyní delegáti zvolili Elišku 
Olšákovou, starostku Valašských Klobouk, která se 
po  volbách  stala  novou  poslankyní.  Europoslanec 
Stanislav Polčák získal  titul  „čestný předseda“. Prv-

ním místopředsedou se stal Oldřich Vávra, starosta 
obce  Tupesy  (ZK).  Dalšími  místopředsedy  jsou  To-

máš Dubský, starosta Vysočiny (PK), Tomáš Chme-

la, starosta Slavičína (ZK), Václav Venhauer, starosta 
Libice nad Doubravou (V) a Petr Halada, starosta Ka-

mýku nad Vltavou (StČ). Dalšími členy předsednictva 
jsou:  Radek  Brázda,  starosta  obce  Troubky  (OK), 

Pavla Chadimová, starostka Heřmanova (V), Radim 
Sršeň, starosta obce Dolní Studénky (OK), Jiří Čer-
ný,  starosta  Zlaté  Olešnice  (Lib)  a  Věra  Kovářová, 
poslankyně a bývalá starostka obce Chýně.

TSu

Klíčové požadavky SMS ČR 2022+
Stavební zákon
Republikové shromáždění žádá:
1) vládu ČR a Parlament ČR, aby byla z důvodu práv-

ní jistoty odložena účinnost stavebního zákona spolu 
se změnovým zákonem a není-li to již z legislativních 
důvodů možné, SMS ČR žádá, aby byl nový staveb-

ní zákon zrušen a obnovena až do prosazení zcela 
nového  stavebního  zákona,  respektujícího  smíšený 
model  výkonu  veřejné  správy,  účinnost  současně 
platného zákona č. 183/2006 Sb. Nový stavební zá-

kon č. 283/2021 Sb. pro své legislativní vady a nepři-
jatelnou  institucionální změnu nesmí nabýt v žádné 
části účinnosti,
2) a dále žádá v novém stavebním zákoně o posílení 
práv obcí v oblasti územního plánování a respekto-

vání jejich práva na samosprávu
Střet zájmů 
žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla přijata do 
30.6.2022  v  návaznosti  na  nález  Ústavního  soudu 
ČR sp.zn. Pl. ÚS 38/17 novela zákona o střetu zájmů, 
která  vyjme  z  působnosti  tohoto  zákona  komunální 
politiky menších měst a obcí
Volební zákon
podporuje  prodloužení  volebního  období  komunál-
ních  zastupitelstev  na  nejméně  6  leté  období,  dále 
prosazení  většinotvorných  prvků  v  komunálním  vo-

lebním systému a žádá parlamentní politické strany 
o podporu tohoto návrhu

Rozpočtové určení daní
1. žádá Vládu ČR a Parlament ČR podle slovenského 
vzoru o zařazení kritéria počtu seniorů 65+ do kritérií 
pro rozdělování sdílených daní,
2. žádá zvýšení koeficientu počtu žáku na 11% váhy 
v systému,
3.  podporuje  novelu  krajského  RUD,  které  pomůže 
všem krajům v jejich financování
Odměňování v oblasti samospráv
vyzývá  MV  ČR  k  předložení  revize  odměňování 
v  kompetenci  obcí  s  vyšší mírou flexibility,  ale  také 
stability pro samosprávné celky
Modernizace obcí
žádá  Vládu  ČR,  aby  z  evropských  fondů  určených 
pro ČR (Modernizační fond, Fond obnovy, Fond spra-

vedlivé  transformace,  Víceletý  finanční  rámec)  byly 
co  nejdříve  vypsány  specifické  výzvy  pro  čerpání 
obcemi  a  umožněna  modernizace  obcí  v  oblastech 
zejména  udržitelné  energetiky,  dopravy,  cirkulární 
ekonomiky a digitalizace veřejné správy
Energetika a odpadové hospodářství
žádá  Vládu  ČR  a  Parlament  ČR  o  přijetí  zákona 
usnadňujícího komunitní energetické projekty a revi-
zi odpadového balíčku, jehož přijatá podoba na konci 
roku 2020 zcela neodpovídá potřebám obcí, občanů 
a odpadových firem

SMS ČR, Ostrava, 4. 11. 2021
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SLOVENSKO-ČESKO. Přes 20 let se starosta Veselíčka věnuje spolupráci českých, moravských a slovenských 
MAS a jejich projektům spolupráce. Naposledy po delší době v Horní Lomné na Jablunkovsku. „Věřím, že období 
2022-2027 bude výrazně lepší než „doba temna 2013-2021“, kdy mezinárodní projekty spolupráce skoro vůbec 
kvůli ministerstvům zemědělství obou státu nefungovaly,“ řekl starosta Tomáš Šulák. Hlavním tématem společ-

ného jednání byla spolupráce v oblasti regionálního značení místních produktů a služeb.

Mapa regionů



STRANA 46 VENKOV

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. Na konferenci „Bydlení a bez-

pečí na Frýdlantsku“ v klášteře Hejnice prezentoval 
starosta Veselíčka veselíčské zkušenosti s projektem 
sociálního bydlení a sociální práce. Byl zde i Jan Sed-

láček z Křižánek, Bára Špicarová Stašková z MPSV 
a řada dalších prezentujících. „Jsem rád, že můžeme 
díky organizátorce Alici (z MASiF) sdílet své zkuše-

nosti napříč republikou a že se můžeme osobně na-

vštěvovat... Je to inspirace pro nové projekty v OPZ+ 
2022-2027 k podpoře sociální práce, seniorů apod.,“ 
uvedl starosta.

SÍŤ PRO VENKOV. Ani nevím, jak dlouho už spolu-

pracujeme v rámci Celostátní sítě pro venkov (CSV), 
kterou zřídilo ministerstvo zemědělství prostřednic-

tvím Státního zemědělského a intervenčního fondu 
(SZIF). Každopádně poslední setkání partnerů – sta-

rostů, manažerů MAS, zemědělců z Olomouckého 
a Zlínského kraje se pod vedením ředitelky RO SZIF 
Olomouc Kateřiny Mračkové odehrálo v Hluku a Bor-
šicích u Blatnice na Slovácku 16. září. Oba starostové 
nás provedli jejich obcemi a představili projekty – dět-
ská hřiště u škol, využití kovárny, domy tradic a řeme-

sel, sportoviště a na závěr vinařství Zlomek & Vávra.



KRAJ STRANA 47

Výzva Rady Olomouckého kraje
Vážení spoluobčané,

už  téměř dva  roky se potýkáme s epidemií  co-

vid-19 a situace se nevyvíjí vůbec dobře. Je třeba si 
přiznat,  že  na  negativním  vývoji  se 
podílí ne úplně ideální proočkovanost 
obyvatelstva  a  také  nedodržování 
základních  protiepidemických  opat-
ření částí občanů.

Chceme-li Vánoce strávit v klidu 
a  pohodě,  bez  lockdownů,  zavře-

ných  škol  a  kolabujících  nemocnic, 
musíme jednat s větší naléhavostí. Jedinou známou 
cestou je očkování, které prokazatelně snižuje riziko 
infekce a přenosu nákazy, ale hlavně těžkého průbě-

hu covid-19. Kdo očkování odmítá nebo ho ze zdra-

votních důvodů podstoupit nemůže, měl by o to více 
dbát nařízených protiepidemických opatření a vyhý-

bat se místům s větší koncentrací lidí.
Nedopusťme, aby rozdílné názory 

na řešení epidemie covid-19 naši spo-

lečnost  ještě  více  oslabily,  abychom 
se  rozdělili  na  očkované  a  neočkova-

né,  rizikové  a  méně  rizikové  skupiny. 
Je  totiž  nejvyšší  čas  na  to,  abychom 
všichni  drželi  při  sobě. Bez  kolektivní 

odpovědnosti nedosáhneme ani kolektivní imunity.
S přáním a vírou v pevné zdraví.

Rada Olomouckého kraje, 26. 11. 2021

Krátké zprávy z hejtmanství a kraje

Konference samospráv s vedením hejtmanství
řešila aktuální témata dopravy, dotací i odpadů

Už  osmnáctá  konference  místních  samospráv, 
která se v Olomouci odehrála 2.  září, měla na pro-

gramu témata  jako stav silnic, dotační politika nebo 
oblast  sociálních  záležitostí,  zdravotnictví  a  odpa-

dového hospodářství. Zúčastnily se jí na dvě stovky 
starostů.

„Zaměřujeme  se  především  na  rekonstrukce 
cest, na které jsme schopni získat dotace. To se týká 
silnic  II.  třídy – zlepšení  jejich stavu už  je v regionu 
vidět. Velkým problémem  jsou komunikace  III.  třídy 
a mosty i propustky na nich. Na ty jdou peníze přímo 
z  rozpočtu kraje. My proto vybíráme  takové,  jejichž 
stav hrozí  bez urychlené opravy uzavřením. Samo-

zřejmě  nemůžeme  zrekonstruovat  všechny  naráz. 
Pomoci  by  mohla  také  změna  legislativy  tak,  aby 
tranzit byl nucen respektovat dopravní značení nejen 
na  objízdných  trasách,“  uvedl  Michal  Zácha  (ODS), 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy. Kraj v sou-

časné době vlastní 2 174 km silnic III. tříd a v havarij-
ním stavu je téměř 70 procent z nich.

Na  konferenci  samospráv  s  vedením  Olomouc-

kým  kraje  také  zaznělo,  že  kraj  je  kvůli  garniturám 
ČSSD a ANO nejzadluženější v celé republice. Sou-

časní politici musejí sjednat nápravu. Přesto dotačně 
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Silnice z Oseka na Veselíčko se po výstavbě dálnice D1 konečně dočkala opravy, kterou zajistila Správa silnic OK

podporují projekty obcí a snaží se zlepšovat doprav-

ní  infrastrukturu. Opravy cest  III.  třídy bylo největší 
téma. Dluh je mnohamiliardový a letitý. V havarijním 
a špatném stavu je přes 60% cest. Stát musí v rámci 
RUD podpořit dopravu, jinak to bude jen horší.

OK

Prezentace jednotlivých řečníků konference jsou ke 
stažení na webu Olomouckého kraje zde:
https://www.olkraj.cz/xviii-konference-samosprav-o-

lomouckeho-kraje-2021-cl-5324.html



KRAJ STRANA 49

Olomoucký kraj inicioval významné změny v budoucí
podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území

Problémy hospodářsky a sociálně ohrožených úze-

mí (HSOÚ) v Olomouckém kraji a jejich podpora z ná-

rodní a krajské úrovně se staly tématem 22. zasedání 
Regionální  stálé  konference  pro  území  Olomouckého 
kraje (RSK OK), která se konala 1. října v Olomouci.

V Olomouckém kraji je deset z třinácti obcí s rozší-
řenou působností zařazeno do kategorie hospodářsky 
a sociálně ohrožených území. „Na minulé RSK OK jsme 
vyzvali ministerstvo pro místní  rozvoj a další  řídící or-
gány, aby hledaly účinné nástroje, jak těmto ohroženým 
územím efektivně a cíleně pomoci. Mluvíme o území, 
kde jsou horší životní podmínky a menší míra příležitostí 
k rozvoji. Problémem těchto území je například stárnutí 
populace, horší občanská vybavenost nebo špatná do-

stupnost veřejných služeb. Na druhou stranu je potřeba 
hledat i pozitiva a využít nabízený potenciál těchto regi-
onů. Ten se skrývá jak ve vzájemné sounáležitosti oby-

vatel s územím,  tak  třeba v  rozvoji cestovního  ruchu,“ 
uvedla  radní  Zdeňka  Dvořáková  Kocourková  (Piráti), 
která byla zvolena novou předsedkyní RSK.

U jednoho stolu se sešli zástupci kraje, měst a obcí, 
podnikatelského  sektoru,  univerzity,  místních  akčních 
skupin, SMS, Svazu měst a obcí, olomoucké aglome-

race, Agentury pro podnikání a  inovace, Úřadu práce, 
Ministerstva pro místní rozvoj a další organizace.

Vedoucí  oddělení  řízení  strategie  regionálního 
rozvoje MMR Miroslav Daněk představil základní in-

formace o připravovaném národním dotačním titulu, 
který  by  se  měl  na  podporu  těchto  území  zaměřit. 
O stavu přípravy projektů definovaných v „Případové 
studii Jesenicka“ pak informovala jesenická starostka 
Zdeňka Blišťanová (TOP 09) a starosta města Šum-

perk Tomáš Spurný (KDU-ČSL).
Dalším bodem programu byly možnosti financo-

vání z  IROP. Podle předpokladů by první výzvy pro 
předkládání  projektů  měly  být  vyhlášeny  v  prvním 
čtvrtletí  roku  2022.  Konkrétní  seznamy  projektů  se 
budou v RSK OK schvalovat v podobě Regionálního 
akčního plánu (RAP) na začátku příštího roku.

OK
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V kraji nejlépe třídí odpady v Olomouci, Lipové-lázních, Majetíně a Mutkově
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální od-

pad, získávají každoročně prestižní ocenění „O kera-

mickou popelnici“. Zástupce úspěšných měst a obcí 
23.  září  ocenili  představitelé  hejtmanství  a  společ-

nosti EKO-KOM na zámku v Plumlově.
První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel 

získala Olomouc, následovaná Šumperkem a Prostějo-

vem. V kategorii obcí od 2 001 do 15 tisíc obyvatel ob-

sadila první příčku obec Lipová-lázně, na druhé skončily 
Bohuňovice a třetí místo patří městu Jeseník. V katego-

rii obcí od 501 do 2 000 obyvatel zvítězil Majetín (tato 
obec letos obsadila nejvyšší příčku také v celorepubli-
kové soutěži O Křišťálovou popelnici v kategorii od 501 

do 5 000 obyvatel), druhé místo obsadila Černá Voda 
a třetí skončila obec Bělá pod Pradědem. Nejlepší mezi 
malými  obcemi  do  500  obyvatel  jsou  na  zlaté  příčce 
Mutkov, druhá Lipina a třetí Hradčany-Kobeřice.

Do  soutěže  je  zapojeno  399  obcí  a  měst  Olo-

mouckého kraje. V samotném klání se hodnotila vy-

kazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především 
o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvate-

le  a  počet  tříděných  komodit  na  území  jednotlivých 
obcí  a  měst.  Hodnocena  byla  mimo  jiné  i  hustota 
sběrné sítě a další doplňková kritéria.

I v tomto roce mohly obce obdržet ocenění za od-

padový počin roku, titul Odpadový lev. Je to cena pro 
obec,  které  se  díky  intenzivní  práci  na  odpadovém 
systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení. Ví-
tězem této speciální kategorie je letos obec Dubicko.

EKO-KOM podporuje rozvoj třídění odpadu v re-

gionu  díky  projektu  Intenzifikace  odděleného  sběru 
a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, 
včetně  obalové  složky.  „Olomoucký  kraj  dosáhl  na 
celkově  druhé  místo  v  pomyslném  srovnání  všech 
krajů ČR. Na jednoho obyvatele tohoto kraje připadlo 
za rok 2020 přesně 22,4 kg vytříděného papíru, 18,4 

kg  plastů,  15,1  kg  skla,  0,5  kg  nápojových  kartonů 
a 22,6  kg  kovů. V  součtu  je  to  tedy 78,6  kilogramu 
vytříděného odpadu v průměru na obyvatele kraje,“ 
sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu spo-

lečnosti EKO-KOM Martina Filipová.
OK

Vedení kraje jednalo
se zástupci mikroregionů

Stav krajských silnic  II. a  III.  třídy, dopravní ob-

služnost  kraje,  dostupnost  zdravotní  péče  a  další 
aktuální  témata  řešili  zástupci  Olomouckého  kraje 
v  Troubelicích.  Tam  se  poslední  zářijový  den  usku-

tečnilo 22. pracovní setkání zástupců mikroregionů. 
„Všechny  obce  mohou  čerpat  peníze  z  programu 
Podpora obnovy venkova. Velmi kladnou  reakci má 
u starostů také dotování provozu malých vesnických 
prodejen, kterou chceme příští rok ještě více rozšířit,“ 
uvedl  Jan  Šafařík  (Spojenci/KDU-ČSL),  náměstek 
hejtmana  pro  regionální  rozvoj.  Mikroregiony  jsou 
sdružením  obcí,  jejichž  posláním  je  rozvoj  jednotli-
vých vesnic i celých regionů.

Nejlepší obce získaly odměny
za třídění starého elektra

Vysloužilá  elektrozařízení  v  Olomouckém  kraji 
nejlépe třídí obyvatelé Oskavy, Lutína, Zábřehu, Ota-

slavic, Kostelce na Hané a Šumperka. Jedná se o ví-
těze  jednotlivých kategorií v soutěžích O keramické 
sluchátko a O Elektrooskara, které každoročně oce-

ňují obce regionu ve třídění elektroodpadu. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků obou soutěží se konalo 23. září 
v prostorách zámku Plumlov.

foto: web Olomouckého kraje
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Kraj vyhlásil ceny
cestovního ruchu.
Bodovaly lázně a stezky

Ceny  cestovního  ruchu  za  roky  2020  a  2021 
udělil  16.  září Olomoucký kraj. Ceny vyhlašuje kraj 
v  několika  kategoriích,  v  nichž mohou  lidé hlasovat 
prostřednictvím  webových  stránek  cenykraje.cz. 
Zvláštní cenu pak uděluje přímo hejtman. Absolutním 
vítězem za  loňský  rok  se  staly Schrothovy  léčebné 
lázně  v  Dolní  Lipové  a  za  letošek  Hanácké  stezky. 
„Obě  tyto  atraktivity  stojí  za  návštěvu,  stejně  jako 
všechna další nominovaná místa, která se v anketě 
o přízeň veřejnosti ucházela,“ řekla Milada Sokolová 
(ODS), uvolněná členka zastupitelstva kraje pro vněj-
ší vztahy a cestovní ruch.

Malé prodejny na vesnicích
dosáhnou na další podporu

Olomoucký  kraj  opět  podpoří  malé  vesnické 
prodejny. Přispěje jim na provoz, aby v obcích mohly 
fungovat  dál  a  zásobovat  obyvatele  především  po-

travinami  a  zbožím  denní  spotřeby.  Rozdělovat  se 
budou tři miliony korun, které hejtmanství obdrží od 
státu v  rámci  jeho projektu Obchůdek 2021+.  „Malé 
prodejny  jsou  často  jediným  místem,  kde  si  lidé  na 
venkově  mohou  nakoupit,  a  to  hlavně  senioři,  kteří 
nejezdí  za  prací  do  měst  a  nedostanou  se  do  su-

permarketů.  Dalším  efektem  této  podpory  je  také 
udržení  zaměstnanosti  a  podpora  podnikatelského 
sektoru,“  uvedl  Jan  Šafařík  (KDU-ČSL),  náměstek 
hejtmana pro oblast  rozvoje venkova. Obdobný do-

tační  program  jako  je  Obchůdek  2021+  nabízí  také 
přímo Olomoucký kraj. Letos z něj šly peníze padesá-

ti žadatelům - obcím. Příští rok chce hejtmanství svůj 
projekt s programem státu (přímá podpora obchodní-
kům) sloučit, a podpořit tak ještě více žadatelů.

Konec skládkování 2030:
restartujeme krajské
odpadové organizace

Olomouckému  kraji  se  společně  s  městy  a  ob-

cemi podařilo  stabilizovat  situaci  ve  společnostech, 
jejichž  cílem  je  lepší  nakládání  s  odpady  na  území 
regionu.  Obě  organizace  –  spolek  Odpady  Olo-

mouckého  kraje  a  jeho  servisní  společnost  prošly 
důležitými  změnami.  „Na  valné  hromadě  spolku  se 
aktualizovaly stanovy, snížil  se počet členů správní 
rady a bylo zvoleno nové vedení. Organizace se stala 
skutečně venkovským spolkem, protože vyjma Hra-

nic všechna velká města přešla napřímo do servisní 
společnosti. Obce se tak nyní mohou lépe koordino-

vat,“  uvedl  Martin  Šmída  (Piráti),  krajský  radní  pro 
životní prostředí, odpady a zemědělství a nově také 
předseda  správní  rady  spolku  Odpady  Olomoucké-

ho kraje (SSOK z.s.). Ke změnám došlo i v Servisní 
společnosti  odpady  Olomouckého  kraje  (SSOOK 
a.s.). Ta má také nové stanovy i vedení a přešla na 
takzvaný  německý  model  řízení.  „Po  mnoha  letech 
příprav a diskuzí teď stojíme na startovní čáře. Obě 
organizace jsou řádně ustanoveny a můžeme se spo-

lečně  pustit  do  práce.  Cílem  je  pozvednout  úroveň 
odpadového  hospodářství  v  regionu,  vyrovnat  se 
s  novou  odpadovou  realitou,  připravit  se  na  zákaz 
skládkování v roce 2030 a splnit vytyčené recyklační 
cíle,“ dodal Šmída.

O kultuře mají rozhodovat 
obce a veřejnost

Olomoucký  kraj  připravuje novou koncepci  roz-

voje kultury, kreativity a památkové péče pro období 
2022–2029, zapojeny budou obce i kulturní veřejnost. 
Projekt bude sloužit jako nástroj ke koordinaci rozvo-

je kultury a kulturních a kreativních odvětví v regionu. 
„Jednotlivé  obce  mají  možnost  ohodnotit  stávající 
kulturní prostředí a vyjádřit své potřeby v dotazníko-

vém šetření, které má za cíl co nejpřesněji zmapovat 
stávající situaci. Povedou se i rozhovory představite-

lů obcí se zástupce odboru kultury olomouckého kraj-
ského úřadu. Výsledky dotazníků a rozhovorů budou 
cenným podkladem pro analytickou i návrhovou část 
koncepce,“ uvedl radní pro oblast kultury Jan Žůrek 
(Spojenci/ProOL). Proces zároveň vytvoří přirozenou 
platformu pro komunikaci a navazování spolupráce.
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Středověký hrad Helfštýn kraluje české architektuře.
Rekonstrukce přinesla Českou cena za architekturu

Na slavnostním galavečeru České ceny za archi-
tekturu (ČCA) konaném ve Foru Karlín a přenášeném 
živě  na  web  ČT  art  byly  v  pondělí  8.  listopadu  vy-

hlášeny výsledky 6.  ročníku  této soutěžní přehlídky 
architektonických realizací organizované Českou ko-

morou architektů (ČKA). Hlavní cenu získali Miroslav 
Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r za návrh 
rekonstrukce paláce hradu Helfštýna. Ve finále letoš-

ního ročníku České ceny za architekturu porota vybí-
rala mezi sedmi díly. Vítěz i finalisté se etablovali z 30 
nominovaných prací, které ČKA představila v červnu 
tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architek-

turu v 6. ročníku ucházelo 170 realizací dokončených 
v posledních pěti letech.

K  rekonstrukci  paláce  hradu  Helfštýna  (2020) 
autoři  z  olomouckého  atelieru-r  zvolili  koncepci  re-

spektující historický objekt, vedeni snahou o zacho-

vání jeho charakteru. Cílem bylo najít nejen optimální 
způsob zastřešení paláce, ale i přiblížení jeho histo-

rického vývoje návštěvníkům ve všech  jeho původ-

ních úrovních. Tento záměr vedl k myšlence vložení 
soudobých  architektonických  prvků  do  historické 
stavby a k propojení přízemí s vyššími podlažími pa-

láce, která byla dosud veřejnosti nedostupná. Nové 

konstrukce nechali autoři vložit do již existujících ot-
vorů palácového torza a řešili je v soudobém desig-

nu. Díky tomu je srozumitelné, které části stavby jsou 
původní a které nové.

Výsledkem je také přiblížení moderní architektu-

ry  široké veřejnosti. Porota ve svém hodnocení na-

stínila, že „kromě formální a technické kvality se vy-

nikající architektonické práce vyznačují  tím, že  jsou 
schopny žít v historii, vytvářet nové příběhy ve vztahu 
ke společnosti a místům, jinými slovy, že jsou vitální“. 
Hrad Helfštýn se přitom podle ní po rekonstrukci stal 
„prostorem k prozkoumávání a objevování, a to pro-

střednictvím  netriviálních  (a  částečně  labyrintových 
a nečekaných) sledů místností,  průchodů,  vyhlídek, 
otevřených  oken  a  teras,  z  nichž  lze  krajinu  a  oko-

lí  pozorovat  a  vnímat“.  Na  projektu  rekonstrukce  je 
podle  porotců  patrný  „precizní  analytický  a  kritický 
přístup, díky němuž si autoři mohli dovolit  radikální, 
ale zároveň citlivý vstup“.

„Udělení první ceny projektu obnovy hradu Helfš-

týna bylo jednomyslné ze dvou vzájemně se doplňu-

jících důvodů:  za prvé, projekt  vyjadřuje autonomní 
smysl  architektury  jako  umělecké  a  tvůrčí  činnosti, 
která  stavbou  dává  tvar  prostoru;  za  druhé,  projekt 
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reprezentuje a pokud možno shrnuje bohatství, život-
ní kvalitu a občanský smysl mnoha kvalitních archi-
tektonických prací nominovaných na letošní Českou 
cenu za architekturu,“ uvedla porota. 

Čestné ocenění Finalista  České  ceny  za  archi-
tekturu 2021 získalo kromě vítězné stavby šest dal-
ších různorodých prací z celé České republiky.

Ocenění, která palác v prvním roce po znovuote-

vření získal:
Česká cena za architekturu 2021  za  rekonstrukci 
paláce hradu Helfštýna
Cena Stavba roku 2021  za mimořádně citlivou  re-

konstrukci historické památky doplněné o současné 
prvky,  provedené  s  velkou  pokorou  a  respektem 
a snahou o maximální zachování původního historic-

kého charakteru celého objektu
Dezeen Awards 2021 v kategorii Rebirth project
Cena veřejného hlasování Dezeen Awards v kate-

gorii Rebirth project of the year 2021
Cena Rudolfa Eitelbergera  –  ocenění  společně 
s dalšími sedmi mimořádnými počiny za rok 2021
Cena Olomouckého kraje v oblasti cestovního 
ruchu 2021 v kategorii Novinka v cestovním ruchu – 
zpřístupnění renesančního paláce, 1. místo
Interiér roku 2020 v kategorii Veřejný interiér II – re-

konstrukce paláce hradu Helfštýna
Gloria musaealis 2020  –  Za  projekt  „Záchrana 
a  zpřístupnění  hradního  paláce  na  Helfštýně“,  III. 
místo
Stavba roku 2020 Olomouckého kraje  v kategorii 
Rekonstrukce  a  obnova  –  záchrana  a  zpřístupnění 
paláce na hradě Helfštýn

Foto: archiv hradu Helfštýna/autor Boys Play Nice
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Drobnosti z historie: Podzim
Konec léta, začíná astronomický podzim. V roce 

2021 začal podzim 22. září 2021 ve 21:21 hodin. Na 
severní zemské polokouli je to okamžik podzimní rov-

nodennosti,  v  tom  okamžiku  Slunce  bude  vycházet 
přesně na východě a zapadat přesně na západě. Na 
rovníku bude v nadhlavníku. Den bude stejně dlouhý 
jako noc. V tu dobu zároveň začíná na jižní zemské 
polokouli astronomické  jaro. Nezačíná  totiž vždy ve 
stejnou dobu, ale jeho začátek je pohyblivý.

Je zde období sklizně podzimního ovoce, zeleni-
ny, vykvétají nahokvěté ocúny. Listí pomalu žloutne 
a k radosti všech zahrádkářů se musí hrabat a sklízet 
na kompost.

Ve Veselíčku bývaly  v  JZD obrovské sady,  kde 
se sklízely broskve, švestky, jablka i hrušky, v Tupci 
byly  vysázeny  ostružiny  a  všude  dokola  rybízovny. 
To už  je  však historie. Sady  jsou dnes neošetřova-

né, broskve nikde, ostružiny  také  jen na zahradách 
soukromníků.  Jabloňové  sady  ještě  prosperují,  jen 
místo Františka Pospíšila se o jabloně stará pan Žúr 
a u Mlýnce Petr Pospíšil. Kdo dnes ještě ví, že červe-

né jablko Akane z našich sadů získalo nejvyšší cenu 
na výstavě v Litoměřicích – Křišťálové jablko?

Výpěstky sadařů  i zahrádkářů  jsme mohli dříve 
vidět v zámku na výstavě Barvy podzimu, ovšem Co-

vid – 19 nám i tuto přehlídku zrušil. Naštěstí v Oseku 
na hodech  výstava byla a Flóra Olomouc na Horti-
komplexu  nabízí  kromě  velkých  vystavovatelů  i  vý-

pěstky drobných zahrádkářů.
Obec vysazuje kolem cest a polí aleje, snad se 

dočkáme i ovocných stromů a úrody, kterou si kolem-

jdoucí pocestní budou moci natrhat a sláva veselíč-

ských ovocnářů se obnoví.
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Drobnosti z historie: Solidarita
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, tohle 

přísloví platí stále. V historii naší vesnice lze doložit 
mnoho  neštěstí,  které  postihlo  stavení,  lidi,  domácí 
zvířectvo i přírodu kolem.

Obec  několikrát  vyhořela,  o  čemž  svědčí  i  zápi-
sy v kronice, nejen Chýlec, ale  také později Chňórka, 
škola a Tupec (na dobových snímcích). Tehdy přispěla 
vrchnost, církev, ale i drobní rolníci. Rovněž v nedávné 
době zasahovali naši hasiči například dvakrát v Place 
i na Vicinově. Díky nezlomné vůli občanů a s přispěním 
dobrovolných hasičů se podařilo následky eliminovat.

Zlé choroby také nejsou jen v současnosti, v do-

bách napoleonských válek se do vsi zavlekla malárie, 
dysenterie a po první světové válce španělská chřip-

ka. Zemřelo mnoho nemocných, rovněž i dětí. Covid 
ohrožuje  naše  životy  v  současnosti,  mnoho  lidí  již 
nemoc mělo, někteří byli postiženi fatálně.

Domácí chov zdecimovalo v minulosti dosti chorob, 
například kulhavka, slintavka i červenka. Názvy jsou to 
poetické, ale úmrtnost byla velká. Dnes již existuje vak-

cinace. Ostatně dobytek ve vesnici už skoro není. Kra-

víny i chlívky jsou prázdné ale z ekonomických důvodů.
Važme si  pomoci  druhých,  jsou ochotní  přispět 

v neštěstí i cizím lidem, nejen rodině. Nikdy nevíme, 
kdy budeme potřebovat podporu, přispějte tedy i vy 
na  konta  charitativních  organizací,  které  pomáhají 
nejen po tornádu na Hodonínsku.

Čísla  kont  najdete  na  webu  obce,  ale  také  na 
webu  konkrétních  organizací.  Děkujeme,  že  pomů-

žete,  vždyť  Veselíčko  se  ze  všech  dřívějších  útrap 
vzpamatovalo a počet obyvatel roste. Tak ať se daří 
nejen u nás, ale i jinde!

Drobnosti z historie: Stromy
Ve  Veselíčku  máme  starou  lípu,  která  je  pod 

ochranou památkové péče, její kmen dokola měří cca 
450 cm, obejmou ho až tři osoby. Tahle lípa malolistá 
má asi 250–300  let. Vedle ní stojí socha sv. Floriá-

na z roku 1760. Další staré stromy najdeme v parku, 
kde si můžete projít stezku s popisy. Dříve kolem cest 
a polí bývaly dlouhé aleje stromů, které  tvořily kra-

jinu, žel při scelování polí vzaly za své. Naštěstí se 
vysazují aleje znovu.

V zahradách se ovocné stromy obnovují častě-

ji. Když nedávají úrodu, vymění se za nové odrůdy. 
Přesto  se  najdou  stromy,  které  mají  skoro  100  let. 
Jedním  z  nich  je  hrušeň  v  části  Veselí  (na  fotogra-

fii). Dříve bývala tradice, že se vysadil nový strom po 
narození  potomka.  Pan  Svoboda  z  čísla  141,  který 

bojoval  v  1.  světové  válce,  později  byl  také  staros-

tou obce, své prvorozené dceři Marii vysadil hrušku 
Pražanku  v  roce  1924.  Dům  ještě  celý  nestál,  ale 
strom se měl k světu. Paní Maruška již zemřela, hruš-

ka však stále poskytuje ovoce a útočiště mnoha ptá-

kům, kteří hnízdí ve větvích, ale také v dutém kmeni. 
Hned v sousedství je zase starý šeřík, který byl zasa-

zen panem Ministrem v roce 1923, kdy pokračovala 
výstavba domů ve Veselí a vznikla tím nová ulice pod 
statkem  Otáhalových.  Prvním  stavitelem  ve  Veselí 
byl v roce 1922 pan Ondruch.

Pokud máte v  zahradě strom s historií,  napište 
nám. Můžeme to zaznamenat i v kronice obce a pře-

dat  tak dalším generacím zprávu o stavu stromů ve 
Veselíčku.
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Drobnosti z historie: Památky
Na Veselíčku je několik památek, které jsou chrá-

něné zákonem. Jsou takové, které můžeme vidět při 
každé vycházce vesnicí:  zámecký park, sochy sva-

tých  Aloise,  Antonína,  Josefa,  Floriána,  památnou 
lípu a  také zámecký park  i napoleonské pohřebiště 
s památníkem. Jsou však památky, které můžeme vi-
dět jen zvenčí a dovnitř se lze podívat jen výjimečně. 
Prohlédnout si  interiér zámku se poštěstilo máloko-

mu, přístup do zámecké kaple  je možný  tak  jednou 
za 5-10 let, když je kulaté výročí. Ale i menší památky 
jsou uzavřeny veřejnosti: zvonička u hasičárny a také 
chráněná chaloupka v Tupci, která je v majetku sou-

kromníka.  Většinu  památek  se  podařilo  restaurovat 
z programů  různých  fondů, některé na opravu  tepr-
ve čekají. Je  to  již zmíněná stavba v Tupci, zvonič-

ka a rodový erb na bráně bývalého statku u zámku. 
Obec  zájem  o  opravy  má,  jen  zhotovitelé  se  nějak 
vytrácejí. Snad se památky dočkají oprav, protože by 
byla škoda o ně přijít. Příští generace bude hledat své 
kořeny na Veselíčku a památky patří neodmyslitelně 
k historii vesnice.
Objekty zapsané v seznamu kulturních památek, kte-

rý je dostupný na webu:
Veselíčko, č.p. 1 zámek

Kulturní  památka  rejstříkové  číslo  ÚSKP 
29627/8-598, stav ochrany: památkově chráněno

Areál tvoří zámek, bývalá úřední budova, hospo-

dářský dvůr s vjezdem, chlévem, stodolou a přízem-

ními obytnými domky a zámecký park s ohradní zdí. 
Pozdně barokní zámek č. p. 1 pochází z  roku 1768 
s pozdějšími úpravami. Vznikl na místě tvrze staršího 
původu.

Veselíčko, lesní hřbitov
Kulturní  památka  rejst.  č.  ÚSKP  23307/8-603, 

stav ochrany: památkově chráněno
Na zalesněném návrší nad obcí je umístěno po-

hřebiště vojáků rakouské, ruské a francouzské armá-

dy, kteří zemřeli v polní vojenské nemocnici zřízené 
v budově zámku ve Veselíčku v době napoleonských 
válek.

Památník  vojákům  rakouské,  ruské  a  francouz-

ské  armády,  zemřelým  v  polní  vojenské  nemocnici, 
zřízené v budově zámku ve Veselíčku v době napo-

leonských válek. Památník postaven v roce 1905 ke 
100. výročí zřízení sousedního vojenského pohřebi-
ště.

Pohřebiště s hromadnými hroby vojáků, zemře-

lých v době napoleonských válek v polní nemocnici 
zřízené v roce 1805 v zámku ve Veselíčku.

Veselíčko zvonička
Kulturní  památka  rejst.  č.  ÚSKP  37953/8-604, 

stav ochrany: památkově chráněno
Památka lidového stavitelství

Veselíčko, Tupec č. p. 28
Kulturní památka, rejst. č. ÚSKP 10194/8-3860, 

stav ochrany: památkově chráněno.
Drobná  venkovská  usedlost-chalupa,  součást 

dodatečného  zastavění  návsi.  Intaktně  dochovaný 
příklad  drobného  objektu  se  zjednodušenou  dispo-

zicí,  jeden  z  posledních  příkladů  tradiční  hanácké 
hliněné architektury.
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Hodnocení činnosti Muzea Záhoří v roce 2021
Rok  2021  byl  poznamenán  trvající  karanténou 

v souvislosti s virovým onemocněním Covid 19. Plá-

novaná  výstava  Příběhy  staré  kuchyně  měla  místo 
vernisáže v únoru až odloženou premiéru 14.  květ-
na. Občané měli  o  výstavu  velký  zájem, ale  strach 
z  infekční nemoci omezil  setkávání na pravidelných 
akcích Klubu přátel muzea.

Veřejná  vernisáž  s  hudebním  programem  se 
konala až  v  září,  zahrál muzikant Petr Stojan. Byla 

domluvena další spolupráce v oblasti hudebních pro-

jektů.
V květnu ve spolupráci s OÚ pořádalo muzeum 

akci Noc kostelů - prohlídku kapliček na Vicinově, Ve-

selíčku, Tupci i v Oseku nad Bečvou.
Muzeum připravilo  texty do nové knihy Kapitoly 

z dějin Veselíčka III. Kurátorka také napsala texty do 
obecní kroniky od roku 2012 až do roku 2020. Dosa-

Výročí v roce 2022
675 let: Chylec měl svůj vladyčí rod z Chylce. Roku 
1347 připomíná se Jezema z Chylce. Majitelé dosti 
často se střídali, byly tu i jiné rody vladyčí z Drahotuš, 
Kokor, Pavlovic, Tupce a Kelče.
315 let: V roce 1707 byl rod Podstatsky povýšen do 
stavu hrabat a s dědictvím panství Telče. Po zdědění 
Telče a Kužmarku r. 1762 nese rod Podstatsky přído-

mek Lichtenstein
260 let: Roku 1762 byl přestavěn zdejší zámek. Zá-

mecká kaple zřízena po přestavění zámku hrabětem 
Františkem Karlem a jeho choti Marii Theodorovu, jak 
hlásá nápis nad vchodem kaple. 
315 let: Kaple sv. Jana z Nepomuku na Vicinově po-

stavena byla hrabětem Karlem Maxem r. 1707.
150 let: 1872 Postaven obecním nákladem kamenný 
kříž před čís. 39.
135 let: 1887: Okresní hejtmanství nařídilo v obci zří-
zení nemocnice, ustanovení ošetřovatele a prozatím-

ního hřbitova. Hřbitov byl navržen na „Roubaninách“ 
na par.  čís. 264. Opatření ono dělo se proto,  že se 
k nám od východu valil mor.
110 let: 1912: Zavedeno elektrické osvětlení z elek-

trárny „Podolší“ v Oseku.
100 let: 1922: Zřízena z panské stodoly patřící k čís. 
55 sokolovna.
100 let: 1922: Nastalo vyvlastňovací období dlouhodo-

bých nájmů, protože vstoupil v platnost zákon o vyvlast-
nění panských pozemků na stavební místa. Využili  to 
někteří občané a zažádali o vyvlastnění panského po-

zemku pod „Otáhalovým“.  Byli to majitelé těchto čísel: 
133,134,135,136.  Příštím  rokem  započalo  se  stavět. 
První domek postavil p. Ondruch Jan čís.133.

Po žních započato se stavbou okresní silnice na 
úseku Veselíčko-Tupec. Do zimy byla silnice hotova 
až na zaválcování.
75 let: Roku 1947 MŠ Výnosem Zemské školní rady 
ze  dne  14.  3.  1947  byla  při  škole  ve  Veselíčku  zří-
zena od 1. března 1947 mateřská škola pro děti ve 
věku od 3 do 6 let. Vyučování započalo 18. 4. 1947 
a zapsáno bylo 18 chlapců a 9 děvčat. Jako učitelka 
byla ustanovena Zdenka Stržanovská z Přerova. Pro 
školku byly upraveny staré školní lavice. Do školky se 
docházelo  pouze  dopoledne  a  nebyla  poskytována 
strava, děti si svačinku musely přinést z domu.
70 let: 1952: Po delším jednání MNV a KNV započa-

to se stavbou vodojemu na „Zámeckém kopci“. MNV 
dostal  k  dispozici  na  stavbu  a  práce  s  tím  spojené 
250  000  Kčs  .  Vyčerpalo  se  jenom  170  000  Kčs. 
S  kopáním se započalo až na podzim. Práce s  tím 
vzniklé  se  zúčastnili  zdejší  důchodci,  zemědělci  po 
čas zimního klidu a dělníci ve volných chvílích. Trhání 
kamene odstřelem prováděl Bohumil Nádvorník, ve-

doucí  zdejšího  kamenolomu.  Vodojem  bude  sloužit 
v budoucnu pro celou vesnici. Voda do vodojemu se 
čerpala ze studny od „Zbela“, kde je velmi silné zřídlo 
a mělo stačit pro celou obec. 
55 let: Roku  1977  byla  vybudována  sociální  budo-

va v Sokolské zahradě finančním nákladem 150 000 
Kčs.
55 let: Úprava návsi v místní části Tupci v roce 1977, 
kde byla zlikvidována otevřená vodní nádrž a prove-

deny terénní úpravy.
Stanislava Čočková,

kurátorka Muzea Záhoří a kronikářka obce



STRANA 58 HISTORIE

vadní kronikářka se  totiž psaní vzdala. Přepis  textu 
byl zadán knihovnici paní Zedkové.

Začátkem  října se MUZA podílelo na organiza-

ci  tupeckých  hodů.  V  KD  v  Tupci  byla  instalována 
výstava k 150. výročí nové katastrální mapy v  roce 
1871. Byly vystaveny nově pořízené historické mapy, 
staré fotografie, propagační mapy, katastrální mapy 
Veselíčka i Tupce a také další materiály. Výstava byla 
doplněna panely s historií budov v obci a  také byla 
promítána prezentace fotografií. Ve dnech 2. a 3. říj-
na  vidělo  expozici  cca  150  návštěvníků.  V  úterý  5. 

října při příležitosti Setkání důchodců výstavu vidělo 
dalších 70 osob. Tak se Příběhy starých map (i těch 
nových...) staly nejvíc navštívenou výstavou od roku 
2014.

Muzeum Záhoří spolupracuje  i s médii, přispívá 
do  Veselíčských  novinek,  Přerovského  deníku  i  do 
Českého  rozhlasu  Olomouc,  kde  propaguje  nejen 
muzeální  výstavy,  ale  také  lidové  tradice,  činnosti 
spolků a celou vesnici. Muzeum navštívili  i reportéři 
ČT, byla natočena krátká reportáž, možná jako před-

zvěst do pořadu Toulavá kamera.

150 let nové katastrální mapy Veselíčka
Roku  1871  byla  zřízena  nová  katastrální  mapa 

a pozměněn katastr v obci Veselíčko. Z tohoto roku 
jsou  pojmenovány  tyto  polní  tratě:  Roubanina,  Za 
brankou,  Pod  humení,  Šefranky,  Nad  rybníkem,  Za 
pastviskem, Za hejky, Debř, Na podvesní  louce, Za 
vejvozem,  Končiny,  Pod  lipím,  Zámecký  kopec,  Lu-

kavec, Kopanina, U Dola, Pod obcí, Prostřední flek, 
Od Hambalka, Od Svrčova. Dne 4. května usneslo se 
obecní zastupitelstvo o rozdělení lesa patřícího obci 
za  Vicinovem.  Rozdělení  se  provádělo  losováním. 
Tolik výpis z kroniky. Podobná situace byla v Tupci.

K  150.  výročí  nové  katastrální  mapy  Veselíčka 
uspořádalo  v  sobotu a neděli  2.  a  3.  října Muzeum 
Záhoří výstavu v Kulturním domě v Tupci s názvem 
„Příběhy  starých  map“.  Vystaveno  bylo  deset  his-

torických  map  z  let  1750-1850,  staré  i  nové  katas-

trální  mapy  obou  částí  obce,  vojenské,  turistické 
a propagační mapy. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
i  situační  mapy  lomu  a  zámeckého  parku.  Výstava 
byla doplněna starými fotografiemi. K nahlédnutí byly 
i kroniky. Protože ve Veselíčku právě probíhají nová 
měření, které poslouží digitalizaci katastru, byl o vý-

stavu velký zájem.
Expozice  starých  map  se  tentokrát  uskutečnila 

v  rámci  tupeckých hodů. Vernisáži předcházela  tra-

diční mše v kapličce sv. Františka z Assisi na tupecké 
návsi.  Děti  měly  příležitost  svézt  se  na  řetízkovém 
kolotoči, dospělí zase zazpívat a zatančit při country 
muzice  Petra  Vyňuchala.  Slunečné  hodové  odpo-

ledne  se  prostě  vydařilo.  Výstavu  mohli  shlédnout 
v  úterý  5.  října  senioři  na  svém  tradičním  „Setkání 
důchodců“.

Glosa na závěr

Černé stavby a černé skládky, parkování a vandalové
Nejen jako starosta obce, ale i jako občan bych chtěl 

bych upozornit na několik problematických nešvarů, kte-

ré se ve vesnici dějí. Když chce někdo stavět, nebo re-

konstruovat,  musí  mít  obvykle  stavební  povolení,  nebo 
jiný  souhlas  stavebního  úřadu.  Někdo  opravuje  „něco 
malého“ v dobré víře a selský rozum říká: to bude rychlé 
a zlepší to vzhled okolního veřejného prostranství.

Když  se  však  objevily  stavby a přestavby bez 
povolení na klíčových veřejných prostranstvích obce 
– u zámku a na návsi v Tupci, bylo potřeba zpozornět. 
„To si každý může dělat co chce? Vždyť je to v blízkosti 
zapsaných kulturních památek? Ty to necháš tak, sta-

rosto?“ upozorňovali mnozí. Ne, vzhledem k tomu, že 

stavebníci neměli povolení, musel jsem se jako staros-

ta obce dotázat dotyčných, ale  také příslušného sta-

vebního úřadu a památkářů v Lipníku, ale i Národního 
památkového  úřadu  v  Olomouci.  Stavebníci  musejí 
získat povolení, jinak by měli stavby odstranit. Staveb-

ník musí mít základní instinkt, že plánovanou stavební 
akci zkonzultuje na obecním úřadě a poté se společně 
obrátíme s řešením na stavební úřad, případně další 
úřady. Mnozí tak činí, což je dobře.

Druhou potíží se v poslední době stalo přebujelé 
parkování na krajských silnicích. Dlouholetým problé-

mem je Veselí, nyní se k němu přidala ulice z Dědiny 
do  Chýlce  (od  obecního  úřadu  k  sokolovně)  a  také 
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ulice od Kovárny do Tupce. Jedna věc je dočasné za-

stavení, také stojím před domem na obědovou pauzu, 
ale hned jedu dál. Jenže když se těsně za sebe postaví 
tři čtyři auta, tak vzniká nebezpečná dopravní situace 
pro obě protijedoucí vozidla. A to nemluvě o potřebě 
projetí  autobusů,  nebo  aktuálnímu  úklidu  sněhu  na 
silnici  i chodnících. Když už musíte parkovat na delší 
dobu, nestavějte, prosím, svá auta těsně za sebe, ne-

zabírejte chodníky. Parkujte ve svých zahradách, nebo 
dvorech. Obec, žel, nemá dostatek pozemků v centru 
obce, aby mohla zajistit parkovací místa. Jestli má ně-

kdo nápad, jak to řešit, napište, nebo zavolejte.
Naše vesnice je na kopečku a tudíž voda stéká 

dolů. Proč ale tuto okolnost navýšit dešťovými oka-

py, kterými stéká voda přímo na silnici? V zimě mrz-

ne a vzniká ledovka…
Lidé,  kteří  odkládají  papírový  či  plastový  odpad 

vedle  nádob  k  tomu  určených,  tak  vytvářejí černou 
skládku. U minimarketu to častokrát vypadá strašně. 
Ale když jsou kontejnery plné, tak není možné posta-

vit odpad vedle nich! Činí tak často kolemjedoucí zá-

kazníci obchodu, ani ne místní. Máme přesto v plánu 
vytvořit pod bývalo sběrnou ovoce sběrný dvůr, nebo 
spíš  dvorek,  kde  by  se  skladoval  objemnější  tříděný 
odpad.  Poslední  sběr  velkoobjemového  odpadu  se 
vymkl kontrole – poté, co byly uzavřeny kontejnery, tak 
u nich přes noc vznikla černá neroztříděná skládka…

Na závěr bych chtěl informovat vandaly, že po-

kreslené informační tabule v blízkosti východní brány 
zámeckého parku budeme muset kvůli  jejich  „skvě-

lým malířským nápadům“ vyměnit, aby to nehyzdilo 
dojem z parku. Bude to stát 10-15 tisíc korun.

Pokud budete mít stavební záměr, nebo budete chtít 
dočasně  využít  veřejný  prostor,  dejte nám vědět  na 
obecní úřad. Nebudou tak vznikat fámy, např. že se před 
zámkem staví obrovská garáž. Pozemky jsou samozřej-
mě vlastníků, ale je třeba na základě výměny informací 
naše  veřejná  prostranství  společně  kultivovat.  Když  je 
obec informována a má plány dopředu, může věci často 
i napomoci. Když je nemá, tak chce vědět proč.

Jedna vzpomínka: před deseti  lety  jsem nechal 
přesunout barevné kontejnery na odpad z viditelných 
míst  tupecké návsi ke kulturnímu domu a z předzá-

mčí k obecní stodole. To proto, aby bylo dané místo 
přívětivější.

Tomáš Šulák, starosta
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Zastupitelstvo obce Veselíčko
Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 4/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 15. 12 2021 usnesením č. 2021/6/5.1 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 

jen „tato vyhláška“): 
Čl. 1

Úvodní ustanovení
(1) Obec Veselíčko vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo 

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,  rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba 
a která je umístěna na území obce.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci  jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně.4

Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. 
(2) V ohlášení poplatník uvede6

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popří-
padě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s pod-

nikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o po-

platníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospo-

dářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.8

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem 
zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500 Kč.
(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý 
kalendářní měsíc, na jehož konci10

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

1§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2§ 10e zákona o místních poplatcích
3Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4§ 10p zákona o místních poplatcích
5§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 8. příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,  je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, 
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3  let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského 
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, 
nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) má trvalý pobyt v místě ohlašovny, a která se v obci nezdržuje po dobu delší než 6 měsíců,
b) má trvalý pobyt v obci, a která se nezdržuje v obci déle než 6 měsíců,
c) se narodila v roce, za nějž se poplatek platí
d)  je nezaopatřeným dítětem a která má nejméně dva starší nezaopatřené sourozence žijící s ním ve společné domácnosti, maximálně 
však do 18 let jeho věku,
e) a která je dědicem po pozůstalém, jež zemřel v roce, za nějž se poplatek platí
(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt,  rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je po celý rok 
neobydlena, a to ve výši 350 Kč.
(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou 
nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.13

Čl. 8
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku sledujícím jeho osud.15

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku16

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý 
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti 
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto 
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou 
spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely 
poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí  účinnosti  této  vyhlášky se považují  za údaje ohlášené podle  čl.  4 odst.  1  této 
vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

12§ 10g zákona o místních poplatcích
13§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16§ 12 zákona o místních poplatcích
17§ 10q zákona o místních poplatcích
18§ 10r zákona o místních poplatcích
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Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 6. 12. 2019.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. 
...................................   ..........................................
Ing. Pavla Kolková,   Bc. Tomáš Šulák,
     místostarosta  starosta

Zastupitelstvo obce Veselíčko
Obecně závazná vyhláška obce Veselíčko č. 5/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 15. 12 2021 usnesením 

č. 2021/6/5.2 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1

Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Veselíčko. 
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi 
stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou19.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na 
místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu20.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunál-
ním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 

1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
a) Papír,
b) Plasty včetně PET lahví,
c) Sklo,
d) Kovy,
e) Nebezpečné odpady,
f) Objemný odpad,
g) Jedlé oleje a tuky,
h) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), a g)
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, 
nábytek,… ).

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, jedlých olejů a tuků

1) Papír, plasty, sklo, kovy, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými  jsou kontejnery. Jedlé oleje a  tuky se soustřeďují do 
popelnice.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou uvedeny na webu obce:   http://www.obec-veselicko.cz/pro-obcany/
komunalni-odpad/
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír, kontejner, barva modrá,
b) Plasty, PET lahve, kontejner, barva žlutá
c) Sklo, kontejner, barva bílá či zelená,
d) Kovy, kontejner, barva černá,
e) Jedlé oleje a tuky, popelnice, barva světlá hnědá
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje 
povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat. 

19§ 61 zákona o odpadech
20§ 60 zákona o odpadech



DOKUMENTY STRANA 63

Čl. 4
 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených pře-

chodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na webu obce, 
Facebooku obce, místním a mobilním rozhlase, na nástěnkách v obci.
2) Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 5
 Svoz objemného odpadu

1) Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvlášt-
ních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na webu obce, Facebooku obce, místním a mobilním 
rozhlase, na nástěnkách v obci.
2) Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu 

1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí: 
a) popelnice v majetku občanů
b)  odpadkové  koše,  které  jsou  umístěny  na  veřejných  prostranstvích  v  obci,  sloužící  pro  odkládání  drobného  směsného  komunálního 
odpadu.
2) Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným 
v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

1) Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. 
h) předávají do vlastních popelnic či kontejnerů, které budou vyváženy v obvyklých svozových dnech.
2) Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle uzavřené smlouvy s obcí. 
3) Úhrada se vybírá jednorázově, jednou za rok a to:
a) bezhotovostní platbou na účet obce
b) hotovostní platbou do pokladny na obecním úřadu

Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce 

(zpětný odběr)
1) Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností: 
a) elektrozařízení
b) baterie
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat do zelené popelnice umístěné v přízemí budovy obecního úřadu.

Čl. 9
Komunitní kompostování

1) Komunitním kompostováním  je systém soustřeďování  rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce,  jejich 
úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost21.
2) Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ovoce a zelenina ze zahrad 
a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity v rámci komunitního komposto-

vání, lze odkládat do hnědých kontejnerů či zelených velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech obce, vyjmenova-

ných na webu obce: http://www.obec-veselicko.cz/pro-obcany/komunalni-odpad/
Čl. 10

Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Veselíčko
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Veselíčko.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.
………………...……….          …..………………..
Ing. Pavla Kolková,            Tomáš Šulák, 
místostarosta              starosta

21§ 65 zákona o odpadech
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VESELÍČSKÉ NOVINKY – zpravodaj pro obyvatele Veselíčka a Tup-

ce, zasílaný do vesnic v okolí, vydává Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 
751 25. Zpracovali Tomáš Šulák a Eva Lehnertová. Číslo 41 vychází 
v prosinci 2021. Své příspěvky do dalšího čísla 42 můžete zaslat do 
31. března 2022 elektronicky na adresu lehnertova.eva@gmail.com. 
Registrační číslo: MK ČR E 12652. Zlom a tisk: Eva Lehnertová, tel. 
776 870 807. Náklad 450 ks. Neprodejné. Tiskové chyby vyhrazeny.

datum název pořadatel místo

únor–březen UNIVERZITA VENKOVA Přednášky odborníků dle plánu v covid-roce 2021 ObV KŠV

25. 2. Ples GLnB GLnB KDT

VODĚNÍ MEDVĚDA SDH obec

MÁJKOVÁNÍ (smrtná neděle) obec

15. 4. Klapotání (Velký pátek) obec

18. 4. Pomlázka (Velikonoční pondělí) obec

22. 4.
16.00

PŘÍBĚH ŘEMESEL vernisáž jarní výstavy.
Otevřeno sobota: 16–18 do června

MuZa MuZa

22. 4. EKODEN (Den Země) – komunitní úklid obce s táborákem na závěr Happy Bee Obec, HNK

29.–30. 4. Nebezpečný a velkoobjemový odpad u minimarketu ObV obec

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC HNK, HB ZaPark

1. 5. Stavění Máje Májovci SoZa

(7. 5. ?) JARNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ NT Veslo SoZa

8. 5. Připomínka konce 2. sv. války + položení květin ObV Pomník

15. 5.
(neděle)

VESELÍČSKÉ SVATOJÁNSKÉ HODY
10.00: Mše, Vicinov, u kaple Sv. Jana Nepomuckého;
14.00: Park: Moravská veselka a další muziky a kapely

ObV + ŘKF Vicinov +
ZaPark

květen Sportovní hry mikroregionu Lipensko - fotbal, nohejbal, volejbal, stolní tenis DSO MR Lipensko LnB

14. 5. – 
12. 6.

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ
Celostátní XVIII. Ročník. Hudební vystoupení v muzeu

KPM MuZa

28. 5. POCHOD VESELÍČSKÝMI LESY, 34. ročník TJ Sokol SoZa

29. 5. Kácení Máje Májovci SoZa

10. 6. NOC (KOSTELŮ) …A KAPLIČEK  Otevření a nasvícení kapliček sv. Jana / sv. Františka / 
Panny Marie na Zámeckém kopci / zvoničky sv. Floriana

KPM MuZa

11. 6.
14.00

ZÁHORSKÉ SLAVNOSTI  XXIII. ročník folklorního festivalu: Předběžně: děti MŠ Vese-
líčko, VUS Ondráš, DLS Maleníček, Kosénka ZUŠ LnB, hanáci: Klas Kralice n. H., valaši: 
Zákopčan, Rusava, Záhorská muzika, aj.

ObV + Z ZaPark

11. 6.
19.00

COUNTRY VEČER
LH Western, Šediváci +

ObV + SHV ZaPark

11. 6.
14–19

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
zámecký park

ObV + Z ZaPark,
zahrady 
obyvatel

22. 7. Punk in the Garden Přehlídka mladých kapel SHV ZaPark

22. 7.
Tábor
23. 7.
13–22

Festival mladého umění a řemesel MEZI STROMY
2. ročník letní pohodové multikulturní rodinné akce na venkově / Studio Bez kliky Romana 
Prokeše: jarmark, divadlo, řezbář, kovář, hrnčíř, výtvarník, sokolník, kafírna aj. řemeslníci 
/ Družina z Bukovíka, skupina historického šermu a přátelé / Kapely (zvuk Petr Vyňuchal): 
Tomáš Kočko a orchestr; Summer Trio Band; Šediváci; Stracené ráj; metal / Občerstvení 
HNK / Prezentace spolků

ObV ZaPark

Plánované akce v roce 2022

Změna programu vyhrazena, zejména kvůli aktuálním okolnostem v souvislosti s Covid-19.


