V

eselíčské
novinky

ZPRAVODAJ OBYVATEL OBCE VESELÍČKO A MÍSTNÍ ČÁSTI TUPEC

Číslo vydání 38

DÁRCI KRVE. Světový den dárců krve připadá každý rok na 14. června a právě v tento den letošního roku
vznikl v obci nový klub Dárci krve a plazmy Veselíčko. Jeho cílem je dát dohromady co nejvíce dobrovolníků,
kteří budou za naši obec chodit pravidelně darovat jednou za tři měsíce krev nebo plazmu na transfuzní oddělení
v Přerově. Více na straně 23.
Foto: Ladislav Patrman

Vážení a milí občané, přátelé vesnice,
srdečně Vás zdravím na závěr složitého covidového roku 2020. Přinesl mnoho problémů, ale i několik
pozitivních věcí. Již na jaře začala stavba kanalizace
v místní části Tupec. Ministerstvo zemědělství přidalo
ke schválené 60 procentní dotaci dalších 5 procent.
Akci podpořil i Olomoucký kraj částkou 1,2 milionu
korun. Všechny informace k ní můžete sledovat na
webových stránkách obce ve speciální rubrice, kde
přidáváme i fotografie z průběhu stavby. V červnu
vybrala konkursní komise novou ředitelku mateřské
školy. I když tato operace přinesla mnoho emocí,
zejména ze strany legitimní petice zastánců bývalé
ředitelky Lucie Pazderové, rozběhnutý proces se mu-

sel dokončit. V tomto vydání VN přinášíme reportáž
z nově rekonstruované mateřinky, kterou nyní vede
Vladislava Keilingová. V červenci jsme získali podporu z ministerstva financí na výstavbu čtyř nových bytů
v bytovém domě č. p. 7, kde se nyní již intenzivně pracuje. Na druhou stranu jsme ovšem kvůli covid-daňovému propadu ve výši až 2 milionů korun museli nepřijmout dotace z Olomouckého kraje na výměnu žlabů
a chodník v části Veselí-sever a dotaci z ministerstva
pro místní rozvoj (MMR) na dětské hřiště. Tato akce
byla spojená s fitstezkou, což bylo v době koronaviru
zbytné financovat.
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
Od lipenského úřadu životního prostředí jsme získali společné povolení na stavbu vodovodu západní
Veselíčko (VZV). Nyní budeme vypisovat výběrové
řízení na podání dotace. Věřím, že jí získáme a budeme moci vybrat i zhotovitele a stavbu do konce volebního období zahájit.
V současné době řešíme jak dál s projekty na novou zeleň v jižním extravilánu obce, sportovní centrum
a cyklostezku pod dálnicí do Oseka. Všechny akce
jsou ve vysokém stadiu přípravy. Rovněž si nechceme nechat ujít možnosti dotací na obnovu místních
komunikací, zejména v Tupci po výstavbě kanalizace. Připravují se žádosti o dotaci na Olomoucký kraj
(Program obnovy venkova) a MMR (Program rozvoje
regionů).

V letošním roce jsme neuspěli se zapojením do
projektu SMART RURAL 21 na podporu konceptu
„Chytré vesnice“ (vybráno bylo jen 17 obcí z Evropy,
prošli jsme úspěšně národním kolem), zato úspěšný
(napotřetí!) byl projekt do OPŽP na zavedení modrých
a žlutých popelnic na sběr papíru a plastů do domácností v projektu Regionální rozvojové agentury východní Moravy (RRAVM) „Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I“ (společně
11 obcí). Nyní jsme zapojeni v partnerství 23 obcí do
projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR“ (Rozvoj eGovernmentu
ve SMS ČR), který prochází hodnocením v rámci OP
Zaměstnanost (OPZ).
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cvičení pro děti a rodiče. Plánovaná akce BeeActiveNight a slavnostní valná hromada 26. a 27. září se již
neuskutečnily. Vůbec poslední akcí byl venkovní regionální nohejbalový turnaj NT Veslo 26. září v deštivé
sokolské zahradě.
Tradiční akce jako Vinobraní, Hubertovu jízdu,
Tupecké hody, Svatomartinský košt, Setkání důchodců, Vánoční jarmark a nově plánovanou Mikulášskou
zábavu museli pořadatelé zrušit. Na první adventní
neděli rozsvítíme vánoční stromeček u radnice a kapličku v Tupci. Věřím, že se podaří 10. prosince Vánoční zpívání u zámku (a bude povoleno zpívat!? ☺)
a 30. prosince Rozloučení se starým rokem v zámeckém parku.

Donátor

Stav

Kanalizace Tupec (KaTup)

Min. zemědělství

Realizace
LB 2000, Olomouc

Olomoucký kraj

Rozpočet
1.200.000

Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko

Vlastní zdroje / Úvěr
4 nové byty BD7 (BD7+)
Vodovod západní Veselíčko (VZV)
Zeleň na jihu Veselíčka (3PoD*)

Min. financí
Vlastní zdoje (10%)

Realizace
Factory 2014, Litovel

MZe / OPŽP

Vydán společný souhlas

CLLD/OPŽP

Schváleno MAS MB

Cyklostezka Veselíčko-Osek
(DNN**)

Dokončování PD

Sportovní centrum Veselíčko

Pozastavena PD

Rekonstrukce kanalizace Veselíčko

Pozastavena příprava PD

7.700.000
Cca 5.000.000

Foto: Bára Ambrosová

5.000.000

10 let starostování
Letos je to deset let, kdy jsem na Veselíčku starostou obce. Připravil jsem si malou rekapitulaci projektů
a aktivit v obci (na jiném místě), kterým vévodila péče
o vzhled vesnice - rekonstrukce a obnova zámeckého
parku; obnova obecních objektů (garáže, muzeum/
hospoda, hasičská zbrojnice, kulturní dům, knihovna;
zelený ekologický cyklus včetně kompostárny; obnova
kulturních památek; zlepšení infrastruktury (veřejné
osvětlení, nový bezdrátový rozhlas) atd. apod. Poslední rok se mi zdá oproti dřívějším letům poněkud
složitý. Díky realizaci mnoha projektů (školka, kanalizace…) máme sice momentálně napjatý rozpočet, ale
tato okolnost se usadí.

3PoD = Tři prstence od dálnice – nová zeleň do krajiny pod Veselíčkem, DNN = Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová
cyklostezka

Akce mezi dvěma vlnami covidu
Kulturní a společenský život byl letos v obci významně chudší než v uplynulých letech. Po uvolnění
epidemiologických opatření jsme se poprvé připojili k venkovní akci Víkend otevřených zahrad 6. a 7.
června. Poté to byl v Muzeu Záhoří křest knihy Kapitoly z dějin Veselíčka II. za účasti autorů (kniha je
k dispozici na radnici a každý obyvatel by jí měl mít
doma za symbolických 100 Kč).

O prázdninách se podařilo mezi dvěma vlnami
covidu uspořádat několik akcí. Ranč Mustang Veselíčko uskutečnil 15. srpna závody v disciplínách pro
chladnokrevné koně a den na to Jezdecký den. Hasiči
29. srpna zorganizovali tradiční Rozloučení s prázdninami. Oslavy 100 let Sokolů se musely omezit jen
na Pochod veselíčskými lesy 19. září, výstavu v sokolovně den poté a stihli 23. září ukázkovou hodinu

Velmi smutnou záležitostí byly také anonymní dopisy zejména seniorům v době volební kampaně do
krajského zastupitelstva. Nu což. Starosta jako osoba
veřejně činná, kterou každý vidí a sleduje, tím musí
projít. Ne všechny věci se samozřejmě daří, ale vždy
se jedná ve prospěch obce a jejich obyvatel. Jsem rád
za slova povzbuzení od některých z Vás, ústní i písemná. Chtěl bych připomenout, že každý občan má
možnost přijít po domluvě na obecní úřad a zeptat se
na to, co jej zajímá. Finanční a kontrolní výbor velmi
aktivně dohlížejí nad provedenými akty starosty po
schválení v zastupitelstvu.
Vážení občané,
v době kdy vyjdou Veselíčské novinky, tak se
budou blížit Vánoce. Přejí Vám opět pevné zdraví
a zasloužené štěstí pro Vás i Vaše rodiny, příbuzné
a známé.

Aktuální realizované a připravované projekty
Projekt

na jednání zastupitelstva. Zatímco devět let uteklo relativně v klidu, letos obec raději zastupují čtyři právníci
v šesti případech (např. kamenolom, opatrovnictví,
nedokončená stavba, anonymní trestní oznámení…).

Když jsem se na jaře při první vlně koronaviru
s Vámi v úvodníku loučil s přáním, aby budoucnost
přinesla větší vstřícnost a solidaritu mezi námi všemi,
to jsem nemohl čekat, že záhy budu čelit anonymům,
trestním oznámením a útokům jedné skupiny občanů
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Přehled některých získaných dotací na projekty v období 2010–2020:
Název projektu

Rok realizace

Zdroj

2010

PRV LEADER

2009-2011

OPŽP

Obnova místních sakrálních kamenných památek

2012

PORV MMR DT4

Obnova kamenných prvků, zdí, schodišť, spodního bazénu
a kvadrilonu ve francouzské zahradě

2012

PPKPP OK

Hraběnčina naučná stezka (Záhoří, o.s. – obec předfinancovala)

2013-2014.

PRV

Obnova sochy sv. Aloise

2013

MK/ORP

Obnova sochy sv. Floriana

2014

MK/ORP

Revitalizace zeleně ve Veselíčku - Zeleň v obcí (intravilán)

2014

OPŽP 6.5

Revitalizace zeleně ve Veselíčku - Obec v zeleni (extravilán)

2014

OPŽP 6.3.

Pořízení zametače pro obec Veselíčko

2014

OPŽP

2013-2014

PRV LEADER

Obnova zbrojnice k 100 let založení sboru (žadatel SDH Veselíčko, obec předfinancovala)

2014

PRV LEADER

Veselíčské léto 2014

2014

PPK OK

Oprava havarijního stavu jižní zdi ve francouzské zahradě

2015

PPP-OKP OK

Kompostárna Veselíčko

2015

OPŽP

Veselíčské léto 2015

2015

PPK OK

Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána (NaTO)
- štěpkovač, traktorový nosič kontejnerů, kontejnery 5m3

2016

OPŽP

Obnova západní zdi v zámeckém parku a restaurování sochy sv.
Josefa

2016

PPP-OKP OK

REMIK Pastvisko - rekonstrukce místní komunikace

2016

PORV MMR DT5

Revitalizace veřejného prostranství U kovárny - II. Etapa

2016

POV OK

Oslava zeleně na úpatí Oderských vrchů

2016

PPŽP OK

Budoucím generacím - vytvoření naučné stezky parkem

2016

PPŽP OK

Veselíčské léto 2016

2016

PPK OK

Oprava cesty Za Humnama

2017

PORV MMR DT5

Otevřené brány - obnova vstupních sloupů a kovaných bran
v zámeckém parku

2017

PPP-OKP OK

Kultura pod novou střechou - rekonstrukce krovů a krytiny
objektu muzeum/hospoda

2017

POV OK

Obnova vodní plochy v zámeckém parku
Reko zámeckého parku ve Veselíčku

Muzeum Záhoří
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Veselíčské léto 2017

2017

PPK OK

Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského

2017

MZe 129 662

Oprava památkové zvoničky v centru Veselíčka (realizace neprovedena, problém zajistit firmu)

2017-2018

MZe 129 662

Obnova Napoleonského památníku

2017-2018

MK/ORP

Pilotní ověření sociálního bydlení ve venkovské obci Veselíčko

2017-2019

OPZ

Strategické plánování na venkově (VESTRA) (Žadatel SPOV ČR)

2017-2018

OPZ

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKOL - kompostéry)
(Žadatel: DSO MR Lipensko)

2018

OPŽP

Veselíčské léto 2018

2018

PPK OK

Veselíčko jede na setkání parohatých obcí

2018

PPK OK

Venkov jedna rodina (Happy Bee)

2018

PSO-PRA OK

Krásné nové hasičské a obecní garáže

2018

POV OK

2018-2019

OPŽP

Veselá zahrada (mateřská škola)

2018

NPŽP

Nakládání s tříděnými odpady v obcích DSO Moravská brána (NaTO
2) – nové kontejnery 10m3

2018

OPŽP

2018-2019

CLLD/OPZ

Lipenské obrazy Moravské brány (LOMB)

2018

PPK OK

Lipensko pod jednou střechou (LIST) – stan 10x10

2018

PIPOK OK

Kapitoly z dějin Veselíčka II.

2018

PPK OK

„Veslo je IN“ – pořízení zázemí pro venkovní kulturní akce a modernizaci knihovny

2018

PIPOK OK

„Veselíčko je IN i na podzim“ – podpora osmi akcí osmičkového roku

2018

PPK OK

Nové světlo pro Veselíčko – rekonstrukce VO

2018-2019

EFEKT (MPO)

Protipovodňová opatření obce Veselíčko

2018-2019

OPŽP

Venkov jedna rodina – Zdravá obec v pohybu

2019

PSO-PRA OK

Veselíčské léto 2019

2019

PPK OK

Záhorská kronika 2

2019

PPK OK

Podpora JSDH

2019

OK

Splašková kanalizace Tupec

2018-2019

MZe / OK

Sociální bydlení Veselíčko – nové 4 byty v bytovém domě č. p. 7

2018-2021

MF ČR

Energetické úspory Mateřské školy (ENÚS)

Záhorská kronika – obnova vlastivědného časopisu (ž. SMARV,
o.p.s.)

Podpora JSDH - naviják

2020

OK

Venkov jedna rodina III. – pohyb, umění, poznání

2020

PSO-PRA OK
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Práce s dětmi je celý můj život. Komunikace s rodiči je důležitá, znají své děti
lépe než my, říká nová ředitelka MŠ Veselíčko Vladislava Keilingová
Ředitelkou Mateřské školy Veselíčko se Vladislava Keilingová stala v září letošního roku, od
té doby musí řešit především neustále se měnící
a nepředvídatelnou „covidovou“ situaci. Ani to jí
ale nebrání vytvářet plány školky do budoucna
a hledat způsoby, jak zlepšit obraz mateřinky, její
fungování a v neposlední řadě vztahy a důvěru
rodičů dětí.
V této situaci nelze jinak než začít tématem covid-19. Jak pandemie a související vládní usnesení „zamávaly“ s fungováním školky?
Krize pandemie covid-19 v první vlně mateřskou
školu postihla stejně jako všechny školky v republice, zvýšily se hygienické nároky a došlo k uzavření
školky zřizovatelem na dobu celostátní „karantény“.
Některé děti školku nenavštěvovaly ani po uvolnění
vládních opatření a nastoupily až po prázdninách,
musely si tak znovu zvyknout na školkový režim a kolektiv dětí. Druhá vlna pandemie nás postihla přímo,
a to onemocněním jedné z učitelek a následným nařízením karantény pro pedagogický sbor a děti, které
přišly s paní učitelkou do styku. Ve školce zůstaly
jen kuchařky, kterým hygiena po zvážení nebezpečí přenosu karanténu nenařídila, a školnice s jednou
paní učitelkou, které v kritickém týdnu byly na OČR
(ošetřování člena rodiny, pozn. redaktora), a tudíž se
nedostaly do kontaktu s nakaženou osobou. V době
karantény tyto pracovnice prováděly desinfekci prostor tříd, umývárny, hraček a šaten mateřské školky
podle doporučení Krajské hygienické stanice a manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Přišla jste do veselíčské školky po několikaletém
působení v Přerově. Co Vás k přechodu z městské do vesnické školky vedlo?
Je to tak. Narodila jsem se v Přerově a poté do svých
16 žila v Olomouci. Jako dítě z učitelské rodiny, kdy
otec byl speciální pedagog, matka vychovatelka
v ústavu sociální péče a dědeček inspektor MŠMT,
jsem se celé dětství pohybovala ve školním prostředí, a ve volbě budoucího povolání tak měla jasno.
Po Střední pedagogické škole jsem nastoupila jako

Mateřská škola Veselíčko
Veselíčko – Tupec 40
751 25 Veselíčko
okres Přerov
Kontakt
Ředitelka Vladislava Keilingová
e-mail: msveselicko@seznam.cz
telefon: +420 581 793 268
Web: www.msveselicko.cz
Mateřská škola Veselíčko má v letošním roce
zapsaných 33 dětí, z toho:
• 13 v malé třídě | 20 ve velké třídě
• 17 děvčat | 16 chlapců.
učitelka do mateřské školy v Karlovicích. Poté, po
mateřské dovolené s mými dvěma dcerami, následovalo místo vedoucí učitelky ZŠ a MŠ Andělská Hora
a později pracoviště Světlá Hora. Po 25 letech v horách jsem se však vrátila na Hanou, usadila se v rodném Přerově a nastoupila jako zástupkyně ředitelky
MŠ Kratochvílova.
Práce v menší a vesnické školce a ve smíšených
třídách mi byla vždy bližší, hlavně kvůli možnosti
spolupracovat v menším kolektivu a kvůli, řekněme,
rodinnému charakteru. Na vesnici je také více prostoru v přírodě, kde můžou děti trávit čas, na rozdíl
od centra města.
Jaké jsou dle Vaší zkušenosti další důležité rozdíly mezi školkami na vesnicích a ve městech?
Z mého pohledu jsou městské školky více anonymní
a uspěchané. Jednotlivé třídy se rozdělují homogenním způsobem podle věku dětí. Některé školky neumožňují, aby si třídní učitelka „své“ děti vedla až do
předškolního roku, protože po roce se skupina dětí
mění a učitelka dostane na starosti novou skupinu
dětí.
To jsou faktory, které mně osobně v mé práci nevyhovují. Byla jsem zvyklá na smíšenou třídu a děti, které
jsem dostala, jsem vedla od nástupu do školky až
po odchod do školy. Viděla jsem jejich pokroky, na
kterých jsem se podílela, viděla růst malé osobnos-

Fotografie zrekonstruované MŠ Veselíčko. Mateřská škola Veselíčko prošla v roce 2019 rozsáhlou rekonstrukcí, během které mimo jiné vznikla nová přístavba pro větší vstupní šatny. Také byla instalována zcela nová
rekuperace díky dotaci z OPŽP. Objekt se celkově zateplil, má novou elektroinstalaci, fasády i střechy. Zvětšila
se velká třída, vznikl přímý vstup do zahrady. Zkapacitnily se toalety, oddělil se provoz školky a kuchyně. Stavební práce na samotném začátku objevily prasklou kanalizaci, kdy z toalet zatékalo do základů.
ti, pozorovala jejich vývoj od slziček po ostříleného
předškoláka. Tohle všechno mi v městské mateřské
školce chybělo, což byl také důvod, proč jsem zkusila
najít místo na vesnici.
Rozdíly ale najdeme i v poměrně banálních záležitostech každodenního života, například na vesnici
můžeme s dětmi často na procházky do přírody na
čerstvý vzduch. Ve městě, hlavně pak během zimních měsíců, jsem takovou možnost velice postrádala. Vycházky městem plným aut nejsou tím, co bych
si pro děti přála.
Práce ve školce, ať už se jedná o jakoukoli pozici,
je vždy především o kontaktu a vlivu na děti. Co
pro Vás práce s předškoláky znamená?
Práce s dětmi je pro mě nejen povolání, ale především
poslání. Děti miluji, líbí se mi jejich bezprostřednost,
umění radovat se z každé maličkosti, bezelstnost
a bezbřehá upřímnost, kterou nás dospělé mnohdy

úplně odzbrojí. Stále nepřestávám žasnout nad tím,
co vše se děti dokážou naučit a jak dokáží obohatit
náš dospělácký svět. Moje dcery si ze mě často dělají legraci, protože i v době svého vlastního volna, kdy
bych si mohla užívat a odpočívat, mám kolem sebe
děti, které si dobrovolně beru na prázdniny, ať už jsou
to neteře, synovci, nebo děti mých známých. Nedokážu si představit, co víc by mě mohlo naplňovat než
práce s dětmi. Je to celý můj život.
S prací v mateřské školce se pojí také komunikace s rodiči dětí na téměř každodenní bázi, je to
tak?
Komunikace s rodiči je pro nás učitelky velmi důležitá.
Znají své děti lépe než my v jejich domácím prostředí
a my je zase známe lépe z pobytu v mateřské školce, mnohdy se tyto pohledy liší. Kvalitní komunikace
oběma stranám pomůže lépe pochopit potřeby dítěte
a nastavit si spolupráci tak, aby vedla k co nejlepším
výsledkům a pokrokům v práci s dítětem.
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Určitě dávám přednost upřímné komunikaci obou
zúčastněných stran a hledání společného řešení na
půdě školy než zbytečným dohadům a nedorozuměním. Slušné jednání a upřímné řešení případných
problémů je prvním krokem k dobré spolupráci mezi
rodiči a školou.
Na Veselíčku působíte od září, stihla jste si pro
školku již vytyčit konkrétní cíle?
Nejbližším cílem je poprat se s proměnlivou situací
kolem pandemie covid-19, která v současné chvíli
poslala do karantény i naši mateřskou školu. Nařízení vlády, ministerstva zdravotnictví a hygieny se stále
mění a je potřeba na ně pružně reagovat, což není ve
změti informací vůbec jednoduché.
V době karantény jsme pro naše předškoláky spustili
distanční výuku, která je pro poslední ročník školky
povinná. I pro nás je to novinka a zároveň povinnost. Po zjištění možností a vybavení jednotlivých
rodin jsme prozatím zvolili cestu přeposíláním úkolů
prostřednictvím e-mailové adresy určené pouze pro
rodiče předškoláků. Velký podíl na spuštění a nastavení distanční výuky má paní učitelka Mgr. Lucie
Pazderová, které tímto děkuji za skvěle odvedenou
práci.
Co se týče vzdálenějších cílů, mám v hlavě určité ná-

Mateřská škola

pady, které bych ráda zrealizovala, ale zatím si mapuji možnosti a situaci v mateřské škole a spolupráci
se zřizovatelem a nejbližšími mateřskými školami
a se Základní školou v Oseku nad Bečvou a v Dolním
Újezdě.
Máte i cíle sama pro sebe? Kde se vidíte třeba za
pět let?
V současné době si rozšiřuji kvalifikaci studiem předškolní pedagogiky na UTB Zlín. A jak vidím sebe
samu za pět let? Jako šťastnou učitelku obklopenou šťastnými a spokojenými dětmi. V tomto období
bych také ráda zrealizovala některé ze svých nápadů
a zvýšila prestiž mateřské školy nabídkou nových aktivit a projektů pro děti i jejich rodiče.
A kde za stejné období vidíte Mateřskou školu
Veselíčko? Ať už mluvíme o Vašich vizích, nebo
vlivu české politiky, školství či ekonomiky na
menší školky.
To je velmi těžká otázka, vzhledem k neustále se měnící situaci ve státě a v politice celkově. S ohledem
na aktuální situaci v České republice nejsem schopná říct, jaký vliv a dopad bude mít vývoj politiky na
školství a ekonomiku, ale doufám, že díky zřizovateli,
který má enormní zájem na tom, aby mateřská škola

Mateřská škola
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pro další život a vzdělávání dětí. Ve školkách z těch
„miminek“, které nám rodiče svěří, v průběhu docházky vytváříme „človíčka“ připraveného pro vstup na
základní školu a do toho většího a složitějšího světa
plného povinností. Práce učitelky v mateřské škole je
všestranná, a proto i velmi náročná. Nenajdeme však
mnoho těch, kteří by její práci opravdu ocenili. Myslím si, že právě to je bolest a křivda, kterou všechny
učitelky mateřských škol pociťují, a to i v současné situaci, kdy se řeší jen základní, střední a vysoké školy,
a ty mateřské moc zájmu nemají.
na Veselíčku fungovala, se pro rodiče nic nezmění
a školka bude dále fungovat a poskytovat dětem příjemné prostředí a zázemí v době, kdy jejich rodiče
musí chodit do práce.
Kromě aktuálních problémů, které zmiňujete, víte
v České republice o nějakém „nešvaru“ týkajícího se školek?
Jako velký problém vidím postavení předškolní pedagogiky ve školním vzdělávacím systému. Profese
učitelky v mateřské škole je veřejností i státem stále nedoceněná. Z mého pohledu je mateřská škola,
samozřejmě hned po rodině, nejdůležitějším článkem
v celém školském systému, kde se vštěpují základy

Druhá taková bolest všech školek je určitě financování. Neznám žádné školní zařízení, které by se
nepotýkalo s problémy s financemi. Při rozdělování
stát myslí především na základní a střední školy, ale
na ty mateřské jako by vždy nezbylo. Jedním z čerstvých příkladů je vládou nařízené distanční vzdělávání, které ovšem nepočítá s poskytnutím financí na
vybavení pro distanční výuku i pro mateřské školy.
U nás disponujeme pouze jedním počítačem a jednou tiskárnou a jistě by se nám pro tento účel hodily
služební notebooky pro práci z domu i další tiskárna
nebo kopírka pro chystání materiálů po ty, kteří nemají možnost si úkoly vytisknout.
Eva Lehnertová
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ZŠ Osek nad Bečvou

ZASTUPITELSTVO
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Schválená usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Veselíčko
4/2020, 18. 5. 2020
ZOV schválilo:
• program jednání s odložením bodů 8.3 a doplněním
bodů 8.7, 13.1 a 13.2
• smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s. o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV128018281/001
• pracovně právní vztah se zastupitelem obce, p.
Ing. Zuzanou Hradilovou, na řešení aktivit v oblasti
využití obecních pozemků, narovnání využití zemědělských pozemků v katastrech obce, kooperaci
v rámci komplexních pozemkových úprav apod.
ŠKOLA PO 36 LETECH. Po šestatřiceti letech se vrátila základní škola na Veselíčko. Stalo se tak díky zásadní
rekonstrukci školy v sousedním Oseku nad Bečvou. Několik měsíců budou děti ze 4. třídy ve veselíčské komunitní škole, kterou jsme jako zasedací místnost radnice obnovili před osmi lety.

• účetní závěrku Obce Veselíčko včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2019. sestavenou ke dni 31. 12. 2019
• závěrečný účet Obce Veselíčku za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
• účetní závěrku a hospodářský výsledek mateřské
školy za rok 2019

programové období EU 2021–2027
• podporu místních spolků ve výši 67.000 Kč dle
přílohy
• podporu akcí klubů obce dle přiložené tabulky
v hodnotě 49.000 Kč
• pověřuje starostu zúčastnit se VH VaK Přerov dne
15. 6. 2020
Bere na vědomí:
• informace starosty o aktivitách obce od posledního
jednání zastupitelstva
• informace z jednání finančního výboru 29. 4. 2020
• rozpočtové opatření 3/2020
• organizační a finanční plán projektů 2020-2021
projednaný na finančním výboru 29. 4. 2020
• žádost na opravu schodů v bytovém domě č. p. 7
• žádost o opravu MK „Svrčovka“
• informace k valným hromadám DSO MR Lipensko
a DSO Moravská brána

• převod hospodářského výsledku Mateřské školy
Veselíčko za rok 2019 ve výši 6580,33 Kč do rezervního fondu organizace

PRVŇÁČCI. Zahájení školního roku v ZŠ Osek nad Bečvou. Nastoupilo 28 prvňáčků včetně mnoha dětí z Veselíčka. Chybělo jen málo na dvě třídy. Nicméně rarita: prvňáčci mají učitele!

• přijetí dotace na projekt "Venkov jedna rodina:
pohyb, umění, poznání" a pověřuje starostu obce
učinit další kroky související s dotací
• přijetí dotace pro jednotku SDH Veselíčko a pověřuje starostu obce učinit další kroky související
s dotací
• neschvaluje přijetí dotace z POV OK 2020 na akci
„Bezpečná cesta do Veselí - rekonstrukce chodníku
a žlabů v centru obce“
• schvaluje smlouvu o úvěru s KB Přerov na předfinancování projektu „Protipovodňová opatření obce
Veselíčko“
• rozpočtové opatření 4/2020 dle přílohy

ROZLOUČENÍ 25. Loučení s deváťáky ZŠ Osek nad Bečvou. Kvůli/díky rekonstrukcím školy a sokolovny v sousední obci OnB se akce konala poprvé v našem Kulturním domě ve Veselíčku-Tupci 29. 6. 2020. Pěkná prezentace "dospívajících dětí", slzy loučení, rady do života... Studenti se letos viděli méně než mohli. Od A do Z si to
nachystali sami.

• přijetí kontokorentu s použitím na mzdy, odvody
a energie do výše 400 tisíc Kč na dobu nezbytně
nutnou
• zapojení Obce Veselíčko se zařazením území obce
do územní působnosti MAS Moravská brána, z.s. na

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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ZASTUPITELSTVO

5/2020, 24. 6. 2020

6/2020, 2. 9. 2020

ZOV schválilo:

ZOV schválilo:

• program jednání s přidáním bodu 4.4 a odložením
bodů 4.3 a 5.3

• program jednání s vypuštěním bodu 4. se všemi
podbody

• sloučení bodů 4.1., 4.2., 4.4. do jednoho bodu 4.6.
a společně o nich hlasova

• smlouvu o úvěru s Komerční bankou na spolufinancování projektu Kanalizace Tupec vy výši 6.600.000
Kč

• vyhlášení záměru dlouhodobě pronajmout pozemky
z bodů 4.1., 4.2., 4.4. dle specifikace
• přijetí dotace na projekt „Kanalizace Tupec II.“ a pověřuje starostu obce učinit další kroky související
s dotací (smlouva, vyúčtování apod.)
• směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle přílohy
Bere na vědomí:
• informace starosty o aktivitách obce od posledního
jednání zastupitelstva
• informace o stavu realizace projektu Kanalizace
Tupec
Zamítnuty návrhy L. Pazderové:
• zařazení bodu Odvolání starosty do programu jednání ZOV konaného dne 24. 6. 2020 jako bod č. 7
• odvolání starosty obce T. Šuláka z jeho funkce
s platností ke dni konání dnešního zasedání zastupitelstva obce Veselíčko

• rozpočtové opatření 7/2020 dle přílohy
• přijetí dotace z programu VPS MF ČR (Všeobecná
pokladní správa Ministerstva financí České republiky
na akci rekonstrukce bytového domu č. p. 7 "Veselíčko - stavební úpravy bytového domu BD7 - 4 nové
byty" a pověřuje starostu obce uskutečnit všechny
následné kroky související s dotací, a to vše až na
základě písemného souhlasného stanoviska donátora MF ČR o prodloužení finanční realizace akce do
2. kvartálu roku 2021
• smlouvu o dílo s vítěznou firmou v zadávacím
řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení
prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARÉNA Factory 2014 a .s. (Litovel) ve výši
7.687.750 Kč a pověřuje starostu obce uskutečnit
všechny následné kroky související s dotací,
a to vše až na základě písemného souhlasného
stanoviska donátora MF ČR o prodloužení finanční
realizace akce do 2. kvartálu roku 2021

ZASTUPITELSTVO

• vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu bez nutnosti stavebního povolení na rekonstrukci místních
komunikací v Tupci a pověřuje starostu obce oslovit
min. 3 potencionální zpracovatele
• jmenuje výběrovou komisi ve složení Šulák,
Kolková a jeden zástupce Stavební komise s tím, že
jejich souhlas nepotřebuje dle směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu další schválení
zastupitelstva
• podání žádosti o dotaci na zajištění již schváleného
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
kanalizace Veselíčko (p. Hladiš), a to prostřednictvím Regionální agentury pro rozvoj východní
Moravy
• finanční dar Domovu pro seniory Radkova Lhota ve
výši 4 000 Kč
• finanční dar Lince bezpečí, z.s., ve výši 1 000 Kč
• finanční dar TJ Sokol Veselíčko na oslavy 100 let
výročí od založení ve výši 50 000 Kč
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Bere na vědomí:
• informace starosty o aktivitách obce od posledního
jednání zastupitelstva
• výběrovou komisi ve složení Šulák, Kolková, Sovová s tím, že jejich souhlas nepotřebuje dle směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu další
schválení zastupitelstva
Zamítnuto:
• realizaci projektu „Fit stezka a dětské hřiště v obci
Veselíčko“, dodatečně podpořené z PORV MMR
2019
• zadání výběrového řízení na dotační management
projektu „Vodovod západní Veselíčko“, tj. podání
žádosti o dotaci včetně povinných příloh, a pověřuje
starostu obce oslovit min. 3 potencionální zpracovatele
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AKTUÁLNĚ Z OBCE

KANALIZACE TUPEC. Veselíčko realizuje stavbu splaškové kanalizace v místní části Tupec. Předcházela tomu
příprava: výběr projektanta (2016), zpracování technického projektu + jednání s lidmi (2017), stavební povolení
(2017-18), podání žádosti o dotaci + čekání na vyhodnocení (2018-19), výběrové řízení na zhotovitele i technický dozor (2019), čekání na finální rozhodnutí MZe, žádost o dofinancování na kraj, jednání o úvěru s bankou
(2020), veřejná prezentace akce s obyvateli (květen místo března kvůli koronakrizi).Stavbu realizuje firma LB
2000 z Olomouce. Rozpočet je 19.351.787 Kč. 65% dotace je z ministerstva zemědělství, Olomoucký kraj přispěl 1,2 miliony korun. Obec má na akci úvěr ve výši 6,6 milionu korun. Více informací je na webu obce v rubrice
„Kanalizace Tupec“.

AKTUÁLNĚ Z OBCE
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4 NOVÉ BYTY. Přístavbu čtyř nových bytů v bytovém domě č. p. 7 nyní realizuje firma Factory 2014 a.s. z Litovle, která vyhrála elektronické výběrové řízení. Smluvní cena je nyní 7.687.750 Kč. Dotace z ministerstva financí
je ve výši 90 procent.
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AKTUÁLNĚ Z OBCE

AKCE V OBCI
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Víkend otevřených zahrad: 6. a 7. června
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad
veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl
v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během
červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem po celé Evropě. V České republice své „brány“
v rámci tohoto projektu poprvé otevřely v roce 2010
tři zahrady pod záštitou Národního památkového
ústavu, jejich počet postupně
vzrůstá.
Veselíčko se poprvé zapojilo letos. Omezení spojená
s covidem-19 bohužel akci
nepřála, proto zůstala komentovaná prohlídka o historii,
současném stavu i budoucích
záměrech v režii místních
nadšenců, bez účasti renomovaných dendrologů. Role průvodkyně parkem se
ujala paní Gabriela Spáčilová, která pracuje v oboru v Lipníku nad Bečvou, a návštěvníkům popsala
místní stromy a keře. Historické souvislosti přiblížila
Stanislava Čočková, kurátorka Muzea Záhoří. O projektech a revitalizaci parku, o jeho údržbě a dosazování nové zeleně pohovořil pan starosta Tomáš Šu-

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. Závěrečná konference celostátního projektu Pilotní ověření sociálního bydlení (MPSV/
OPZ) se uskutečnila 9. září v Akademii veřejného investování MMR v Praze. Jednou ze 16 zapojených obcí
bylo Veselíčko – starosta prezentoval záměr s velkým bytovým domem, a také Křížánky - předvedly výsledky
rekonstrukcí několika domů v obci. Starosta Veselíčka popsal územní rozdělení obce a územní plán, včetně
vytipovaných ploch vhodných k zástavbě. V obci klesá věkový průměr – obec mládne a zároveň stoupá počet
obyvatel, což znamená obrovský zájem o individuální výstavbu. V rámci projektu měli možnost zaměstnat sociálního pracovníka, což bylo velmi přínosné, ale kvůli COVIDu se nepodařilo pozici udržet. Pandemie přinesla
velký zásah do obecního rozpočtu a pozastavila většinu projektů v obci. Kromě samotného sociálního bydlení
obec pořádá množství akcí pro laickou i odbornou veřejnost. MPSV plánuje v rámci OPZ+ podporovat systémy
sociální práce pro sociálně dostupné bydlení (výzvy budou nejdříve ve 2. polovině 2021). Investiční akce má
podporovat IROP 21+. Veselíčko dostalo od MPSV na závěrečné konferenci ocenění. Starosta děkuje všem kolegům Pavlíně, Alžbětě, Evě, Tomášovi, Martinovi..., aktérům z partnerských vesnic i děvčatům z MPSV. Už nyní
se plánuje nový projekt. V eurofondu OPZ+ bude prostřednictvím MAS možnost podpořit sociálního pracovníka
pro několik sousedních obcí. V kraji by bylo dobré vytvořit venkovskou síť sociální práce.

lák. O zázemí se postaral za spolek Záhoří Vladimír
Čoček.
Tato nízkonákladová akce dokázala, že lze přilákat návštěvníky z širokého okolí a ukázat jim místa,
která je uchvátí. Bezesporu k nim patří i náš zámecký
park, o kterém tvrdíme, že je „naše náměstí”. Přijeli
jel obdivovat obyvatelé Olomouce, Tršic, Doloplaz, Lipníku, Zlína, Holešova, Přerova,
Hranic i Uničova.
Škoda, že místní tentokrát
zůstali doma a nevyužili možnost setkání se se spoluobčany. Snad příště nebude hrozit
žádná nemoc a v našem parku
sousedy potkáme.
Projekt Otevřených zahrad by mohl být i výzvou
pro místní Svaz zahrádkářů, aby se rovněž zapojil
a členové umožnili své opečovávané zahrádky zhlédnout i ostatním. Ať jsou okrasné, či zeleninové. Lidé
z města by ocenili možnost vidět, jak roste zelenina
a jak se chovají slepice a králíci, případně včely.
Množství návštěvníků s dětmi to dokazuje.
StČ
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Křest knihy Kapitoly z dějin Veselíčka II.
Druhý díl knihy Kapitoly z dějin Veselíčka má za
sebou úspěšný křest, který proběhl koncem června
v Muzeu Záhoří. Na rozdíl od prvního dílu vydaného v roce 2015 se na publikaci podílelo hned několik
autorů.
O archeologických nálezech ve Veselíčku a okolí
napsal první kapitolu archeolog Arkadiusz Tajer, kterého známe z přednášek a besed pořádaných v obci,
ale také odborných článků v tisku.
Jiří Lapáček je autorem části o regionální historii, věnuje se napoleonskému pomníku na Zámeckém
kopci, kde jsou pochováni vojáci ze třech bojišť – od
Slavkova, Lipska a Wagramu.
Historička Ivana Dobešová věnovala prostor
zámecké kapli, která bývá veřejnosti zpřístupněna
velmi zřídka.
Zámecký park procházíme často, ale opravdu
víte, kde stojí památný strom a kdy park prošel náročnou revitalizací? Dočtete se ve čtvrté kapitole od
Marie Šulákové.
Často bývá kladena otázka, zda Veselíčko patří
do Záhoří. Jak je to doopravdy, se můžete přesvědčit
v páté kapitole od etnografky Aleny Jeřábkové.

Během slavnostního křestu, kterého se zmiňovaní autoři zúčastnili, zahrál skladatel a rodák z Veselíčka Zdenek Merta a zazpívala Esther Mertová. Oba
se stali pomyslnými kmotry knihy.

ROZVODNĚNO. Přetékající lesní přehrada Lukavec (obvykle je v ní málo vody) a stejnojmenný jindy klidný
potůček v chatové oblasti Za Lomem. Veselíčští hasiči nyní budou některá ohrožená místa u domů pytlovat.

Knihu vydala obec Veselíčko, předmluvu napsal starosta obce Tomáš Šulák a graficky ji upravili
manželé Frankovi z Brna. Publikace Kapitoly z dějin
Veselíčka II. je k dostání v Muzeu Záhoří nebo na
obecním úřadě.
StČ

MOST (M-01). Obec Veselíčko převzala vlastnictví mostu postaveného nad dálnicí D1 Přerov-Lipník (vč. dokumentace ). Je to nyní v podstatě cesta k zemědělským pozemkům, ale do roka by se zde měly začít stavět rampy
pro vjezd vozidel údržby na dálnici. Moderní dokonalá stavba uprostřed polí. Snad brzy navážeme i výstavbou
nových cest po komplexních pozemkových úpravách.

ZÁSAH WESTEND. Veselíčští hasiči likvidovali požár osobního auta směřujícího do chatové oblasti Za Lomem.
Zájemci až z Děčínska si jeli na Veselíčko pro psa.

STRANA 20

Mateřská škola byla v karanténě. Mateřská škola Veselíčko byla dle nařízení Krajské hygienické stanice
uzavřena od 10. do 18. října. O otevření mateřinky
rozhodly negativní testy na covid-19. V karanténě byly
učitelky a děti. Školní jídelna byla kromě jednoho dne
v provozu.

Víte, že...

Víte, že...
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Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020
č. 994 o přijetí krizového opatření došlo k omezení
úředních hodin obecního úřadu Veselíčko. Upřednostněte, prosím, telefonickou či elektronickou komunikaci. Děkujeme.
KOUSEK NOVÉ CESTY. Skanska před létem u veselíčského kamenolomu opravila místní cestu využívanou při
těžbě kamene na dálnici D1 Přerov-Lipník. Vozovka do WestEndu (západního Veselíčka - Za Lomem/Chatová/
Svrčov) je přívětivější. Na opravy krajských silnic, zejména Veselíčko - Osek nad Bečvou, stále čekáme. Snad
se od ŘSD a Olokraje dočkáme.

EKODEN. Podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se konal u minimarketu mezi Veselíčkem
a Tupcem v sobotu 26. září. I v dešti přijelo mnoho lidí, kteří zaplnili čtyři kontejnery. Dík čtyřem pracovníkům
obce za pečlivou logistiku a koordinaci akce.
UZAVÍRKA. Od pondělí 12. října až do 31. října museli
řidiči z Veselíčka vytrpět uzavírku silnice z Tupce do
Dolního Újezdu (dokončení povrchů po stavbě kanalizace). Do Lipníku nad Bečvou se muselo přes Osek
nad Bečvou, kde ovšem pokračovala „oprava“ silnice
I. třidy, takže doprava byla komplikovanější. Do Olomouce bylo lepší než přes Osek, Lipník a Staměřice
(opět stavba kanalizace) jet cestou přes Lazníky a Výkleky. Tato trasa je navíc o 4 kilometry kratší.

Obec Veselíčko si 8. května připomněla Den Evropy i 75 let od konce 2. 20. srpna vyšel v Lidových novinách článek o našem zámeckém parku:
světové války.
Park je naše náměstí.
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Do obce začalo dojíždět pojízdné kadeřnictví. Od 10 do 10.45 hodin bývá první sobotu v měsíci v Tupci,
potom přejede k obecnímu úřadu, kde se zdrží od 11 do 12 hodin. Objednávat se můžete na telefonním
čísle 737 684 983.
Obec Veselíčko plánovala uspořádat na 19. září Den na venkově. Nakonec se ale uskutečnil pouze 32. ročník
Pochodu veselíčskými lesy. Akce TJ Sokol se přesunula z tradiční poslední soboty v květnu. Poté měla v zámeckém parku Hospoda Na Kovárně nabídnout 5. ročník Vinobraní. Obě akce by provázalo otevření Muzea
Záhoří a Ranče Mustang. Kvůli zpřísňujícím se proti-covidovým opatřením se však celkově plánovaná akce
nekonala.
Dne 23. září byla na celý den od 7:30 do 19:30 přerušena dodávky elektřiny a uzavírka pošty.
V sobotu 25. července se uskutečnil 17. ročník MTB maratonu „MAMUT – BIKE 2020“, jehož trasa vedla i obcí
Veselíčko. Cyklistický oddíl Miko Cycles Přerov (www.miko-cycles.cz)

Letní zahrádka Na Kovárně měla premiéru po odeznění první vlny COVIDu 11. května.

Dr. Lakomá (724 080 067) provedla 30. května v obci očkování psů. Cena za očkování proti vzteklině je 150
Kč, za komplet 300 Kč a za odčervení 30 Kč.
Ženy se scházely v létě většinou ve středu na Józe v zámeckém parku. Cena za lekci byla 60 Kč.
Veselíčští hasiči sbírají poslední květnovou sobotu staré železo a papír.
Muzeum Záhoří otevřelo 29. a 30. května po první vlně covid-krize expozici hraček Výlet do dětství. Na výstavě
bylo možno shlédnout 138 panenek, kočárky, autíčka a další hračky z různých období. Další termíny prohlídek
se objednávaly individuálně.
Mateřská škola se po jarní koronavirové krizi znovu otevřela od pondělí 18. května. Provoz byl zahájen v 6.15
hodin a trval do 16.15 hodin.
Pomoc firmě NOE. V Lipníku nad Bečvou došlo k velkému požáru ve firmě NOE, která šije plyšové hračky,
mimo jiné i našeho maskota „Skřítka Veselíčka″. Byla vyhlášena peněžní pomoc firmě, buď zakoupením jejich
výrobků na e shopu www.noe.cz nebo možností přispět na účet.

Na 14. června připadá Světový den dárců krve a právě v tento den
jsem u nás ve Veselíčku založil klub dárců krve a plazmy. Naše skupina měla za cíl dát dohromady co nejvíce dárců z naší obce a chodit
pravidelně jednou za tři měsíce darovat krev nebo plazmu na transfůzní
oddělení do Přerova. Během letošního roku máme za sebou již dva společné odběry a další nás čeká až v lednu 2021. Máme již skoro 30 členů,
z toho 20 aktivních, zbylí čekají jen na vhodnou dobu, aby mohli začít
darovat s námi. Podařilo se nám oslovit také 13 prvodárců, kteří v sobě
našli odvahu a i v této nelehké době koronavirové krize darovali to nejcenější – svou vlastní krev. Celkem naše skupina darovala cca 12,5
litru krve a tři litry plazmy! Mám velkou radost z toho, že se pomalu ale
jistě neustále hlásí další uchazeči o darování krve. Takže lidičky, pojďte
s námi do toho! Naše heslo zní „Daruj krev, zachraň život!“
Jaromír Pecha st.
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Hasiči v roce 2020

VÍKEND NA RANČI. O víkendu 15. a 16. srpna se na Ranči Mustang Veselíčko uskutečnily Závody v disciplínách pro chladnokrevné koně a Jezdecký den.

Letošní rok je pro mnohé z nás kvůli situaci okolo
covid-19 zkouškou. Bylo zvykem, že v naší obci se
konalo vždy hodně společenských a kulturních akcí,
ale v letošním roce je vše jinak. Sbor dobrovolných
hasičů v naší obci sice 17. ledna uspořádal tradiční
hasičský ples a následně 22. února proběhlo vodění
medvěda, ale další plánované akce již byly s omezením. Ať už šlo o sběr železa, plánované tréninky nebo
například setkání mladých hasičů. Obzvlášť u dětí
jsme mohli na jaře vidět, jak jim setkání s vrstevníky
v době nouzového stavu chybí. První společná vycházka proběhla v polovině května.
Omezení nastalo i ve sportovní činnosti, nekonaly se závody a setkání nejen mladých hasičů. I když
dál probíhaly tréninky s vodou a děti měly možnost
setkávat se, vše doprovázela řada různých restrikcí.
Poslední prázdninovou sobotu naštěstí vše vyšlo a proběhlo tradiční Rozloučení s prázdninami.

A to i přes do poslední chvíle nepříznivé počasí, které
se nakonec umoudřilo. Nechyběly soutěže pro děti,
ukázka naší staré gardy a hlavně pěna, na kterou se
všichni vždy těší. V pravidelné soutěži v hodu vejcem
letos padl rekord – 18 metrů dlouhý hod mezi dvěma
soutěžícími. Na příští rok je tak laťka hodně vysoko.
Zkrátka a dobře, děti i dospělí se bavili celé odpoledne. V letošním roce jsme po delší době pořádali
Rozloučení kompletně i s občerstvením, a dle reakcí
návštěvníků se vše povedlo.
V letošním roce nás bohužel opustili dva dlouholetí členové, se kterými jsme se, pevně věříme, rozloučili s veškerou možnou ctí a důstojností.
Věřím, že další články v příštích novinkách nejen
o činnosti místních hasičů budou již jen pozitivnější.
Přeji všem čtenářům a jejich rodinám hodně zdraví
a pevné nervy v této těžké době.
Monika Štenglová, starostka SDH Veselíčko
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Týden oslav 100. výročí od založení TJ Sokol Veselíčko
Tělovýchovná jednota Sokol ve Veselíčku letos
oslavuje krásné 100. výročí od svého vzniku. Členové Sokola si pro veřejnost nachystali ukázku své činnosti v Týdnu oslav, který byl zahájen 32. ročníkem
Pochodu veselíčskými lesy v sobotu 19. září. Tato
akce se tradičně koná poslední sobotu v měsíci květnu, ale letos byla kvůli koronaviru v tomto termínu
zrušena. Pochod „pohádkovým lesem“ vedl po pětikilometrové trase, kde na návštěvníky čekalo několik
zastávek u známých pohádkových postav: ježibaby
s ježidědkem, loupežníků, vodníka a jiných dalších.
V neděli 20. září se otevřely od 10 hodin dveře sokolovny s Výstavkou historie Sokola. Jak samotný
název napovídá, účastníci se mohli podívat do minulosti jednoty. Zhlédli prezentaci dokumentů, fotograPOHÁDKOVĚ PRO DĚTI. Pochod veselíčskými lesy 2020: 19. září místo května (kvůli covidu). Počasí přálo.
Přijelo mnoho přespolních. Sokoli odstartovali oslavy 100 let.

fií, kronik a dalších předmětů z archivů jednoty i jejích
členů. Ve středu 23. září se rodiče předškoláků a dětí
ve „školkovém“ věku se svými potomky mohli přijít
podívat na Ukázkovou hodinu cvičení RDPD (rodičů
a dětí a předškolních dětí). Rodiče si vyzkoušeli, jestli
zvládnou stejné pohybové aktivity jako jejich děti.
Týden oslav měl být pro veřejnost uzavřen
v sobotu 26. září večerním programem v sokolovně
s názvem Be Active Night, kde si mohli návštěvníci
poměřit své síly se členy výboru TJ Sokol Veselíčko v netradičních disciplínách. Tato akce, stejně jako
slavnostní valná hromada, plánovaná den poté, se
kvůli epidemiologickým opatřením a karanténě neuskutečnily.
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KOPAČI V DEŠTI. Nohejbalový tým Veselíčko (NT Veslo) pořádal 26. září v sokolské zahradě turnaj. Kvůli
rannímu dešti začali „kopači“ - odvážní borci a borkyně (Kopačky Osek) později. Klobásy, kabanos, uzená žebra,
pivo, rum na zahřátí...
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Výsledky krajských a senátních voleb ve Veselíčku 2020
V krajských volbách ve Veselíčku vyhráli SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj, která získala 70
hlasů (26%, zatímco celokrajsky 18,4%.) Druhé hnutí
ANO obdrželo 61 hlasů voličů (22,7% /-4,3% než celokrajsky). Třetí koalice Piráti/STAN získala 34 hlasů
(16,6%, 19,5% v celém kraji.) Oproti celokrajským
výsledkům by pětiprocentní hranici překročili Trikolóra 8,6% a ČSSD/Patrioti 7,1%. SPD získala 5,9%
a Komunisté 4,5%.

Senátní volby kopírovaly ve Veselíčku kopírovaly
trend v celém obvodu – vyhrála Jitka Seitlová (KDU-ČSL, TOP 09, Zelení, STAN) se 74 hlasy (29,2%,
tj. +2,4% než v celém obvodu) před Petrem Vránou
(ANO), jež získal 46 hlasů (18,2%, tj. -2,5% než v obvodu). Ostatní kandidáti získali 133 hlasů, tedy více
než první dva kandidáti (120). 2. kolo senátních voleb
se koná v pátek a sobotu 9. a 10. října od 14 do 22
a 8 do 14 hodin.
TSu
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Pohledem starosty

Kyvadlo krajských koalic kmitlo ke kořenům
Po dvaceti letech se vedení Olomouckého kraje
vrací ke kořenům. Někdejší Čtyřkoalici (4K: KDU-ČSL, US, ODA, DEU) nahradily nové demokratické
bloky Piráti/STAN a SPOJENCI – Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Zelení, ProOlomouc).
"Sedmikoalice"včetně ODS má shodou okolností
stejnou většinu jako tehdejší "šestikoalice" 32:23.
Strany se budou muset více týmově domlouvat než
tak činila autoritářská arogantní a klientelistická vedení v letech 2008-2020 (golfová hřiště, jezdecké
areály, olympijské centrum... ).

Z mého pohledu bude do budoucna důležité vytvořit trvalou spolupráci hejtmanstvi s městy, obcemi
a regiony: nové PARTNERSTVÍ pro Olomoucký kraj.
Stojí to velkou práci v každém mikroregionu, natožpak spojit síly regionů kraje (např. 13 měst ORP a 18
regionů). Ovšem například pro skutečně společné
řešení odpadů do roku 2030 bude rovnoprávná spolupráce všech obcí s městy nutná.

Koalice bude mít v krajské radě rovnovážné zastoupení 4:4:3. Pi/STAN budou mít hejtmana a 3 tři
radní, Spojenci 2 Náměstky a 2 radní a ODS 2 náměstky a radního.

Tomáš Šulák, starosta, kandidát za Spojence

Ve volební kampani, která je už za námi, jsem
si stanovil 10 programových úukolů, které se budu
postupně snažit naplňovat.

S MUZIKOU. Senátorka Jitka Seitlová se setkala s občany Veselíčka. Navštívila místní muzeum a u kovárny
zahrála lidová muzika. Témata mikrodebat? Ztracený les, opravy silnic po výstavbě dálnice D1, důchody...

Výsledkem dvanáctileté politiky ČSSD je to, že
se do zastupitelstva letos vůbec nedostala. ODS sice
přežila, ale musí si zvykat na to, že už je "jen" jednou
ze stran. V opozici bude ANO a SPD.
Věřím, že Olomoucký kraj čekají lepší časy
a vstřícná a otevřená politika pro občany a rozvoj
obcí i regionů než s bývalými vládami agrofertistů
(Okleštěk, Vrána) resp. nabubřelých socialistů (Tesařík, Rozbořil). Očekávám, že kvůli důvěryhodnosti
se uvolnění zástupci za ODS vzdají svých placených
funkcí na radnicích v Přerově a Prostějově. Nebo budou pokračovat ve zlozvyku hejtmana-poslance?
Na procesu vzniku koalice jsem se za Spojence podílel svou kandidaturou. Díky všem za dobré
zážitky a nové zkušenosti. Bude to lepší. Věřím, že
naplníme hodně projednávaný program a změní se
i vazalská atmosféra na kraji.
Jedním z příjemných zážitků byla kontaktní
kampaň u olomoucké tržnice a volební kavárny, kde
se rozdávaly Listy Spojenců, letáky kandidátů, ale
i brambory od Mariana. Akce se zúčastnila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (na
snímku se starostkou Jeseníku Zdeňkou Blišťanovou a studentkou politologie Terezou Vodákovou),
se kterou jsme pak zašli na oběd a probrali již tehdy
připravovanou koalici pro sněmovní volby 2021 ODS,
KDU-ČSL a TOP 09.

VOLEBNÍ PLACHTY. S Metodějem jsme přidali na plot novou plachtu na podporu senátorky Jitky Seitlové
(shodou okolností máme pole plotu 2x1 metr.), která nakonec vyhrála souboj 1 ženy a 10 mužů (s křídly nebo
bez nich...).
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MAS Moravská brána
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Moravská brána sobě! Nová kampaň na podporu lokální ekonomiky
Kampaní pomáháme, aby
naše venkovské regiony byly více
odolné, soběstačné, tedy méně
závislé a tím snad i více svobodné. Lokální ekonomika je způsob
hospodaření, který přednostně
využívá místních zdrojů materiálních, energetických i lidských
k uspokojení místních potřeb.
Lokální ekonomika zjednodušeně
představuje místní produkci pro
místní spotřebu (zboží i služby)
a jejím předpokladem je fungující
místní trh.

stat vodu (peníze). Když je vědro
plné, ekonomika vzkvétá. ALE –
vědro lokální (místní) ekonomiky
je plné děr, kterými peníze ekonomiku opouštějí. Jsou to peníze
místních obyvatel vynaložené na
zboží a služby, které buď v místě
nikdo neposkytuje, konzumenti
o něm neví nebo jej nepreferují.
Zalepení těchto děr a udržení peněz v systému co nejdéle, místní
ekonomiku zlepšuje a posiluje.
A právě místní lidé mohou stav
místní ekonomiky zlepšit.

Představme si místní ekonomiku jako vědro. Abychom vědro
naplnili, potřebujeme do něj do-

Více informací naleznete na:
https://www.mistniakcniskupiny.
cz/regiony-sobe/

Víte, že…
Obec Veselíčko se zapojila nebo zúčastnila regionálních/nadregionálních akcí
• Zlatý lajk 2020 (finále ČR)
• NOUZOVÝ STAV... 12. 3. zrušeny všechny plánované akce (UNIVEN, schůze spolků etc.) / 16. 3.
– Krizový štáb obce (viz VN, letáky, tisk, web, fcb,
moro) / 18. 3. – Krizový štáb ORP, LnB / 23. 3. Krizový štáb obce (pracovní) / 21. 4. – videokonference SMS / webinář SMS k COVID-19 / 15. 5.
- jednání SMS OK
• Výzvy SMS ČR: Kompenzace ke kompenzačnímu bonusu (celostátní akce): - Jednání SMS ČR:
19. 5. OK Mořice, 25. 5. Rada video, 26. 5. černá vlajka + report ČT, 30. 5. živý vstup ČT, 1. 6.
Rada video, 9.v6. Rada SMS ČR v Senátu, 16. 6.
Manifestace Praha (SMS+SPOV+SMO)

• 4. 8.: PS dotace SMS ČR, Praha _ připomínkování programů ČR, ESIF 2021+, SMART Village aj.
(viz samostatně)
• 21. 8.: povinná přístupnost webu, školení SMS
ČR (Tsu+GP), Velký Týnec
• 22. 8.: oslavy 20 let samostatnosti Jezernice
• 2. 9.: jednání s vedením Kamenolomy ČR
• 3. 9.: Roadshow IROP - představení návrhu programu 2021-2027, Olomouc
• 7. 9.: Konference samospráv OK, Olomouc
• 9. 9.: Závěrečná konference MPSV k projektům
POSOB „Sociální bydlení v českých obcích“,
Praha
• 10. 9.: Školení MAS OK – příprava strategií CLLD
na období 2021-2027, Olomouc, SZIF

• 19. 6.: jednání KV SMS OK, SZIF, Olomouc (reflexe "kompenzačních akcí")

• 11. 9.: Krajské shromáždění SMS OK, Náklo-Mezice

• 26. 6.: jednání ke Koncepci rodinné politiky 2021

• 17. 9.: studijní cesta MR Lipensko, na Hornolidečsko

• 1. 7.: jednání starostů a zástupců obcí MR Lipensko, Helfštýn
• 14. 7.: jednání výboru NS MAS ČR, SZIF Olomouc

• 30. 9: prezentace na semináři MPSV, projekty zaměstnanosti, Olomouc
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Výsledky výzev MAS Moravská brána v roce 2020
Název žadatele

Název projektu

Dotace

Výsledek

5. výzva IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy – podané projekty
Obec Osek nad Bečvou

Stavební úpravy chodníků u hřbitova
a bývalého OÚ

1.889.730,72

ANO

Obec Radslavice

Bezpečné chodníky v obci Radslavice

2.769.382,90

ANO, snížení

Obec Dolní Újezd

Zvýšení bezpečnosti dopravy Dolní Újezd

2.650.275,18

NE

Obec Prosenice

Bezpečnost dopravy v obci Prosenice

1.999.996,87

NE

Alokace výzvy 4.363.971,3 Kč. Požadovaná dotace 9.309.385,67. Náhradní projekt Obec Radslavice bude
podpořen sníženou částkou alokace, zbytkem do vyčerpání alokace z 5. výzvy – 2.474.240,58 Kč.
6. výzva IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi – podané projekty
Obec Jezernice

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

3.445.456,72

ANO

Alokace výzvy 10.303.865,97 Kč. Požadovaná dotace 3.445.456,72 Kč.
7. výzva IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy
Obec Osek nad Bečvou
Obec Prosenice

Osek nad Bečvou – chodník podél silnice
I/47 (etapa 6)
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Prosenice

1.900.000
3.622.110,6

Celkem alokace výzvy 5.812.748,6 Kč.
8. výzva IROP - Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi

MAS Moravská brána
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Filip Jančík, Oprostovice

Pořízení cisterny

150.000

NE

Tomáš Stoklásek, Pavlovice
u Přerova

Nákup přepravníku zvířat

100.430

NE

Josef Žůr, Dolní Újezd

Dodávka kolového traktoru a příslušenství

600.000

NE

Ekofarma Loučka s.r.o.,
Jezernice

Pořízení shrnovače

600.000

NE

ZD Záhoří Soběchleby

Modernizace krmení v živočišné výrobě

500.000

NE

5. výzva PRV: Fiche 2 – Nezemědělská produkce
Jiří Gela, Grymov

Pořízení pásového rypadla

450.000

ANO

Petr Jurajda, Oldřichov

Investice do nezemědělských činností

279.000

ANO

Jiří Lorenc, Veselíčko

Pro náš venkov: pořízení pásového
rypadla – nakladače

877.500

ANO

Petr Haluzík, Radslavice

Pořízení 4 ks elektrokol

101.250

ANO

Miroslav Kovařík, Dolní
Újezd

Pořízení vybavení pro truhlářskou činnost

213.520

ANO

Tomáš Minařík, Osek n. B.

Pořízení automatické olepovačky

337.500

ANO

JZV izol s.r.o., Osek n. B.

Klempířský stroj a příslušenství

164.250

ANO

TAXLES s.r.o., Lipník n. B.

Pořízení nosiče kontejnerů

148.500

ANO

LIPAS, s.r.o., Osek n. B.

Pořízení užitkového vozidla kategorie N1

157.500

ANO

Karel Klimeš, Osek n. B.

Pořízení samonakládacího minidumperu
a pily na cihly

119.250

ANO

Ekodoma s.r.o., Týn. n. B.

Pořízení užitkového vozidla N1 bez
podkategorie G pro společnost

225.000

ANO

200.000

ANO

Nebyl podán žádný projekt. Alokace 4.845.352,11 Kč.

5. výzva PRV: Fiche 3 – Zemědělská produkce

5. výzva PRV: Fiche 1 – Zemědělské investice

Jiří Složil, Oldřichov

Ekofarma Podhoří s.r.o.,
Jezernice

Pořízení přední žací lišty

300.000

ANO

Pořízení balícího stroje do potravinářského provozu

Tereza Korejzová, Tučín

Pořízení technologií pro zpracování

250.000

ANO

Pavel Zselezo POM-FRIT
s.r.o., Lipník n. B.

Pořízení krájecího sttroje brambor pro
společnost PZ

497.500

NE

1.187.100

ANO

Pavla Složilová, Oldřichov

Pořízení traktorového návěsu

599.999

ANO

Jiří Složil, Oldřichov

Pořízení diskového podmítače

499.999

ANO

Pavlína Jiřičková, Žákovice

Nákup traktorového návěsu

450.000

ANO

7. výzva OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření III.

Tereza Korejzová, Tučín

Pořízení strojů do zemědělské výroby

564.000

ANO

OSEČÁNEK, z.s.

Petr Lon, Lipník n. B.

Modernizace zemědělské techniky

500.000

ANO

Radoslav Zajíc, Radslavice

Pořízení strojů pro zemědělskou činnost

435.000

NE

540.000

NE

Sady a školky Podhoří s.r.o., Pořízení obraceče
Jezernice

Dětská skupina Pohádka
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Černý den pro obce a kraje: Veselíčko se připojilo k protestu obcí,
starosta vyvěsil černou vlajku

Sněmovna schválila daňový balíček s doplněním
Senátu! Obce dostanou 1200 korun na občana

Starosta Veselíčka Tomáš Šulák vyvěsil na budově úřadu černou vlajku. Na podporu tichého protestu, který na úterý 26. května vyhlásily organizace Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv
a Spolek pro obnovu venkova.

SMS ČR bylo hlavním tahounem změn! Každá
obec dostane jako kompenzaci 1200 korun ze státního rozpočtu na občana. Senátní návrh schválili v úterý 16. června poslanci.

Obce nesouhlasí s tím, že se mají kompenzace
ztrát způsobených nouzovým stavem zaplatit z peněz, se kterými počítaly na investice. Například pro
Veselíčko by takový krok znamenal zmrazení veškerých naplánovaných investic. „Zákon o kompenzačním bonusu pro obce znamená další výraznou ztrátu
v předpokládaném objemu více než 12 miliard korun.
Tyto peníze jim budou v už tak dost nelehké době
způsobené pandemií koronaviru citelně chybět,“ řekl
starosta Veselíčka Tomáš Šulák, který je zároveň
krajským předsedou Sdružení místních samospráv.
Podle něj se k protestu připojila většina ze 160 obcí
v kraji, které sdružení zastřešuje.
„U nás ve Veselíčku předpokládáme až dvacetiprocentní pokles obecních příjmů. Přijdeme asi
o tři miliony korun, které potřebujeme na investice.
Protože musíme zbudovat novou kanalizaci, všechno ostatní jsme stopli - nebudou nové chodníky
a ohroženy jsou i projekty na cyklostezku, vodovod,
sportoviště, byty nebo výsadbu zeleně,“ vyjmenoval
starosta.
Ten je přesvědčen, že by měl stát
na
kompenzace
najít jinou kapitolu
v rozpočtu. Obec
se k tichému protestu v den jednání
sněmovny připojila
nejen vyvěšením
černé vlajky, ale
i umístěním smutečního parte na
vývěsce před obecním úřadem. „S hlubokým zármutkem
vám oznamujeme
smutnou zprávu, že
nás opustily naše

milované obecní a krajské finance na investice, které
nás měly dostat z krize,“ píše se v textu.
Přerovský deník

Peníze mají být kompenzací za bonus pro OSVČ,
který byl hrazen z rozpočtového určení daní, tedy
i z peněz obcí a krajů. Pro kraje zatím
peníze nejsou.

nátorů i krok poslanců, kteří jejich pozměňovací návrh schválili. Samosprávy díky tomu dostanou peníze
do svých rozpočtů rychleji a bez zbytečné administrativní zátěže,“ přivítal výsledek hlasování Stanislav
Polčák.
red

Za přijetí senátního návrhu demonstrovalo na Malostranském náměstí kolem 200 zástupců obcí z celé
republiky. Apelovali tak na sněmovnu,
aby návrh podpořila. Akci zorganizovalo Sdružení místních samospráv
ČR společně se Spolkem pro obnovu
venkova ČR a Svazem měst a obcí
ČR.
Na Malostranském náměstí měli
starostové nakonec důvod k radosti! Starostky a starostové s vlajkami
svých obcí vyslali z Malostranského
náměstí zákonodárcům jasný vzkaz.
„Věříme, že nás do oken malostranských paláců bylo slyšet,“ zaznělo
z pódia. „Shromáždění organizujeme,
protože víme, že samosprávy si další
rozpočtovou dietu už nemohou dovolit!“ volali.
Předseda SMS ČR Stanislav Polčák přečetl Malostranskou deklaraci
o posílení financování samospráv.
Obce by měly dostat celkem 12,8
miliardy korun. Protikrizový daňový
balíček schválila sněmovna většinou
179 hlasů. „Oceňujeme iniciativu se-

SMS ČR bojuje proti krádeži peněz obcím
Krajské Sdružení místních samospráv OK se
v úterý 19. května sešlo v Mořicích. Kromě předávání funkce manažera od Tomáše Pavelky (nového
starosty Mořic) Pavlu Hradilovi (dosud pověřenec
GDPR) starostové řešili (jako v jiných krajích) postup

v kauze tzv. kompenzačního bonusu, kdy chce vláda vzít obcím peníze z tzv. rozpočtového určení daní
a podpořit jimi podnikatele. Obcím hrozí, že kromě
11,5 miliardy přijdou o dalších 40 miliard kvůli menšímu výběru daní (předpokládáme pokles o 20%).
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Obce se snaží připravit na nový odpadový
zákon různými cestami sdružování
Odpady a sdružování obcí za jejich lepší nakládání a likvidaci jsou dlouhodobým tématem samospráv v Olomouckém kraji. Hejtmanství se snažilo
problém koncepčně uchopit. To se mu ale nepovedlo,
protože nejprve oslovilo jen obce s rozšířenou působností, poté založilo spolek Odpady Olomouckého kraje (SOOK) a nakonec akciovou společnost Servisní
společnost Odpady Olomouckého kraje (SSO-OK),
a to navzdory opozičním stranám STAN a KDU-ČSL,
v jejichž řadách najdeme nejvíce starostů malých
obcí. Téma představuje předseda krajského SMS ČR
a starosta obce Veselíčko Tomáš Šulák.
O co jde?

Na mítinku na Malostranském náměstí v Praze je starosta a vlajka Veselíčka, a také starostové z Moravské
brány, Hranicka a Přerovska... celé republiky.

V současné době se připravuje nová legislativa
budoucího zpracování odpadů, která má přinést od
roku 2024 konec skládkování ve velkém a zlepšit třídění. Nefunguje však systém recyklace plastů. Kritických míst je několik: třídění odpadu, recyklace a její
limity, cena poplatku za skládkování, míra a vhodnost
spalování odpadů a jeho energetické využití, komunikace s občany a jejich motivace ke spolupráci v systému apod. Přitom se nabízí řada nových, chytrých
technologií, které mohou pomoci s optimalizací svozu
a fakturací komunálního odpadu.
Jaká je aktuální situace?
Snaha kraje řešit koncepčně odpady, resp. využití směsného komunálního odpadu po zákazu skládkování v regionu, byla zpočátku správná. Poté ale
převládlo silové řešení, nejprve dohoda pouze měst
(ORP), poté přesvědčování až nucení obcí ke vstupu
do založeného spolku Odpady Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo kraje nakonec až napotřetí, a navzdory opozici, schválilo na závěr roku 2018 založení
akciové společnosti Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje a.s. s vkladem 6,6 milionů korun
(kraj má 633 tisíc obyvatel). Nejprve do ní vstoupila
města Olomouc, Prostějov, Přerov, Uničov, Mohelnice, Konice, Lipník nad Bečvou, Šumperk, Úsov a Litovel. Z obcí se zapojil Bludov a Šumvald. 14. července se do SSO-OK a.s. zapojil „spolek“ (SSOK), tedy
jeho nynějších 45 vesnic.
Na podzim se uskuteční valná hromada SSO-OK, která zvolí představenstvo a dozorčí radu. Na

počátku měl „spolek“ přes 100 členů. V Olomouckém
kraji je přitom 402 obcí a většina z nich připravovanému systému nevěřila, nebo se o něj nezajímala.
SMS ČR v Olomouckém kraji ve spolupráci se SPOV
ČR od roku 2017 uspořádalo několik odborných seminářů (Rapotín, Prosenice, Veselíčko…) a jednání zástupců mikroregionů. Krajská odpadová akciovka má
zajišťovat likvidaci zbytkového komunálního odpadu.
Schválený plán odpadového hospodářství zahrnuje vytvoření odpadových center, z nichž má být
do spalovny odvážen zbytkový odpad, který zůstane
po předchozím třídění. Ve hře o spalovnu je teplárna
v Přerově.
Co bude dál?
Na jednání krajského SMS ČR jsme si řekli, že
počkáme na definitivní zákony o odpadech a obalech, ať máme konečně nějaký jistý bod. Poté uspořádáme k dané věci krajskou odpadovou konferenci,
kam pozveme zástupce všech obcí a vyslechneme si
aktuální názory různých stran.
Já osobně podpořím model, který jsem prosazoval na několika jednáních pracovní skupiny vedení kraje se zástupci politických klubů zastupitelstva
a profesních organizací venkova. Tedy že by měl
vzniknout otevřený systém zástupců cca 16 až 18
samostatných odpadových mikro-regionů (vhodně
se jeví územní regiony /nikoliv struktura/ MAS) a 13
měst ORP, jenž se bude věnovat CELÉMU odpadovému cyklu, tedy nejen zbytkovému směsnému
odpadu, jak to řeší krajská akciovka. Projekt kraje
s městy je pro obce velmi rizikový, protože není jasné, za jakých podmínek a za jakou cenu budou obce
odpad v budoucnu dodávat. Nyní o tom rozhodují
obce samostatně. Ty by se měly nejprve sdružit do
odpadových regionů a poté spolupracovat s vyššími
strukturami. Tyto „odpadové regiony“ vzájemné znalosti a důvěry by měly sehrát významnou roli i vymanit se ze zajetí svozových firem.
V našem regionu jsme se o to, žel zatím neúspěšně, pokoušeli dva roky. Vidím to jako správné
řešení. Obce nemůžou být pytlem blech kraje.
SMSka
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Ministerstva i eurofondy podporují náhradní projekty obcí.
Budoucí evropské programy 2021+ budou obdobné jako ty nynější
Hodnocení současného a příprava nového plánovacího období EU 2021–2027 a reflexe národních
dotačních programů byly hlavními tématy jednání
pracovní skupiny SMS ČR pro dotace a mezinárodní
vztahy. Sešla se 4. srpna v pražském sídle SMS ČR.
„Kvůli kurzovému rozdílu až 15 procent je k dispozici
dalších 60 miliard korun z eurofondů,“ uvedl předseda skupiny a starosta Dolních Studének Radim Sršeň. Informoval, že z EU je ČR zpět proplaceno asi
20 procent plánované alokace. Ostatní projekty jsou
závazkovány nebo ve výběrovém procesu.
Například OP Životní prostředí poprvé sestavil
žebříček náhradních projektů ve 126. výzvě, kde
mohly obce a svazky obcí žádat na zlepšení třídění odpadů, a ty by mohly být podpořeny. Stejně tak
podpořil stát náhradní projekty v případě dotačního
programu ministerstva financí na rekonstrukce škol
a bydlení. Vzhledem k pozdnímu rozhodnutí si nyní
obce mohou požádat o prodloužení realizací do příštího roku. Také ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo náhradní projekty na dětská hřiště a volnočasové
zázemí z roku 2019, přičemž realizace je prodloužena do roku 2021.
Na nové výzvy v roce 2021 se plánuje až pět miliard korun. Kvůli zjištění absorpční kapacity venkova
provedlo SMS ČR průzkum projektových záměrů.
„Vyplnilo jej úctyhodných 801 obcí, sešlo se 2150
záměrů za 43 miliard korun,“ informoval člen skupiny
Gustav Charouzek z MAS Královská stezka. Největší
zájem mají obce o zlepšení veřejných prostranství
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Obce budou muset být aktivnější proti kanálu Dunaj-Odra-Labe

a veřejné infrastruktury, dále o zlepšení životního
prostředí, následuje bydlení a školství. Ihned by se
mohlo realizovat až 40 procent obcemi uvedených
záměrů. Jako nejlepší míra kofinancování je 20
procent. SMS ČR předalo výstupy svého dotazníku
MMR.
Vzhledem k tomu, že EU konečně schválila víceletý finanční rámec, začíná se více hovořit o eurofondech. Podle Radima Sršně je tentokrát Česká
republika připravena dobře a programy by měly být
velmi obdobné jako ty nynější. Například Integrovaný
regionální operační program (IROP) umožní realizace veřejných prostranství, návsí apod. Přes místní
akční skupiny bude možné obnovovat knihovny, muzea, památky, školy, školky, cestovní ruch pro obce
apod. Tyto aktivity bude možné realizovat také z budoucího Programu rozvoje venkova. Škrty naopak
čeká OP Zaměstnanost, který hodlá podpořit jen 80
MAS ve srovnání s nynějšími 130 z celkového počtu
180 MAS.
Pracovní skupina se dále zabývala energetickými společenstvími obcí, nabídkou Norských fondů,
které má období 2016–2022, modernizačním fondem, koncepcí SMART. SMS ČR má například zájem
o digitalizaci vytipovaných agend samosprávy jako je
správa budov, nájemních smluv apod. V závěru představili pracovníci SMS-služeb nabídku na zpracování
strategických plánů malých obcí.

KOMPOSTUJEME. Také Veselíčko si připomnělo první květnový mezinárodní týden kompostování.

Venkov

I přes kritiku samospráv, ekologů a opozice vláda
začátkem října schválila přípravy první části vodního
kanálu Dunaj-Odra-Labe na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi. První etapa, tedy úsek
z ostravské čtvrti Svinov k hranicím Polska, by měla
vyjít zhruba na patnáct miliard korun.
Bude potřeba, aby v celém záměru začaly hrát
významnější roli samosprávy. Zatímco poslední dva
roky se vedly diskuse nad oživenou studií kanálu,
která měla díky senátorce Jitce Seitlové v červnu
2019 veřejné slyšení v Senátu, vládní rozhodnutí
posouvá problém megalomanské stavby do nové
realizační fáze, i když „zatím“ jen na jednom úseku.

Přes 60 starostů na oderské trase kanálu na
Přerovsku, Lipensku, Hranicku, Odersku na sklonku
roku 2019 podepsalo memorandum proti stavbě ka-

nálu DOL. Studie proveditelnosti neodpověděla ani
na základní otázku – kde brát pro kanál vodu. V důsledku klimatických změn se totiž průtoky výrazně
snížily, u Moravy a Odry až na padesát procent dlouhodobého ročního průměru.
Starostům také vadilo, že je do té doby o chystané stavbě v Moravské bráně nikdo neinformoval.
V memorandu nesouhlasí s narušením a změnou
krajinného rázu, kterou způsobí až desítky metrů vysoká betonová liniová stavba průplavu a jeho doprovodné stavby. Žádoucí není ani ztráta tisíců hektarů
kvalitní zemědělské půdy. Kvůli stavbě průplavu by
také došlo k rozdělení území a jeho komunikačních
a sociálně-ekonomických funkčních celků, stejně
jako omezení celkové prostupnosti oblasti.
Stavba by přinesla výrazné zhoršení bilance
vody v krajině. „Někde má být velký most s kanálem, jinde zase dlouhý tunel, což by ovlivnilo i spodní vody. V současné době nejsme schopni dostavět
a udržovat stávající silniční síť a máme velké rezervy
i na železnici, kde by se dala zvýšit využitelnost tratí.
Jít do projektu za 600 miliard korun je utopie,“ poukazují starostové.
Po vládním posvěcení (mj.
v první den nouzového stavu kvůli Covid-19) je nyní na pořadu, aby
obce po úvodním memorandu založily možná i svazek obcí, nebo
Spolek na ochranu přírody a krajiny Oderska, Hranicka, Lipenska,
Přerovska (SOPKA), jemuž by šlo
o vypuštění chráněné územní rezervy pro průplav DOL ze všech
územně plánovacích dokumentů,
ukončení financování přípravy
záměru kanálu DOL a konečně
i o ochranu tisíců hektarů kvalitní zemědělské půdy a zlepšení
struktury krajiny po pozemkových
úpravách při větší koordinaci samospráv a zemědělců.

TSu

Mapa plánovaných variant vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Autor: Plavba a vodní cesty o.p.s. – Zasláno autorem e-mailem, CC BY-SA
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35039787

Tomáš Šulák, starosta
Veselíčka a předseda SMS ČR
v Olomouckém kraji
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Krajské předsednictvo tentokrát jednalo poprvé online
Povolební situace v kraji, zapojení členů SMS ČR
v krajských komisích a výborech, aktivní účast obcí
v jednání o dalším vývoji projektu výstavy kanálu Odra
– Dunaj – Labe a další témata byla projednaná na
krajském předsednictvu SMS ČR Olomouckého kraje.
Jednání se uskutečnilo 23. října a vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo distanční formou.
Za použití výpočetní techniky a navázání vzdáleného připojení ze všech koutů kraje se členové
předsednictva SMS ČR Olomouckého kraje zúčastnili
pilotního online jednání a shodli se, že tento netradiční
způsob komunikace budou využívat i v následujících
měsících, dokud nebude možné se opět setkávat
osobně.

Jedním z hlavních témat jednání byla aktuální
situace po volbách do krajských zastupitelstev. informace o podepsání memoranda a přípravě koaliční
smlouvy v kraji, vyjednaném počtu náměstků a rozdělení členů v radě Olomouckého kraje.
„Rádi bychom, aby v každé krajské komisi a výboru zasedal nejméně jeden zástupce profesní organizace SMS ČR, SMO ČR nebo NS MAS a samosprávy
tak byly informované a zároveň přinášely aktuální
témata k řešení na úroveň kraje,“ uvedl krajský předseda Tomáš Šulák.
PH

Krajský předseda Tomáš Šulák v průběhu jednání
využil příležitosti a poblahopřál dlouhodobému členovi
krajského předsednictva Markovi Ošťádalovi k jeho
úspěchu v senátních volbách. Zároveň jej požádal
o pokračování v další spolupráci jakožto člena krajského předsednictva SMS ČR a zároveň nově zvoleného senátora.

Nový krajský manažer SMS Olomouckého kraje: Pavel Hradil
Pocházím z vesnice a celý život také žiji na vesnici. Již více než deset let jsem obyvatelem obce Veselíčko, která se nachází na úpatí Oderských hor na
západ od Lipníku nad Bečvou. Celý život se rád zapojuji do činnosti spolků a venkovských aktivit, a to jak
sportovních, tak i kulturních. Dlouhodobě jsem členem
mysliveckého spolku. Zde se věnuji převážně aktivitám kladoucím důraz na aktivní přístup k péči o krajinu, její adaptaci na změny klimatu a omezení dopadů
intenzivních činností člověka na živočichy v přírodě.
Již dva roky pracuji jako pověřenec pro ochranu osobních údajů pro SMS-služby s.r.o., takže jako manažer
nepřicházím do úplně neznámého prostředí. Jsem si
vědom toho, že v SMS ČR půjde o různorodou práci
s lidmi, kteří mají bohaté životní zkušenosti s vedením

samospráv a dokáží neustále přijímat nové výzvy.
Pevně věřím, že právě v těchto situacích jim budu jako
manažer nápomocný.

SMS PRO STAROSTY. Sdružení místních samospráv (SMS) uspořádalo v Nákle-Mezicích 11. září pravidelný
seminář pro starosty. Témata: systémy domovních čistíren odpadních vod (Satturn Holešov), aktuální dotační
možnosti (SZIF, RRAVM), strategické plánování se zapojením veřejnosti (SMS služby.) Účastníky prostřednictvím video-mostu pozdravili předseda a ředitelka SMS. Aktuální problém? Obcím hrozí, že přijdou v daňových
příjmech každoročně o 10% kvůli plánovanému zrušení superhrubé mzdy. Petice již běží, další tlak na vládu
a sněmovnu začíná! Zrušení SHM je dobré, ale ne na úkor obcí!

Venkov
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Podzimní daňový balíček by připravil veřejné rozpočty o 130 miliard.
Obce by byly nuceny zastavit investice
Zrušení superhrubé mzdy, které v noci na 20. listopadu 2020 schválila Poslanecká sněmovna, povede
k bezprecedentnímu oslabení veřejných rozpočtů.
Pokud rozhodnutí dolní komory parlamentu nezmění
Senát, obce přijdou v souhrnu o 31 miliard a kraje o
12 miliard korun. To způsobí oslabení veřejných investic a služeb, negativní dopady tohoto kroku tak pocítí
všichni.
„Po roce 1990 ještě nikdy nebyl přijat zákon s tak
obrovským negativním dopadem na samosprávy,“ řekl
Stanislav Polčák, předseda družení místních samospráv ČR. „V této době krize jde o zcela neodpovědné
rozhodnutí. Přímo to ohrožuje stabilitu veřejných financí a pro samosprávy tato daňová změna znamená
výrazné rozpočtové propady, zřejmě až výpadek 15
procent příjmů, a to trvale.“
Pozměňovací návrh, který podala Věra Kovářová
a který měl samosprávám hrozící propad příjmů způsobený rozhodnutím státu kompenzovat navýšením
podílů na sdílených daních, neprošel, když se proti
němu postavil téměř celý klub ANO a nepodpořili ho
ani poslanci ČSSD, KSČM a SPD. To se chce SMS
ČR pokusit zvrátit při hlasování v Senátu. „Budeme
jednat se senátory ve snaze přesvědčit je, aby tyto
výpadky byly obcím a krajům nahrazeny. Jinak příští
rok většina samospráv zastaví zcela své investice, nebudou mít na spolufinancování evropských projektů.
Mnohé menší obce nebudou mít pokryté ani mandatorní výdaje,“ říká Polčák.

Daňová kalkulačka
SMS ČR aktualizovalo daňovou kalkulačku, která
názorně ukazuje, o kolik peněz ze sdílených daní každá obec v ČR v důsledku hlasování poslanců přijde.
Kalkulačka ukazuje rozdíl mezi predikcí daňových příjmů pro rok 2021 (po zohlednění schválených legislativních změn) a daňovými příjmy obcí v roce 2019
(který SMS ČR zvolilo jako poslední „daňově normální
rok“, kdy daňové výnosy nebyly ovlivňovány ani poklesem ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru, ani
legislativními zásahy státu).
Odkaz na kalkulačku je zde: https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html.
„Tvrzení, že poslanci tímto rozhodnutím přidali lidem peníze do kapes, je zavádějící. Ti, kdo tyto
změny podporují, už zapomněli dodat, že tyto peníze
budou muset občané z kapes zase rychle vytáhnout,
protože si kvůli nižším rozpočtům obcí budou muset
připlatit za řadu služeb, které dosud stály méně nebo
byly zdarma,“ říká Stanislav Polčák. Ten odhaduje,
že obce budou nuceny ke zvyšování místních poplatků a daní, jako jsou poplatky za odvoz odpadu či
za psy, a ke zdražování hromadné dopravy a dalších
služeb. „Největší dopad na životy všech ale bude mít
toto populistické opatření v tom, že obce přestanou
investovat, přestanou rozvíjet služby a infrastrukturu.
To nakonec pocítí jak všichni občané, tak státní kasa,
protože investice obcí jsou významným stimulem růstu ekonomiky,“ uzavírá Polčák.
SMS ČR
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Když kočky řvou… aneb jeden z mnoha příkladů, jak se to řeší!
S přemnoženými kočkami má nedávnou zkušenost například obec Veselíčko na Přerovsku v Olomouckém kraji. Jak si zdejší
samospráva
poradila? Inu,
jak uměla nejlépe. A snadné to nebylo,
vysvětluje starosta Tomáš
Šulák.
O co konkrétně v obci
šlo?
Paní
z Veselíčka,
která
žije
v nepořádku,
musela být
hospitalizována. Prostřednictvím sociální pracovnice
předala obci klíče s žádostí, abychom se jí postarali
o kočky. Nejprve jsme dali kočkám granule, pracovníci
obce ale odmítali do domu kvůli nesnesitelnému zápachu víckrát vejít. Jak jste postupovali? Oslovili jsme
hasiče, aby kočky
odchytili, abychom
je přesunuli na
jiné, přívětivější
místo. Ani dobrovolným, ani profesionálním hasičům, kteří použili
i speciální obleky,
se kočky odchytit
nepodařilo. Sháněli jsme proto
odbornou firmu,
neboť psí útulky
tuto službu neposkytovaly. Jak se
podařilo případ
vyřešit a kolik to
obec stálo? Nakonec se nám podařili zkontaktovat
Ligu na ochranu zvířat v Olomouci. Přijely dvě pracovnice, prošly dům a nalíčily speciální odchytové klece.

První den se chytilo pět koček, další den v sobotu tři
a v neděli se nakonec chytil i kocour. Liga odvezla kočky do jejich
útulku. Zjistilo se, Když
už je psů
„jako psů“…
aneb jeden
z dalších příkladů řešení
že všechny
kočky
jsou
tzv. nakryté
a že zásah
se uskutečnil opravdu
za pět minut
dvanáct. Pracovnice ligy
kočky odčervily a poléčily. Obec zaplatila za tři dny
zásahu a poté za očkování. Celá akce stála řádově 30
tisíc korun. Jinak máme dlouhodobou smlouvu s psím
útulkem v Čechách pod Kosířem, kde platíme za psa
jednorázově kolem 15 tisíc korun. V první fázi si však
zatoulané nebo odložené psy nechají pracovníci obce
nebo jiní zájemci
z vesnice. Řešení
přes útulek je až
poslední možnost.
V čem by se v této
souvislosti měla
případně změnit
legislativa? Nevím, zda je nutná
změna legislativy.
Spíše by měla být
obcím známa síť
odborných poraden, kde se starají
o psy, kočky, případně další zvěř.
Tuto mapu by
mohl zajistit a aktualizovat nějaký krajský koordinátor,
aby to měly obce co nejblíže.
SMSKA 8/2020

LIPENSKO NA HELFŠTÝNĚ. Starostové a další zástupci obcí Lipenska se 1. července vypravili na studijní
cestu na rekonstruované třetí nádvoří Helfštýna. Kastelán Jan Lauro povyprávěl o průběhu rekonstrukce. Je to
opravdu unikátní akce na dalších sto let. Návštěvníci se už nyní mohou těšit na nové prostory a nové výhledy.

20 LET. Obec Jezernice v sobotu 22. srpna slavila na veselici s Českým rozhlasem Olomouc 20 let samostatnosti, s pestrým programem pro děti...
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NA CESTÁCH. Muzeum v Prosenicích otevřelo 9. srpna novou výstavu, tentokrát o cestování místních „Proseňáků“ po světě. Zahájení se zúčastnili i zástupci muzea Záhoří a starosta Veselíčka. Otevřeno v Prosenicích je
obvykle v neděli od 14 do 18 hodin.

MOTIVAČNÍ EXKURZE MIKROREGIONU LIPENSKO. Zástupci obcí mikroregionu Lipensko navštívili ve
čtvrtek 23. září 2020 Lidečko a Horní Lideč. Starostové obcí představili významné projekty, místní organizace
a .v neposlední řadě zajímavá místa.

Kraj
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IROP 21+. Desítky starostů, projektových manažerů, zástupců MAS se sešly na Roadshow IROP v olomouckém
NH hotelu 3. září. Nové dotační možnosti v období 2021-2027: Integrovaný regionální operační program bude
naštěstí docela stejný. Naše obec bude moci žádat před MAS v rámci CLLD, ale také v ITI olomoucké aglomerace, kde jsme zůstali, přestože se region podpory okrájel (mj. nelogicky vypadla Jezernice, ale Hranice zůstaly).
Nově se bude podporovat mj. kulturní dědictví, cestovní ruch, veřejná prostranství se zelení - mj. šance pro II.
etapu rekonstrukce a dotvoření našeho zámeckého parku (projektovou dokumentaci máme, snad se nezmění
stavební zákon). Navýší se také finanční podpora na cyklostezky - letos nestihneme požádat, tak snad do dvou
až tří let. Alespoň projektová dokumentace bude připravena.

KRAJ PRO OBCE. Vedení hejtmanství se 7. září loučilo na XVII. konferenci samospráv Olomouckého kraje
s volebním obdobím 2016-2020. Jedno se mu upřít nedá, a to zvýšená podpora Programu obnovy venkova
(POV) - viz foto. Ředitel SFŽP mj. oznámil, že fond podpoří náhradní projekty 126. výzvy OPŽP. (Pro Veselíčko
to znamená nové modré a žluté popelnice do domácností pro zlepšení třídění odpadů.) Ředitelka odboru dotací
MMR zase uvedla, že v národním POV se v roce 2021 plánují podpořit místní komunikace. (Zde Veselíčko připravuje obnovu místních komunikací v místní části Tupec po stavbě kanalizace.) Spolupráce krajské a místních
samospráv by se měla do budoucna systematicky zlepšit. Jedna dvě konference za rok ve velkém počtu lidí
není úplně ono.
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75. výročí od konce 2. světové války
Během státního svátku 8. května vzpomínáme na
ukončení nejstrašnější války, která vzala život milionům lidí – ať už přímo na frontách, či v okupovaných
zemích, a další uvěznila v koncentračních táborech.
Pohled na vítězství ve 2. světové válce se obměňuje
podle vládnoucích politických garnitur, vědci, politologové a historici se přou o faktech, která byla a možná
i jsou překrucována. Nic se nemění na věci, že nebýt
vítězství nad fašismem, možná by dnes český (i moravský) lid neexistoval.
STRATEGIE MAS 21+. Na olomouckém SZIF se 10. září sešli zástupci téměř všech místních akčních skupin
Olomouckého kraje, aby na úvodním semináři nastarovali přípravu svých regionálních strategií CLLD/LEADER
pro plánovací období EU 2021-2027. Strategie musí mít omezený počet stran a budou mít jednoduchou strukturu. Zatímco např. strategie MAS Moravská brána, kterou jsem před cca 7 lety supervizoval, měla 338 stran,
nyní se musí vejít do 30-50 stran. Důraz bude na návazné tzv. akční plány (dříve programové rámce) - nástroje
uchopení operačních programů v daném regionu. Manažeři MAS nyní oslovují aktéry ve svých regionech, aby
jim zaslali své projektové záměry, které se zapracují do strategie.

KNOWLEDGE FOR THE FUTURE. 30. září starosta Veselíčka prezentoval v Olomouci v rámci projektu "Krajská rodinná politika" (MPSV) na video-workshopu „Rodiče a jejich možnosti při návratu na trh práce“ projekty
MAS Moravská brána (BEC a "Ženy, matky - nastartujte se!") a Obce Veselíčko (Pilotní ověření sociálního bydlení). S rektorkou Moravské vysoké školy Jarmilou Zimmermanovou jsme se posléze bavili o možnosti vytvoření
nového výzkumného projektu MVŠO a SMS OK (vč. naší obce) na GAČR o možnostech nového nedaňovaného financování obcí. Uvidíme... Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=Stvns6TS3Jw&feature=youtu.be
(moje prezentace začíná 1:21:22)

Během státního svátku, tedy i volného dne, volí
mnozí z nás pobyt v přírodě nebo alespoň na zahrádce. Místy, kde ale v tento den nikoho nepotkáte, jsou
památníky a hřbitovy s pochovanými vojáky. Nevadí
nám mít státní svátek a nepracovat (případně pracovat s příplatkem), ale uctít památku padlých nějak není
v kurzu. Ani položení věnce a zapálení svíčky mnohde
už nenajdete. Vím, že je „karanténa“, jenže bylo by
tomu jinak i bez koronavirové epidemie? Ne, nebylo.
Památníky jsou zarostlé plevelem, přehlušené sloupy
elektrického vedení, na hřbitovech se ztratily hroby
padlých. Na Veselíčku někde leží vojáci německé i sovětské armády, kteří tady padli. Údajně šlo o dva syny,
ale jejich jména neznáme a jejich památku také neuctíváme. Jejich rodiče pravděpodobně nikdy neměli
možnost smrt synů oplakat, zcela jistě nevědí, kde
jejich děti jsou pochované.
V době kácení pomníků ve velkých městech
a stavění morových sloupů bych připomněla ještě jednu historii. V roce 1945, těsně po konci války, vznikla
ve Veselíčku sbírka na památník obětem. V parku byl
slavnostně položen jeho základní kámen a proběhla oslava, během které se vybralo na tehdejší dobu
mnoho peněz. Pomník z nich ale tehdy nevznikl, protože peníze někdo ukradl. Nynější obelisk je až z roku
1964. Zcela bez komentáře je také politické rozhodnutí, že pamětní deska obětem první světové války
byla připevněna ze zadní strany pomníku, aby snad
připomínka jejich obětí nerušila tehdejší politický postoj zastupitelstva.
Doufám, že nevážení si vlastní historie další generace nějak napraví, jinak bych byla pro zrušení státních svátků a nechala bych dějiny spát se vším všudy.
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Pietní akce k 75. výročí ukončení 2. světové války
Vzpomínková pietní akce k 75. výročí ukončení 2. světové války nemohla z karanténních důvodů
proběhnout. Oběti této hrůzné války je ale dobré si
připomenout.

V průběhu války zde zavraždili celkem 15 mužů a dvě
ženy židovského původu, dalších 11 odbojářů odvlekli
do koncentračních táborů. Ti se sice po osvobození
vrátili, ale následky útrap si nesli po zbytek života.

Druhá světová válka byla nejrozsáhlejším a nejničivějším válečným konfliktem v dějinách lidstva. Zasáhla 61 zemí a ztráty na
životech překročily 50 milionů obětí. Kromě frontových bojů mezi vojsky Německa a Rudé armády na
východě a spojeneckých
vojsk na západě patřily
k významné odbojové činnosti proti zvůli nacistů ilegální skupiny, které působily
i v naší vesnici. Konkrétně Obrana národa a Lvice. Do
těchto organizací se zapojilo mnoho občanů, kteří ale
doplatili na udavačství. Gestapo je chytilo a po mučení popravilo nebo odvleklo do koncentračních táborů.

Rudá armáda osvobodila Veselíčko 8. května 1945. Během několika posledních dní se přes obec
převalily zástupy ustupujících německých vojsk
směřujících přes Tršice
i jízdní jednotky Vlasovců.
Nutno říci, že obyvatele
obou částí vesnice vojáci
značně vyplenili.
Vzpomeňte si prosím,
alespoň během májových dní, na padlé a umučené
z 2. světové války, byť nebyli z vaší rodiny, ale obětovali se pro svobodu naší země.

Historie
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Připomenutí 70. výročí založení Tanečního souboru
lidové umělecké tvořivosti Veselíčko
Po druhé světové válce se lidé radovali z opět nabyté svobody a měli potřebu se sdružovat. V Sokole
cvičili, ale také hráli divadelní představení a předváděli taneční vystoupení.
Po příchodu polských dětí do konfiskovaného
zámku se taneční kroužek Sokola od vychovatelů naučil lidový polský tanec Krakovjak, a měl s ním velký
úspěch.
V padesátých letech zapojila Oldřiška Čočková do
kroužku více mládeže, a tím se utvořil nový soubor
lidových tanců. Původně skromný repertoál postupně rostl, sbírka lidových písní na Záhoří poté tvořila
základ všech vystoupení a odstartovala obrovský
úspěch souboru. Tance jako Jahody, Dočesná, Špic
polky, Šotyš polky nikdo v republice neznal, proto na
soutěžích soubor překvapoval nejen diváky, ale i od-
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Drobnosti z historie: Pošta je ve Veselíčku 135 let
Poštu mohli obyvatelé Veselíčka vůbec poprvé
ve své obci navštívit v roce 1885. Úřad nejdříve sídlil
v soukromém domě pana Jiřího Pařízka č. 18, později,
od roku 1923, na čísle 7. Prvním poštmistrem se stal
Jiří Pařízek. Do otevření místní pošty fungovala pouze
poštovna vedená nadučitelem Josefem Kněžíčkem.

musíme i paní Čočkovou, Čeladníkovovou, Bernhauerovou, Caletkovou a Soldánovou.

Na poště fungovala i telegrafní a telefonická stanice. I přesto měla být roku 1925 zrušena, ale na přímluvu pana poslance Geršla na
ředitelství v Brně zůstala pošta
ve Veselíčku natrvalo.
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V průběhu doby našlo
na místní poště práci mnoho
obyvatel obce, což byla velká
výhoda. Nejdéle, přes 35 let,
na ní působil pan Josef Grygar – pošmistr. Jeho manželka
pracovala jako doručovatelka.
Zavzpomínat můžete ale i na
další pracovníky, například na
pana Rudolfa Zedka, kterému
se říkalo pro jeho šťastnou
povahu holoubek a jeho šéfem
byl pan Hrdlička. Připomenout

borné poroty. Získal tím mnoho spojenců, například
profesora Františka Bonuše z Prahy, choreografku
Zdenu Jelínkovou z Brna a další.
Odměny v podobě prvních cen na soutěžích na
sebe nenechaly dlouho čekat – nejen na regionální
úrovni, ale také v Praze. V roce 1955 soubor LUT Veselíčko získal od prezidenta Československé republiky Antonína Zápotockého Vyznamenání za vynikající
práci.
Soubor vystupoval po celé vlasti. V Přerově,
Hranicích, Ostravě, v Pardubicích, v Žatci, Olomouci
i v Brně. Na festivalech lidových souborů v Náměšti
na Hané, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Strážnici
patřili Veseličáci vždy k nejlepším. Jako odměna za
vynikající práci přišla nabídka na vystoupení ve Francii v Rhodes. Navíc měli pozvání i do Monaka. Tam
získali tanečníci nové zkušenosti od zahraničních souborů, ale i řadu osobních přátelství a lásek.
V souboru vystupovalo mnoho dospělých tanečníků, ale i dětí, které měly svá vlastní vystoupení –
z nejúspěšnějších například Královničky, Chlapecké
hry a Ptáčkové. Tanečníky doprovázela cimbálová
muzika pod vedením Marie Mrvové, primášem byl Antonín Sedláček.

Poštovní úřad sídlil v budově č. 7 až do roku
1985, poté došlo k přesunutí do budovy bývalé školy
– dnešního Obecního úřadu, kde jej najdete dodnes.
Poštu ve Veselíčku nyní vede paní Bednaříková.

Celkem prošlo souborem na sto padesát lidí,
a i když došlo v polovině šedesátých let k vynucenému ukončení činnosti souboru, láska k lidové muzice
a k tancům v jeho členech zůstala.
StČ

Zahrádkáři mají 55. výročí spolku
Příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny
a pěstitele krásných květin sdružuje Český zahrádkářský svaz. Celostátně vznikl v roce 1957, ve Veselíčku působí od roku 1965. Prvními představiteli
spolku byli Marie Gogelová a Antonín Mucha. Již 55
let tedy zahrádkáři v obci pořádají přednášky, zajišťují
sadbu a hnojiva, pořádají zájezdy do zajímavých míst
v republice i v zahraničí. Hlavně ale pomáhají a radí.
V současnosti každoročně pořádají výstavu ovoce
a zeleniny v rámci akce Krása podzimu.
StČ
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Před 75 lety začala stavba Kulturního domu v Tupci

Historie
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Výročí 100 let od založení TJ Sokol

Díky velkému úsilí předsedy MNV Tupce, pana
Antonína Velešíka, má dnes obec Veselíčko vlastní
Kulturní dům. V roce 1955 se zasadil za to, aby zde
bylo jak kulturní zázemí, tak nové prostory pro kancelář a veřejnou knihovnu, které sídlily v nevyhovující
budově na místě nynějšího Kulturního domu.

Sokol (Česká obec sokolská) je označením
českého tělocvičného spolku, který v historii české
a slovenské tělovýchovy zaujal pozici nejen největší,
ale také nejúspěšnější tělovýchovné organizace. Za
zakladatele Sokola jsou považováni Miroslav Tyrš
a Jindřich Fügner, a to v letech 1867–1868. Oba zakladatelé spolku od počátku propagovali jeho naprostou apolitičnost a kladli si za cíl fyzický a morální růst
českého národa.

Pět let od položení základního kamene, 19. června 1960, byl kulturní dům slavnostně otevřen. Po sloučení Tupce a Veselíčka se zde konaly téměř všechny
kulturní akce, plesy, schůze i velké rodinné oslavy.
Novou tvář získala budova v roce 1984, kdy proběhla
generální oprava. Jako první akce se v budově uskutečnil sjezd rodáků. Poslední velkou modernizací prošel Kulturní dům v roce 2017.

Ve Veselíčku vznikla tělovýchovná jednota na základech „Čtenářského spolku Podhoran″. V roce 1920
se přetransformoval do České obce Sokolské a měl
jako spolek za úkol pokračovat v kulturní tradici vzdělávání a hraní divadel, ale také utužovat pravidelným
cvičením zdraví obyvatel vesnice. Při založení měla
TJ 88 členů. Prvním starostou Sokola byl pan Josef
Skopal a prvními náčelníky Ludmila Fridrišková a Libor Dohnal.
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Drobnosti z historie: Antonín Frel

Cvičební i kulturní činnost se odehrávala nejdříve
ve škole, později na sále v hostinci na Lapači a v roce
1922 vznikla z panské stodoly sokolovna. Cvičilo se
i venku na hřišti vedle stodoly (později Sokolská zahrada) a na tzv. lesním hřišti na Zámeckém kopci.

Letos uplynulo již 50 let od
smrti Antonína Frela (1894 –
1970). Je považován za nejvýznamnější osobnost Dolního Újezda, jeho prvním místem působení
však bylo Veselíčko, kde v roce
1914 nastoupil jako učitelský praktikant. Brzy však musel na frontu
první světové války a do školy se
vrátil až v roce 1918. Kromě Veselíčka působil po válce ještě krátce
v Radvanicích.

Morální kredit Sokolů se projevil i během druhé
světové války, kdy se zapojili do odboje a mnoho jich

Na Veselíčku se také oženil
30. května 1922 s Marií Tomanovou, dcerou kastelána veselíčského zámku. Sama učila v Dolním
Újezdě a Frel po ní v roce 1925
nastoupil, a vrátil se tak do svého
rodiště. Od roku 1931 působil ve škole jako řídící učitel.

dopisné, přírodopisné, genealogické, meteorologické
a spoustu dalších.

Za jeden z jeho nejvýznamnějších počinů považujeme redigování Záhorské kroniky, vlastivědného
sborníku Záhoří a Pobečví. V samotné záhorské
kronice za Frelovy redakce najdeme vedle pověstí
a pohádek různé články historické, vlastivědné, náro-

StČ

Antonín Frel za svého života udělal obrovský kus
práce pro celou oblast Záhoří. Vydané brožury jsou
dodnes v mnoha rodinách uchovávané jako cenné relikvie a zdroj informací.

zahynulo v koncentračních táborech. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl Sokol zrušen a ustaven
ČSTV, v menších obcích ZRTV. Činnost Sokola opět
ožila po roce 1989, ale původní slávy již nedosáhla.
Tak pamětníci vzpomínají na mnohá divadelní představení, nácvik na slety a spartakiády v družebních
městech i v Praze, medaile z dětských soutěží, na
turnaje ve volejbale včetně účasti na slavné Dřevěnici,
na ligu malé kopané i na tradiční pochod, který nejdříve nesl název Stezka umučených a později pokračuje
jako Pochod Veselíčskými lesy.
Přejeme ke stému výročí TJ Sokol hodně sportovních úspěchů a početnou základnu cvičenců.
Muzeum Záhoří
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AKTUÁLNĚ Z OBCE

VESELÍČSKÉ NOVINKY – Zpracovali Tomáš Šulák a Eva Lehnertová.
Třicáté osmé číslo vychází v prosinci 2020. Své příspěvky do dalšího
čísla můžete zaslat do 28. února 2021 elektronicky na adresu
lehnertova.eva@gmail.com. Registrační číslo: MK ČR E 12652. Zlom
a tisk: Eva Lehnertová, tel. 776 870 807. Tiskové chyby vyhrazeny.

