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ÚVODEM 

Vážení spoluobčané a příznivci hasičů. Když jsem byl požádán o zpracování almanachu 

posledních 30 let činnosti Sboru dobrovolných hasičů Veselá, tak jsem se chvíli roz-

mýšlel, zda tento požadavek přijmout a nebude-li to nad mé síly. 

Nakonec jsem to přijal a to z občanské povinnosti a úctě k hasičům. Uznávám jejich 

záslužné činnosti, které provádí. 

U mě hasiči vždy představovali a představují skupinu lidí, kteří dobrovolně a nad rámec 

svých povinností chrání majetky spoluobčanů před požáry a živelnými pohromami. 

Pomáhají v nouzi a také při ochraně životů, aniž by čekali na odměnu. Byli to hasiči, 

kteří byli u všeho, co se v naší obci událo. Sami vlastním přičiněním si postavili původ-

ní hasičskou zbrojnici, kterou přestavovali a rozšířili v průběhu let až do dnešní podoby. 

Pomáhali při výstavbě kulturního domu, obecního vodovodu, mateřské školy, sportov-

ního areálu, obchodu a na dalších akcích při zvelebování naší obce Veselá. 

Mimo svoji základní povinnost pomáhat svým bližním v nouzi při ochraně majetku, 

před požáry a živelnými pohromami, ochraně zdraví a prevenci se v obci starali o kul-

turní dění. 

Jako spolek jsou hlavními organizátory společenských akcí v obci. V minulosti to byly 

právě tyto akce, které sdružovaly občany, jako bylo kácení máje, společenské a hodové 

zábavy, hasičská cvičení a sportovní klání s posezením v krásném prostředí na hřišti TJ 

Veselá „Pod Smrečím“. Byli organizátoři téměř všech akcí a oslav na vesnici jako např. 

oslavy MDŽ, promítání filmů pro občany a děti, autobusové zájezdy s cílem poznávání 

krásy naší vlasti apod. Pravidelná brigádnická pomoc pro zkrášlení obce, pravidelný 

sběr kovového šrotu aj. 

Úspěchy našich družstev, především mládeže ve významných okresních i republikových 

soutěžích, uvedly náš vesnický sbor ve Veselé ve známost a do povědomí širokého 

okruhu obyvatel nejen v našem okrese. 

Moderní doba změnila život i na naší vesnici. Lidé se uzavřeli do svých domovů, spole-

čenské akce postrádají návštěvnost a také jich ubývá. 

Je teď na hasičích, aby ve svých osvědčených metodách nezapomínali na společenskou 

oblast při utužování vztahů všech obyvatel naší obce Veselá. 

Za to všechno mají nejen ode mne poděkování a úctu. 

 

Veselá 2013      Ing. Zdeněk Palát 
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Z historie a současnosti 

Almanach je vypracován od roku 1983, kdy naši hasiči oslavovali 50. výročí od 

vzniku hasičského sboru ve Veselé. Při této příležitosti v roce 1983 byla vydána 

brožura k 50. výročí dobrovolné požární ochrany ve Veselé. 

Historii hasičského sboru ve Veselé podrobně zpracoval pan Evžen Bardoň, 

tajemník MNV ve Veselé a kronikář obce Veselé. Brožura je doplněna dobo-

vými fotografiemi. 

Zde uvádím hlavičku této brožury. 

 

Obr. 1 Titulní stránka almanachu k 50. výročí založení SDH Veselá. 

Čtenáři a zájemci o historii hasičského sboru ve Veselé od roku 1933 do roku 

1983 mají možnost získat informace přečtením této velmi zdařilé publikace. Pan 

Bardoň velmi obsáhle popsal toto období nejenom z pohledu činnosti hasičů, ale 

jako kronikář obce velmi fundovaně skloubil tuto činnost s děním a historií obce 

Veselé. 

Mým úkolem je seznámení čtenářů s činností požární ochrany ve Veselé od 

roku 1983 po letošní rok 2013. V tomto roce 2013 uplyne 80 let od založení 

požární ochrany ve Veselé a to je důvod k oslavám. 
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Počátky vzniku požární ochrany ve Veselé 

Následující informace jsem čerpal z brožury od pana Evžena Bardoně. 

Do roku 1932 nebyla v naší obci Veselé požární ochrana organizována. Požárů 

bylo málo, pokud byly, byly hašeny sousedskou výpomocí spoluobčanů a vý-

pomoci sousedního hasičského sboru ze Zašové. Podle dokumentace hasiči ze 

Zašové likvidovali v naší obci požáry v letech 1893, 1902, 1912 a 1932. 

Zájem o založení hasičského sboru ve Veselé byl již před 1. světovou válkou, 

iniciátoři byli: p. Rudolf Onderka a Mojžíš Rudolf. Jejich snaha nebyla funkci-

onáři obce podpořena. Obec se po 1. světové válce věnovala opravě cest, stavbě 

mostu přes řeku Bečvu a stavbou obecné školy. Podle kronikáře p. Richarda 

Bechného prý nezbyl čas na založení spolku. Zájem však přetrvával. 

V neděli 22. ledna 1933 byli do hostince u Bardoně - tehdy p. Eduarda Kristka 

ve Veselé č. p. 74 svoláni občané, za účelem utvoření sboru dobrovolných hasi-

čů ve Veselé. Občany svolalo předsednictvo obce. Na tuto schůzi byl pozván 

župní náčelník hasičstva p. František Seige z Valašského Meziříčí a okrskový 

dozorce p. Oldřich Krčmář ze Zašové. 

Schůzi zahájil starosta obce p. Jan Zuzaňák ml. a poté předal slovo p. Františku 

Seigemu, který osvětlil občanům význam a poslání hasičského sboru. Uvedl 

příklady činnosti hasičů. Hasiči vždy ochraňovali majetky a životy svých spolu-

občanů. Uvedl, že členem hasičského sboru může být člověk mravně bezúhon-

ný, který dbá své hasičské cti a národní povinnosti. Rozpoutala se debata a vel-

ká část se ihned přihlásila do hasičského sboru za členy nebo přispívající. 

Předsedou návrhové komise byl zvolen p. Romuald Hříva č. p. 67, členové p. 

Vojtěch Vajgl a p. Michal Bechný. 

Proběhly volby a jednomyslně byli zvoleni: 

- starosta Jan Zuzaňák ml. č. p. 6, 

- náčelník Karel Skalka č. p. 10, 

- místonáčelník František Stodůlka č. p. 40, 

- místonáčelník František Černoch č. p. 66, 

- jednatel František Mičola č. p. 25, 

- pokladník Richard Bechný, 

- členové správního výboru: Karel Svět, Antonín Rudolf, Jan 

Skalka, Ludvík Skalka, Jan Bechný a Vojtěch Vajgl. 

Tím byl ustaven sbor s názvem „Dobrovolný hasičský sbor ve Veselé“. 
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Obr. 2 Dobová fotografie členů hasičského sboru před 2. světovou válkou. 

Sbor neměl žádné materiální vybavení. Samotní členové hasičského sboru zača-

li sami shánět materiál. 

Dřevo z vlastních lesů na žebříky, kovové části pak z fabrik. Velká část materiá-

lu a pomůcek byla zhotovena po domácku a z vlastních zdrojů. Přilby obdrželi 

od hasičů ze Stříteže, sekerky a další drobné vybavení od hasičů ze Zašové. 

Stříkačku Berlovku věnovala obec Veselá, druhou Berlovku zapůjčil Josef Čer-

ný. František Mičola zajistil potřebné vybavení od hasičského sboru Vítkovic-

kých železáren. To byly těžké počátky hasičského sboru. Nadšení a dary po-

mohly vybavit hasičský sbor tak, aby byl aspoň částečně akceschopným. Po-

stupně se začalo s pravidelným výcvikem. 

Skláníme hlavu s úctou na naše předky, kteří dali kus svého života pro vznik a 

rozvoj hasičství ve Veselé. Zakladatelé sboru mezi námi nežijí, ale mají zdatné 

pokračovatele ve svých vnucích a pravnucích, kteří hasičství ve Veselé povýšili 

na vysokou úroveň. 
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Obr. 3 Původní stav hasičské zbrojnice, která měla dvě části. Západní pohled 

od hlavní komunikace. Ze severní strany garáž pro požární techniku. Z jižní 

strany byla společenská místnost, která sloužila trvale jako kancelář Obecního 

úřadu. Po dokončení kulturního domu byla kancelář přestěhována do něj.  
 

 
Obr. 4 Hasičská zbrojnice v roce 2013- Stávající stav Hasičské zbrojnice po 

provedené rekonstrukci v roce 1970 a postupných stavebních úpravách. Dispo-

zice budovy byla proti původní části pootočená. Pohled na budovu je jižní.  
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Vážené sestry a bratři hasiči, vážení přátelé, 

Člověk se 80 let běžně dožívá a s vědomím vzpomínek hodnotí, co za tu dobu se 

podařilo dosáhnout a taktéž hasičský sbor hodnotí, jakých úspěchu ve své čin-

nosti od založení dosáhl. 

Sbor dobrovolných hasičů ve Veselé se řadí k těm zakladatelům, kteří započali 

naplňovat své humánní poslání v duchu hasičského hesla „Bohu ku cti, bližnímu 

ku pomoci a vlasti ku prospěchu“ a v této činnosti velmi aktivně pokračují a 

stále se snaží dosáhnout úspěchů, jak v běžné hasičské činnosti, ale taktéž 

zejména ve výchově mladé generace. 

Mám radost z toho, že Sbor dobrovolných hasičů ve Veselé se řadí k těm sbo-

rům, které nesly prapor pokroku a nyní v tom pokračuje i dnešní vedení sboru, 

kde v plné míře naplňuje historické poslání hasičů, zabezpečuje hasičskou a 

kulturně společenskou a sportovní činnost, věnuje se výchově mladých hasičů 

s velkou odpovědností a jde příkladem ostatním. 

Považuji za svou povinnost jménem KSH Zlínského kraje a OSH Vsetín sboru 

Veselá, všem jeho stávajícím členům blahopřát k tak významnému výročí v jeho 

úspěšné činnosti, hluboce se poklonit památce jeho zakladatelům a vřele podě-

kovat nejen příznivcům a sponzorům sboru za jejich podporu v rozvoji jejich 

činnosti, ale taktéž obci Zašová. 

Všem členům, funkcionářům popřát do dalších let hodně úspěchů, pevné zdraví 

a vesničce Veselá, život bez požárů a ničivých událostí. 

Jako výraz ocenění činnosti sboru u příležitosti 80. výročí od založení rozhodl 

výkonný výbor KSH Zlínského kraje udělit v souladu se Statutem o udělování 

vyznamenání ve SH ČMS „Čestné uznání KSH ZL kraje“. 

 

 

 

Josef Krajča, starosta KSH Zlínského kraje a starosta OSH Vsetín 
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Vážení čtenáři, 

Tento výroční Almanach je připomínkou 80 let vzniku spolku, jehož posláním se 

stala starost o životy, zdraví a bezpečnost spoluobčanů. 80 let existence Sboru 

dobrovolných hasičů ve Veselé – to je několik lidských generací neúnavné a 

obětavé práce při naplňování ušlechtilé myšlenky vzájemné pomoci druhým, kde 

vlastní síly jednotlivce již nestačí. 

Zakladatelé sboru již dávno nežijí, ale mají ve svých vnucích a pravnucích po-

kračovatelé díla, které před 80 léty započali. Za tu dobu prošel hasičský sbor 

mnohými změnami, jak vybavení technikou, tak způsobem práce i změnami le-

gislativy. 

Jedno, však bylo pro dobrovolné hasiče vždy společné - nesmírná obětavost a 

statečnost, vědomí sounáležitosti a nutnosti pomoci bližním v nouzi, které přetr-

vá dodnes. 

Hasiči jsou lidé mezi námi, kteří jsou kdykoliv připraveni ochránit ty, které osud 

přivedl do nepředvídaného neštěstí. Možná se někteří z nás již ocitli ve složité 

životní situaci, ze které si nedokázali sami pomoci a pomohlo až duchapřítomné 

přičinění druhého člověka. 

Samozřejmé a bezprostřední. Tito lidé nečekají odměnu, dělají to nezištně. Za-

slouží si však naše velké poděkování. 

 

 

 

Ing. Anna Mikošková, starostka obce  
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Historie sboru v letech 1983 až 2013 

Činnost dobrovolných hasičů ve Veselé je velmi bohatá a obšírná. V tomto Al-

manachu nelze uvést veškerou činnost, ale chtěl bych přiblížit podstatné událos-

ti v jednotlivých letech 1983 až 2013. 

Rok 1983 

Rok 50. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů Veselá. Ve vyzdobeném 

sále KD ve Veselé se 22. 1. 1983 konalo slavnostní zasedání k tomuto výročí. 

Přítomni hosté: za OV ČSPO Čeněk Kraus, velitel krajské inspekce PO Dušan 

Blažek a další pozvaní hosté a zástupci sousedních požárních sborů Zašové, 

Velké Lhoty, Stříteže, Zubří a další. Schůze se zúčastnili také zástupci všech 

složek v obci. Pozornost byla upřena i k panu faráři Alfrédu Pchálkovi. Byl 

položen věnec k památníku padlých. Slavnostní schůzi řídil Stanislav Černý. 

 
Obr. 5 Předseda MVNF ve Veselé pan Josef Grygar předává předsedovi sboru 

Stanislavu Malíkovi upomínkový pohár. 

Byla vyhodnocena činnost sboru za uplynulých 50 let. Okresní výbor PO udělil 

naší organizaci PO čestné uznání za obětavou a příkladnou práci a z rukou zá-

stupců obce byla předána organizaci PO medaile za výstavbu vlasti. Při příleži-
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tosti tohoto výročí byly členům PO ve Veselé předány pamětní medaile: za zá-

sluhy p. Stanislavu Černému, dále medaile za příkladnou práci a medaile věr-

nostní 50 let, 40 let, 30 let ad. Všichni vyznamenaní jsou zaevidováni v kronice 

SDH Veselá. Po ukončení slavnostní schůze proběhla taneční zábava. 

Složení výboru pro rok 1983-1984:  

- předseda Stanislav Malík,  

- místopředseda Eduard Martinek,  

- velitel Stanislav Černý,  

- jednatel František Macík,  

- pokladník Ing. Václav Kubrický.  

- členové výrobu: Alois Malík, Ludvík Bechný, Antonín Rudolf, Antonín 

Korábečný, Josef Bechný, Stanislav Riedl, Josef Rudolf. 

 

Obr. 6 Položení věnce k pomníku padlých při 50. výročí založení sboru. 

V tomto roce proběhlo 9 výborových schůzí, 3 schůze členské a 1 schůze vý-

roční. Jako každý rok se veselská družstva účastnila okrskových soutěží. Druž-

stvo spojařů pro účely vnitřní obrany získalo v soutěži 1. místo a obdrželo di-

plom. 

Hasiči se zúčastnili brigád na dostavbě prodejny potravin a provedli prohlídky 

budov v rámci bezpečnosti v PO. 
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Rok 1984 

V tomto roce proběhlo 9 schůzí, 3 členské schůze a 1 výroční. Bylo přijato 9 

nových členů převážně mladých: Pavel Střílka, Jaroslav Halašta, Libor Malík, 

Roman Adámek, Stanislav Rudolf ml., Ludvík Novák, Radek Bechný, René 

Pšenica, Bronislava Rudolfová. V průběhu roku pak byl přijat Radomír Vaculín 

a Václav Rudolf ml. 

Účast hasičského sboru na okrskové soutěži ve Stříteži nad Bečvou znamenala 

3. místo, dále pak účast v Zubří při příležitosti 90. výročí založení sboru PO. 

Okresní výbor PO předal naší organizaci Čestné uznání při příležitosti 128 let 

trvání PO. Byla provedena požární prohlídka domů. 

Z kulturních akcí sbor pořádal dne 2. 3. „Požárnický ples“, 19. 8. „Přátelské 

posezení u guláše Pod Smrečím“, 10. 11. Hodovou zábavu. 

Rok 1985 

V tomto roce proběhlo 9 výborových schůzí, 2 členské a 1 výroční. Od 1. 1. 

1985 došlo ke sloučení obcí Veselé a Stříteže nad Bečvou k hlavní střediskové 

obci Zašová. Byly provedeny preventivní prohlídky domů, sběr kovového šrotu, 

úklid kolem parčíků, sečení trávy u kulturního domu. 9. 12. proběhla zabíjačka 

a prodej produktů členům a občanům u hasičské zbrojnice. 

Účast požárního sboru v okrskové soutěži ve Vidči – družstvo obsadilo 3. místo. 

Výroční schůze zvolila nový výbor pro období roku 1986 a 1987:  

- předseda Stanislav Černý,  

- místopředseda Josef Bechný č. p. 82,  

- referent pol. kulturní Ludvík Bechný,  

- referent prevence Alois Malík,  

- velitel Zdeněk Maliňák, 

- jednatel František Macík,  

- pokladník Ing. Václav Kubrický  

- referenti: Antonín Rudolf, Antonín Korábečný, Josef Bechný č. p. 94, 

Václav Rudolf,  

- kronikář Evžen Bardoň.  

- členové výboru: Stanislav Riedl, Stanislav Malík, Eduard Martínek,  

- revizoři: František Stodůlka, Leopold Trusina, Petr Bechný.  

Dne 16. 1. zemřel zakládající člen a čestný předseda PO Jan Skalka. 25. 11. dále 

zemřel člen PO Eduard Bechný. 
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Rok 1986 

V tomto roce se konalo 9 výborových schůzí, 3 členské a 1 výroční. Byla pro-

vedena prohlídka více než 150 rodinných domů, 3 rekreačních a 7 jiných objek-

tů. Uskutečnila se beseda o protipožární prevenci pro občany a mládež. 

V rámci údržby materiální základny byla Tatra 805 podrobena technické pro-

hlídce a znovu uvedena do činnosti. Proběhla kontrola stříkaček PS 8 a PS 12 

s konstatováním, že jsou v dobrém stavu.  

V měsíci březnu proběhly zkoušky na odznak „Vzorný požárník III. stupně“, 

všech 9 účastníků uspělo. V květnu se naše jednotka mužů zúčastnila okrskové-

ho kola družstev v Zašové – skončila na 4. místě. Prováděna inovace hasičské 

zbrojnice.  

Uskutečněny kulturní akce: oslavy MDŽ, domácí zabíjačka pro členy a veřej-

nost, v srpnu zábava „Srpnová noc“ a v listopadu Hodová zábava. 

Náš okrsek byl vyznamenán za nejlepší činnost v kraji a obdržel Rudý prapor. 

Čestné uznání naší organizace bylo uděleno velké části našich členům. Stav 

organizace byl 66 členů. 

Rok 1987 

V tomto roce proběhlo 9 výborových schůzí, 2 členské a 1 výroční. 

Výroční schůze mimo své jednání volila nový výbor pro další období. V celku 

zůstává původní s malou obměnou. Referent mládeže Jaroslav Halašta vystřídal 

Radomíra Vaculína. Činnost se zaměřila na prevenci, byly uspořádány besedy o 

protipožární ochraně pro mládež a dospělé v rámci akce „Březen – měsíc bez-

pečnosti“. 

Proběhlo i školení hasičů, kteří byli zařazeni do dvou školících skupin. 

Požární sbor vyjel 6. 3. do Stříteže nad Bečvou k hašení požáru hospodářské 

budovy pana Urbana – požár byl likvidován jinou jednotkou. Dne 1. května byl 

likvidován požár travnatého porostu u paní Volkové v „Sojově“ za spolupráce 

občanů a sourozenců Heryánových. 

Mužstvo PO naší obce se zúčastnilo soutěže v požárním sportu v Rožnově pod 

Radhoštěm – v Tylovicích.  Ze 17 startujících obsadilo 5. místo. 

Během roku proběhly tradiční společenské akce – oslavy MDŽ, zábava „Srpno-

vá noc“ na hřišti „Pod Smrečím“ a v listopadu pak Hodová zábava. 
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Rok 1988 

Organizace Svazu požární ochrany ČR ve Veselé patřila k nejpočetnějším spol-

kům v obci. Měla v tomto roce 66 členů, z toho 9 žen. Koncem roku 1987 poda-

li přihlášku další členové: Milan Bechný, Radek Černý, Stanislav Kubrický, Jar. 

Nerad, Vojtěch Vajgl. Po nich pak Oldřich Mechl a Jar. Horák, bývalý kronikář 

obce. V únoru Vojtěch Kubrický. Koncem roku 1988 ukončil členství Stanislav 

Riedel. V tomto roce proběhlo 9 výborových schůzí, 3 členské a 1 výroční. Čin-

nost spolku byla zaměřena na prevenci, školení a procvičování družstev, ošetřo-

vání požární techniky.  

Volba nového výboru se nekonala, bylo konstatováno, že dvouleté funkční ob-

dobí se prodlužuje na 5 let. Při příležitosti 55. výročí požární organizace byla 

udělena další vyznamenání některým členům. Jsou uvedeni jmenovitě v kronice 

SDH Veselá. 

 

Obr. 7 Předseda PO Stanislav Černý při projevu na výroční schůzi k 55. výročí 

založení sboru. 

Naše družstvo bylo přihlášeno do soutěže v požárním sportu ve Valašské Bys-

třici. Účast 21 soutěžních družstev, naši obsadili 8. místo. 

Společenské akce proběhly obdobně jako předešlá léta. Velkou společenskou 

akcí byla oslava MDŽ v kulturním domě. Patří zde i úspěšný vlastivědný zájezd 

na Slovensko.  
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Obr. 8 Oslavy MDŽ 5. 3. 1988 v KD Veselá. 

Rok 1989 

ZO požární ochrany ve Veselé se stal druhou po TJ Veselá, co do počtu členů. 

Měl 70 členů, z toho 9 žen. V tomto roce byli přijati další 3 členové: Richard 

Bechný, Zdeněk Macík a Roman Malík. Organizaci řídí 17členný výbor zvole-

ný 29. 11. 1987. Za Stanislava Riedla byl výbor doplněn Janem Jaroněm. 

V tomto roce se konalo 8 schůzí, 3 členské a 1 výroční. Veselská organizace 

obdržela od Zašové automobil – Avii, což částečně doplnilo potřebné vybavení. 

Na soutěž na Horní Bečvě byla vyslána dvě soutěžní družstva. Ta obsadila 6. a 

11. místo ze 17 soutěžících. 

Mezi kulturní akce patří oslavy MDŽ, srpnový hasičský výlet, Hodová zábava. 

Dále autobusový zájezd do Prostějova. Závěrem roku došlo k „Sametová revo-

luci“ a politické změny ovlivnily další vývoj hasičství. 

Jako každý rok se hasiči zapojili do brigádnické činnosti jak pro potřeby sboru, 

tak pro rozvoj obce a zemědělství. 

V roce 1989 to bylo např.: 100 hodin na údržbě vlastního zařízení, 90 hodin na 

výzbroji, 150 hodin pomoci obci při opravě vodního zdroje, 50 hodin pomoc 

zemědělství. Sběr kovového šrotu přes 1 000 kg a další akce. 
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Rok 1990 

První rok po revoluci, během kterého došlo k velkým změnám ve vrcholových 

funkcích ve státě i v požární ochraně. Z požárníků se znovu stávají hasiči. Pů-

vodní název „Svaz požární ochrany ČSSR, základní organizace Veselá“ se 

změnil na název „Sbor dobrovolných hasičů Veselá“ (SDH Veselá). 

Funkce předsedy organizace byla přejmenována na starostu. Sbor měl 70 členů, 

z toho 9 žen. Koncem roku přistoupil Stanislav Mičola, pak počet členů 71. 

Proběhlo 9 schůzí výboru, 3 členské a 1 výroční. Byly projednány nové pod-

mínky činnosti po revoluci, rozpracován plán práce na příští období. 

Činnost SDH byla obdobná jako v předešlých rocích. Požární prevence a škole-

ní nesměla chybět. Místo MDŽ bylo v březnu posezení s manželkami sboru, 

byly pozvány i vdovy po zemřelých členech. Náš sbor vyslal dvě družstva na 

soutěž do Vigantic. Ta obsadila 2. a 5. místo. Další účast 1 družstva v Karolínce 

a v soutěži „O Štít Radhoště“. V brigádnické činnosti na všech akcích odpraco-

váno 821 hodin. Sběr kovového šrotu 1 900 kg. 

Rok 1991 

Stav SDH 71 členů, z toho 9 žen. Vystoupil Stanislav Rudolf, Luděk Novák. 

Stav celkem 69 členů. Výbor snížen na 16 členů. Odstoupil Miroslav Štajner. 

Konáno 9 schůzí výboru, 3 členské a 1 výroční. Činnost obvyklá – prevence, 

školení mládeže, realizace nových pokynů okresního výboru PO. Údržba tech-

niky, brigádnická činnost, nácvik družstev před soutěží. 

Účast družstev na soutěžích v Rožnově pod Radhoštěm, Dolní Bečvě, Novém 

Hrozenkově. Seznam účastníků soutěže a výsledky jsou uvedeny podrobně 

v kronice SDH Veselá. 

Kulturní akce: březen – beseda hasičů se ženami v KD, srpen posezení s hudbou 

na hřišti TJ, srpen – autobusový zájezd do Vídně, listopad – Hodová zábava. 

Pravidelné návštěvy zástupců SDH u jubilantů. 

Rok 1992 

Rok zahájen s 69 členy. Přistoupil Pavel Novák, 28. 8. Zemřel člen SDH Jan 

Poruba – všestranný a obětavý občan, hudebník. Sbor řídí 16členný výbor. Do-

hodnuto, že funkci jednatele po Fr. Macíkovi do voleb v roce 1993 převezme 

Ludvík Bechný. Činnost obvyklá – školení členů, preventivní prohlídky domů, 
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realizace nových pokynů v oblasti PO. Práce na úpravě prostranství u hasičské 

zbrojnice, údržba techniky. 

Výjezd našeho družstva 7. 3. k hašení požáru paletárny JZD v Zašové. V září 

likvidovali naši a zašovští hasiči požár travnatého porostu u zastávky ČSD ve 

Stříteži nad Bečvou. Další účast na zásahu a hašení požáru kůlny Motoklub 

Zašová, dále hašení přístavby hospodářské budovy občana Růžičky v Zašové. 

Okrskového kola v požárním sportu na Dolní Bečvě se účastnila 2 naše druž-

stva, v srpnu jsme pak měli zastoupení na soutěži „O štít Radhoště“. 

Během roku byl proveden generální úklid zbrojnice a okolí, oprava fasády a 

nový nástřik hasičské zbrojnice bratrem Josefem Palátem. Mimo pravidelné 

společenské akce byl uskutečněn autobusový zájezd do Polska – Krakova. 

V tomto roce ukončil kronikářskou činnost p. Evžen Bardoň. Jeho zápisy ve 

mně vzbudily obdiv. Byl velmi pečlivý, podrobně zachytil atmosféru doby a 

událostí. Patří mu obdiv a poděkování ode mne i všech hasičů za jeho nezištnou 

občanskou obětavost a povznesení hasičské činnosti. 

Rok 1993 

V tomto roce převzal po panu Evženovi Bardoňovi funkci kronikáře SDH Vese-

lá Antonín Rudolf, syn zakládajícího člena SDH Veselá z roku 1933 Antonína 

Rudolfa. Výbor 16 členný se schází 1x měsíčně. Proběhly 3 členské schůze. 

Ženy se schůzí nezúčastňují. 

Dne 27. 3. proběhla slavnostní schůze k 60. výročí vzniku SDH Veselá. Na této 

slavnostní schůzi byla předána řada odměn a čestných uznání za vykonanou 

činnost ve sboru. 

- Čestné uznání od SDH Veselá – 9 vyznamenání; 

- Čestné uznání Okresního sdružení hasičů – 6 medailí; 

- Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: Černý Stani-

slav, Eduard Martínek; 

- Medaile za příkladnou práci – 6 medailí; 

- Medaile za mimořádné zásluhy – Evženu Bardoňovi; 

- Odznak za věrnost: 20 let – 10 odznaků, 30 let -  3 odznaky, 40 let – 3 

odznaky. 

Během roku proběhla tradiční činnost jako v předešlých letech. V tomto roce se 

naše družstvo zúčastnilo 5 soutěží v požárním sportu: 22. 5. Hutisko-Solanec, 

19. 6. Karolínka (Veselá 3. místo), 11. 7. Opatovice, 14. 8. Štít Radhoště. 
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Po mnoha letech se rozhodli hasiči z Veselé uspořádat soutěž i v naší obci – 

v domácím prostředí. Proběhl tak první ročník soutěže „O pohár Veselé“. 

Účast 5 družstev mužů, 3 družstva žen, 2 družstva muži nad 35 let. Akce se 

velmi zdařila, proběhla na pozemku p. Jana Zuzaňáka „Pod kaštany“ u areálu TJ 

Veselá. Pořadatelům a sponzorům patří dík. Byl to záslužný krok, který zahájil 

tradici soutěží v našem domácím prostředí v dalších letech. 

Rok 1994 

V tomto roce byli přijati další členové: Nerád Radovan, Santovják Petr. Do 

SDH Zubří převedeni: Adámek Roman a Novák Luděk. 5. 10. nás opustil Petr 

Bechný – dlouholetý funkcionář sboru. Výbor má 14 členů, 3 členové revizní 

komise. 

Výbor řešil problém pasivity některých členů, kteří se neúčastnili na akcích a 

schůzích. I přes osobní jednání se moc nezměnilo. Pravidelná schůzová činnost 

probíhala jako v předešlých letech. Průměrný věk členů 43,8 let. 

V tomto roce se naše družstva zúčastnila 7 soutěží, z toho bylo 5 pohárových. 

Okrskové kolo proběhlo na Horní Bečvě 28. 5., zde jsme obsadili 3. místo. 

V dubnu posezení se ženami s hudbou, v listopadu tradiční Hodová zábava. 

Účast delegace na oslavy 100 let SDH v Zubří. 

Rok 1995 

Na Výroční valné hromadě 8. 1. byl zvolen nový výbor SDH Veselá: 

- Starosta – Černý Stanislav,  

- náměstek starosty – Bechný Josef, 

- jednatel – Stodůlka František, 

- velitel – Maliňák Zdeněk, 

- zástupce velitele – Rudolf Josef, 

- pokladník – Ing. Kubrický Václav, 

- členové výboru - Bechný Josef st., Bechný Ludvík, Korábečný Antonín, 

Malík Roman, Jaroň Jan, Rudolf Václav ml., Halašta Jaromír, 

- kronikářem - Rudolf Antonín. 

Členská základna: 66 členů, z toho 8 žen. Sbor opustili 2 členové: Bechný Ri-

chard a Gábová Helena. 

Výjezd našeho sboru k požáru stodoly p. Matuly z Veselé 12. 8. byl zajímavý 

tím, že právě probíhala soutěž „O pohár Veselé“. K hašení se připojilo několik 
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sborů, které byly na soutěži. Přímá škoda na majetku 55 000,- Kč, zachráněna 

hodnota budovy ve výši min. 500 tisíc korun. 

Účast našeho družstva na 6 soutěžích, z toho 5 pohárových. Obvodová soutěž 

ve Stříteži nad Bečvou. Při této soutěži došlo k rozdílnému pojetí pravidel ze 

strany rozhodčích, což řešila odborná rada ve Vsetíně. 

Účast na pohárové soutěži na Horní Bečvě, „O Štít Radhoště“ a 12. 8. byl uspo-

řádán 3. ročník soutěže „O pohár Veselé“. Účast sboru na 50. výročí oslav 

osvobození obce. 

Rok 1996 

Členská základna 66 členů, z toho 8 žen. 14. 1. zemřel bratr Miroslav Fogl. 

Schůzová činnost obdobná jako minulá léta. Činnost zaměřena na prevenci – 

kontrola objektů: Jova-Therm, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice, 

obchod s potravinami, šatny TJ, sklářská dílna Jana Bechného, fara, kostel, ob-

jekt lyžařského vleku. Dále byla prováděna údržba techniky.  

Květen – účast na soutěži v Horní Bečvě. Naše mladší družstvo postupuje z 2. 

místa do okresního kola. Odborná rada Vsetín zavedla nultý ročník „Memoriál 

Josefa Zbranka“. 

10. 8. Proběhla domácí soutěž „O pohár Veselé“. Účast 9 družstev mužů, 2 

družstva žen. Zvítězilo družstvo z Lidečka, domácí Veselá na 5. místě. 

Z kulturních akcí byl významný především autobusový zájezd na Hasičskou 

pouť na Sv. Hostýně. V květnu tradiční posezení se ženami členů sboru, dále 

byl uskutečněn autobusový zájezd do Olomouce na hrad Sovinec a na Sv. Ko-

peček. V listopadu se uskutečnila tradiční Hodová zábava.  V obci proveden 

sběr kovového šrotu.  

Za rok odpracováno na všech akcích celkem 756 brigádnických hodin. Zástupci 

sboru provedli návštěvu členů při příležitosti jejích životních jubileích: Evžen 

Bardoň 84, Stanislav Mičola 70, Václav Rudolf 50, Ludvík Bechný70, Anna 

Bechná 55, Jan Jaroň 50, Pavel Střílka 50, Štefan Garaj 65, Josef Grygar 80, 

Josef Kovář 70 let. 

Rok 1997 

Členská základna v počtu 59 členů, z toho 6 žen. Ze sboru vystoupili: Nejedlý 

Antonín, Nerad Jaromír, Štajner Miroslav, Rudolf Václav ml., Kubrická Jindra, 
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Stodůlková Jana. Za rok proběhlo celkem 8 schůzí výboru, 3 členské, 1 valná 

hromada. 

V tomto roce dva výjezdy k zásahům. V červenci proběhla velká povodeň, která 

zasáhla téměř celou Moravu. Veselá byla několik dní prakticky odříznuta od 

okolního světa, nešel elektrický proud a zdejší obchod nebyl zásobován novým 

zbožím. Došlo k několika sesuvům půdy i vozovek a evakuaci některých domů. 

Na silnici se utrhl svah u Štajnerů. Veselský potok podemlel břeh pod rodinným 

domem Rýdlů. Zde se musel evakuovat i majetek, hrozilo zřícení celého domu 

do potoka. Rodina Kubrických také musela opustit svůj domov a byla nucena 

přenocovat mimo domov. Komunikace vedoucí do obce byly zaplavené více 

než metrem vody.  

Hasičská jednotka držela 4 dny nepřetržitou pohotovost v hasičské zbrojnici bez 

elektrické energie, během níž probíhalo čištění mostků a lávek a pokládání pytlů 

na horním konci obce.  

Za tuto obětavou činnost byla udělena našemu SDH Pamětní medaile a Pamětní 

list od Ústředí SH ČMS. 

Při příležitosti živelné pohromy byly našim obětavým členům předány příleži-

tostní medaile: Halašta Jaromír, Šuvada Vladislav, Macík Zdeněk, Bechný Mi-

lan, Bechný Radek, Rudolf Stanislav, Nerad Radovan, Malík Roman, Malík 

Libor, Vajgl Vojtěch, Santovják Petr, Kubrický Jiljí Černý Stanislav, Maliňák 

Zdeněk. 

V dubnu uskutečněn zájezd na „Hasičskou pouť“ na Sv. Hostýn. 

Rok 1998 

Sbor 

Počet členů sboru na začátku roku: 52 mužů a 6 žen. Na Valné hromadě 11. 1. 

bylo přijato 11 žáků a 3 žačky. Šuvada Roman, Záklasník Marek. Černoch Lud-

vík, Halaštová Veronika, Halašta Radek, Švajdová Eva, Bechný Martin, Miku-

lenka Zbyněk, Rapušák Ondřej, Malík Jan, Záklasníková Marie, Pernický Da-

vid, Kubrický Jan, Heryán Michal. 

Činnost sboru – prevence, školení, 2 relace v místním rozhlase. 2. 5. byl uspo-

řádán tradiční zájezd na „Hasičskou pouť“ na Sv. Hostýn a 14. 11. Proběhla 

Hodová zábava. 

Dne 28. 11. Slavnostní Valná hromada při příležitosti 65 let založení hasičského 

sboru. Znovu zde při této příležitosti byla udělena Čestná uznání SDH Veselá 
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12 členům. „Medaile za zásluhy“ obdrželi: Bechný Ludvík, Maliňák Zdeněk, 

Ing. Kubrický Václav, Rudolf Antonín, Odznak Sv. Floriána obdržel stávající 

starosta sboru Stanislav Černý. 

Mladí hasiči 

Přijetím mladých členů bylo v tomto roce založeno družstvo žáků. Počátky čin-

nosti dětí nebyly vůbec snadné. Bez předešlých zkušeností bylo naučit se zvlá-

dat spousty různorodých disciplín a problémů, které požární sport skýtá. Se 

začátky nám pomohly další sbory se zkušenostmi s činností hasičské mládeže. 

Přátelství navázaná v této době nám vydržela dlouhá léta. 

Požární sport 

30. 5. proběhla obvodová soutěž ve Viganticích, kde družstvo mužů obsadilo 3. 

místo. 15. 8. se konala domácí soutěž „O pohár Veselé“ za účasti 13 družstev. 

Rok 1999 

Sbor 

Stav organizace: 50 mužů, 6 žen, 22 žáků. Do sboru se přihlásili noví členové: 

Pavlík Jiří, Rudolf Václav ml., odhlásil se Korábečný Petr. Tři bratři opustili 

naše řady – zemřeli: 7. 2. Grygar Josef, 10. 5. Bechný Ludvík, 16. 5. Bardoň 

Evžen – kronikář SDH. 

Mladí hasiči 

Tento rok byl počátkem nástupu nejmladších hasičů. Zásluhou na jejich přípra-

vě mají: Šuvada Vladislav, Halašta Jaromír a Pavlík Jiří. Starší žáci nastoupili 

poprvé v několika soutěžích Okresní ligy a v celostátní hře „Plamen“. Vedoucí 

pro ně uspořádali exkurzi do podniku DEZA s ukázkami činnosti profesionál-

ních hasičů. Velký aplaus jim připravili diváci a účastníci soutěže „O pohár 

Veselé“ 14. 8.  Zde poprvé vystoupili v soutěži ve složení: Bechný Martin, Čer-

noch Ludvík, Mikulenka Stanislav, Mikulenka Zbyněk, Rapušák Ondřej, Šuva-

da Roman, Halaštová Veronika, Kubrická Anna a Švajdová Eva. 

Od tohoto roku započala úspěšná éra mladých hasičů ve Veselé. 

Požární sport 

22. 5. Okrskové kolo v Zašové – naše družstvo obsadilo 4. místo. 15. srpna byla 

uspořádána tradiční soutěž „O pohár Veselé“ za účasti 10 družstev mužů a 5 

družstev žen. Vítězná družstva byla dotována finanční odměnou, kterou věnova-

li OÚ Zašová, firma Jova-Therm, MIVES a Mézl & Janíček. 
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Rok 2000 

Rok bouřlivých oslav konce tisíciletí. 

Sbor 

Členská základna 50 mužů, 6 žen, 25 žáků. Přihlášení noví členové: Garaj Jiří, 

Matula Radim, 5 nových mladých hasičů: Halaštová Markéta, Korábečný Lu-

káš, Kratinová Karolína, Skýpalová Adéla, Skýpalová Nela. Sbor opustili dva 

členové – zemřeli: Kovář Josef, Malík Stanislav – dlouhodobý starosta sboru. 

16. ledna proběhla Výroční valná hromada, na které byl zvolen nový výbor pro 

další období 5 let: 

- starosta – Černý Stanislav, 

- náměstek starosty – Bechný Josef č. p. 81, 

- referent CO Bechný Josef č. p. 84,  

- velitel sboru Maliňák Zdeněk,  

- velitel družstva – Rudolf Václav ml.,  

- strojník – Halašta Jaromír,  

- pokladník – Ing. Václav Kubrický,  

- jednatel Stodůlka František,  

- kronikář – Rudolf Antonín,  

- referent  MTZ – Korábečný Antonín,  

- referent prevence – Malík Roman,  

- vedoucí mladých hasičů – Šuvada Vladislav a Pavlík Jiří.  

- členové výboru: Rudolf Josef, Korábečný Karel, Bechný Radek. 

- členové revizní komise: Malík Bronislav, Bechný Milan, Kubrický Jiljí. 

Staro-nový výbor se ujal své práce. Zaměřili se na zaběhlou činnost údržby 

techniky, úprava prostranství u zbrojnice, školení občanů a mládeže. 

Byla věnována pozornost přípravy mládeže hasičům. Zde patří vyzvednout ne-

zištnou aktivní činnost vedoucího mládeže, bratra Vladislava Šuvady. 

Mladí hasiči 

Postupem času za vynaložení velké píle se mladým hasičům dařilo propracová-

vat nahoru v žebříčcích na soutěžích. V okresní lize tak mladší žáci dosáhli na 

5. místo ze 14 účastníků. V celostátní hře „Plamen“ pak v okrese družstva obsa-

dilo 6. a 7. místo.  

Od Okresního sdružení soutěžící obdrželi pochvalu a uznání. V rámci možností 

i naše organizace v zimě zpestřila výcvik mladých hasičů návštěvou kluziště ve 

Valašském Meziříčí. 
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Požární sport 

Obvodové kolo se v tomto roce konalo 7. 5. ve Viganticích. Družstvo mužů zde 

obsadilo 3. místo. 12. 8. proběhl 8. ročník soutěže „O pohár Veselé“. 

Kulturní činnost 

29. 4. se uskutečnil zájezd na Sv. Hostýn a v listopadu Hodová zábava. 

Rok 2001 

Sbor  

Členská základna: 51 mužů, 6 žen, 31 mladých hasičů. V červenci zemřel dlou-

holetý člen Leopold Trusina. Během roku proběhla pravidelná schůzová činnost 

výboru a členské schůze. Činnost sboru zaměřena na pravidelné procvičování 

družstev k akceschopnosti a k přípravě na soutěže. 

V tomto roce nebyla naše jednotka vyzvána k žádnému výjezdu, byl to rok bez 

požáru.  

Návštěvy při příležitosti životního jubilea: Mičola Stanislav 75 let, Garaj Štefan 

70 let, Bechná Anna 60 let, Kubrický Svatopluk 50 let, Rudolf Josef 50 let. 

Mladí hasiči 

Ze strany vedoucích byl kladen důraz na všestrannou přípravu mladých hasičů, 

jako např. bruslení na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí, plavání – krytý 

bazén v Rožnově p. R., třídenní tábor na chatce u lyžařského vleku s návštěvou 

myslivecké chaty, spojenou s besedou o ochraně přírody s myslivci – Palátem a 

Halaštou. 

Naši mladí hasiči se zúčastnili všech závodů Okresní ligy. Činnost mladých 

hasičů byla hodnocena jako velmi dobrá zásluhou Vladislava Šuvady a Jiřího 

Pavlíka. Starosta obce Zašové pan Ing. Václav Zvoníček hodnotil tuto činnost 

za velmi úspěšnou a popřál hodně zdaru do dalšího období. 

Požární sport 

12. 5. se konala obvodová soutěž ve Valašské Bystřici, kde družstvo mužů zís-

kalo 3. místo a díky tomu se pak v červnu účastnilo okresního kola v Kelči. 12. 

8. účast na soutěži „O Štít Radhoště“ na Dolní Bečvě se 4. místem. 18. 8. domá-

cí soutěž „O pohár Veselé“ – 3 místo. Domácí soutěž byla bohužel poznamená-

na malou účastí družstev. 

Kulturní činnost 

Z kulturních akcí byl uskutečněn zájezd na Sv. Hostýn a Hodová zábava. 
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Rok 2002 

Sbor 

Činnost sboru řídil nadále 16členný výbor a 3členná revizní komise. Byli přijati 

noví členové: Rudolf Martin, Vaculínová Radka. Dne 10. 2. zemřel Jan Jaroň, 

bývalý člen výboru. 

Jako v předešlých letech, byly prováděny kontroly objektů v oblasti prevence. 

Probíhala také tradiční činnost sboru, nácvik, ošetřování techniky a úklid okolí 

zbrojnice. 

Životní jubilea: Martínek Eduard 80 let, Bechný Josef č. p. 94 70 let, Ing. Kub-

rický Václav 65 let, Rudolf Antonín 65 let, Macík František 60 let, Malík Alois 

60 let, Palát Josef 60 let, Mechlová Marie 60 let, Rudolfová Božena 50 let. 

Mladí hasiči 

Mladí hasiči se stali pro tento rok vítězi Okresní ligy. Poděkování patří bratru 

Vladislavu Šuvadovi za trenérskou píli a péči. 

 
Obr. 9 Tak začínali nynější muži a ženy - poznáváte se? 

Požární sport 

Muži se v květnu zúčastnili obvodové soutěže v Tylovicích. 10. srpna byl uspo-

řádán 10. jubilejní ročník soutěže „O pohár Veselé“ za účasti 16 družstev – 

vítězí družstvo z Choryně, Veselá na 9. místě. 
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Kulturní činnost 

Uskutečněn zájezd na Sv. Hostýn, provedena beseda s dětmi v Mateřské škole. 

Rok 2003 

Sbor 

18. října proběhla slavnostní schůze k 70. výročí založení našeho sboru. Byli 

přítomni zástupci sborů sousedních obcí, starostka obce Zašové Ing. Anna Mi-

košková, zástupce družebního družstva Vrútky pan Jozef Siráň, za okresní vý-

bor SDH bratr Filgas a další hosté. 

Slavnostní projev přednesl starosta sboru – Stanislav Černý. Při příležitosti 70. 

výročí byly uděleny členům sboru čestná uznání a medaile, jmenovitě uvedeni 

v kronice SDH. V kronice SDH je jmenný seznam členů sboru včetně mladých 

hasičů do 18 let. Celkový počet členů: mladí hasiči 36, dospělí 58. 

Dne 27. září 2003 byla uzavřena družba mezi SDH Veselá a DHZ Vrútky. Pod-

pisem její platnost stvrdili: 

- starostové: Stanislav Černý a Jozef Siráň, 

- velitelé: Zdeněk Maliňák a Martin Kubala, 

- velitelé mládeže: Vladislav Šuvada a Dana Cahlíková. 

V tomto roce také pokračovaly práce na vylepšení hasičské zbrojnice. Do budo-

vy byl zaveden plyn a instalováno topení, byl vybudován nový záchod. Se sou-

hlasem OÚ Zašová – provedena vodovodní přípojka s hydrantem na okraji cvi-

čiště „Pod kaštany“. 

Mladí hasiči 

Družstvo mladších i starších žáků se zúčastnilo všech soutěží okresní ligy. Mla-

dší žáci pak obhajují celkové vítězství a starší se k nim přidávají historicky prv-

ním vítězstvím okresní ligy. Také v celostátní hře Plamen si naše družstva vedla 

dobře, a obhájila postup do okresního kola.  

Požární sport 

Naše soutěžní družstva mužů a mužů nad 35 let se zúčastnila soutěží v obcích: 

Zašová, Němetice, Valašská Bystřice, Stanovnice, Horní Bečva, Ratiboř. Dne 9. 

8. proběhla soutěž v naší obci „O pohár Veselé“. 
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Obr. 10 Zmenšená kopie uzavřené „Družební“ smlouvy s Vrútkami. 

Rok 2004 

Sbor 

V roce proběhlo 9 výborových schůzí, 2 členské. Činnost sboru byla obdobná 

předešlým létům. 16. 10. Zemřel člen našeho SDH Josef Palát. 

Proběhl pravidelný výcvik družstev, údržba techniky, preventivní prohlídky 

budov, relace v místím rozhlase. V tomto roce vyjížděla jednotka k jednomu 

zásahu dne 26. 8. k likvidaci požáru pokoje bratra Šuvady. Požár byl úspěšně 

zlikvidován. 

Mladí hasiči 

Rok 2004 byl pro mladé hasiče velmi náročný a úspěšný. Mladí hasiči vyhráli 

potřetí Okresní ligu. Sezonu zahájili v Havířově na 13. neoficiálním mistrovství 

Čech, Moravy, Slezska a Slovenska - mladší hasiči – 1. místo, starší 10. místo. 
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Vzhledem k úspěchům mládeže se v tomto roce poprvé konala domácí soutěž 

také pro mladé hasiče. 10. 7. tak proběhl 1. ročník soutěže „O pohár Veselé“ 

zařazený také do Okresní ligy mladých hasičů. Největším potlesk diváků patřil 

našim nejmenším hasičům ve věku od 4 do 6 let, kteří zde předvedli ukázku 

požárního útoku. Soutěže se účastnilo i družební družstvo z Vrútek. 

Na oplátku pak mladí hasiči jeli v srpnu do Vrútek. Ani zde neměli přemožitele. 

Díky dobrým výsledkům v okresní lize si mladší i starší žáci vybojovali postup 

do výběrové soutěže „O pohár ředitele HZS Zlínského kraje“, která se konala 

v Ostrožské Nové Vsi. Odsud si s úspěchem odvezli dva poháry. 

Závěrem sezóny jeli mladí hasiči do Prahy na „Memoriál Marty Habadové“. 

Teď se podržte! Ze 450 účastníků soutěže postoupilo do finále 11 našich mla-

dých hasičů. VYNIKAJÍCÍ!  Mladí si poprvé prohlédli „Matičku Prahu“ a byli 

velmi nadšení. Po návratu byli bouřlivě přivítání vedením našeho sboru a sta-

rostkou Ing. Annou Mikoškovou. 

 
Obr. 11 Delegace zástupců SDH Veselá ve Vrútkách 4. 8. 2004. 

Požární sport 

Obvodové soutěže 22. 5. se účastnila obě družstva. Muži nad 35 let zde zvítězili 

a vybojovali si tak postup do okresního kola. Na domácí soutěži „O pohár Vese-

lé“ pak naše družstva získala 7. a 9. místo. Dolní Bečva – „O Štít Radhoště“ 5. 

místo, Ratiboř 3. místo. 
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Kulturní činnost 

V dubnu byl uskutečněn zájezd na Sv. Hostýn. Po pohárové soutěži proběhla na 

hřišti TJ „Červencová noc“. 10. 12. měli mladí hasiči v KD ukončení sezóny, 

kde byli pozvání i jejich kamarádi z jiných sborů a také všichni, kteří jejich 

činnost podporují. 

Rok 2005 

Sbor 

Stav organizace: 101 členů z toho 48 mužů, 10 žen, 26 chlapců a 17 dívek. Vý-

bor 12členný, 3 členové revizní komise. Rok bez zásahu požární jednotky. Od 

1. 1. 2005 přebírá funkci kronikáře SDH Radek Bechný. V tomto roce proběhla 

také volba nového výboru sboru. Na Výroční valné hromadě byl zvolen výbor 

v tomto složení: 

- starosta sboru: Zdeněk Maliňák, 

- náměstek starosty a velitel mládeže: Vladislav Šuvada, 

- velitel jednotky: Václav Rudolf, 

- jednatel: Roman Malík, 

- hospodář: Bronislav Malík,  

- strojník: Jaromír Halašta, 

- strojník: Radek Halašta, 

- správce budovy a strojník: Radek Bechný, 

- zástupce vedoucího mládeže: Radomír Vaculín, 

- referent prevence: Josef Bechný ml., 

- velitel družstva: Lukáš Korábečný, 

- velitel družstva: Martin Bechný, 

- referentka žen: Veronika Ondryášová, 

- táborník: Zbyněk Mikulenka, 

- člen výboru: Zdeněk Karafiát, 

- člen výboru: Martin Koláček, 

- kontrolní revizní rada: 

o předseda: Josef Rudolf, 

o členové: Josef Tkadleček, Stanislav Rudolf. 

Mladí hasiči  

Velmi náročný rok s vynikajícími výsledky - mladší žáci vyhráli počtvrté 

Okresní ligu, starší ji vyhráli potřetí. Další účast v Havířově na neoficiálním 

mistrovství Čech, Moravy a Slezska: starší 1. místo, mladší 2. místo. 
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Domácí soutěže „O pohár Veselé“ se zúčastnila také družební družstva z Vrútek 

a jako zpestření proběhla ukázka požárního útoku dětí do 6 let. Na soutěži byl 

přítomen senátor p. Kubín a starostka obce Ing. Anna Mikošková 

Na oplátku pak v srpnu jeli mladí hasiči do Vrútek na soustředění.  

Z dalších významných soutěží proběhl „Šumperský Soptík“, kde Lucie Štůsko-

vá potřetí za sebou obsadila 1. místo mezi staršími žačkami a v kategorii mlad-

ších zvítězil Václav Janoš.  

Díky dobrým výsledkům v Okresní lize žáci opět postoupili na soutěž „O pohár 

ředitele HZS Zlínského kraje“. Zde starší žáci zvítězili, mladší byli 2. 

Pěkné umístění předvedli naši mladí hasiči také v Praze na „Memoriálu Marty 

Habadové“. Umístění - mladší žáci: 3. Václav Jánoš, 6. Jaroslav Bechný, 9. 

Daniel Halenčák; starší dívky: 7. Lucie Štůsková, 10. Markéta Halaštová; starší 

žáci: 17. Petr Vaculín. Zúčastnilo se zde 450 mladých hasičů z celé republiky. 

 

Obr. 12 Návštěva na Slovensku u družebního sboru Vrútky. 

Požární sport 

V družstvu mužů se postupně objevuje první generace odrostlých žáků, kteří 

byli k požárnímu sportu v našem sboru od dětství vychováváni. Ti se hned 

účastnili mnoha soutěží a sklízeli první úspěchy. V prvním roce jejich společné-

ho soutěžení však sbírali hlavně zkušenosti, které využili později. 
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Soutěže: Valašská Bystřice, Stanovnice, Horní Bečva, Karolínka, Vel. Karlovi-

ce, Velké Karlovice Jezerné, domácí soutěž „O pohár Veselé“. 

 

Obr. 13 První vítězství omlazeného družstva mužů - Velké Karlovice Jezerné. 

Rok 2006 

Sbor 

Ze sboru odešli 4 členové, přihlášeno 7 nových členů. Provedeny preventivní 

prohlídky vytýčených budov v obci, školení požární prevence a pravidelné pro-

cvičování družstev spolu s ošetřováním techniky.  

Rok byl poznamenán i aktivní činností všech členů. Sběr kovového šrotu, po-

stavení dvou lávek přes potok, odklizení sněhu ze střechy obchodu p. Macháčka 

a další. V oblasti kultury – tradiční zájezd na Sv. Hostýn, Hodová zábava. 

Mladí hasiči 

Pro mladé hasiče byl tento rok velmi úspěšný. Opětovné vítězství v Okresní 

lize. 25. 2. na neoficiálním halovém mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slo-

venska obě žákovská družstva obsadila 3. místo. Obvodové kolo proběhlo 

v Kelči 3. 5., kde obě družstva zvítězila a postoupila do okresního kola, kde 

starší žáci také zvítězili a poprvé tak postoupili až do kola krajského. 8. 7. pak 

proběhla domácí soutěž „O pohár Veselé“. Účast družstva družebního sboru 

z Vrútek.  
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Díky vítězství v okresním kole postoupilo družstvo starších žáků na mezinárod-

ní soutěž na Slovensko v Michalovicích, kde reprezentovalo ČR. Odtud si pro 

družstvo i pro celou Českou republiku odvezli trofej za celkové vítězství. 

23. 9. proběhl ve Veselé závod požárnické všestrannosti. 7. 10. účast v 7. roční-

ku „Šumperský Soptík“. Pěkné umístění měly dívky Tereza Pavlíková a Alice 

Weissová, dále Martin Rudolf. 

3. 11. účast v Praze na „Memoriálu Marty Habadové“. Z celkového počtu 400 

dětí získala Alice Weissová 10. místo, Martin Rudolf 11. místo, Markéta Halaš-

tová 3. místo, Radek Rudolf 2. místo, Stanislav Mikulenka 12. místo. 

 
Obr. 14 Družstvo mladších žáků na branném závodu ve Veselé. 

Dorost 

V tomto roce bylo poprvé sestaveno družstvo dorostu ve věku 14-18 let. Z 

okresního kola ve Zlíně - Louky postoupilo naše družstvo do krajského kola 

v Hulíně, kde získalo 3. místo. Lucie Štůsková zde zvítězila v jednotlivcích. 

Požární sport 

Složení omlazeného družstva do 35 let: Radek Halašta, Martin Bechný, Zbyněk 

Mikulenka, Zdeněk Karafiát, Lukáš Halašta, Martin Polášek, Lukáš Korábečný 

Složení družstva nad 35 let: Jarek Halašta, Václav Rudolf, Roman Malík, Libor 

Malík, Radovan Nerad, Radek Bechný, Broňa Malík, Stanislav Rudolf 
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Soutěže: 13. 5. obvodové kolo ve Vidči – muži obsadili 3. místo, staří páni opět 

zvítězili a postupují do okresního kola, kde skončili na 3. místě. „O pohár Vese-

lé“: muži 4. místo, staří páni 6. místo. Ratiboř: muži 1. místo. 

 
Obr. 15 Družstvo mužů na přátelské soutěži ve Stanovnici. 

Rok 2007 

Sbor 

Tradičně byly provedeny preventivní kontroly objektů, školení a nácvik druž-

stev. Hlavním úkolem represivní činnosti bylo zajištění akceschopnosti jednot-

ky a techniky. V měsíci listopadu proběhlo v Zašové námětové cvičení okrsku.  

Sboru bylo přiděleno vozidlo - dodávka zn. Mercedes. Stará Avie musela být 

vyřazena – neprošla STK. 

Mladí hasiči 

Obě družstva v Okresní lize opět nenašla přemožitele. V Havířově 

na neoficiálním mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska mladší žáci 

zvítězili, starší žáci obsadili 2. místo. V další soutěži ve Vitonicích obě družstva 

zvítězila. 

Důležitou soutěží bylo okresní kolo hry Plamen, kde mladší žáci skončili druzí 

a starší obsadili 3. místo, díky tomu pak postoupili na krajské kolo do Hluku, 

kde obsadili také 3. pozici. 
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Díky dobrému umístění v Okresní lize družstva žáků opět postoupila na soutěž 

„O pohár ředitele HZS Zlínského kraje“, která se tentokrát konala v našem 

okrese v Jarcové. Velmi zde překvapili starší žáci, kteří si odvezli celkové vítěz-

ství v této prestižní soutěži. 

 

Obr. 16 Družstvo starších žáků přebírání ocenění za vítězství v soutěži O pohár 

ředitelky HZS v Jarcové. 

Dorost 

Okresního kola se zúčastnilo družstvo dorostenců a za jednotlivce soutěžila 

Lucie Štůsková, která postoupila do krajského kola v Hluku. V Hluku také zví-

tězila, což jí zajistilo postup do republikového kola konaného ve Zlíně. Zde 

obsadila krásné 9. místo, do té doby největší úspěch našeho sboru. 

Požární sport 

Tradiční start sezóny představovalo obvodové kolo v Tylovicích, kde muži ob-

sadili 3. místo a staří páni 8. místo. 

Tohoto roku bylo také založeno družstvo žen složené z děvčat bývalých starších 

žákyň. Jejich největšími úspěchy bylo 3. místo ve Stříteži nad Bečvou a 2. místo 

na Dolní Bečvě. 
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Obr. 17 Střelba starších žáků ze vzduchovek na branném závodu v Hovězí. 

Rok 2008 

Sbor 

Rok příprav oslav 75. výročí založení SDH Veselá. Hlavní oslavy se konaly 23. 

srpna. Účastníci oslav se sešli u hasičské zbrojnice, odkud se pak v průvodu 

odebrali do kostela sv. Martina na mši svatou. Na této mši byl posvěcen nový 

prapor SDH Veselá. Po mši se hasiči a pozvaní hosté vydali do kulturního do-

mu, kde proběhla slavnostní schůze. Schůze byla bohatě obsazená hosty. Za OÚ 

Zašová – starostka Ing. Anna Mikošková, za družební sbor Vrútky p. J. Siráň, 

dále zástupci okolních sborů a další hosté. 

Při příležitosti oslav bylo provedeno vyhodnocení některých členů za dobrou a 

obětavou práci. V  den oslav proběhlo cvičení – dálková přeprava vody z řeky 

Bečvy k „hořícímu“ lesu v areálu „Pod smrečím“. V rámci oslav obdržel SDH 

Veselá Medaili svatého Floriána. 

Mladí hasiči 

Starší žáci zvítězili ve Vítonicích, mladší žáci skončili na 3. místě. Celkové 

hodnocení Okresní ligy bylo slabší – starší hasiči končí na 2. místě, mladší žáci 

pak na 5. místě. Pěkná byla účast na „Olomoucké 60“, kde David Sýkora a Nela 

Skýpalová obsadili 2. místo a Petr Vaculín s přehledem zvítězil.  
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Požární sport 

Sezóna družstvům dospělých začala 17. 5. na obvodové soutěži na Prostřední 

Bečvě. Zde se poprvé podařilo družstvu mužů zvítězit a postoupit tak do okres-

ního kola, které proběhlo 15. 6. v Horní Lidči. I když to byla první účast omla-

zeného družstva v okresním kole, odvezli si krásné 3. místo. 

Domácí soutěže „O pohár Veselé“ se účastnilo 17 družstev, z nichž si první 

místo odnesla domácí Veselá. Druhé družstvo pak obsadilo 6. pozici. 

Velmi úspěšná soutěž pro družstvo mužů nad 35 let byla ve Stříteži nad Bečvou, 

kde se jim podařilo obsadit celkovou 1. příčku. 

 
Obr. 18 Družstvo mužů nad 35 let po vítězství na soutěži ve Stříteži nad Bečvou. 

Kulturní činnost 

Po ukončení oslav v kulturním domě probíhalo na hřišti TJ Veselá dětské odpo-

ledne s večerní zábavou, kterou sbor pořádal spolu s OÚ Zašová. Z dalších kul-

turních akcí proběhl tradiční zájezd na svatý Hostýn a v listopadu pak Hodová 

zábava. 
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Obr. 19 Společná fotka členů sboru v rámci oslav 75. výročí založení sboru. 

 

 

Obr. 20 Svěcení praporu SDH Veselé při příležitosti 75. výročí založení sboru. 
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Rok 2009 

Sbor 

Sbor měl celkem 119 členů, 52 mužů, 15 žen, 52 mladých hasičů. Schůzová 

činnost byla pravidelná. V červenci nás opustil bratr Antonín Korábečný. 

V tomto roce došlo k tzv. bleskové povodni, která zasáhla hlavně Zašovou. Ve 

Veselé byly vodou z kopců vyplaveny některé sklepy. Jednotka se podílela na 

následném úklidu. Za to jim mnozí obyvatelé byli zavázáni a patří jim díky. 

Mladí hasiči 

Mladí hasiči si v tomto roce vedli dobře. V Okresní lize mladší žáci obsadili 2. a 

starší žáci 3. místo. Účast v 9 pohárových soutěžích s umístěním vždy na před-

ních pozicích. 11. 7. domácí soutěž „O pohár Veselé“: mladší žáci 2. a starší 

žáci 4. místo. Díky dobrým výsledkům další účast na soutěži „O putovní pohár 

ředitele HZS Zlínského kraje“. 3. 10. soutěž „Šumperský Soptík“, v listopadu 

„Memoriál Marty Habadové“ v Praze s dobrým umístěním. Výsledky - mladší 

žáci: Jaroslav Škrobák 4. místo, Filip Rudolf 13. místo, starší žáci: Jaroslav 

Bechný 9. místo, ml. žačka Tereza Pavlíková 10. místo (450 závodníků). 

Dorost 

Naši dorostenci a dorostenky se zúčastnili 24. 5. okresního kola v Horní Lidči – 

v kategorii jednotlivců vyhrál Petr Vaculín, Lucie Štůsková – 2. místo. Oba 

postoupili do krajského kola, a následně až do celorepublikové soutěže v Třebí-

či. Zde v celkovém hodnocení – Petr 5. místo a Lucka 8. 

Požární sport 

Muži, ženy a starší páni byli v minulých letech poněkud ve stínu mladých hasi-

čů. Tento rok se jim z něj však podařilo vystoupit. Po vítězství družstva mužů 

v obvodovém kole 16. 5. ve Stříteži nad Bečvou vítězí také v kole okresním 

v Horní Lidči a postupují tak poprvé v historii sboru až do krajského kola. 

Krajské kolo se konalo 8. 8. v Uherském Hradišti a i přes nedostatek zkušeností 

se soutěžemi na této úrovni se zde družstvu mužů podařilo získat parádní 2. 

místo a dosáhnout tak historického úspěchu v této kategorii. 

Díky dobrým výsledkům v postupových soutěžích bylo družstvo mužů také 

poprvé nominováno na soutěž „O putovní pohár hejtmana Zlínského kraje“, 

která se uskutečnila 12. září v Horní Lidči. 

Domácí soutěže „O pohár Veselé“ se zúčastnilo 19 družstev. Domácí družstva 

mužů pak obsadila 1. a 6. místo. Ženám se podařilo umístit na 2. příčce. 
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Obr. 21 Petr Vaculín a Lucie Štůsková na Mistrovství ČR dorostu – Zlín 2009. 

 

 
Obr. 22 Účastníci soutěže “O pohár Veselé“ 2009 

Zleva stojící: Halenčák Daniel, Bechný Jaroslav, Ondryášová Veronika, Kolá-

ček Martin. Vpředu: Halaštová Markéta, Halenčáková Monika, Kubrická Ven-

dula, Skýpalová Adéla, Skýpalová Nela, Piskláková Petra, Korábečný Lukáš. 
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Obr. 23 Pomoc s čištěním studní po povodních. 

 

 
Obr. 24 Družstvo mužů na krajském kole PS v Uherském Hradišti (2. místo). 
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Obr. 25 I tak se odchází z bojiště, po soutěži „O pohár Veselé“. 

Rok 2010 

Sbor 

Činnost SDH probíhala obdobně jako předešlá léta. Členská základna byla sní-

žena o 20 členů pro pasivitu a nezájem. Bylo prováděno procvičování doved-

ností, údržba techniky, preventivní činnost. 

Tento rok byl bez požárů, avšak jako důsledek vydatných dešťů se 17. 5. řeka 

Bečva rozbouřila a vylila z koryta. Hasiči byli připraveni pomáhat, drželi hlídky 

a také přešli do akce (pročišťování kanálů, čerpání sklepů, čerpání vody, nošení 

pytlů s pískem na ochranu proti vniknutí vody do povodní ohrožených domů). 

V tomto roce proběhla na Výroční valné hromadě volba nového výboru sboru. 

Výbor byl zvolen v tomto složení: 

- starosta sboru: Zdeněk Maliňák, 

- náměstek starosty a velitel mládeže: Vladislav Šuvada, 

- velitel jednotky: Václav Rudolf, 

- jednatel: Roman Malík, 

- hospodář: Bronislav Malík, 

- správce budovy: Josef Bechný, 

- strojník: Jaromír Halašta, 

- strojník: Radek Halašta, 
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- strojník: Radek Bechný, 

- zástupce vedoucího mládeže: Radomír Vaculín, 

- referent prevence: Josef Bechný ml., 

- velitel družstva: Martin Bechný, 

- referentka žen: Veronika Ondryášová, 

- táborník: Zbyněk Mikulenka, 

- člen výboru: Zdeněk Karafiát, 

- člen výboru: Martin Koláček, 

- člen výboru Lukáš Korábečný, 

- kontrolní revizní rada: 

o předseda: Josef Rudolf, 

o členové: Josef Tkadleček, Stanislav Rudolf. 

Mladí hasiči 

Sezóna začala úspěšně, mladší žáci bezkonkurenčně zvítězili na neoficiálním 

mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. 1. 5. proběhlo ob-

vodové kolo na Prostřední Bečvě – mladší 1. místo, starší 2. místo. Obě druž-

stva tak postoupila do kola okresního kola konaného 22. 5. v Horní Lidči (starší 

6. místo, mladší 2. místo). 10. 7. domácí soutěž „O pohár Veselé“.  

Díky dobrým výsledků v Okresní lize byli žáci nominováni 12. 9. na soutěž „O 

putovní pohár ředitelky HSZ Zlínského kraje“, kde mladší žáci obsadili 3. mís-

to, starší žáci 1. místo. V okresní lize se starší žáci celkově umístili na pěkném 

3. místě a mladší žáci byli po několika letech z první příčky „odsunuti“ na příč-

ku druhou družstvem z Oznice, výsledky byly vyhlášeny na branném závodě 

pořádaným 25. 9. ve Veselé.  

Tradiční účast 5. 11. v Praze přinesla také své ovoce. Nejlépe nás reprezentova-

la Tereza Pavlíková, která obsadila 3. místo v kategorii mladších děvčat. 

Dorost 

Okresní kolo proběhlo 23. 5. v Horní Lidči, zvítězil Petr Vaculín, Jarek Bechný 

získal 3. místo. Oba postoupili do krajského kola. 

Petr Vaculín obhájil 1. místo v krajském kole v Horní Lidči a postoupil do re-

publikového kola. Republikové kolo proběhlo v Litomyšli, Petr Vaculín byl 

velmi úspěšný a obsadil 3. místo. 
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Obr. 26 Záběr ze slavnostního zahájení Závodu branné všestrannosti ve Veselé, 

vyhlášení „Okresní ligy“ roku 2010. Z leva stojící: Sousedík Přemysl - velitel 

okresní mládeže, Josef Krajča-starosta KSH Zlínského kraje a starosta OSH 

okresu Vsetín, Ing. Anna Mikošková - starostka obce Zašová, Raclavský Josef - 

velitel mládeže, Vlk Josef - starosta okrsku 15, Maliňák Zdeněk - starosta SDH 

Veselá. 

Požární sport 

Naše sbory patří mezi nejlepší v okrese, svědčí o tom vítězství mužů a mužů do 

35 let na obvodovém kole 15.5 ve Viganticích. 19. 6. účast v okresním kole a 

následná výhra mužů v Horní Lidči a postup na krajské kolo konané 14. 8. také 

v Horní Lidči, kde se muži umístili na 3. místě. Ženy se zúčastnily jen soutěže 

„O pohár Veselé“ a soutěže ve Stříteži nad Bečvou. 

Kulturní činnost 

Jako každý rok byl uskutečněn zájezd na Sv. Hostýn, v srpnu Dětské odpoledne 

s večerní zábavou pro dospělé a v listopadu pak tradiční Hodová zábava. Na 

jaře a v létě pak byl pořádán sběr kovového odpadu spojený s brigádou v hasič-

ské zbrojnici. 
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Obr. 27 Nově zvolený výbor SDH Veselá. 

 

 
Obr. 28 SDH Veselá na zimním táboře v Jívové. 
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Obr. 29 Úspěch mladých hasičů na neoficiálním mistrovství Čech, Moravy a 

Slezska v Havířově. 

 

 
Obr. 30 Výjezd jednotky při povodních 
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Rok 2011 

Sbor 

Členskou základnu tvořilo 105 členů, z toho 52 mužů, 18 žen a 35 mladých 

hasičů. Sbor řídil 13členný výbor a 3členná revizní komise. V počátku roku 

byla provedena prevence a kontroly objektů. 

Hasiči začali pracovat se na rozšíření hasičské zbrojnice, kdy se v prostoru za ní 

začal stavit přístřešek pro úschovu věcí a pro posezení. Za tímto účelem proběh-

lo mnoho brigád. 

Mladí hasiči 

Rok 2011 byl zahájen účastí na neoficiálním mistrovství Čech, Moravy, Slezska 

a Slovenska v Havířově 26. 2. Následovalo obvodové kolo konané 1. 5. ve Va-

lašské Bystřici, na které se žáci poctivě připravovali na tréninkovém soustředění 

konaném 20. – 21. 4. I to jistě přispělo k postupu do okresního kola v obou ka-

tegoriích. Okresní kolo, před kterým proběhlo další soustředění, se uskutečnilo 

21. 5. v Horní Lidči (mladší žáci 1. místo). Další soutěže, které stojí za zmínku: 

9. 7. místí soutěž „O pohár Veselé“, 1. 10. „Šumperský Soptík“, 5. 11. „Me-

moriál Marty Habadové“ v Praze. 

Kromě soutěží a tréninkových soustředění byly pro děti přichystány dva tábory. 

Zimní tábor probíhal přes jarní prázdniny na chatě u Olomouce a letní tábor se 

konal v červenci v tábořišti u Buchlovic.  

Dorost 

Před samotným začátkem dorosteneckých postupových soutěží proběhlo trénin-

kové soustředění v Horní Lidči. 22.5 se pak konalo okresní kolo také v Horní 

Lidči, kde jsme slavili úspěch v kategorii jednotlivců, do krajského kola po-

stoupil Petr Vaculín a Jarek Bechný. Krajské kolo proběhlo 11. 6. v Uherském 

Brodě a Petr Vaculín postoupil do republikového kola, konaného 5. – 6. červen-

ce v Ostravě. Petrovi se velmi dařilo, vyhrál a stal se tak dorosteneckým mis-

trem republiky. 

Díky svým skvělým výkonům se Petr Vaculín dostal do reprezentačního týmu 

ČR a účastnil se tak II. Mistrovství světa v požárním sportu v Petrohradu. Ve 

velké konkurenci Česká republika obsadila 4. místo.  

Požární sport 

Sezóna byla zahájena obvodovým kolem 14. 5. ve Valašské Bystřici, kde Vese-

lou reprezentovala 4 družstva (muži „A“, muži „B“, muži nad 35 let a ženy). 

Muži „A“ zvítězili a postoupili tak do kola okresního konaného 18. 6. v Horní 
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Lidči, kde získali 2. místo a postup do krajského kola. Krajské kolo proběhlo 6. 

8. a muži si z něj dovezli 2. místo. Na domácí soutěži „O pohár Veselé“ mělo 

premiéru nově vytvořené družstvo muži „C“, náš sbor tedy nasadil celkem 5 

družstev. Jedna ze zajímavých soutěží proběhla v družebním městě Suché Hoře 

(rodiště vedoucího mládeže p. Šuvady). 

Kulturní činnost 

Opět se uskutečnil každoročně pořádaný zájezd na Sv. Hostýn. Byl zorganizo-

ván den otevřených dveří v hasičské zbrojnici pro děti z mateřské školy. V lis-

topadu proběhla Hodová zábava. A klasicky se uskutečnil sběr kovového odpa-

du na jaře a na podzim.  

 

 
Obr. 31 Stavba přístřešku u hasičárny. 
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Obr. 32 Petr Vaculín na vyhlášení mistrovství České republiky dorostu. 

 

 
Obr. 33 Fanklub SDH Veselá pro Petra Vaculína (mistr ČR kategorie dorostu 

v Ostravě 2011). 
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Obr. 34 Návštěva v družebním městě Suchá Hora na Slovensku. 

 

 
Obr. 35 Letní fantasy tábor SDH Veselá v Buchlovicích. 
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Rok 2012 

Sbor 

Sbor měl 112 členů, 57 mužů a 22 žen, 33 mladých hasičů. Jeho činnost řídil 

16členný výbor, na který dohlížela 3členná revizní komise. Činnost výboru 

pravidelná. Za rok celkem 3 členské schůze. 

Mladí hasiči 

V měsíci březnu probíhaly tréninky v tělocvičně v Zašové. 12. 5. Obvodová 

soutěž Lešná, 19. 5. Horní Lideč, 14. 7. Soutěž „O pohár Veselé“, 1. 10. Šum-

perský Soptík. Tři dny měly děti soustředění – v hasičské zbrojnici, návštěva 

lyžařského vleku. 

Dorost 

21. 5. v Horní Lidči postoupil Jaroslav Bechný do krajského kola. V krajském 

kole získal 6. místo – bez postupu do republikového kola. 

Účast družstva v SHOCK poháru. Zde se dostal Petr Vaculín do sestavy repub-

likového družstva (ČR) dospělých do 23 let do Plovdivu v Bulharsku. 

V létě proběhl v Ostravě nábor do dorosteneckého družstva reprezentace repub-

liky – zde byl zařazen Jaroslav Škrobák a Jaroslav Bechný. 

Mezi nadějné reprezentantky mladšího dorostu v ČR patřila Tereza Pavlíková. 

Požární sport 

Účast na soutěžích: 26. 5. obvodové kolo na Horní Bečvě (muži 1. místo), 17. 6. 

okresní kolo v Horní Lidči. Mužům nad 35 let se dařilo, 2. místa si odvezli ze 

soutěží: Valašská Bystřice, Vidče, Střítež n. B., Veselá. Ženy se také zúčastnily 

několika soutěží, pomáhaly při všech kulturních a sportovních akcích. 

Kulturní činnost 

30. 6. se delegace SDH Veselá zúčastnila oslav 130 let založení sboru ve Vrút-

kách. V prosinci bylo ve Veselé poprvé organizováno rozsvícení vánočního 

stromu u hasičské zbrojnice. Na této akci jsme spolupracovali s Mateřskou ško-

lou ve Veselé. 
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Obr. 36 Děti z mateřské školy Veselá při prohlídce hasičské zbrojnice. 

 

 

Obr. 37 Brigáda Veselských hasičů na OÚ v Zašové 2012. 
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Rok 2013 

Sbor 

V tomto roce SDH Veselá oslavil 80. výročí od vzniku sboru. 19. 1. proběhla 

Výroční valná hromada, kde byla předána čestná uznání a medaile. Zásahové 

jednotce byl předán nový zásahový vůz od představitelů obce. Pořízení se poda-

řilo realizovat díky snaze Zlínského kraje a obce Zašové. 

Mladí hasiči 

Sezóna pro mladé hasiče začala brzy po Vánocích v zašovské hale zimní přípra-

vou a tréninkem na neoficiální mistrovství Čech, Moravy a Slezska v Havířově. 

První soutěž venku pak byla 11. května na Dolní Bečvě. Šlo o obvodové kolo 

kry Plamen, kde se našim starším žákům podařilo postoupit do okresního kola. 

Během léta se družstva účastnila Okresní ligy. 13. července proběhl 13. ročník 

soutěže „O pohár Veselé.“ Starší žáci zde předvedli slušný výkon, bohužel se 

jim nepodařilo obhájit loňské vítězství. Zpestřením byla ukázka útoku našich 

nejmladších hasičů do šesti let. 

Sezóna nebyla jen o soutěžení a děti si užily i různé akce. O jarních prázdninách 

lyžovaly na vleku, navštívily bazén a lezeckou stěnu ve Valašském Meziříčí. 

Během roku proběhly kulturní a společenské akce, např. Dětský den nebo Den 

s mateřskou školou. Před prázdninami mládež splouvala řeku Bečvu na lodích a 

během prázdnin proběhl Zlatokopecký tábor ve Šlapanicích u Brna. Zde se hrá-

ly různé hry, děti navštívily Moravský kras, okoupaly se v rybníce a během 

sbírání zlata také v potoce.  

Dále se děti 2x do roka podílejí na sběru starého železa a volný čas je věnován 

údržbě hasičské zbrojnice, hasičské techniky a materiálu. 

Dorost 

19. května se v Horní Lidči konalo okresní kolo dorostu. Veselá měla zastoupe-

ní za dorostenky i dorostence a obě družstva obsadila 3. místa. Za jednotlivce 

zde zvítězil a postoupil tak do krajského kola Jaroslav Bechný. 

15. června se v Otrokovicích konalo krajské kolo. Dvojboj i stovky zaběhl Jarek 

Bechný velmi dobře, ale chyba v testech jej připravila o další postup  

Požární sport 

Na domácí soutěži „O pohár Veselé“ patřilo odpoledne družstvům dospělých. 

Účast družstev byla pěkná, naše družstva ve všech kategoriích předvedla pove-

dené útoky a obsadila přední příčky. 
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Obvodového kola v Zašové se zúčastnilo družstvo mužů, žen i mužů nad 35 let. 

Muži i muži nad 35 let zde zvítězili a v červnu tak soutěžili na okresním kole 

v Horní Lidči. Družstvo mužů zde obsadilo 2. místo a postoupilo tak do kraj-

ského kola v Otrokovicích. Tento den Sbor dobrovolných hasičů z Veselé neza-

pomene. Muži do 35 let vyhráli a poprvé postoupili na Mistrovství České repub-

liky profesionálních a dobrovolných hasičů, kde reprezentovali Zlínský kraj.  

Na Mistrovství ČR v požárním sportu, které proběhlo 23. - 25. srpna v Mladé 

Boleslavi, se muži umístili na krásném 5. místě. Byla to jejich první zkušenost 

s účastí v republikovém kole, proto jim patří velká gratulace k tomuto umístění. 

Složení týmu: Radek Rudolf, Zbyněk Mikulenka, Radek Halašta, Petr Vaculín, 

Martin Koláček, František Kunovský, Petr Korábečný, Jakub Těšický, Tomáš 

Skalka, Tomáš Foukal. Na tento významný den se přijelo podívat i mnoho fa-

noušků z Veselé. Atmosféra byla úžasná a oslavy 5. místa také. 

Kulturní činnost 

17. srpna 2013 proběhly oslavy 80. výročí. Před listopadovou Hodovou zábavou 

se uskutečnila zabíjačka, které se ujal dlouholetý člen sboru pan Vojtěch Vajgl. 

Všichni pomáhali s přípravou jitrnic, tlačenky, jelit a zabíjačkové polévky. Ak-

ce proběhla poprvé a kvůli velkému zájmu obyvatel Veselé, kteří si produkty 

mohli zakoupit, se určitě bude znovu opakovat.  

Hodová zábava proběhla jako každý rok v Kulturním domě ve Veselé 16. 11. 

2013. 1. 12. bylo spolu s mateřskou školou úspěšně zopakováno rozsvícení vá-

nočního stromu u hasičské zbrojnice.  

 

Obr. 38 Pozvánka na slavnostní schůzi v rámci oslav 80. výročí založení sboru. 
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Obr. 39 Členové SDH Veselá po soutěži „O pohár Veselé“. 

 

 
Obr. 40 Družstvo můžu SDH Veselá po vítězství na Krajském kole PS 

v Otrokovicích a postupu na Mistrovství České republiky. 
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Obr. 41 Fanklub SDH Veselá na MČR v PS v Mladé Boleslavi. 

 

 
Obr. 42 Obnovení tradice zabíjaček u hasičské zbrojnice. 
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Obr. 43 Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka u hasičské zbrojnice 

 

 
Obr. 44 Slavnostní předání nového zásahového automobilu od starostky obce.  
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Závěrem 

Dokončil jsem touto stránkou textovou část tohoto Almanachu. 

Doufám, že se mně alespoň trochu podařilo veřejnosti přiblížit textem a fotodo-

kumentací bohatou a záslužnou činnost našich veselských hasičů. Je tak rozsáh-

lá, že ji bylo těžké shrnout do této brožurky. Poděkování patří našim zakladate-

lům, pokračovatelům a především pak mladým hasičům. Jsou to oni, kteří své 

dovednosti povýšili na takovou úroveň, že náš sbor a vesnice vešla ve známost i 

mimo region. Je to příklad zapojení mládeže do aktivní a zároveň prospěšné 

činnosti. 

 

Ve Veselé: srpen 2013   Vypracoval: Ing. Zdeněk Palát 

 

Další část tvoří přílohy – fotodokumentace. 
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Seznam členů 

Sboru dobrovolných hasičů Veselá v roce 1933 

Zuzaňák Jan ml.  6   Rudolf Antonín  1 

Skalka Karel  10  Svět Karel  46 

Mičola František 25  Hříva Romuald  67 

Bechný Richard 82  Bechný Bedřich 61 

Černoch František 66  Černý Stanislav  24 

Stodůlka František 46  Holub Josef  79 

Bechný Jan  83  Korábečný František 11 

Černoch Ludvík 85  Vajgl František  33 

Kovář Jan  62  Zuzaňák Stanislav 6 

Petrusek Michal 47  Bechný Jaroslav 38 

Palát Jaroslav  60  Bechný Michal  20 

Pernický Bohumil 86  Skalka Rudolf  8 

Skalka Ludvík  36  Kovář Václav  5 

Tkadleček Josef 31  Bechný Adolf  81 

Mičola Josef  26  Bechný Jindřich 45 

Vajgl Vojtěch st.  15  Kristek Eduard  74 

Vajgl Vojtěch ml. 15  Horák František 39 

Kovář Bohumil    8  Horák Josef  77 

Šimčík Josef  71  Bechný Václav  14 

Bechný Metoděj 94  Mičola Vojtěch  43 

Skalka Jan  32 

 

Přehled vedoucích funkcionářů požární organizace 

Starosta sboru (předseda)   č. p. rok 

Zuzaňák Jan     6 1933-1952 

Stodůlka František    46 1952 

Mičola František    25 1952-1955 

Štajner Jaroslav     20 1955-1957 

Mičola František    25 1957 

Skalka Jan     18 1957-1973 

Malík Stanislav     12 1973-1985 

Černý Stanislav     24 1985-2005 

Maliňák Zdeněk    133 2005-dosud 
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Velitel sboru (náčelník)   č. p. rok 

Skalka Karel     10 1933-1945 

Stodůlka František    46 1945-1949 

Onderka Ludvík    66 1949-1957 

Štajner Jaroslav     20 1957-1961 

Tureček Karel     83 1961-1964 

Štajner Jaroslav     20 1964-1970 

Korábečný Antonín    132 1970-1972 

Černý Stanislav     24 1972-1985 

Maliňák Zdeněk    133 1985-2005 

Rudolf Václav     123 2005-dosud 

 

Jednatel (zapisovatel)     č. p. rok 

Mičola František    25 1933-1936 

Randula František    88 1936 

Mičola František    25 1936-1948 

Sadílek František    3 1948-1949 

Černý Stanislav st.    24 1949-1952 

Janiš Zdeněk     90 1952 

Černý Stanislav st.    24 1952-1954 

Malík Stanislav     12 1954-1956 

Kovář Josef     23 1956-1962 

Štajner Jaroslav     20 1962-1963 

Kovář Josef     23 1963-1964 

Jaroň Josef     16 1964-1965 

Malík Stanislav     12 1965-1973 

Riedl Stanislav     99 1973-1980 

Macík František    91 1980-1992 

Bechný Ludvík     112 1992-1995 

Stodůlka František    128 1995-2005 

Malík Roman     121 2005-2013 

Korábečný Lukáš    141 2013-dosud 
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Hospodář (pokladník)    č. p. rok 

Bechný Richard    82 1933-1946 

Korábečný František    11 1946-1948 

Grygar Vojtěch     69 1948-1953 

Tkadleček Josef    31 1953-1955 

Skalka Jan     18 1955-1957 

Onderka Ludvík    66 1957-1958 

Pavlica Eduard     39 1958-1960 

Bechný Ludvík     112 1960-1965 

Kovář Josef     23 1965-1970 

Kubrický Václav    54 1970-2005 

Malík Bronislav    V.M. 2005-2010 

Jindřiška Škrobáková    514 2010-dosud 
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SDH VESELÁ – ROK 2013 

Výbor 

Starosta sboru    Zdeněk Maliňák 

Náměstek starosty a velitel mládeže Vladislav Šuvada 

Jednatel    Lukáš Korábečný 

Velitel jednotky   Václav Rudolf ml. 

Hospodář    Jindříška Škrobáková 

Správce budovy   Josef Bechný ml. 

Správce automobilu   Radek Bechný 

Zástupce velitele mládeže  Radomír Vaculín 

Velitel družstva    Petr Vaculín 

Velitel družstva    Martin Bechný 

Strojník    Radek Halašta 

Strojník    Jaromír Halašta 

Referent prevence   Roman Malík 

Táborník    Zbyněk Mikulenka 

Trenér mládeže    Veronika Ondryášová 

Čen výboru    Martin Koláček 

Člen výboru    Zdeněk Karafiát 
 

Revizní komise 

Předseda    Bronislav Malík 

Členové    Josef Tkadleček, Stanislav Rudolf 
 

Dospělí členové sboru 

Adámek Roman   Heryán Michal 

Bardoň Aleš    Janoš Václav 

Bechný Jaroslav ml.   Korábečný Ludmila 

Bechný Jaroslav st.   Kubrická Vendula 

Bechný Milan    Kubrický Jan 

Bechný Josef st.    Kubrický Jiljí 

Bůbelová Lucie    Kubrický Stanislav 

Čajanová Jana    Kubrický Svatopluk 

Černoch Ludvík   Kubrický Ilja 

Černochová Bronislava   Kubrický Václav 

Černý Radek    Macík Zdeněk 

Černý Stanislav    Macík František 
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Dobiášová Kateřina   Malík Libor 

Fridrich Jan    Malík Alois 

Garaj Štefan    Maliňáková Marie 

Halašta Lukáš    Mechlová Marie 

Halašta Vladimír   Mičola Stanislav 

Halaštová Markéta   Mikeš Jaroslav 

Halaštová Ivana   Mikešová Veronika 

Halenčák Daniel   Mikulenka Stanislav 

Halenčáková Monika   Mikulová Magdalena 

Nerad Radovan    Rudolf Antonín 

Pavlík Jiří    Rudolfová Božena 

Pavlíková Jiřina   Sláma Ivan 

Piskláková Petra   Stodůlka František 

Rapušák Ondřej   Škrobák Dalibor 

Rudolf Radek    Šuvadová Pavla 

Rudolf Václav st.   Vaculínová Drahomíra 

Rudolf Josef    Vaigl Vojtěch 

 

Mládež 

Adámek Tomáš    Pavlík Jiří 

Adámek Martin    Pavlíková Tereza 

Adámek Jakub    Rudolf Filip 

Fridrich Jan    Rudolf Martin 

Fridrichová Adéla   Staněk Roman 

Hartman Tadeáš   Sýkora David 

Kamasová Veronika   Škrobák Jaroslav 

Kamasová Martina   Škrobáková Dominika 

Korábečný Jan    Šimurda Jan 

Lakatoš Luděk    Tovaryš Leo 

Mentlíková Anna   Vaigl Ondřej 

Mikula Filip    Vaigl Patrik 

Mikula Jonáš    Vozáková Barbora 

Novák Vítězslav   Vozňáková Marina 

Nováková Kamila   Weissová Alice 

Pavelka Radim    Zetková Kateřina 

Pavelka Tomáš    Zetková Kristýna  
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Obr. 45 Stanislav Černý – viděl 

vzor ve svém otci, stal se nejmlad-

ším členem sboru. Pracoval ve 

výboru a od roku 1996 do roku 

2005 ve funkci starosty SDH Vese-

lá. Za dobré výsledky obdržel 

četná vyznamenání. V roce 2013 

obdržel nejvyšší hasičské vyzna-

menání „Zasloužilý hasič“.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46 Zdeněk Maliňák – byl 

aktivní sportovec. Viděl v činnosti 

požárníků své uplatnění. Dlouho-

letý člen výboru, velitel. Po roce 

2005 starosta SDH Veselá. Další 

činnost 10 let – člen Okres. Od-

bor. Rady OSH Vsetín. 
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Obr. 47 Vladislav Šuvada – po 

svatbě od r. 1980 člen PO ve Ve-

selé jako velitel mladých hasičů. 

Jeho cíl byl připravovat mladé 

hasiče k odbornosti a k soutěžím. 

V této činnosti dociluje výborných 

výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48 Václav Rudolf – do sboru 

jej přilákala technika. Velitel sbo-

ru, zaměřil se také na nácvik hasi-

čů k soutěžím. Uvádí, že je stále, 

co zlepšovat. 
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Obr. 49 František Stodůlka – 

dlouholetý člen výboru. Pochází 

z hasičské rodiny. Už v mládí se 

rozhodl pracovat v hasičském sbo-

ru, který v obci zajišťoval i kultu-

ru. Vliv na něj měl výcvikový refe-

rent Karel Tureček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50 Antonín Rudolf - patří 

mezi nejstarší členy sboru, pochá-

zí z hasičské rodiny. Dlouholetý 

člen výboru. V letech 1993-2004 

kronikář SDV Veselá, velitel druž-

stva, 1funkční období člen OV 

SDH Vsetín. 
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Obr. 51 Ing. Václav Kubrický, 

patří mezi nejstarší členy SDH 

Veselá. Dlouhá léta člen výboru a 

pokladník sboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 52 Josef Bechný, patří mezi 

nejstarší členy SDH Veselá. Do-

vedl Přiložit ruku dílu, obětavý 

člen sboru.  
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Obr. 53 Vaculín Petr – patří mezi 

naše nejlepší hasiče. Vítěz mnoha 

soutěží. V dětství – vítěz „Memori-

álu Marty Habadové“ v Praze, 

několikanásobný vítěz „Šumper-

ského Soptíka“, mistr republiky 

v dorostu 2011, mistr světa ve 

štafetě 4x100 m ve Francii 2013 a 

úspěchy i v dalších soutěžích. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54 Jaroslav Bechný – repre-

zentant staršího dorostu ČR. 
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Obr. 55 Jaroslav Škrobák – repre-

zentant mladšího dorostu ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56 Tereza Pavlíková – repre-

zentantka mladších dorostenek ČR. 
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Obr. 57 Družstvo mladších žáků 

Zleva stojící: Ondryáš Dominik, Adámek Jakub, Pavlík Jiří, Pavelka Tomáš, 

Mikula Filip, Vaigl Ondřej, Korábečný Jan, Staněk Roman. Klečící: Fridrich 

Jan. Stojící vzadu: Šuvada Vladislav, Ondryášová Veronika, Vaculín Radomír. 

 
Obr. 58 Družstvo starších žáků 

Lakatoš Luděk, Sýkora David, Mikula Jonáš, Adámek Tomáš, Zetková Kristýna, 

Pavlíková Tereza, Kamasová Veronika. 
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Obr. 59 Družstvo mužů nad 35 let 

Rudolf Radek, Malík Bronislav, Malík Roman, Halašta Jaromír, Rudolf Stani-

slav, Fridrich Jan, Bechný Radek, Bechný Jaroslav. 

 
Obr. 60 Družstvo muži A 

Stojící zleva: Korábečný Lukáš, Bechný Martin, Halašta Radek, Rudolf Radek, 

Vaculín Petr, Mikulenka Zbyněk. Klečící zleva: Halašta Lukáš, Koláček Martin, 

Bechný Jaroslav. 
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Obr. 61 Družstvo žen 

Piskláková Petra, Kubrická Vendula, Ondryášová Veroniky, Škrobáková Domi-

nika, Zetková Kateřina, Weissová Alice, Halaštová Markéta. Klečící zleva: 

Mentlíková Anna, Halenčáková Monika.  

 
Obr. 62 Družstvo muži B 

Stojící zleva: Rudolf Václav, Mikulenka Stanislav, Karafiát Zdeněk, Rudolf 

Martin. Klečící zleva: Halenčák Daniel, Korábečný Lukáš, Nerad Radovan. 
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Obr. 63 Družební DHZ Vrútky. 

 

 
Obr. 64 SDH Veselá u Zlína.  
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Zpracoval: Ing. Zdeněk Palát 

 

Doplnění informací: 

Zbyněk Mikulenka, Lukáš Korábečný, Vendula Kubrická, Petra Piskláková 

 

Použité podklady 

Brožura k 50. výročí Dobrovolné požární ochrany ve Veselé 1933-1983 – zpra-

coval Evžen Bardoň. 

Kronika SDH Veselá – kronikáři: Evžen Bardoň, Antonín Rudolf, Radek Bech-

ný, Veronika Ondryášová. 

Informace podali 

Maliňák Zdeněk – starosta sboru 

Vladislav Šuvada - velitel mladých hasičů 

 

 

Vytiskly BP služby a. s. 

Havlíčkova 234/1 Valašské Meziříčí 

V nákladu 100 výtisků 

 

Leden 2014 

  



 



 

Další sponzoři SDH Veselá 

- Antonín Podzemný - EUROnet-group s.r.o., Valašské Meziříčí 

- BP služby a.s., reprografické práce Valašské Meziříčí 

- Eva Krůpová - Delikates, Zašová  

- Jan Kubrický - Roxnet, internetové prezentace, Veselá 

- Jaromír Matula - Mives, Veselá 

- Jaroslava Piskláková - Mlékárna Valašské Meziříčí 

- Jiljí Kubrický - montáž oken, Veselá 

- Josef Golda - G-MONT, montáže vrat, Krhová 

- Josef Jadrníček - Valašské ZOD, Zašová 

- Josef Zajíček - lití betonových směsí, Střítež nad Bečvou 

- Ladislav Karafiát - malířské práce, Veselá 

- Libor Koláček – revize a opravy plynových spotřebičů, Veselá 

- Libor Křenek – elektroinstalační práce, Vigantice 

- Ludvík Slováček - Karedo s.r.o., tepelná čerpadla, Valašské Meziříčí 

- Magdalena Mikulová, Veselá 

- Martin Špůrek – zednictví, Zašová 

- Miroslav Adámek, Veselá 

- Miroslav Frňka - KOVORYS s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 

- MONTEL - elektrikářské práce, Rožnov pod Radhoštěm 

- Ondřej Rapušák - elektrikářské práce, Veselá 

- Pavel Halašta - stolařství, Veselá 

- Pavel Logner – vodotopo, Veselá 

- Petr Němec – daňový poradce, Valašské Meziříčí 

- Petr Pavelka - PEIP LIGHTING s.r.o., elektrikářské práce, Veselá 

- Petr Poruba – DROGERIE, Rožnov pod Radhoštěm 

- Reprinsta s.r.o. Petr Vašíček, Valašské Meziříčí 

- Rudolf Petružela – autodoprava dřeva, Valašská Bystřice 

- Stanislav Mikulenka - podlahářské práce, Veselá 

- Termolux s.r.o. 

- TWW okna, Zašová 

- VAPOL CZ s.r.o., Zašová 

- Zdeněk Hub – HZS Valašské Meziříčí  
 

A další, kterým jsme za jejich podporu velmi zavázáni… 



 

 

 

 

  



  


