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Nabitý program přinesl 12. ročník multižánrového festivalu Svátek bláznů, který se uskutečnil 13. a 14. července v prostorech zámeckého 
parku. Na návštěvníky čekala vyjma hudby také divadelní představení či slam poetry, ti nejmenší pak ocenili rozmanité tvůrčí dílny. Na své si 
přišli samozřejmě i posluchači – na dvoudenním festivalu vystoupili Zdeněk Bína a jeho -123 minut, elektronický solitér Ventolin, folk-rocko-
vá brněnská kapela Květy, osobitá písničkářka Mucha a mnoho dalších. Foto: Worick-foto

V malebném prostředí zámeckého parku se v neděli 1. července usku-
tečnil divadelní den s Bratry v tricku. Rozmanitá kejklířská i akrobatic-
ká čísla vykouzlila úsměv na tvářích dětí i dospělých, navečer pak byla 
přichystána pro návštěvníky humorná „Běžkařská odysea“. Hudební do-
provod obstarala talentovaná olomoucká skupina Amigos.    Foto: VKC

Na Hutníku a v Zarazicích proběhly v letních měsících tradiční zá-
bavné hrátky pro děti (i dospělé). Na návštěvníky čekal bohatý pro-
gram: na sídlišti Hutník byla pro děti připravena poutavá „Afric-
ká pohádka“, v Zarazicích si pak návštěvníci užili představení divadla 
Dell’Arte „O zvědavém slůněti“. Foto: VKC



Rekonstrukce podchodu 
u Kauflandu a podjezdu nad 
silnicí I/54 v režii státní Správy 
železniční dopravní cesty 
vstoupí koncem července do své 
závěrečné etapy. 

Chodcům bude od 30. červen-
ce umožněn průchod pod mostem 
podél silnice I/54 (u kruhového 

objezdu), podchod („myší díra“) 
bude uzavřen do konce srpna 
z důvodu sanace opěr.

Pokračuje také rekon-
strukce mostu nad silnicí 
I/54. Úplná uzavírka silnič-
ního provozu by měla skon-
čit 24. srpna. Objízdná tra-
sa pro osobní dopravu, linkovou 
a náhradní autobusovou dopravu 

je vedena ulicí Na Drahách, 
přes dva železniční přejezdy na 
Hutník a ulicí Dvořákova. Do 
31. srpna bude také zcela vy-
loučen kolejový provoz v úseku 
Veselí nad Moravou – Uherské 
Hradiště a Veselí nad Moravou – 
Velká nad Veličkou. Cestující bu-
dou přepravováni náhradní au-
tobusovou dopravou.  red
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Vážení a milí naši veselští,
koloběh kalendářního roku nás 

vtahuje do měsíce srpna, druhé polovi-
ny léta, školních prázdnin, dovolených, 
… a tak „léto budiž pochváleno“.

Jsem si vědom, že jsme všichni 
včetně návštěvníků města obtěžováni 
stavbou Správy železniční dopravní 
cesty v  prostorách nádraží. Pociťuje-
me nepříjemnosti spojené s  opatře-
ními omezujícími pohyb pěších, cyk-
listů, automobilové dopravy, ale také 
náhradní autobusové dopravy pro 
cestující. Věřme, že vše skončí s kon-
cem srpna tak, jak říká harmonogram 
stavby. Bohužel bez zvýšení podjezd-
né a podchodné výšky podjezdu i pod-
chodu, přestože jsme o to bojovali už 
v  čase zahájení projektu a  také na 
jednání s  panem ministrem dopravy. 
Navíc probíhají stavby města – parko-
viště na ulici Rumunská, cyklostezek 
s  chodníky na sídlištích Chaloupky, 
Hutník a na ulici Kollárova (po „myší 
díru“ u  Kauflandu), … Služby města 
Veselí opravují chodníky podél silnice 
I/55, dokončují úpravy „rajské zahra-
dy“ v  atriu městského úřadu a  také 
zeleň s výsadbou stromů podél hlavní 
silnice do Milokoště.

Prostřednictvím Služeb města 
Veselí probíhá příprava „revitalizace 
bažantnice“ v zámeckém parku. Doku-
mentaci vyhotovili renomovaní odbor-
níci v tomto oboru. Přesto část vesel-
ské veřejnosti tento projekt rozporuje. 
Ujišťuji vás, že záměrem města je stá-
vající stav „Bažantnice“ napravit tak, 
aby sloužila nám všem. Jistě uznáte, že 
je to potřeba. Po veřejném projednání 
byly podněty a připomínky zazname-
nány pro další vývoj akce.

Prožijte zbytek léta aktivním odpo-
činkem. Turistikou, koupáním, svými 
koníčky, kulturou… Zde se nabízí širo-
ká škála programů v rámci Veselského 
kulturního léta či akcí v přístavišti Ba-
ťova kanálu, v kavárně v parku nebo 
na „ranči“.

A zpráva pro děti s rodiči. Až pů-
jdete, jistě natěšeni, 3. září do školy na 
Hutníku, využijte nový chodník s cyk-
lostezkou. Váš  
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Dobrovolná veřejná dražba – byt ul. Kollárova 1223

Středa 1. srpna 2018 od 15:00 hodin
Pravidelné setkání se starostou nebo s některým z místostarostů v kanceláři starosty na městském úřadě. Jste srdečně zváni

HODINKA SE STAROSTOU

EDITORIALRekonstrukce podchodu a podjezdu 
vstupují do své poslední etapy

U Kauflandu byl zřízen provizorní chodník Foto: redakce

Město Veselí nad Moravou 
uskuteční dne 15. srpna 2018 
ve 14:00 hodin v obřadní síni 
Městského úřadu ve Veselí nad 
Moravou, park Petra Bezruče 697, 
dobrovolnou veřejnou dražbu by-
tové jednotky č. 1223/12, ul. Kollá-
rova, Veselí nad Moravou, zapsané 
na listu vlastnictví 6191 v katas-
trálním území Veselí-Předměstí. 
Byt o velikosti 2+1 se nachází ve 
3. nadzemním podlaží v domě bez 
výtahu a bez balkonu. Je v původ-
ním stavu, vybydlený, bez zařízení 
kuchyně, před nastěhováním vy-
žaduje celkovou rekonstrukci. Vy-
tápění je z domovní kotelny, ohřev 
vody je průtokovým ohřívačem. 

Zděný dům je z roku 1954, má sed-
lovou střechu a je po rekonstrukci 
(plastová okna, zateplená fasáda, 
opravená střecha).  

Prohlídky domu se uskuteční  
9. srpna od 10:00 do 10:30 h. 
a 13. srpna od 14:30 do 15:00 h. 
Vyvolávací cena předmětu dražby 
činí 600 000 Kč.    
Dražební jistota činí 60 000 Kč.  

Veškeré informace k draž-
bě poskytuje odbor majetku a in-
vestic MěÚ Veselí nad Moravou, 
park Petra Bezruče č. p. 697, tel. 
518 670 135, 724 507 782 – Jiřina 
Mikulcová.

Podrobné informace k výše 
uvedené dražbě jsou uvedeny 
v dražební vyhlášce, která je uve-
řejněna na úřední desce města Ve-
selí nad Moravou a na interneto-
vých stránkách města red

www.veseli-nad-moravou.cz  ↙
www.centralniadresa.cz  ↙
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Rada města na na 99. 
a 100. schůzi mimo jiné 
schválila:
 ▪ smlouvu o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace a podá-
ní žádosti o dotaci na zateplení 
objektu Zarazického centra

 ▪ smlouvu o dílo na zhotovení 
žádosti o dotaci na modernizaci 
veřejné správy ve Veselí nad 
Moravou

 ▪ dobrovolnou veřejnou dražbu 
bytu 2+1 v Kollárově ul. 

 ▪ smlouvu o dílo na opravu 
pomníku padlých v parku 
Petra Bezruče s ak. sochařem 
Danielem Ignácem Trubačem

 ▪ navýšení kapacity školní družiny 
ZŠ Hutník na 150 žáků

 ▪ nejvýhodnější nabídku na 

stavební úpravy vnějšího 
prostoru vstupu do ZŠ Hutník 
– kolárny

 ▪ uzavření smlouvy o dílo a zhoto-
vení webové prezentace nabídek 
pozemků v průmyslové zóně

 ▪ výběr projektu regenerace 
sídliště Chaloupky – rozšíření 
ul. Hrnčířky, na který bude 
požádáno o dotaci

 ▪ ceník prací a služeb 2018 SMV
 ▪ postup rekonstrukce výkladců 
v prodejnách na ul. Sokolovské 
a Svatoplukově

byla seznámena:
 ▪ s informací o registraci průmy-
slové zóny Veselí nad Moravou 
a závaznými podmínkami 
registrace vydané Ministerstvem 

průmyslu a obchodu
 ▪ s architektonickou studií 
rozšíření smuteční síně

 ▪ s variantním řešením studie pro 
lokalitu Pláňavy

 ▪ se studií dopravního řešení 
ul. Crhounkovy v Zarazicích 

 ▪ s návrhem úpravy venkovního 
prostranství u sklepů v místní 
části Zarazice

souhlasila:
 ▪ s uzavřením dohody o spolupráci 
s CZŠ při rekonstrukci prostor 
jídelny

 ▪ s prezentací Průmyslové 
zóny Veselí nad Moravou 
na mezinárodním veletrhu 
realitních a investičních příleži-
tostí EXPO REAL v Mnichově 

v říjnu 2018 prostřednictvím 
Jihomoravského kraje

stanovila:
 ▪ termín konání veřejné 
soutěže na zřízení práva stavby 
a následný prodej pozemků 
pro stavbu rodinných domů 
v lokalitě Hutník na 3. 9. 2018 ve 
14:00 hodin v obřadní síni 

uložila:
 ▪ odboru majetku a investic 
zajistit realizaci pergoly na dvoře 
Zarazického centra dle návrhu 
Osadního výboru Zarazice

 ▪ odboru majetku a investic zajistit 
zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor v budově 
bývalé družiny ZŠ Hutník

INFORMACE Z RADNICE

Podpora bydlení je klíčová pro rozvoj každé ho města 

Uzávěrka příštího čísla  
Veselských listů
Termín uzávěrky zářijového vydání 
Veselských listů bude 14. srpna 
2018. Své příspěvky posílejte 
nejpozději do tohoto data  
na e-mailovou adresu  
redakce@veseli-nad-moravou.cz. 
Děkujeme za pochopení. red

Komunální volby 2018
Prezident republiky vyhlásil 

volby do zastupitelstev obcí 
v termínu 5. a 6. října 2018. 
Hlasovat se bude v pátek od 14:00 
do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 
14:00 hodin. 

Při volbách do zastupitelstev 
obcí může kromě občana České re-
publiky s trvalým pobytem v obci 
volit také občan jiného členského 
státu Evropské unie, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb 
v této obci přihlášen k trvalému 
nebo přechodnému pobytu. Jedi-
ná podmínka je, že volič je zapsán 
do tzv. dodatku stálého seznamu 
voličů, do kterého ho obecní úřad 
zapíše na jeho vlastní žádost. Ter-
mín uzavření stálého seznamu 
voličů a jeho dodatku je 3. října 
v 16:00 hodin.

Pro volby do zastupitelstev obcí 
se voličské průkazy nevydávají 
a volič může hlasovat pouze v mís-
tě svého trvalého pobytu. 

Veškeré informace k volbám 
jsou zveřejněny na webových 
stránkách města v sekci Občan na 
úřadě – Volby 2018. Případné do-
tazy vám budou zodpovězeny na 
tel. 518 670 250.

  Ing. Věra Myšáková
 odbor správní a Živnostenský úřad

Zastupitelstvo města schválilo na svém červnovém zasedání dva 
důležité dokumenty, které by měly výrazně napomoci k rozvoji 
bydlení v nově postavených rodinných domech. Nastaveny tak byly 
jednak podmínky pro prodej parcel v lokalitě Hutník a jednak pravidla 
pro poskytování dotací na demolice starých domů v již zastavěných 
částech města. O objasnění těchto podmínek jsme požádali 
místostarostu města JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D.  

Podle schválených pravidel 
prodeje pozemků by se 
v lokalitě Hutník mělo 
v první fázi nabízet 11 parcel 
určených pro výstavbu 
nových rodinných domů.  Je 
to konečné číslo? 

Ano, je to přesně tak – v rám-
ci první etapy zástavby této loka-
lity se bude ve veřejné soutěži, kte-
rá proběhne v pondělí 3. září od 
14 hodin na radnici, nabízet 
11 parcel určených pro výstavbu 
nových rodinných domů o velikos-
ti od 700 do 800 m2. V dalších 
etapách se pak bude jednat při-
bližně o dalších 21 parcel, které 
by do budoucna měly tvořit uce-
lenou lokalitu od areálu základní 
školy Hutník po železniční trať na 
Vrbovce, v souladu s podmínkami 
schválené územní studie zpracova-
né panem architektem Ondračkou. 

Zmínil jste termín veřejné 
soutěže v pondělí 3. září. Jak 
tato soutěž bude probíhat 
a kdo se jí může zúčastnit? 

Veřejné soutěže na prodej práva 
stavby a následný prodej pozemků 
se může zúčastnit kdokoliv, tedy 
jakýkoliv občan města nebo jaká-
koliv jiná fyzická nebo právnická 
osoba, která má zájem o výstav-
bu rodinného domu v této lokalitě, 

nemá vůči městu žádné dluhy, 
před zahájením veřejné soutěže se 
registruje k účasti a složí jistotu na 
zajištění smluvních podmínek ve 
výši 10 tis. Kč za každý poptáva-
ný pozemek. Vlastní průběh ve-
řejné soutěže je potom velmi po-
dobný průběhu dražby. Návrh na 
uzavření příslušných smluv s ví-
tězným uchazečem pak musí ješ-
tě schválit zastupitelstvo města 
na svém zářijovém jednání. 

Podle schválených pravidel se 
bude prodávat právo stavby. 
Co to vlastně znamená? 

Právo stavby je jeden z práv-
ních institutů zavedených novým 
občanským zákoníkem účinným 
na našem území od roku 2014. 
Právní terminologií se jedná o ne-
hmotnou nemovitou věc, která za-
těžuje vlastnictví pozemku. Právo 
stavby je zřízeno na dobu pěti let, 
což by měla být dostatečná lhůta 

pro výstavbu nového rodinného 
domu na příslušném pozemku. 
Vedle smlouvy o právu stavby, kte-
rá podléhá zápisu do katastru ne-
movitostí, pak město ještě s vítěz-
ným uchazečem uzavírá dvě další 
smlouvy – smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní k pozemku, na zákla-
dě které získává vítězný uchazeč 
nárok na odkup pozemku oka-
mžitě po řádném ukončení výstav-

by rodinného domu, 
a dále tzv. plánovací 
smlouvu, ve které 
se město zavazu-

je se stavebníkem koordinovat vý-
stavbu všech potřebných inženýr-
ských sítí. 

Prodávané parcely tedy 
budou zasíťované?

Ano, samozřejmě. Aktuálně 
je zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí, která sta-
noví trasy potřebných inženýr-
ských sítí a veřejných komunika-
cí. Výstavba technické a dopravní 

www.veseli-nad-moravou.cz  ↙



V pondělí 25. června bylo stálé 
službě Městské policie Veselí nad 
Moravou oznámeno, že v jednom 
z vozidel zaparkovaných v centru 
města je zavřené malé dítě a má 
pouze otevřené okno. Strážníci 
ihned vyrazili na místo a zjistili, 
že s dítětem je vše v pořádku a ne-
daleko vozidla se nachází jeho 
otec, který má celou situaci pod 
kontrolou.

Ve čtvrtek 12. července pro-
věřovala hlídka strážníků Měst-
ské policie Veselí nad Moravou 
oznámení, že se neznámá žena 
pokoušela vniknout do bytu seni-
orky pod záminkou kontroly elek-
troměru. Majitelka bytu však po-
hotově začala telefonovat svému 
synovi a pachatelku tím tak vy-
strašila, že tato raději utekla.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

Pravidla parkování ve městě.
V současné době je parkovací 

systém města osazen 13 kusy par-
kovacích automatů.

V systému placeného parko-
vání je řidič motorového vozidla 
povinen uhradit příslušnou část-
ku v parkovacím automatu, nebo 
si zakoupit parkovací kartu. Za-
placení parkovného řidič proká-
že umístěním platného parkova-
cího lístku nebo parkovací karty 
po celou dobu stání svého vozidla 
na viditelném místě za předním 
sklem tak, aby byly veškeré údaje 
uvedené na tomto dokladu čitelné 
z vnějšku vozidla. Řidič motocy-
klu uschová parkovací lístek nebo 
parkovací kartu a předloží je při 
kontrole, kterou provádí městská 
policie.

Parkovací lístek musí být 
vždy vyzvednut, a to i pro prv-
ní hodinu stání. 

Není dovoleno opakovaně 
použít lístek pro první hodi-
nu parkování zdarma. 

Doba zpoplatnění parko-
vání: pondělí–pátek od 7:00 
do 17:00, sobota od 7:00 do 
12:00. Mimo tuto dobu a ve 
dnech státních a státem uz-
naných svátků je stání vozi-
del bezplatné. 

 Rostislav Prax, velitel MěPo

ČERNÁ KRONIKA

Podpora bydlení je klíčová pro rozvoj každé ho města 

Jak si obstarat teplo a teplou vodu v bytě
Už i Energetický regulační 

úřad si všímá nekalých obchod-
ních praktik některých dodavate-
lů tepelných čerpadel, kteří míří 
na vlastníky bytů v domech na-
pojených na CZT. Na svých www 
stránkách uveřejnil komentář, 
ve kterém rozebírá některé jejich 
metody a varuje vlastníky před 
důsledky špatného rozhodnutí.

Prodejci při přesvědčování 
slibují „teplo za polovic, staros-
ti žádné“. Co to ve skutečnosti 
znamená? 

Cena tepla bez započtení 
vstupní investice je ono „teplo 
za polovic“. Pak se ale na inves-
tici vezme úvěr. Splátky úvěru 
a úroků probíhají z příspěvku na 
správu domu a pozemku, tedy je 

nutné navýšit jeho platbu, sho-
dou okolností zhruba o tolik, 
o kolik se má snížit cena tepla. 
Přidávají se servisní poplatky, 
po několika letech provozu ná-
klady na opravy zařízení. Tedy, 
co ušetříte na teple, to vydáte na 
příspěvku.

Majitele bytů čeká úhrada ná-
kladů na odpojení od CZT. Nejas-
né smlouvy s dodavatelem nové 

technologie cenu jednoho GJ tep-
la dokáží zvednout často o více než 
100 Kč místo slibovaného snížení 
o 50 %. To už je ale pozdě, protože 
zakoupená technologie musí pra-
covat minimálně 12 až 15 let na to, 
aby se zaplatila.

Uvažujete-li o změně způsobu 
vytápění bytového domu, nechte 
si raději zhodnotit nabídku pře-
dem u nás. Evelína Jochová

infrastruktury v této lokalitě bude 
zahájena na jaře příštího roku 
a bude probíhat v koordinaci s vý-
stavbou jednotlivých rodinných 
domů. 

Jaká je tedy odhadovaná 
cena těchto zasíťovaných 
pozemků? 

Skutečnou cenu samozřejmě 
určí až výsledek veřejné soutěže. 
V květnu byl zpracován znalec-
ký posudek, který stanovil cenu 
v místě a čase obvyklou ve výši 
1.150 Kč/m2. Pravidla schválená 
zastupitelstvem pak určují vyvo-
lávací cenu v rámci veřejné soutěže 
ve výši 80 % ceny znalecké. Z toho 
tedy můžeme odvodit, že vyvolá-
vací cena zahrnující jak právo stav-
by, tak následný prodej pozemku 
se bude pohybovat v úrovni cca 
600 tis. Kč v závislosti na rozloze 
konkrétního pozemku. 

Dá se očekávat, že 
vysoutěžené částky pokryjí 

náklady na vybudování 
inženýrských sítí 
a komunikací? 

To bohužel nikoliv.  Odhadova-
né náklady na potřebné zasíťování 
těchto pozemků jsou vyšší než od-
had vysoutěžených cen. To je také 
hlavní důvod, proč město používá 
právní institut práva stavby, mís-
to klasického přímého prodeje po-
zemků. Chce tak předejít spekula-
tivním nákupům, ke kterým došlo 
nebo stále dochází v mnoha měs-
tech, v naší blízkosti například 
v Hodoníně.  Právo stavby zavazu-
je nového vlastníka skutečně v ur-
čené pětileté lhůtě novostavbu ro-
dinného domu postavit a nenechat 
tak draze zasíťovaný pozemek le-
žet ladem. 

Vedle prodeje nových parcel 
zastupitelstvo nově schválilo 
i pravidla pro poskytování 
dotací na demolice starých 
domů. Jaké jsou podmínky 
pro jejich získání?

V prvé řadě bych rád vysvět-
lil výchozí úvahu při zpracová-
vání tohoto materiálu. Podporu-
je-li město investicí do potřebné 
infrastruktury výstavbu rodin-
ných domů tzv. na zelené louce, je 
spravedlivé, aby obdobným způ-
sobem podporovalo i ty stavební-
ky, kteří umísťují své nové rodin-
né domy do již zastavěného území 
a nahrazují tak staré, mnohdy ne-
obývané budovy určené k demo-
lici. Formou adresné dotace tedy 
nově město podpoří takového 
stavebníka, který řádně provede 
demolici a na stejné parcele nej-
později do tří let postaví nový ro-
dinný dům.

O jak vysokou částku se 
může jednat?

Tato tzv. dotace na demolici 
je obvyklá v řadě okolních obcí 
a obvykle se pohybuje v částce do 
sto tisíc korun. Zastupitelstvem 
schválená pravidla počítají 
ve Veselí s dotací až do výše 
150 tis. korun, v závislosti na 
délce trvání stavby nového ro-
dinného domu. Vedle toho může 
žadatel získat dalších 20 tisíc ko-
run na každé nezletilé dítě, kte-
ré je spolu s žadatelem hlášeno 
k trvalému pobytu v novostavbě. 
Snažíme se tak cílit tuto finanční 
podporu zejména na mladé rodi-
ny s dětmi. Myslím, že právě ty si 
podporu určitě zaslouží…   red

Nové domy budou stát v blízkosti ZŠ Hutník Foto: redakce

Podrobné informace naleznete  
na webových stránkách města.
www.veseli-nad-moravou.cz  ↙
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Vyjádření autorů projektu 
k revitalizaci Bažantnice

Vážený pane starosto  
a zastupitelstvo města  
Veselí nad Moravou,

jako občané sdružení v ob-
čanském spolku Robinia se na 
Vás obracíme jako na nejvyšší 
orgán správy města ve věci re-
vitalizace tzv. Bažantnice, s níž 
v současné podobě nesouhla-
síme. Zklamal nás zejména zá-
kladní záměr projektu „udrže-
ní a rozšíření biotopů zvláště 
pro chráněné druhy hmyzu“, če-
muž se podřizuje selekce stromů, 
keřů i nová výsadba, přičemž 
jsou přehlíženy lidské zdroje, je-
jich zájem a potřeby.

Domníváme se, že nešťast-
ný zásah do úpravy zámecké-
ho parku v letech 2011–12 se měl 
stát ponaučením pro zacházení 
s kulturními památkami i do bu-
doucna. Ostatně to bylo doloženo 

i Vašimi přísliby při společném 
jednání. Veselský park i s při-
lehlou Bažantnicí je oblíbenou, 
ba stěžejní lokalitou veselských 
obyvatel a její „prosvětlení“ zna-
mená ve skutečnosti zánik dvou 
třetin zalesněné plochy, která je 
navíc označena  jako  významný 
krajinný prvek. Ten sehrává mi-
mořádnou úlohu v nastávajícím 
období vysychání krajiny. Je ne-
zodpovědné přistoupit k realiza-
ci projektu a nebrat v úvahu mě-
nící se klimatické podmínky.

Nesouhlasíme ani s vysoký-
mi náklady na realizování nové-
ho projektu, který byl schválen 
rychle, téměř tajně, bez informo-
vání veřejnosti a bez veřejné dis-
kuse. Vzniká tak dojem, že rych-
lé čerpání dotací má přednost 
před dlouhodobou kvalitou pro-
středí a před míněním občanů. 

Odvoláváme se na existenci ori-
ginálního projektu Ing. Ivara 
Otruby s naučnou stezkou, na 
nějž jste i přes sliby Ing. Kolaříka 
nebrali ohled.

Žádáme Vás proto, abys-
te přehodnotili svůj názor na 
současný projekt, přestali se 
zaštiťovat  ochranou obča-
nů před pádem starých stro-
mů, když je z projektu patrno, 
že pro rozvoj broučí komunity 
budou ponechány právě stro-
my ztrouchnivělé a přestárlé, 
navíc budou dovezeny z jiných 
lokalit torza starých kmenů 
a mladší stromy ustoupí v zá-
jmu „prosvětlení“.

Navrhujeme, aby v Bažantni-
ci byla provedena jen nejnutnější 
probírka starých, nebezpečných 
stromů, aby bylo provedeno pro-
čištění porostu od náletových 

dřevin a křovin a aby byla zříze-
na naučná stezka přes Bažantni-
ci, která by zajistila bezpečí pro 
návštěvníky. Dále se zasazujeme 
o změnu náhledu na nepůvodní 
dřeviny, protože podle na slovo 
vzatých odborníků v evropské 
krajině není téměř nic původní-
ho (V. Větvička).  

Žádáme Vás o přehodnoce-
ní plánovaného záměru v zá-
jmu všech složek tvořících dolní 
park – Bažantnici, ať již je to fau-
na, flóra či člověk, které zde mají 
tvořit harmonický celek. Žádá-
me, abyste uvážili naše námit-
ky a našli výhodnější řešení pro 
všechny složky, najmě pak pro 
obyvatele našeho města, jak sou-
časné, tak budoucí.

S pozdravem
Za občanský spolek Robinia:

Mgr. Věra Heidlerová

V průběhu roku 2017 se začala 
zpracovávat projektová dokumen-
tace, jejímž záměrem je postup-
ná revitalizace biotopu stávající-
ho lužního lesa do takové podoby, 
aby vznikl stabilní lužní porost 
s dominancí dubu letního. Cílem 
je vytvořit pokud možno co nej-
původnější porost, který bude 
vhodným biotopem pro ostatní 
organismy, zvláště pak pro silně 
a kriticky ohrožené druhy hmyzu, 
jako je např. krasec dubový. Sta-
bilním se rozumí nejen to, že po-
rost bude schopný dlouhodobé, 
samostatné existence a obnovy, 
ale také to, že nebude ohrožovat 
okolí svým nekontrolovaným roz-
padem, jak se děje v současnosti. 

Protože v rámci odborné i ne-
odborné diskuze se předkládají 
veřejnosti argumenty často vytr-
žené z kontextu, pokusím se uvést 
některá tvrzení či výtky na pravou 
míru:
1. Přesto, že zásahy jsou razant-

nější (vzhledem k danému sta-
vu plochy musí být), určitě ne-
vzniknou holiny bez stromů. 
Probírky jsou normální součás-
tí výchovy porostů a jejich pri-
márním cílem je vznik původ-
ního, různověkého a druhově 
pestrého lužního lesa. 

2. To, že zásahy jsou plánova-
né tak, aby podpořily biotop 
ohrožených druhů hmyzu, není 
v rozporu se zájmy veřejnosti. 
Existence a možný dlouhodobý 

vývoj ohrožených organismů 
naopak dokládá, že stanoviště 
je kvalitní a plní své funkce.

3. Není strom jako strom, je-
jich funkce a význam v poros-
tu a krajině může být a také je 
zásadně jiný. Proto není jedno, 
jestli druhová skladba porostu je 
složená z původních lužních dře-
vin, nebo z nepůvodních invaz-
ních druhů, které mají negativ-
ní dopad na přírodní prostředí, 
a je potřeba je cíleně, dlouhodo-
bě a odborně potlačovat.

4. Ambice projektu stát se sou-
částí žádostí o dotaci z OPŽP 
nijak nesnižuje jeho hodnotu. 
Je potřeba vnímat skutečnost, 
že nejde jen o to, jak by plo-
cha měla optimálně vypadat, 
ale také o zajištění finančních 
prostředků na realizaci. Roz-
počtované náklady projektu 
jsou cca 7,5 mil. Kč včetně DPH. 
Při podání žádosti existuje re-
álná možnost získat naprostou 
většinu prostředků (85 %) for-
mou dotace. V opačném přípa-
dě město nezíská žádné externí 
prostředky a zásahy v poros-
tu bude muset hradit ze svých 
zdrojů, což ovšem nebude vů-
bec jednoduchá a rychlá zále-
žitost. Hrozí tak možnost, že 
bude nutné z bezpečnostních 
důvodů omezit přístup veřej-
nosti do Bažantnice.

Ing. Bc. Jiří Poulík
SAFE TREES, s.r.o.

K zániku ani vysušení 
Bažantnice nedojde

Projekt revitalizace Bažantni-
ce vznikl v úzké spolupráci něko-
lika odborníků, kteří do projektu 
zapracovali jak požadavky na bez-
pečnost návštěvníků, tak navrhli 
zásahy, kterými se zlepší podmín-
ky (či bude dokonce zabráněno vy-
hynutí) zde žijících ohrožených 
organismů. Prosvětlením a výsad-
bou nové generace dubů by měla 
být zajištěna kontinuita vzhledu 
parku i jeho druhového bohatství 
do budoucna. 

Výše uvedený dopis obsahu-
je mnoho nepravd a nepřesností, 
které byly vysvětleny a objasněny 
odborníky při veřejném projedná-
ní 11. července. V žádném případě 
nedojde k zániku Bažantnice ani 
jejích částí a ani k jejímu vysuše-
ní. Během 3 let zde proběhne tzv. 
probírka, což je v lesnictví stan-
dardní zásah. Ve třech etapách 
budou skáceny či ořezány stromy 
ohrožující bezpečnost návštěv-
níků a odstraněny invazní dře-
viny, jako jsou pajasan žláznatý, 
trnovník akát nebo javor jasano-
listý. Výsledkem bude pestrá mo-
zaika prosvětlených částí a nedo-
tčených ploch. Současný porost je 

tak zarostlý a přehuštěný mladý-
mi dřevinami, že po provedeném 
zásahu a odstranění části mla-
dých dřevin jich stále bude zbý-
vat několik tisíc pro zajištění dal-
ších generací. Díky prosvětlení 
tak mladé stromy lépe porostou, 
zmohutní a zároveň toto opatře-
ní podpoří kriticky ohrožené dru-
hy brouků. Po provedení probírky 
budou na několika místech vysá-
zeny skupiny dubů o celkovém po-
čtu 813 jedinců. 

Všechny plánované zásahy si 
vyžádají nemalé finanční náklady. 
Ještě v tomto roce je možné využít 
zdroje z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Bez nich by město 
revitalizaci nezvládlo z vlastních 
zdrojů zaplatit a Bažantnice by 
byla odsouzena k další degradaci.

Předložený projekt je jedi-
nečnou ukázkou toho, jak lze 
skloubit požadavky na bez-
pečnost návštěvníků, pomoc 
a podporu vzácným živo-
čichům a zároveň přispět ke 
zlepšení stavu tohoto památ-
kově chráněného území.

 RNDr. Ivana Jongepierová
 ZO ČSOP Bílé Karpaty

Ve středu 11. července proběhla na MěÚ veřejná diskuze na téma plá-
nované revitalizace bažantnice. Do redakce nám k tomuto tématu přišel 
otevřený dopis od spolku Robinia, který v plné podobě zveřejňujeme. 
V návaznosti na tento dopis požádalo město Veselí o vyjádření k revita-
lizaci také autora samotného projektu, firmu Safe Trees, a ZO ČSOP Bílé 
Karpaty. red
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Házenkářky SHK Veselí nad 
Moravou dosáhly v letošní sezoně 
velkého úspěchu – po šesti 
letech vybojovaly medaili, když 
v souboji o bronz zdolaly celek 
DHK Zora Olomouc 2:1 na zápasy. 
O nedávno skončeném ročníku 
i nadcházející sezoně jsme si 
pohovořili s předsedou klubu 
Milošem Körösim a trenérem 
Lubošem Hudákem.

s r p e n  2 0 1 8 7

Medaile po 6 letech je jen začátek

Mohli byste zhodnotit 
uplynulou sezonu? Od roku 
2014 jste v základní části 
nenasbírali více než 20 bodů, 
nyní jste jich získali dokonce 
30. Úspěšná sezona navíc 
vyvrcholila ziskem bronzové 
medaile. Kdy podle vás došlo 
k zásadnímu zlomu?

Miloš Körösi: Ten zlom podle 
mě nastal s návratem trenéra Hu-
dáka (v prosinci 2016, pozn.). Byli 
jsme si vědomi individualit, kte-
ré v týmu máme, ale chyběla tady 
koncepční trenérská práce. Trené-
ři se tady za posledních 5 let hodně 
měnili. Ten úspěch z letošní sezony 
je právě díky souvislé práci – tre-
nér Hudák dovedl z hráček udělat 
tým, v kabině se podařilo vytvořit 
skvělou atmosféru a holky táhly za 
jeden provaz…

Luboš Hudák: Už minulou se-
zonu jsem si uvědomoval sílu na-
šeho kádru, který měl na to, aby 
skončil lépe. Letos jsme si urči-
li jasný cíl – zisk medaile. Touži-
li jsme hrát finále. To se nám sice 
nepodařilo, ale medailového cíle 
jsme nakonec dosáhli.

V zápase o bronz jste 
s Olomoucí prohrávali 0:1 
na série. Pak jste ale ve dvou 
domácích střetnutích vývoj 
otočili. Byli právě fanoušci 
jedním z důležitých faktorů, 
který vás k úspěchu dotlačil?

Luboš Hudák: Samozřejmě, že 
za tu celou sezonu patří fanouš-
kům obrovské díky. Ta atmosféra 
během zápasů je výborná. I tím, 
jak jsou fanoušci bezprostředně 
blízko hřiště. Fanklub, povzbuzo-
vání, to, jak nás ženou dopředu, to 
je jeden z klíčových faktorů.

Miloš Körosi: Fanoušci jsou 
sedmým hráčem na hřišti. Je tady 
hrozně moc srdcařů, kteří mají 
házenou rádi. Ve Veselí má há-
zená tradici a kotel je tady úžas-
ný. Obecně se všem týmům hraje 
doma samozřejmě líp, ale když se 
ve Veselí naplní hlediště, včetně 
přidaných laviček, tak si myslím, 

že se vytvoří atmosféra, která se 
málokde vidí.

Pane trenére, jaký byl váš 
návrat zpět do Veselí? 
Začátkem roku 2015 
jste odcházel do Mostu 
za poněkud bouřlivých 
okolností, v médiích padala 
slova o zradě, málokdo by 
tehdy asi čekal, že se do Veselí 
ještě vrátíte…

Luboš Hudák: Nebylo to z mé 
strany férové, teď bych tu situaci 
řešil jinak... Nebylo to tehdy jed-
noduché pro mě ani pro klub, ale 
každý dělá chyby a je důležité se 
z nich poučit. S lidmi z veselské-
ho klubu jsem ale nadále udržoval 
kontakt a potěšilo mě, když jsem 
dostal nabídku se vrátit. Hráčky 
tu byly víceméně ty stejné, které 
jsem znal z předchozího angažmá. 
Šel jsem sem s radostí, abych Ve-
selí mohl vrátit to, co jsem tehdy 
pokazil.

Máte za sebou bohatou 
hráčskou kariéru, 
reprezentoval jste dokonce 
Československo na 
olympiádě v Barceloně 
v roce 1992. Pak jste trénoval 
chvíli muže, Michalovce jste 
dokonce dotáhl ke třetímu 
místu ve slovenské lize. Jaký 
byl váš přechod od mužské 
házené k té ženské a v čem se 
trénování liší?

Luboš Hudák: Kvůli financím 
se klub (Michalovce, pozn.) rozpa-
dl, rok jsem netrénoval a během té 
doby jsem dostal nabídku od slo-
venského svazu převzít juniorky. 
Další štací pak bylo už Veselí. Ten 
rozdíl mezi muži a ženami je hlav-
ně mentální. Některé ženy je nut-
né více motivovat, aby nabraly se-
bevědomí a věřily tomu, za čím 

jdou. U mužů to je jednodušší, tam 
je to sebevědomí o mnoho větší, 
každý chce být ten nejlepší. Muže 
musí trenér spíš usměrňovat, brz-
dit, ženy zase naopak tlačit. Co se 
týče tréninkového procesu, je to 
v podstatě to stejné. Mužská háze-
ná je dynamičtější, rychlejší a silo-
vější, ale to je přirozené. I my se ale 
chceme dostat do maximální dy-
namiky, rychlosti i síly. Ta síla je 
podle mě v Česku hodně zanedbá-
vaná, proto se na ní snažíme hod-
ně pracovat.

Přejděme k nadcházející 
sezoně. Do mistrovského 
Mostu odešla pátá nejlepší 
střelkyně letošního 
ročníku a zároveň česká 
reprezentantka Jana 
Šustková. Jak citelný odchod 
to pro klub je?

Luboš Hudák: Jana byla jed-
nou z nosných hráček týmu. I když 
je stále mladá, tak měla odehra-
ných hodně ligových sezon. Je 
to talentovaná hráčka, končila jí 
smlouva a rozhodla se vyzkoušet 
něco nového. To je prostě sport, 
tak to chodí. Avizovala nám to už 
dopředu, takže jsme situaci moh-
li řešit dříve. Poohlíželi jsme se po 
hráčkách, kterým končila smlou-
va někde jinde. Myslím, že se nám 
podařilo sehnat kvalitní náhradu 
v podobě Terezy Kubáčkové z Olo-
mouce, je to jedna z nejlepších 
střelkyň a hlavně je levačka, která 
nám v týmu chyběla.

Chystáte ještě nějaké další 
změny?

Luboš Hudák: Kádr ještě chce-
me posilnit. Máme vytipované dvě 
až tři hráčky, ale není to ještě sto-
procentní. Co se týče postů, jed-
ná se o levé křídlo, pravé křídlo 
a pivot.

Plánujete více zapojit 
i hráčky z veselského 
dorostu? Nachází se v něm 
v současné době někdo tak 
talentovaný, jako byla tehdy 
Šustková, která nastoupila 
v lize už v 15 letech?

Luboš Hudák: V dorostu tak-
to výjimečnou hráčku nemá-
me, ale jsou tam šikovná děvča-
ta. Ale není to o tom, kdo exceluje 
v dorostu, ta kvalita se ukáže až 
časem. 

Miloš Körösi: Dnes je to tak, 
že dorostenky jsou velice úzce 
propojeny s ženami. Řada z nich 
absolvuje ženské tréninky, nastu-
puje i na zápasy, sice jako alterna-
ce „na vydýchání“, ale zapojují se, 
aby získaly návyky, které mohou 
pak v budoucnu uplatnit.

Jaké jsou vaše ambice pro 
příští sezonu? Počítám, že 
znovu medaile.

Luboš Hudák: Určitě hrát 
o horní příčky a pokusit se uhrát 
medaili z toho lesklejšího kovu.

Miloš Körösi: Medaile, to je 
povinnost. Já bych ale určitě 
vzpomenul to, že chceme rozví-
jet členskou základnu. Ženy, to je 
špička pyramidy. Ale my potře-
bujeme i to podloží, aby to mělo 
na čem stát. Chystáme nábory do 
přípravky, chceme posílit žačky 
a důležité jsou i schopné doros-
tenky. Bez těchto věkových kate-
gorií by ta budoucnost byla zalo-
žená jen na cizích hráčkách. My 
si ale chceme vybudovat takovou 
členskou základnu, abychom byli 
schopní většinu kádru posklá-
dat z místních hráček. To je jedi-
ná cesta, jak házenou udržet na 
úrovni, aby zůstala zajímavá i pro 
místní obyvatele. Aby se chodili 
dívat na ty „své“ hráčky. 

 red

Panenky slaví bronzovou medaili (předseda klubu Miloš Körösi vlevo, trenér Luboš Hudák druhý zprava)    Foto: SKH Veselí



SE
RI

ÁL

Elektrifikace města a malá vodní elektrárna  
ve Veselí nad Moravou v meziválečném období

Seriál o životě a lidech ve Veselí nad Moravou v době vzniku první republiky zpracovaný PhDr. Luborem Nedbalem naleznete také 
na webu města www.veseli-nad-moravou.cz v sekci Turistika, volný čas – Historie a památky – Veselí za první republiky

První elektrické žárovky osvítily Veselí nad Moravou 30. prosince 1901, 
kdy zásluhou majitele mlýna Josefa Janiše a zejména člena městského 
výboru a veselského poštmistra Jindřicha Dürmayera bylo veselské 
náměstí poprvé osvětleno prvními čtyřmi žárovkami. V lednu 1902 
byl osvícen elektrickými žárovkami také levý břeh Moravy a tím také 
část Předměstí Veselí. Do celého Veselí nad Moravou a do některých 
přilehlých obcí byl elektrický proud zaveden až po vybudování vodní 
elektrárny hrabětem Bedřichem Chorinským přestavbou původních tří 
vodních mlýnů.  

Do zavedení elektrického 
proudu na přelomu let 1901–1902 
se k osvětlení veřejných ulic ve Ve-
selí nad Moravou využívaly petro-
lejové lampy na nevysokých slou-
pech, do kterých s pomocí žebříku 
obecní zaměstnanec naléval pet-
rolej nebo čistil cylindr. 

O zavedení elektrického prou-
du v našem městě, jak už bylo 
výše vzpomenuto, se zasloužil 
mlynářský mistr Josef Janiš, kte-
rý s výrobou na svých třech vod-
ních mlýnech (první mlýn tzv. 
„režný“, druhý mlýn tzv. „pšenič-
ný“, třetí mlýn tzv. „selský“) za-
čal 30. prosince 1901, a to pomocí 
stejnosměrného dynama umís-
těného v druhém „pšeničném“ 
mlýně, které bylo poháněno vod-
ním kolem. Elektřina vyráběná 
tímto způsobem sloužila přede-
vším pro osvětlení mlýna a zám-
ku a jako ukázka pro občany Vese-
lí bylo poprvé osvětleno náměstí 
30. 12. 1901, v lednu 1902 pak levý 
břeh Moravy na Předměstí Vese-
lí. V hotelu „Přikryl“ a na „Zálož-
ně“ se poprvé rozsvítily elektric-
ké žárovky 11. ledna 1902. Výroba 
elektrické energie pomocí dyna-
ma poháněného vodním kolem se 
ukázala jako málo výkonná a pro 
veřejné osvětlení nedostateč-
ná, a proto v roce 1904 byla dře-
věná vodní kola odstraněna a ve 

druhém tzv. „pšeničném mlýně“ 
byla osazena Francisova vodní 
turbína firmy Emil Kolben – Pra-
ha. 

Velké stavební změny nasta-
ly po zakoupení mlýnů majitelem 
velkostatku hrabětem Bedřichem 
Chorinským na jaře 1913. Ten 
hodlal v původních třech mlýnech 
vybudovat elektrárnu, která měla 
dodávat elektrickou energii „pro 
účely osvětlovací a pohonné“ pro 
obce Veselí Město, Veselí Před-
městí, Vnorovy, Lidéřovice, Stráž-
nici, Milokošť, Zarazice a Uherský 
Ostroh Předměstí. 

Elektrická centrála byla umís-
těna ve mlýně č. 9 ve městě Vese-
lí v tzv. „pšeničném mlýně“, kte-
rý byl patřičně stavebně upraven. 
A sice byla odstraněna podlaha 
v přízemí, která byla následně 
položena níž, aby se zvýšila výš-
ka potřebné místnosti. V centrá-
le byl zesílen dřevěný trám ne-
soucí strop a stropní konstrukce 
i s podpěrným trámem byly opat-
řeny Rabitzovou izolační vrst-
vou. Tato izolace byla provede-
na také v části prvního poschodí, 
v níž byly umístěny přístroje pro 
vysoké napětí. Místnosti v prv-
ním poschodí bylo využito jako 
skladiště pro elektrický materi-
ál. Část budovy, která měla slou-
žit jako strojovna, byla opatřena 

dostatečným počtem oken, aby 
byla světlejší, a byla spojena širo-
kými dveřmi s přiléhající turbíno-
vou místností. 

Už v roce 1914 byla původní 
Francisova turbína od firmy Emil 
Kolben – Praha nahrazena výkon-
nější Francisovou turbínou od ra-
kouské firmy J. M. Voith, Sv. Hy-
polit (Dolní Rakousko) o výkonu 
120 kW, která měla při množství 
vody 10 cbm pro sek. a spádu 2,1 m 
výkonnost 200 koňských sil při 42 
obrátkách v minutě. Turbína byla 
vertikální a poháněná kónickým 
převodem hřídel předlohy, z níž 
se poháněl řemenem třífázový ge-
nerátor. Ke konstantnímu udržo-
vání počtu obrátek sloužil olejový 
tlakový regulátor, rovněž výrobek 
od firmy J. M. Voith. V elektrár-
ně byl také umístěn záložní naf-
tový agregát pro období nízkého 
stavu vody. Šlo o naftový motor 
soustavy Diesel od firmy Langer 
a Wolf ve Vídni. Naftový motor 
byl stojatý, čtyřcylindrový o trva-
lém výkonu 200 koňských sil při 
187 obrátkách v minutě. S tímto 
motorem byl přímo spojen třífá-
zový generátor pro 200 koňských 
sil spotřeby síly. Výfukový hrnec 
stejně jako zásobník pro naftu byl 
postaven v přístavbě ve dvoře. Zá-
sobník pro naftu, který pojal asi 
10 cbm nafty, byl umístěn tak, aby 
se nacházel nad povodňovou čá-
rou. Tento záložní naftový motor 
se do současnosti nedochoval.  

V roce 1925 první mlýn, tzv. 
„režný“, vyhořel a na jeho mís-
tě byla postavena trafostanice 

s plochou střechou mající atiku 
s malým štítem barokního tvaru, 
napodobující tvarosloví štítu sou-
sední budovy elektrárny. V pří-
zemí byly umístěny dva olejové 
transformátory pro elektrárenské 
bloky turbogenerátoru z roku 1914 
a turbogenerátoru z roku 1927.

V roce 1927 byl hrabětem 
B. Chorinským přestavěn na elek-
trárnu také třetí mlýn, tzv. „sel-
ský“. Soustrojí dodala firma Čes-
komoravská Kolben, a. s., opět 
s Francisovou turbínou s výko-
nem 160 kW. Elektrárna se tak 
skládala z trafostanice a dvou 
samostatných technologických 
staveb se strojovnami soustro-
jí z roku 1914 a 1927. Voda byla 
k elektrárně přiváděna rozdvo-
jeným náhonem, který odboču-
je z pravého břehu nadjezí vzdou-
vacího zařízení – jezu Veselí nad 
Moravou.  

Po dobudování elektrárny 
měla malá vodní elektrárna hra-
běte B. Chorinského roční výrob-
ní kapacitu 800 000 kWh a její 
součástí bylo elektrické vedení 
v délce 23 km, díky němuž byly 
připojeny na Chorinského vodní 
elektrárnu vedle měst Veselí nad 
Moravou a Strážnice také obce 
Milokošť, Zarazice, Vnorovy a Li-
déřovice. Uherský Ostroh Před-
městí nakonec k síti Chorinského 
elektrárny nebyl připojen. 

Elektrárna se dochovala do 
dnešních dnů a je nejzachovalej-
ším zařízením svého druhu na 
území České republiky. 

   PhDr. Lubor Nedbal

s r p e n  2 0 1 88

Soustrojí vyrobila v r. 1914 fa. J. M. Voith, St. Pölten v Rakousku Zdroj: J. Fišer

Turbogenerátor z roku 1927 Zdroj: Archiv Vodní elektrárny ve Veselí nad Moravou



IN
ZE

RC
E

RV
17

02
12

3/
01

OPEL        FAMILY

GRANDLAND X
OPEL

Grandiózní crossover s moderními technologiemi

MOKKA X
OPEL

X-tra mimořádné SUV
s inteligentním pohonem 4x4

CROSSLAND X
OPEL

Crossover s SUV designem
a prémiovými inovacemi

Tel.: 577 700 010, www.opeluh.cz
s r p e n  2 0 1 8 9
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prostor
pro Vaši inzerci

Kontaktujte 
naše obchodní zástupce

Tomáš Karal 
732 530 071, karal@regvyd.cz

Vladimír Musial 
721 754 336, musial@regvyd.cz

Michal Novák 
739 724 774, novak@regvyd.cz.



IN
ZE

RC
E

RV
17

02
06

5/
07

s r p e n  2 0 1 810

RV
17

02
14

8/
08



IN
ZE

RC
E

s r p e n  2 0 1 8 11

RV
18

01
28

1/
01



IN
ZE

RC
E

s r p e n  2 0 1 812

RV
18

00
05

1/
07



IN
ZE

RC
E

s r p e n  2 0 1 8 13

RV
18

00
12

5/
07

 Náplň práce: Zpracování základních cenových rozpočtů v souladu  
s technickou dokumentací 

  Poptávky s dodavateli materiálů a dodavateli  
subdodavatelských prací

  Zodpovědnost za správnost, úplnost a včasnost odevzdání 
podkladů k přidělené zakázce

  Koordinace průběhu přidělených zakázek

 Požadujeme: Min. SŠ vzdělání technického směru 
  Zkušenosti s kalkulací cen a technologií ve stavebnictví výhodou
  Technické myšlení, pečlivost a smysl pro detail
  Samostatnost, organizační schopnosti 
  Pokročilá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
  Řidičský průkaz sk. B  

 Výhodou: Znalost konstrukčního  programu KLAES, LogiKal
  Zkušenost s nákupem ve stavebnictví

 Nabízíme: Perspektivní a odpovědnou práci ve stabilní  
společnosti s tradicí na trhu od roku 1994

  23 dnů dovolené, závodní stravování
  Odpovídající finanční ohodnocení
  Možnost dalšího vzdělání a profesního růstu v rámci společnosti

 Nástup: Ihned/dohodou

 Životopisy zasílejte na: jana.sykorova@ri-okna.cz
 Adresa pracoviště: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, Bzenec 
 Mob.: +420 702 151 089

Uvádějte prosím telefonický kontakt pro případné další jednání.

KALKULANT/KA – TECHNIK/ČKA

Pro naši společnost
RI OKNA a.s. ve Bzenci hledáme vhodné uchazeče na pozici

konzultant-technik(10x14).indd   1 16.7.2018   10:09:44
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KosmetiKa JitKa 

 

Hloubková přístrojová analýza  
pleti přes počítač

Přijďte se přesvěčit  
jak vám prospěje hydrolifting 

Rybáře 417, Veselí nad Moravou
telefon: 737 374 875

www.kosmetikajitka.cz  
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Zbrodek

Chaloupky
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Zbrodek

50 m za knihkupectvím směr ke splavu
Zbrodek 221, www.darek-veseli.cz
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Z KRAJE  NOVINY STŘEDOČESKÉHO KRAJE NOVINY STŘEDOČESKÉHO KRAJE   CESTUJEME PO ČESKU 9

I N Z E R C E  RV1801478/01

Mléko není nápoj a káva odvodňuje. Pitný režim je potřeba dodržovat 
Léto se blíží a s ním také vyso-

ké teploty. Ve chvíli, kdy rtuť tep-
loměru atakuje tropickou třicít-
ku, je obzvlášť důležité myslet na 
správný pitný režim. Každý člo-
věk by měl vypít půl litru na pat-
náct kilo své váhy. To jsou zhru-
ba dva až tři litry tekutin. Jinak 
nastoupí bolest hlavy, únava, ne-
soustředěnost. Dlouhodobý ne-
dostatek tekutin může u člověka 
dokonce vyvolat předčasné stár-
nutí nebo problémy s páteří. 

Problematická je také káva. 
Kofein, který je v ní obsažený, 
totiž lidský organismus dokonce 
odvodňuje. Ten, kdo vypije více 
než tři šálky kávy denně, by měl 
do svého pitného režimu zařadit 
alespoň půl litru tekutin navíc. 

Ideálním nápojem, který po-
slouží ke správnému dodržová-
ní pitného režimu, je neperlivá 
voda, případně ovocný čaj nebo 
ředěná ovocná nebo zelenino-
vá šťáva. Důležité je vyhnout 
se především slazeným limo-
nádám, které pocit žízně na-
opak ještě umocňují. Množství 

vypitých tekutin je navíc nutné 
si rovnoměrně rozvrhnout do 
celého dne. Není možné strávit 
celé dopoledne a odpoledne s je-
dinou sklenicí vody a večer před 
spaním vypít požadované dva li-
try najednou. Pro tělo se jedná 
o velikou zátěž, při které trpí ze-
jména ledviny. 

Lidé by si proto měli hlídat, 
by pili pravidelně celý den. Dů-
ležité je také to, aby se člověk 
napil ještě předtím, než pocítí 
žízeň. V tu chvíli už je totiž poz-
dě – tělo značí, že je problém 
a hrozí mu dehydratace.   -red-

1,5 litru

15 kilo váhy

Ne všechno, co ale lidé pova-
žují za nápoje, jsou skutečně te-
kutiny, které se počítají do pitné-
ho režimu. Typickým příkladem 
může být například mléko. To 
odborníci kvůli vysokému ob-
sahu bílkovin považují spíš za 
potravinu než nápoj. Sklenice 
mléka, kterou člověk vypije při 
snídani, se proto do pitného re-
žimu nezapočítává. 

Začala modernizace tratě  
mezi Sudoměřicemi a Voticemi

Na dovolenou snů do Žďárských vrchů
Češi loni vycestovali na skoro 
pět miliónů zájezdů do ciziny. 
Letos se očekává obdobné číslo. 
Přibývá však i těch, kteří zůstá-
vají na dovolenou v republice. 

„Mnoho lidí, zejména pak vě-
ková skupina 55+, navíc nechce 
podstupovat zdlouhavou cestu do 
zahraničí a volí rekreační poby-
ty v Česku,“ vysvětlila trendy ma-
kléřka cestovní kanceláře Tereza 
Horáková.

Právě na podobné pobyty se 
specializují i v Hotelu Pavla v srd-
ci Vysočiny. Právě Žďárské vr-
chy, kde se rekreační středisko 

nachází, patří pro svou malebnou 
přírodu a památky mezi oblíbené 
destinace. „Víme, že pro naše roč-
níky je důležité pohodlí, klid ale 
i možnost aktivního pohybu. Jsme 
pro ně ideální cílem. Nabízíme pří-
jemnou rodinnou atmosféru a vý-
bornou českou kuchyni. Hotel je 
navíc přímo na břehu rybníka Sy-
kovec, kde se dá koupat i rybařit. 
Jsme obklopeni hlubokými lesy se 
slunnými pasekami, které přímo 
lákají na nenáročnou pěší turis-
tiku do krásné přírody, zpestřené 
sběrem lesních plodů,“ vypočítává 
důvody pro návštěvu manažerka 
hotelu Pavla Okounová. V nejbližším okolí je pak 

možné navštívit vyhlídky Devět 
skal a Pasecká skála, rekreač-
ní rybníky Velké Dářko a Med-
lov, památku UNESCO kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Žďá-
ru nad Sázavou, případně jeden 
z nejoblíbenějších moravských 
hradů, Pernštejn. „Na své si při-
jdou samozřejmě i houbaři nebo 
cyklisté. Hotel jsme zakládali 
před dvaceti lety a chtěli jsme, 
aby měli hosté chuť se k nám 
vracet. To se nám daří, máme 

Zakázku získala stavební spo-
lečnost OHL ŽS, práce začaly 
1. května. Zatím se kácí zeleň na 
trase budoucí přeložky a budují 
zařízení staveniště a přístupových 
komunikací. V nejbližších měsících 
se budou razit a hloubit části obou 
nových tunelů, v místech opěr bu-
doucích železničních estakád se 
zřídí konsolidační náspy, současně 
začne výstavba menších mostů.

Letos se předpokládají krát-
kodobé denní výluky, a to v září 
a listopadu, kdy bude zavedena 
náhradní autobusová doprava 
v úseku Chotoviny - Olbramovi-
ce. Čtyřtýdenní nepřetržitá výlu-
ka bude v březnu a dubnu příštího 
roku, ještě o týden delší přeruše-
ní provozu je plánováno na jaro 
2021.

Celkové investiční náklady činí 
7,159 miliardy korun. V případě 
schválení žádosti z Operačního 
programu Doprava může příspě-
vek EU činit až 5,152 miliardy Kč.

 -čtk-

KONTAKT

Hotel Pavla
Vlachovice- Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Kontakty na recepci
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

například hosta, který u nás byl 
už šedesátkrát,“ dodává Pavla  
Okounová.  -red-
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Školní dny jsou sečteny 
Školní dny jsou již dávno se-

čteny a naši „kroužkaři“, včetně 
rodičů, se rozloučili na Zahradní 
slavnosti. Místo každoroční Aka-
demie probíhala vystoupení před 
„domečkem“, své ukázkové hodi-
ny předvedli pedagogové ve svých 
učebnách. Dopravní hřiště se pro-

měnilo ve venkovní kavárničku, 
mohli jste okusit malování na ob-
ličej, airbrush, skákací hrad. Se-
tkání dětí, rodičů a pedagogů 
mělo velmi pozitivní ohlas a urči-
tě v nové tradici budeme pokračo-
vat i nadále. Byla pokřtěna první 
metodika DDM – Vaření s dětmi. 
Autorkou, spolu s dětmi, je Blan-
ka Vaníčková, která vede kroužky 
vaření ve Veselí i Bzenci. Křest měl 
i svého kmotra – Alberta Haupt-
manna. Metodika obsahuje 56 re-
ceptů z různých oblastí spolu s fo-
togalerií. S metodikou se můžete 
seznámit v „domečku“, rádi vám ji 
představíme. 

Se sportovci jsme si užili na 
hrách bez hranic, kde členové 
sportovních klubů bojovali o pu-
tovní pohár v netradičních disci-
plínách. Vždy soutěžilo tříčlenné 
družstvo v 9 disciplínách, které 
jsme jim utajili do samotného star-
tu soutěže. Vítězem se stalo druž-
stvo SK MG Veselí. Během akce 
byli odměněni sportovci jednotli-
vých klubů poukázkami na letní 
koupaliště od města Veselí a dárky 
od trenérů.

Ještě než začaly prázdniny, vy-
razily maminky s dětmi na pobyt 
do Vřesovic na chatu Radost, kde 
si pod vedením Maky a Blanky vy-
zkoušely pobyt v týpí, výšlap na 
Klimentek, brouzdání v bazénu, 
ale hlavně měly příležitost k odpo-
činku. Pro rodiny s dětmi byl ur-
čen i pobyt v Chorvatsku ve měs-
tě Rabac, bezmála 60 účastníků si 
pobyt u moře užil včetně nádher-
ných výletů po zemi i po vodě. 

Výměnným pobytem v Malac-
kách začalo to pravé léto pro všech-
ny děti na příměstských i pobyto-
vých táborech…

Projekt „48 hodin deváťáka“
Žáci 9. roč. se zúčastnili škol-

ního projektu, jehož cílem bylo 
prověření naplňování klíčových 
kompetencí školního vzděláva-
cího programu CZŠ. Předvedli 
schopnost samostatně řešit zada-
ný úkol, vyhledávat a třídit infor-
mace, uplatňovat získané znalos-
ti, tvořivě myslet, hodnotit sebe 
i druhé, prezentovat svá řešení 
a komunikovat. 

Divadelní představení  
O šíleně smutné princezně

Členové dramatického krouž-
ku při ZŠ Hutník letos secvičili 
a šestkrát úspěšně odehráli po-
hádku O šíleně smutné princez-
ně. Celkem 26 nadějných herců se 
představilo v rolích rádců, králů, 
kejklířů, chasníků, vojáků, prin-
ce nebo kata. Jednu princeznu 
hrály dokonce tři herečky. Velký 
úspěch měla naše vlastní grotes-
ka, kterou natočil a sestříhal náš 
bývalý žák a herec Martin Hrbáč. 
Technicky náročné představe-
ní se povedlo a skončilo jak jinak 
než svatbou...

 Mgr. Gabriela Falešníková

Olympiáda  
V úterý 26. června, se konal 

již druhý ročník naší mezi škol-
kové olympiády. Jednotlivá  kola 
proběhla na jednotlivých škol-
kách a vítězové reprezentova-
li danou školku v některé ze tří 
disciplín. Mezi disciplíny patřil: 
skok z místa, hod do dálky a běh 
na dvacet metrů. Děti byly roz-
děleny na tři věkové kategorie - 
5–7 let, 4–5 let, 3–4 roky. Finá-
le se celkem zúčastnilo 81 dětí 
ze všech školek. Po všech úžas-
ných výkonech si odneslo me-
daili 27 dětí. MŠ Tyršova získala 
8 medailí, MŠ Kollárova 8 me-
dailí, MŠ Zarazice 2 medaile, MŠ 
Hutník 7 medailí a MŠ Milokošť 
2 medaile. Všichni jsme si spo-
lu užili krásné sportovní dopole-
dne. A už teď se těšíme na další 
ročník. 

Klobouková párty po rytířsku    
Jako již tradičně, tak i le-

tos, jsme se s našimi předškolá-
ky loučili na naší školní zahradě. 
Nejdříve jsme všechny přivíta-
li hradním tanečkem a potom 
byli naši předškoláci pasová-
ni opravdovým rytířem na ško-
láky. Všichni společně jsme se 
podívali na šermířskou skupinu 
Memento Mori z Uherského Os-
trohu, která nám předvedla sku-
tečný souboj rytířů v brnění. Po 
pasování jsme si užili zábavu 
s tematickými úkoly a opékáním 
špekáčků. Všichni předškoláci 
ale netrpělivě čekali na chvilku, 
kdy se rozloučí s rodiči a stráví 
noc ve školce.  

Dárek pro děti  
ze Stacionáře Toník

Žáci naší školy předali vedou-
cí Stacionáře Toník paní Marce-
le Tomečkové příspěvek od žáků 
a učitelů CZŠ. Věnovali tak část 
výtěžku z vánočního jarmarku na 
zakoupení pomůcek pro klienty 
Stacionáře.
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Projektový den žákovského 
parlamentu

Projektový den organizova-
ný členy žákovského parlamentu 
provedl žáky různými pohádkami 
a televizními příběhy. Děti ve sku-
pinách spolupracovaly na zajíma-
vých úkolech a bavily se při zábav-
ných aktivitách.
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JUBILANTI
Ing. Ludvík Matuška 
*6. 7. 1928 – 90 let
Jaroslav Aubrecht   
*9. 7. 1925 – 93 let
Anna Pašková   
*22. 7. 1928 – 90 let
MUDr. Jan Mlýnek   
*23. 7. 1926 – 92 let
Věra Popelková   
*23. 7. 1928 – 90 let

SVATBY
Sňatek v období od 18. června  
do 22. července uzavřeli:
Vlastimil Klimek a Zuzana Baladová
Petr Pospíšil a Monika Kočičková
Martin Malík a Veronika Sedlářová
Václav Studénka a Kristýna 
Otáhalová
Zdeněk Wimmer a Jitka Trýsková 

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V sobotu 16. června se v obřadní 
síni uskutečnilo vítání dětí do ži-
vota. Do knihy narozených bylo 
slavnostně zapsáno 10 děvčátek 
a 9 chlapečků.

Štěpnička zavítala do PolskaSPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Štěpnička odjela reprezentovat Veselí do Polska Foto: Štěpnička

Veselské děti navštívily tábor v Malackách

Folklorní soubor Štěpnička 
se vydal reprezentovat veselský 
folklor do Polska. Ve městě Gor-
lice (jihovýchodně od Krakova) 
se zúčastnil společně se soubory 

z Argentiny, Kolumbie či Nepálu 
průvodu a večerního představe-
ní. „Skvělé publikum a skvělý vý-
kon našeho souboru,“ okomen-
toval vedoucí souboru Albert 

Hauptmann. Poté se Štepnička 
přesunula do lázeňského města 
Krynica, kde se odehrál průvod 
a vystoupení na kolonádě plné  
diváků.  red
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Návštěva po 10 letech

Koncem června navštívily 
naše město dcery světově uzná-
vaného sociologa, prof. PhDr. Iva-
na Gaďourka (1923–2013). I když 
se Maja a Milada narodily v Ni-
zozemí, kam jejich otec v roce 
1948 emigroval, naučily se ob-
stojně česky a stále se snaží udr-
žovat kontakty s rodnou zemí své-
ho otce. V roce 2008 získal pan 
profesor čestné občanství měs-
ta Veselí nad Moravou a při této 
příležitosti zasadil před Základní 
uměleckou školou lípu, která zde 
úspěšně roste (viz foto).

 Ivana Jongepierová

V posledním červnovém týd-
nu se deset dětí z Veselí nad Mora-
vou zúčastnilo výměnného tábora 
v partnerském městě Malackách. 
Tábor byl určen pro žáky 5. roční-
ků Církevní ZŠ a ZŠ Hutník. Pro-
gram tábora byl bohatý a na děti 
čekala velká porce různorodých 
aktivit: koncert, výlet do jeskyně 
Driny či prohlídka zámku Červe-
ný Kameň. Došlo také na sportov-
ní aktivity – střelbu, badminton 
nebo motokáry. Děti zavítaly také 
do hlavního města Bratislavy, 
kde kromě prohlídky města také 
absolvovaly plavbu lodí na hrad  
Devín.   red Děti z veselských ZŠ si tábor v Malackách užily Foto: DDM Veselí

Čestná občanka města Alena Bartošíková vydává novou knihu Balada o Vlčím vrchu, která zavede čtenáře 
do nejmenovaného údolí na moravsko-slovenském pomezí v době šedesátých let. Kniha vyšla v nakladatelství 
Littera Brno.

První zkouška nejmladší skupiny souboru Štěpnička ve věku 4 až 7 let se koná v úterý 11. září 2018 od 16:30 
v Zarazickém centru (bývalá zarazická škola). Všechny děti jsou vítány. AP
Do prostřední taneční skupiny souboru Štěpnička přibíráme chlapce ve věku od 11 do 14 let. Na setkání se 
těší vedoucí Jana a Michal Stáncovi.
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FC Veselí oslavilo kulatých 90 let
Konec července patřil na 
Městském fotbalovém stadionu 
oslavě 90letého výročí založení 
klubu FC Veselí. Vrcholem bylo 
utkání proti prvoligovému 
týmu 1. FC Slovácko, který se 
představil v nejsilnější sestavě 
i s novou posilou, bývalým 
reprezentantem Michalem 
Kadlecem. 

FC Veselí nad Moravou – 
Krajský přebor
Muži
11. 8. v 16:30, Ratíškovice
25. 8. v 16:30, Hroznová Lhota
Dorost
19. 8., Rosice
St. dorost ve 14:15, ml. dorost v 16:30 
Žáci
22. 8., Kohoutovice
Starší žáci začátek v 16:00,  
mladší dorost v 17:45

Pochod pro zdraví
Cestami suchovských republikánů 
na Ozvěny Horňácka
18. 8. odjezd autobusem v 9:19 do 
Suchova.
Trasa: Suchov, vrch Háj, NPR 
Zahrady pod Hájem, Velká nad 
Veličkou. Délka trasy je 7 km.
Pořádají Vlastik Směták a Ludmila 
Súčková

Skate Fresh Contest
18. 8. od 10:00 hodin
Skatepark u Baťova kanálu
Skateboardové závody s ukázkou 
nejrůznějších adrenalinových 
sportů pro celou rodinu. 
Vyzkoušejte si spolu se svými 
dětmi, jaké to je jezdit na 
skateboardu či skákat parkour. 
Odpoledne se potom můžete těšit 
na skateboardové závody, které 
vyvrcholí bohatým hudebním 
programem, při kterém nebudou 
chybět nejrůznější streetfoodové 
speciality.

SPORTOVNÍ PŘEHLED

Ve Veselí proběhl závod poháru v cyklotrialu

Beachvolejbalové léto Pochod pro zdraví

Do Veselí přijelo sehrát utkání prvoligové Slovácko Foto: FC Veselí

Samotné utkání přineslo 
spoustu branek, ačkoli nakonec 
jen do sítě domácího klubu. Přes-
to slušně zaplněné tribuny viděly 
i několik pohledných akcí domá-
cích hráčů. V rámci oslav došlo 
také na exhibiční utkání mezi bý-
valými hráči FC Veselí proti vý-
běru Menšíkovy 11, za který na-
stoupili bývalí hráči brněnské 
Zbrojovky a herci brněnských di-
vadel. Výtěžek z této akce šel na 

podporu dětí trpících dýchacími 
problémy.

Došlo také na turnaje pro ty 
mladší – starší žáci triumfovali 
v rámci mezinárodně obsazené-
ho turnaje v konkurenci 12 muž-
stev, stejného úspěchu pak do-
sáhli také žáci mladší. Starší 
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přípravky pro účely turnaje vy-
tvořily hned dvě mužstva a ob-
sadily 4. a 6. místo. Oslavy si 
nenechalo ujít se svými mládež-
nickými týmy ani družební měs-
to Žnin. Mladí Poláci pak sehráli 
proti veselským celkům přátelská 
utkání. red

Volleyball Club Veselí pořá-
dá na veselském koupališti prv-
ní ročník Veselského beachvo-
lejbalového léta. Prvního ze tří 
plánovaných turnajů se zúčast-
nilo 19 týmů, z toho třináct muž-
ských a šest ženských. V mužské 
kategorii zvítězil tým M. Bajko 
a J. Záhumenský, mezi ženami 
kraloval Tým 2V (V. Benedíko-
vá a spol.) Druhý turnaj proběhl 
po uzávěrce Veselských listů dne 
22. 7., třetí turnaj je naplánován 
na 12. 8. 2018. Přihlášky a po-
drobnější informace jsou zveřej-
něny na webových stránkách.   red

Společná fotka účastníků cyklotrialu  Foto: Aleš Gál

Veselský trialpark ožil 16. červ-
na druhým závodem českého 
poháru v cyklotrialu, který byl 

republiky – nechyběli ani zástup-
ci Slovenska, Polska a Rakouska.

Jezdce prověřilo 7 sekcí na dvě 
kola. V nejprestižnější kategorii 
elite 20‘ zvítězil Samuel Hlava-
tý (SR), v kategorii elite 26‘ David 
Herka (ČR). O medailové posty 
do veselského klubu se postara-
li: Vaněček Kryštof (kat. promesa 
2. místo) Vaněčková Alžběta (kat. 
youth girls, 2. místo) Lovecký Alex 
(kat. open bílá 2. místo) Kočička 
Tomáš (kat. elite 26‘ 2. místo) Da-
něk Tobiáš (kat. minime 1. místo)

Účast na MS do italského Laz-
zate si za Českou republiku z vesel-
ských jezdců zajistili Tobiáš Daněk 
a Alžběta Vaněčková a v srpnu se 
tak postaví na start mezi nejlepší 
jezdce v cyklotrialu.   Aleš Gál

Úspěch veselské 
rodačky

Veselská rodačka Magdaléna 
Maňáková věnující se naturální 
kulturistice zaznamenala úspěch 
na červnovém mistrovství svě-
ta v Brně, kde v konkurenci sou-
peřek z Kolumbie, Itálie, Koreje či 
Nového Zélandu obsadila skvělou 
čtvrtou příčku. „Byla jsem nová-
ček, neočekávala jsem tedy nějaké 
výrazné umístění,“ okomentova-
la úspěch Maňáková, jejíž ambicí 
pro příští rok je účast na mistrov-
ství světa v Aténách.  red

volleyballclubveseli.unas.cz  ↙

zároveň závodem nominačním 
na MS v Itálii. Na start se posta-
vilo 76 závodníků nejen z České 

Pochod pro zdraví i tento rok již potřetí reprezentoval Veselí nad 
Moravou v Itálii – Dolomitech. Pro zájem pochoďáků to příští rok  
zopakujeme.  Vlastik Směták a Ludmila Súčková
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18:00  BESEDA WARM_UP:  
 ACUTE DOSE A SAFETY FIRST
 Panský dvůr
Dvojkoncert při příležitosti blížícího se fes-
tivalu Beseda u bigbítu v nedalekém Tasově. 
V rámci večera se nám představí kytarové ka-
pely z okolí Šumperka a místního Slovácka.

PÁTEK 3. SRPNA

21:00  LETNÍ KINO: I DVA JSOU RODINA
 Zámecký park u hájenky
V hlavní roli se představí francouzský herec 
Omar Sy, který po světovém hitu Nedotknu-
telní opět září ve skvělé komedii. Být svobod-
ným otcem není vůbec lehké... Omar Sy je ale 
táta k popukání.

SOBOTA 4. SRPNA

14:00  VESELSKÝ HRNÉČEK
 Ranch Mississippi River
Zveme všechny příznivce country a folku na 
12. Veselský Hrnéček, který se uskuteční prv-
ní srpnovou sobotu na ranči Mississippi River

20:00  VZPOMÍNKOVÝ VEČER
 Komár
Své největší hity v rámci vzpomínkového ve-
čera představí dvojice kapel Ferrum a Gene-
race. Můžete se těšit na oblíbené rockové ever-
greeny a nestárnoucí hity, které jen tak někde 
neuslyšíte. 

NEDĚLE 5. SRPNA

14:00  HRÁTKY V MILOKOŠTI
 Travnatá plocha u tenisových kurtů  
 v Milokošti
Opět budeme mít možnost ponořit se do svě-
ta nejrůznějších her a zábavy nejen pro děti. 
Tentokráte zavítáme do městské části Milo-
košť, kde prostranství ožije dětským smíchem 
a kulturním programem, v rámci kterého se 
můžete těšit na divadelní představení, vy-
zkoušet si nejrůznější výtvarné techniky, za-
hrát hry a mnoho dalšího. 

STŘEDA 8. SRPNA

18:00  DH ŠOHAJÉ
 Panský dvůr
Místní oblíbený dechový orchestr s pest-
rým repertoárem skladeb vystoupí v rámci 
tradičních středečních večerů na Panském 
dvoře.

PÁTEK 10. SRPNA

18:00  FOLKOVÉ VESELÍ
 Zámecký park
Přehlídka folkových kapel pod patronací 
místního oblíbeného seskupení Huméneč-
ko z nedaleké Blatnice pod sv. Antonínkem. 
V rámci večera se na pódiu představí úspěš-
né a zajímavé kapely z nejrůznějších folkových 
soutěží: Malá pohoda (folk), Pavel Čadek (ce-
llo-folk), Nona (folk) a Sevap Company (reg-
gae, world music). Přijďte strávit příjemný ve-
čer s výběrem kvalitního folku.

SOBOTA 11. SRPNA

14:00  MILOKOŠŤSKÝ DEN
 Hřiště Milokošť

Druhou srpnovou sobotu se uskuteční Milo-
košťský den. Děti ocení ukázku techniky IZS, 
skákací atrakce či zábavné úkoly, od 18 hodin 
pak přijde na řadu taneční zábava se skupinou 
LB Rock, na kterou následně naváže DJ Tomy. 
Chybět nebude ani ohňostroj.

STŘEDA 15. SRPNA

18:00  LONGITAL
 Panský dvůr
Stálice slovenské hudební scény nasátá roc-
kem, folkem a osobitou poezií. Aktuální al-
bum Divoko bylo nominováno na cenu Radio 
Head Awards v kategorii Album roku a česká 
kritika ho zařadila mezi nejzajímavější slo-
venská alba.

PÁTEK 17. SRPNA

16:00  ALEŠ ZAPLETAL A ŠÁRKA  
 KOUDELOVÁ: EARTHWORKS
 Městská galerie na Panském dvoře
Městská galerie Panský dvůr zve na výstavu 
Aleše Zapletala a Šárky Koudelové s názvem 
Earthworks. Dva malíři na prahu třicítky se 
zabývají ve svých obrazech krajinou, geologií, 
permakulturou a environmentálním téma-
tům obecně. Kurátory výstavy jsou Barbora 
Lungová a Vojtěch Petratur. 
 
21:00:  LETNÍ KINO: PLANETA ČESKO
 Zámecký park u hájenky
První celovečerní film o české přírodě nato-
čený s využitím nejmodernějších technologií. 
Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – 
stačí se jen dobře dívat!

STŘEDA 22. SRPNA

18:00 POSEZENÍ S RADOŠOVEM
Panský dvůr
Společné vystoupení místních folklorních 
souborů SLPT a OLD STARS Radošov za do-
provodu CM Radošov.

PÁTEK 24. SRPNA

20:00 VANUA2
Zámecký park u hájenky
Jedinečné spojení hudebníků z kapel Yan-
nick Tevi band, Blue Effect a kytaristy Hon-
zy „Ponorky“ Ponocného, které vás strhne 
svou energií. Kombinace rocku a popu šmrnc-
nutého world music s hlasem, ze kterého jde 
mráz po zádech. Nejvýraznější tváří kapely 
je její frontman a zpěvák Yannick Tevi, kte-
rý pochází z ostrova Vanuatu. V Česku žije od 
roku 2013 a mohli jste ho vidět na pódiu třeba 
se Švihadlem, Lenou Yellow nebo Hitfakers. 

V jejich hudbě se prolínají žánry pop, soul, re-
ggae a world music.

SOBOTA 25. SRPNA

20:00  SRPNOVÁ NOC S ARTEMIS
 Komár
V sobotu 25. srpna se můžete těšit na tradiční 
srpnovou noc s kapelou Artemis, kdy opět za-
zní oblíbené rockové písně.

NEDĚLE 26. SRPNA

14:00  HURÁ NA KOUPALIŠTĚ
 Areál městského koupaliště
Na závěr letní sezony se můžete opět těšit na 
nejrůznější aktivity a nafukovací atrakce pro 
děti, vedle kterých se navíc uskuteční turnaj 
v plážovém volejbalu pro veřejnost.

STŘEDA 29. SRPNA

18:00  HELEMESE
 Panský dvůr
Kyjovská kapela pumpující do lidí svůj šraml-
-šanson-bigbít, tedy energetickou a pestrou 
hudbu založenou na bílých a černých kláve-
sách akordeonu.

18:00  MALTA – KLENOT ZROZENÝ  
 Z BOHATÉ HISTORIE
 Kino Morava
Poslední srpnový den se v předsálí kina Mora-
va uskuteční přednáška o Maltě.
O svém putování bude přednášet PhDr. Dag-
mar Pešková. Součástí přednášky bude též 
ochutnávka místní speciality – pastizzi.

PÁTEK 31. SRPNA

21:00  LETNÍ KINO: ŽALMAN  
 ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
 Zámecký park u hájenky
Inscenovaný dokument přináší uhrančivý 
příběh muže, který ve stovkách svých písni-
ček dokázal vybudovat svět, v němž je spous-
tě lidí dobře. 

SOBOTA 1. ZÁŘÍ 

18:00  BURČÁKOVÉ POSEZENÍ U CIMBÁLU
 Zarazické sklepy (ul. Drahy)
Turistické informační centrum Veselska vás 
společně se zarazickými vinaři srdečně zve 
na opětovnou návštěvu zarazických sklepů. 
Těšit se můžete na posezení u cimbálu, které 
se tentokrát ponese v duchu ochutnávky a pití 
burčáku.  Samozřejmostí jsou také prohlídky 
sklepa a degustace místních vín za doprovodu 
místní cimbálové muziky.
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Čtvrtek 18:00 Úžasňákovi 2
Pátek 20:30 I dva jsou rodina | Letní kino
Sobota 17:30 Úžasňákovi 2
 20:00 Mission Impossible 
  - Fallout
Neděle 17:30 Hotel Transylvánie 3
 20:00 Sweet Country
Pondělí  18:00 Úsměvy smutných mužů
Čtvrtek 18:00 Equalizer 2
Pátek 20:00 Temné síly
Sobota 17:30 Jurský svět: Zánik říše
 20:00 Whitney
Neděle 17:30 Úžasňákovi 2
 20:00 Tísňové volání
Pondělí  18:00 Temné síly
Čtvrtek 18:00 Meg: Monstrum z hlubin
Pátek 20:30 Planeta Česko | Letní kino
Sobota 17:30 Úžasňákovi 2
 20:00 Mission Impossible 
  - Fallout
Neděle 17:30 Hotel Transylvánie 3
 20:00 Eric Clapton: Life in 
  12 Bars
Pondělí  18:00 Equalizer 2
Čtvrtek 18:00 Mamma Mia! Here We 
  Go Again
Pátek 20:00 Slender Man
Sobota 17:30 Kryštůfek Robin
 20:00 Dokud nás svatba 
  nerozdělí
Neděle 17:30 Kryštůfek Robin
 20:00 Vlasy
Pondělí  18:00 Slender Man
Čtvrtek 18:00 Meg: Monstrum z hlubin
Pátek 20:30 Žalman, aneb naslouchám 
  tichu Země | Letní kino

2
3
4

5

6
9
10
11

12

13
16
17
18

19

20
23

24
25

26

27
30
31

SRPENPROGRAM

Změna programu vyhrazena. Podrobné informace a online rezervace 
a prodej vstupenek na www.kinomorava.cz, www.kultura-veseli.cz, 
www.facebook.com/kinomorava. Letní kino promítáme u restaurace V Parku, 
za nepřízně počasí v kině Morava.

Veškeré pozvánky s podrobnými informacemi naleznete na webu města www.veseli-nad-moravou.cz v kalendáři akcí.
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ST 1. 8.
18:00

PÁ 3. 8.
21:00

SO 4. 8.
20:00

NE 5. 8.
od14:00

ST 8. 8.
18:00

PÁ 10. 8.
18:00

ST 15. 8.
18:00

PÁ 17. 8.
16:00

PÁ 17. 8.
21:00

SO 18. 8.
od 10:00

ST 22. 8.
18:00

PÁ 24. 8.
20:00

SO + NE  
25.–26.8.

SO 25. 8.
20:00

NE 26. 8.
14:00

ST 29. 8.
18:00

ACUTE DOSE A SAFETY FIRST   Panský dvůr - nádvoří
Dvojkoncert při příležitosti blížícího se festivalu Beseda u bigbítu v Tasově. 

I DVA JSOU RODINA (2017)   Zámecký park u kavárny 
Režie: Hugo Gélin / Být svobodným otcem není vůbec lehké...                                                                 
Omar Sy (Nedotknutelní) je ale táta k popukání.

VZPOMÍNKOVÝ VEČER   Areál Komár u městského koupaliště
Tradiční rockový večer s největšími hity v podání kapel Ferrum a Generace.

HRÁTKY V MILOKOŠTI   Travnatá plocha u tenisových kurtů 
Zábavné odpoledne plné her a soutěží s loutkovým představením. 

DH ŠOHAJÉ   Panský dvůr - nádvoří
Místní oblíbený dechový orchestr s pestrým repertoárem skladeb.

FOLKOVÉ VESELÍ   Zámecký park 
Přehlídka folkových kapel, v rámci které se představí Malá pohoda,                                                            
Pavel Čapek, Nona a Sevap Company.

LONGITAL   Panský dvůr - nádvoří
Stálice slovenské hudební scény nasátá rockem, folkem a osobitou poezií.

VERNISÁŽ ALEŠE ZAPLETALA A ŠÁRKY KOUDELOVÉ  
Panský dvůr - městská galerie / Současná malba mladých výtvarníků.

PLANETA ČESKO (2017)   Zámecký park u kavárny
Režie: Marian Polák / První celovečerní film o české přírodě natočený                                                           
s využitím nejmodernějších technologií. 

FRESH SKATE JAM  Skatepark u Baťova kanálu
Skateboardové závody s ukázkou nejrůznějších adrenalinových sportů.

CM, SLPT A OLD STARS RADOŠOV   Panský dvůr - nádvoří 
Vystoupení místních folklorních souborů za doprovodu CM Radošov.

VANUA2  Zámecký park u kavárny
Kombinace rocku a popu šmrncnutého world music s hlasem,                                                                       
ze kterého jde mráz po zádech.

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ S JARMAKEM   Bartol. náměstí
Tradiční pouť s bohatým kulturním programem a prodejními trhy.

SRPNOVÁ NOC  Areál Komár u městského koupaliště
Tradiční rocková zábava s kapelou Artemis.

HURÁ NA PRÁZDNINY   Městské koupaliště
Nejrůznější aktivity a atrakce pro děti.

HELEMESE   Panský dvůr - nádvoří 
Kyjovská kapela pumpující do lidí svůj šraml-šanson-bigbít.

1. 8.
BESEDA WARM_UP:  
ACUTE DOSE A SAFETY FIRST 
Panský dvůr

18:00

3. 8. 
PŘEDEHRA 12. VESELSKÉHO HRNÉČKU
Ranch Mississippi River 18:00

3. 8.
I DVA JSOU RODINA
Zámecký park u hájenky 21:00

4. 8. 
12. VESELSKÝ HRNÉČEK
Ranch Mississippi River 14:00

4. 8.
VZPOMÍNKOVÝ VEČER
Komár 20:00

5. 8.
HRÁTKY V MILOKOŠTI
Hřiště Milokošť 14:00

8. 8.
DH ŠOHAJÉ
Panský dvůr 18:00

10. 8.
FOLKOVÉ VESELÍ
Zámecký park 18:00

11. 8.
MILOKOŠŤSKÝ DEN
Hřiště Milokošť 14:00

11. 8.
COUNTRY VEČER (MIXBAND)
Ranch Mississippi River 20:00

15. 8.
LONGITAL
Panský dvůr 18:00

17. 8. 
COUNTRY VEČER (FLOCK)
Ranch Mississippi River 20:00

17. 8. 
PLANETA ČESKO
Zámecký park u hájenky 21:00

22. 8.
POSEZENÍ S RADOŠOVEM
Panský dvůr 18:00

24. 8.
VANUA2
Zámecký park u kavárny 20:00

25. 8.
COUNTRY VEČER (VJETR Z HOR)
Ranch Mississippi River 20:00

25. 8.
SRPNOVÁ NOC S ARTEMIS
Komár 20:00

26. 8.
HURÁ NA KOUPALIŠTĚ
Koupaliště 14:00

29. 8.
HELEMESE
Panský dvůr 18:00

31. 8.
UKONČENÍ PRÁZDNIN S KAPELOU LORD
Ranch Mississippi River 20:00

31. 8.
ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM  
TICHU ZEMĚ
Zámecký park u hájenky

21:00

1. 9.
BURČÁKOVÉ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Zarazické sklepy 18:00

Kulturníservis


