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Foto: L. Orlovský

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem popřál hod-
ně zdraví, lásky a pohody do roku 2011. 

Máte v rukou další vydání zpravodaje, 
který částečně mapuje dění v naší obci – 
činnost obecního úřadu i různých spolků 
a skupin občanů.

Rád bych Vám aspoň trochu nastínil dění 
v obci z pohledu starosty. V minulém roce 
se po komunálních volbách výrazně změ-
nilo zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedá-
ní 12. listopadu jsem byl zvolen do funkce 
starosty obce, místostarostkou byla zvole-
na Iveta Snopková a zastupitelstvo má ješ-
tě dalších 5 členů: Ing. René Hruboš, Ph.D. 
– předseda finančního výboru, Jan Meli-
chárek – člen finančního výboru, Ladislav 
Orlovský – předseda kontrolního výboru, 
Věroslav Orlovský – člen kontrolního výbo-
ru a Petr Ševčík – člen kontrolního výboru. 
Finanční výbor byl doplněn dalším členem 
Tomášem Trtkem, který není členem za-
stupitelstva. Přeji si, aby i toto uspořádání 

mandátů skýtalo naději, že se naše obec 
bude nadále rozvíjet ku prospěchu všech 
občanů. 

Dále bych se chtěl zmínit o největší in-
vestici v naší obci za posledních několik 
desetiletí, tedy o rozšíření sítí nad Záhum-
ním. Cenu této akce, která byla projektanty 
rozpočtována na cca 9,5 mil. korun, se po-
dařilo výběrovým řízením snížit na částku 
cca 5,3 mil. korun. Budou zde zasíťovány 
pozemky pro 20 rodinných domů – vybudo-
vána bude kanalizace, vodovod, plynovod, 
vedení nízkého napětí, veřejné osvětlení 
a místní komunikace v šířce 5 metrů a dél-
ce 360 m. Stavba byla zahájena v říjnu loň-
ského roku a bude pokračovat v závislos-
ti na počasí v nejbližším období. Myslím, 
že tato investice pomůže naší obci udržet 
příznivý demografický vývoj. 

Investiční plány na tento i další roky bu-
dou členové zastupitelstva projednávat 
na příštím zasedání v měsíci únoru. A pro-
tože se cenu již zmiňovaných inženýrských 
sítí podařilo snížit, obec nebude muset 

v následujícím období hospodařit s žád-
ným dluhem. Na tento rok naopak předpo-
kládám milionový přebytek a bude možno 
dále udržovat, opravovat a budovat nový 
majetek obce.

Josef Zemánek

Obec Veletiny a velecká chasa Vás zvou 
na dětský maškarní karneval, který 
se uskuteční v neděli 20. února 2011 
od 15 hodin v kulturním domě.

Program: hry, soutěže, vystoupení 
Veleťánku, přehlídka masek, tombola, 
diskotéka.

Každá maska bude odměně-
na poukázkou do tomboly. Vstupné 
dobrovolné.

Dětský karneval
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Volby

Uskutečnily se ve dnech 15.–16. října 2010, 
v seznamu voličů bylo zapsáno 459 osob. 
K volbám se jich dostavilo 342, to je 74,51 %. 
Volební účast se oproti roku 2006 zvýšila té-
měř o polovinu.

V obecních volbách kandidovaly 2 voleb-
ní strany. Zatímco v letech 1994 až 2006 

se o hlasy voličů ucházela jen Křesťanská 
a demokratická unie – Československá 
strana lidová, tentokrát mohli voliči vybírat 
také z kandidátů další volební strany, Sdru-
žení nezávislých kandidátů Veletiny 2010. 
Volilo se 7 členů zastupitelstva, na obou kan-
didátních listinách bylo po 9 kandidátech.

Volební strana PoČet 
hlaSů

% 
hlaSů

ČSSD 83 25,3
KDU-ČSL 68 20,7
oDs 49 14,9
toP 09 44 13,4
KSČM 42 12,8
Věci veřejné 15 4,6
SPO ZEMANOVCI 10 3,0
Suverenita – blok J. B. 7 2,1
Strana zelených 6 1,8
Moravané 2 0,6
Česká pirátská strana 2 0,6

V roce 2010 se uskutečnily dvoje volby, na konci května jsme volili poslance Parlamentu ČR, v polovině října pak členy obecního zastupitelstva.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR 
Uskutečnily se ve dnech 28.–29. 5. 2010, 
ve Veletinách bylo zapsáno 466 opráv-
něných voličů, k volbám se jich dostavilo 
329, to je 70,6 %. Odevzdáno bylo 328 
platných hlasů. Výsledky hlasování v obci 
Veletiny shrnuje následující tabulka (tuč-
ně jsou zvýrazněny strany, které se dostaly 
do sněmovny).

Volby do Zastupitelstva obce Veletiny

Na volbu starosty se přišlo podívat téměř 30 občanů.  Foto: A. Cimala

Graf znázorňuje, jak se ve Veletinách vyvíjely volební zisky nejúspěšnějších stran ve vol-
bách do PS PČR od roku 1996:
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KDU-ČSL získala 45,6 % hlasů a 3 man-
dáty, SNK Veletiny 2010 získalo 54,4 % 
hlasů a 4 mandáty. Jmenovitě byli zvoleni 
tito kandidáti (v závorce počet hlasů):

SNK Veletiny 2010
René Hruboš (182) 
Petr Blažek (168)
Věroslav Orlovský (166)
Iveta Snopková (162)

KDU-ČSl
Ladislav Orlovský (205)
Petr Ševčík (171)
Josef Zemánek (157)

Na ustavujícím jednání zastupitelstva 
12. listopadu 2010 rezignoval pan Petr 
Blažek na členství v zastupitelstvu obce 
a odmítnutím slibu člena zastupitelstva 
obce jeho mandát zanikl. Starostu a mís-
tostarostu pak volilo šestičlenné zastupitel-
stvo, starostou byl zvolen pan Josef Zemá-
nek, místostarostkou paní Iveta Snopková. 
Oba byli do těchto funkcí zvoleni pěti hla-
sy, proti hlasoval jeden člen zastupitelstva, 
p. René Hruboš.

Na dalším zasedání zastupitelstva 17. 
prosince 2010 složil slib člena zastupitel-
stva obce pan Jan Melichárek (zvolen jako 
1. náhradník za SNK Veletiny 2010, 99 hla-
sů), čímž bylo zastupitelstvo opět doplněno 
na počet 7 členů.
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ohlédnutí
Fašank dětí ze školky 

16. 2. 2010  Foto: A. Cimala

hrušně u křížku
V dubnu 2010 bylo podél cesty u křížku 
nad Vlčnovskou ulicí zasazeno 10 hruš-
ní, které zde nahradily nedávno vykácené 
smrky. Ovocné stromy jsou tradiční součás-
tí vesnických ulic a návsí.

Foto: A. Cimala

Nosení Mařeny 

21. března 2010  Foto: A. Cimala

Máj 2010
Letošní stavění máje vyšlo na ročník 1992. 
Z kluků to byli Jan Šupka, Petr Fray, Josef 
Niessner a Emil Niessner, z holek Eliška 
Dostálková a Sabina Gomelská. Vše zača-
lo už začátkem týdne, kdy se pro máj jelo 
do nedalekého Kojetínku, kam se pro máj-
ku jezdí každoročně. Vše proběhlo v pořád-
ku a už během týdne se májka chystala 
na stavění. Odstraňovala se kůra z kmene, 
dělal se kříž na kmeni. Ale to se ještě ne-
vědělo, že v noci ze čtvrtka na pátek májku 
někdo rozřeže na půl a uřízne vršek. A tak 
vše mohlo začít znovu. Naštěstí se vše 
zvládlo, holky z ročníku donesly šátky, kre-
páky a nazdobila se špička. 
V pátek v podvečer začalo stavění máje, 

kterého se každoročně účastní snad všich-
ni muži z dědiny, protože máj se u nás jako 
málokde staví pouze za pomocí vlastních 
sil a žajgrútů. Mnoho let na vše dohlížel 
pan Karel Ševčík, bez jehož pomoci by 
se májka tak rychle a bez problémů nepo-
stavila. Nově mu pomáhá i jeho syn Petr 
Ševčík. Májka se postavila během hodiny. 
Oběma patří poděkování a snad i další roky 
se tahle tradice za jejich pomoci uchová.

Foto: D. Vala

Pro děti s maminkami byl nachystán tá-
borák, pro starší, zvláště tatínky, štampr-
la. Ročník 1992 májku po celý měsíc, a to 
i přes několik pokusů o její ukradení, uhlí-
dal. A tak na konci měsíce mohlo proběh-
nout slavnostní kácení.

Martin Ševčík

Povodeň
Dne 2. 6. 2010 se opět po 13 letech roz-
vodnila řeka Olšava. Její hladina dosáh-
la výšky 537 cm a průtoku 149,5 metrů 
krychlových za sekundu.

Foto: D. Vala

loučení s předškoláky
Na konci června se se školkou rozloučily 
dvě děti, ze kterých se po prázdninách sta-
li školáci. Připravené vystoupení dětí a ná-
sledná zahradní slavnost byly zároveň po-
sledním společným setkáním s dosavadní 
ředitelkou MŠ Marií Jurčičkovou a paní uči-
telkou Jitkou Krabicovou.

Foto: A. Cimala

Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek
Na Slováckých slavnostech vína, které 
se konaly ve dnech 11.–12. září 2010, naši 
obec zastupovala krojovaná chasa v počtu 
sedmi párů a dětský folklorní soubor Ve-
leťánek, který má přes 30 dětí, s manželi 
Hanáčkovými, kteří se již léta o Veleťánek 
starají. 

Po průvodu krojovaných centrem Uherské-
ho Hradiště, kterého se zúčastnil i pan sta-
rosta Josef Zemánek, se dětský soubor Ve-
leťánek a chasa dostavili k pasáži Slunce, 
kde se spolu s dalšími obcemi mikroregi-
onu Dolní Poolšaví zapojili do společného 
programu. Chasa vystoupila s pásmem 
tanců, které čerpala z blízkého okolí jako 
např. ze Strání, Boršic apod. 
Slavnosti vína jsou významná kulturní udá-
lost, kde můžeme ukázat krásu našich kro-
jů. Poděkování patří všem, kteří se stara-
jí o památku našich předků, váží si krojů 
a každoročně si je znova připraví, což není 
vůbec jednoduché.

text a foto: Martin Ševčík
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hasičský ples
V sobotu 29. ledna 2011 se v kulturním 
domě konal hasičský ples, hrála dechová 
hudba Hradčovjanka.

Foto: M. Ševčík

Z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Veletiny schválilo 
na svém zasedání dne 17. 12. 2010 obec-
ně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za svoz komunálních odpadů. Sazba roč-
ního poplatku pro poplatníka s trvalým po-
bytem v obci Veletiny činí 400,– Kč.
Poplatek musí být uhrazen nejpozději 
do 31. března 2011.

Termíny svozu tříděného odpadu do konce 
1. pololetí 2011

plasty (ve žlutých pytlích) – 7. března,  • 
4. dubna, 2. května, 13. června
papír (v modrých pytlích) – 5. dubna, • 
7. června

hody, 24. 10. 2010
Hody se povedly. Hodovou chasu tentokrát 
tvořilo 15 krojovaných párů.

Foto: D. Vala

lampionový průvod
Ve středu 17. 11. 2010 od 16.30 hod. 
se ve Veletinách uskutečnil lampionový 
průvod s ohňostrojem.

Foto: D. Vala

Koledování
Koledování u betléma v kapličce se letos 
konalo již pojedenácté, a to 30. 12. 2010 
od 16 hodin. Za velmi mrazivého počasí 
(bylo až –10 °C) si přišlo poslechnout kole-
dy spoustu místních i přespolních občanů. 
Starosta obce Josef Zemánek všechny při-
vítal krátkým úvodním slovem. Koledy za-
zpívali CM Vinár, dětský soubor Veleťánek, 
Petra Hrubošová, bratři Trtkovi a jako host 
mužský pěvecký sbor z Hradčovic. Nálada 
i přes velkou zimu byla příjemně slavnostní 
a koledy opravdu nádherné. Přítomen byl 

i otec farnosti Hradčovice P. Antonín Kup-
ka. Po koledování všechny čekal na za-
hřátí horký čaj, svařák a již tradičně oplat-
ky s medem a chleba se slaninou. Všem 
účastníkům i přihlížejícím děkují a na dal-
ší ročník se těší pořadatelé – obec Veleti-
ny, Místní organizace KDU-ČSL a CM Vinár. 
Zvláštní poděkování patří Marcele Trtkové, 
která program připravila. 

Iveta Snopková

Foto: L. Orlovský

Novoroční zpívání v hradčovicích
2. 1. 2011 se v sousední obci uskutečni-
lo novoroční zpívání a koledování. V pro-
gramu vedle domácího mužského sboru 
a Vlčnovských búdových umělkyň vystoupil 
také dětský soubor Veleťánek a zazpívala 
Petra Hrubošová. Všechny doprovázela CM 
Vinár.

tříkrálová sbírka
Překulil se nám starý rok a nastal nový. Na-
dešel čas pro tři krále, aby vyrazili do ulic 
na svou již tradiční humanitární sbírku. 
Její výtěžek byl např. v loňském roce vyu-
žit na nákup pomůcek do zařízení Oblastní 
charity, na přímou pomoc rodinám s dětmi 
v nouzi, ale také na humanitární pomoc os-
trovu Haiti. 

Foto: A. Cimala

Naší obcí letos procházely dvě skupin-
ky dětí, kterým se podařilo vybrat celkem 
15 902 Kč. Chtěla bych poděkovat všem 
dárcům, ale také dětem, které to v dešti 
a mlze neměly vůbec snadné. Počasí nám 
nijak neubralo na společné radosti z toho, 
že jsme pomohli těm, kdo to potřebují. 

Marie Berková

PRD v kulturním domě
Po čtyřleté přestávce k nám v neděli 23. 
února opět zavítalo Prakšické divadlo alias 
PRD, a to se slavnou detektivkou A. C. Doyla 

odpady

Pes  Baskervillský, jejíž divadelní podobu 
podle námětu Jana Skopečka upravila a re-
žírovala Libuše Goldmannová.
Všech 70 platících diváků si naplno uží-
valo skvělého ochotnického představení, 
ve kterém snad ani tolik nešlo o přesnou 
rekonstrukci zločinu, jako spíš o humorné 
vsuvky a narážky na kdeco, pana preziden-
ta a Veleťany nevyjímaje. 

Foto: A. Cimala

À propos: Některé velecké děti (ty, které na-
vštěvují Katolickou základní školu v Uher-
ském Brodě) měly vzácnou příležitost vidět 
ředitele své školy v roli Sherlocka Holmese.
 Monika Cimalová
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Mateřská škola

Naše mateřská škola doznala v září změ-
ny v pedagogickém obsazení. Je to velká 
změna, protože po třicetiletém působení 
odešla do důchodu paní Mgr. Marie Jurčič-
ková, zároveň odešla i paní učitelka Jitka 
Krabicová. Od září 2010 vykonává funkci 
ředitelky Lenka Vaďurová, učitelkou je Eva 
Urbanová.

Pojďme se ještě vrátit ke dnům podzim-
ním, kdy naše školka přivítala nové děti. 
Pro ně je totiž pravidelné navštěvování 
školky velkým zlomem a důležitou událostí 
v jejich životě. A tak si každý malý návštěv-
ník zvyká po svém. S radostí můžeme říci, 
že u většiny z nich nad steskem po mamin-
ce zvítězila zvědavost, radost ze společ-
nosti malých kamarádů, prožívání nového 
a příjemná atmosféra i prostředí. Tím i kaž-
dé ranní vstávání bylo motivováno malým 
těšením, co že se dnes bude ve školce 
zase dělat, s čím a na co si budeme hrát, 
o čem povídat, kam půjdeme a co uvidí-
me. Někteří kamarádi ještě nyní odloučení 
od maminky zpestří slzičkami. Ale – a to už 
většinou smutné maminky nevidí – jakmile 
se zavřou dveře, je potřeba zajezdit si s au-
tíčkem, povozit panenku a uvařit jí, proběh-
nout se za míčem, a na slzičky již dávno 
není čas.

Přesto, že jsme malá vesnická školka, 
snažíme se využívat všech možností rozvo-
je poznání dětí, aby nebyly o nic ochuzeny.

Začátkem školního roku jsme se starší-
mi dětmi začali jezdit do Uherského Brodu, 
kde v plaveckém bazénu Delfín absolvují 
předplavecký kurz. Odměnou jistě každé-
mu bude „mokré vysvědčení“. Mateřskou 
školku navštívila logopedka, která u dětí 
provedla depistáž, abychom dětem mohli 

včas pomoci s nápravou řeči, informovat 
rodiče.

Zajímavá byla návštěva terapeutické-
ho psa s „přednáškou“, kdy se s pejskem 
mohly projít na vodítku, pohladit si jej, dát 
mu pamlsek.

Návštěva galerie v Uherském Hradišti 
s výstavou obrázků Josefa Lady, procházka 
městem, jízda autobusem se dětem také 
moc líbila, batůžky na zádech – to je pře-
ce výlet!

Děti také toužily poznat, co se skrývá 
za dveřmi místní knihovny, a tak paní Ci-
malová ochotně seznámila děti s knihami 
a pohádkami nejznámějších autorů.

Blížil se čas Vánoc a my jsme chtěli ma-
minkám pomoci s výzdobou domova, proto 
jsme uspořádali pod vedením paní Bičano-
vé vánoční dílničku.

Poté mateřskou školu navštívila nebes-
ká trojice, po přečtení „knihy hříchů“ děti 
dostaly balíček dárečků, ale musely pěkně 
zazpívat i zatančit.

Díky sponzorům – společnosti Barum 
Continental Otrokovice, panu Martinco-
vi, panu ing. Slunečkovi, panu Křivdovi, 
místnímu hasičskému sboru a myslivec-
kému sdružení Kojetínek – jsme mohli dě-
tem naložit krásné hračky i vybavení pod 
stromeček.

Ozdobili jsme stromeček, maminky na-
pekly cukroví a společně jsme se sešli 
na vánočním vystoupení dětí.

Nyní je čas právě pro předškoláky – ab-
solvovali návštěvu základní školy v Hradčo-
vicích a také zápis do základní školy, což 
je další velká dětská zkouška v novém pro-
středí, s jinými dospěláky.

Nyní si hlavně užíváme letošní bohaté 
nadílky sněhu na školní zahradě a v okolí. 
Děti se vrací s červenými nosíky, ale šťast-
né a spokojené.

Přeji všem do nového roku jménem svým 
i zaměstnanců MŠ hodně zdraví, štěstí 
i spokojenosti v novém roce.

lenka Vaďurová, ředitelka MŠ

Přišla zima do kraje
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Knihovna

Místní knihovna využívá nabídky spo-
lečnosti Člověk v tísni, pořadatele fes-
tivalu dokumentárních filmů Jeden 
svět, k zapůjčení některých jím vybra-
ných filmů. Díky existenci obecního da-
taprojektoru jsme se v knihovně mohli 
podívat na filmy Zemřít  ukamenová-
ním, Já, moje  romská  rodina  a Woo-
dy Allen, dále film o ruské novinářce 
Anně Politkovské Anna  v  přední  linii 
a také Kimčongílie, film o totalitní Se-
verní Koreji. V promítání těchto filmů, 
zaměřených zejména na lidská práva 
a jejich dodržování ve světě, pokraču-
jeme i v tomto roce.

V únoru 2011 promítáme 2 filmy:
8. února v 18.30 – Hlad (Svět na za-
čátku 21. století, 90 min.)
22. února v 18.30 – Barmský VJ (Re-
portáž z uzavřené země, 84 min.)

V březnu jsme se poprvé zapojili do ce-
lostátní akce Noc s Andersenem, určené 
především pro mladší čtenáře. Jak sám 
název napovídá, je to noc, kterou děti trá-
ví v knihovně čtením pohádek, hraním her 
a nasáváním atmosféry potištěného papí-
ru. Pro úspěch jsme si nocování v knihovně 
zopakovali také v červenci, kdy už nám tep-
lé počasí dovolilo zpestřit program pobytem 
na školní zahradě. Pro děti knihovna uspo-
řádala také několik poznávacích prochá-
zek do okolí s Lenkou Královou (vedoucí 
přírodovědného centra Trnka v Uh. Hradiš-
ti), v srpnu Den deskových her a ve finále 
roku vánoční dílničku.

Od září loňského roku funguje při knihov-
ně kroužek, kam děti přicházejí poznávat 
přírodu a svět kolem sebe a také trávit čas 
při společných hrách. Kroužek vede Lenka 
Králová z Trnky.

Dospělí čtenáři měli v květnu možnost 
navštívit besedu se čtením povídek a fe-
jetonů Jana Balabána, uspořádanou v re-
akci na náhlou smrt tohoto ostravského 
spisovatele. 

V průběhu ledna 2011 byla v knihov-
ně k nahlédnutí obrazová kronika Veletin, 

obsahující fotografie téměř z celého 20. 
století, díky čemuž našli cestu do knihovny 
i mnozí muži, kteří jsou zde při běžném pro-
vozu knihovny vzácným elementem.
Otevírací doba: úterý 16–18 (zimní čas) 
nebo 17–19 (letní čas)
http://www.veletiny.knihovna.info/

Monika Cimalová, knihovnice

V roce 2010 navštěvovalo knihovnu 70 re-
gistrovaných čtenářů, z toho 22 dětí do 15 
let; celkem si vypůjčili 1997 knih a časo-
pisů, z toho 310 knih pro děti. Na nákup 
nových knih obecní úřad vydal 10 000 Kč, 
přibylo zde 125 nových svazků. Při výběru 
nových knih byly zohledněny kromě jiné-
ho i požadavky veleckých studentů a byla 
doplněna školou doporučená literatura. 
Na rok 2011 je předplaceno 6 časopisů: 
Malovaný kraj, Bílé Karpaty, 21. století Ju-
nior, ABC, Čtyřlístek, Tvořivý Amos, odebí-
ráme také spoustu časopisů z remitendy 
(Zahrádkář, Receptář, Pěkné bydlení, Lidé 
a Země, Příroda, Xantypa aj.).

Od března byly zprovozněny nové inter-
netové stránky naší knihovny (adresu viz 
na konci článku, případně se na ně snad-
no dostanete prostřednictvím www strá-
nek Veletin), na kterých zveřejňujeme 
pozvánky na akce naší knihovny, zajíma-
vé kulturní akce v našem nejbližším oko-
lí, informace o nových knihách a časopi-
sech v naší knihovně, zejména však tyto 
stránky poskytují přístup k elektronickému 
katalogu, ve kterém lze snadno zjistit do-
stupnost požadované knihy v naší knihov-
ně. Vzhledem k tomu, že vkládání knih 
do katalogu je práce časově velmi nároč-
ná, nejsou v něm zatím zahrnuty všechny 
naše knihy naučné a detektivky, katalog by 
však měl být brzy úplný. Naše www stránky 
byly na podzim oceněny v soutěži o nejlep-
ší webové stránky okresu Uherské Hradiš-
tě (kategorie neprofesionálních knihoven), 
díky čemuž jsme od firmy Dat, s.r.o. získali 
poukazy na nákup nových knih v hodnotě 
6 000 Kč.

Foto: A. Cimala

Promítej i ty!

Pegas, nebo 
Pišišvoři?

Kromě připojení v místní knihovně je zájemcům o brouzdání po internetu stále zdarma 
k dispozici 1 počítač v samostatné místnosti v budově bývalé školy, vchod z čekárny lékař-
ské ordinace. Otevírací doba: sobota 17–19 hod. Správce: Jan Koníček

Beseda o kroji 
Místní knihovna Veletiny ve spolupráci s OÚ a mnoha dobrovolníky uspořádala v sobotu 
5. února 2011 v kulturním domě Besedu o kroji ve Veletinách s Martou Kondrovou, etno-
grafkou Slováckého muzea v Uh. Hradišti. Hudbou a zpěvem besedu doprovodily Marcela 
Trtková a Petra Hrubošová.

Noc s andersenem 2011 
se chystá na pátek 1. dubna. Zájemci se již nyní mohou hlásit v místní knihovně. 

Internet pro veřejnost

Od září se v knihovně jedenkrát měsíč-
ně schází vlastivědný kroužek, na je-
hož názvu se nemůžeme shodnout. Je 
to Pegas – Pišišvoři 4 : 4. Do kroužku 
nás chodí sedm, dělíme se na dvě dru-
žiny (Šavany a Bobry). Vede nás Lenka 
Králová. Hrajeme různé hry, z nichž asi 
polovina je přírodopisná, čtvrtina vlas-
tivědná a zbytek bez zaměření. Na jaře 
nás čeká noční výprava. Jan Cimala
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V neděli 17. října loňského roku sla-
vil Veleťánek 30 let svého nepřetržitého 
působení.

Písnička, která dříve provázela lidi po celý 
život, provázela i celé pásmo Na lúce, 
se kterým děti při hudbě cimbálové muziky 
Vinár vystoupily pro radost nejenom sobě, 
ale i dřívějším členům, vedoucím a přízniv-
cům tohoto souboru. Skutečnost, že odcho-
dem z dětského souboru srdce pro folklor 
mládeži bít nepřestává, potvrdili příslušníci 
současné chasy, kteří Veleťánek podpořili 
svým tancem.

Oslava se neobejde bez hostů, proto 
s blahopřáním přijely i soubory z okolních 
dědin: Popovjánek, Vlčnovjánek a Jasénka 
z Blatničky. Svěží slavnost vyvrcholila vzpo-
mínkou na Josefa Gregůrka, zesnulého ve-
doucího CM Vinár, který Veleťánek velmi 
podporoval a často jej doprovázel při vy-
stoupeních, a také poděkováním starším 
i současným vedoucím souboru, kterým 
byly předány pamětní listy. Děti z Veleťán-
ku dostaly na památku společnou fotku 
v podobě puzzle.

historie souboru Veleťánek
Historie našeho dětského folklorního 

kroužku je velmi stará, jak můžeme zjis-
tit z Obrazové kroniky obce Veletin. Náro-
dopisný kroužek Veleťánek již ve školním 
roce 1958–59 založil zdejší učitel Oldřich 
Liškutín. Děti poprvé vystoupily 9. května 
1959, dále se zúčastnily např. Horňáckých 
slavností v Hluku v r. 1960 nebo Kopani-
čářských slavností ve Starém Hrozenkově 
v r. 1961.

Oslavy 30. výročí jeho vzniku v loňském 
roce se vztahovaly k datu jeho obnovené 
činnosti. Z podnětu tehdejšího předsedy 
Osvětové besedy pana Stanislava Trtka byl 
soubor založen 2. února 1980, jeho vede-
ní se ujali Marcela Rosíková a Věroslav Or-
lovský. První vystoupení se uskutečnilo 1. 
června 1980 na Vlčnovských slavnostech 
s jízdou králů. V roce 1980 obdržel soubor 
od ONV v Uh. Hradišti 15 000 Kč na nákup 
krojů, které byly pořízeny za spolupráce 
družstva Slovač a za vydatné pomoci ve-
leckých občanek.

Z celé řady vystoupení jmenujme alespoň 
pravidelnou účast souboru na Vlčnovských 
slavnostech s jízdou králů a Kopaničář-
ských slavnostech ve Starém Hrozenko-
vě. Veleťánek se také podílel na natáčení 
filmu Rok na vsi. V roce 1996 byl soubor 
muzeem v Uh. Brodě přizván k tvorbě po-
řadu Uherskobrodsko, se kterým vystoupili 
na folklorním festivalu ve Strážnici. Členo-
vé souboru se často zúčastňovali soutěže 
Zazpívej,  slavíčku, Tomáš Trtek ještě jako 
kluk nazpíval v brněnském rozhlase něko-
lik písniček s BROLNem.

Spolkový život

30 let Veleťánku

Foto: M. Ševčík

Ve Veleťánku se nestřídaly jenom děti, 
ale také vedoucí: Marcela Rosíková, Věro-
slav Orlovský, Marie Knotová, Drahoslava 
Vaňková, Markéta Pilková a Eva Orlovská.

… a jeho současnost
Současnou vedoucí souboru je již 

od roku 2000 Jitka Hanáčková, která 
do této činnosti zapojuje i svého manže-
la Zdeňka; náročnou práci s dětmi ve vel-
kém věkovém rozpětí (4–14 let) jim pomá-
há zvládat i odchovanka Veleťánku Jana 
Hlaváčová.

Veleťánek má 32 členů, z toho 28 holek 
a 4 kluky, a to nejen z Veletin, ale i z Hrad-
čovic, Drslavic a Lhotky. Z čísel je patrné, 
že jeho velkou bolestí je nedostatek kluků. 
Bez nich je jednak omezena příprava uce-
leného pásma pro vystupování, jednak chy-
bí holkám pro nácvik párových tanců. 

Hoši, kteří do Veleťánku chodí, jsou zauja-
ti především nácvikem verbuňku, z dívek na-
opak rostou zpěvačky. Souborovými nástup-
nicemi Petry Hrubošové a Jany Hlaváčové 
jsou např. Karolína Koníčková z Hradčovic, 
z Veletin pak Klára Gomelská nebo Ludmi-
la Slunečková, která nás svým hlasem v mi-
nulém roce reprezentovala v okresním kole 
soutěže Zazpívej, slavíčku.

Ale dobrých zpěvaček a zpěváků je 
ve Veleťánku mnohem víc. V dubnu 2010 
jsme uspořádali soutěž Zpěváček Veleťán-
ku a pro velký úspěch plánujeme letos jeho 
2. ročník, kam chceme pozvat i děti, které 
soubor nenavštěvují.

Zkoušky Veleťánku jsou vždy v pátek 
od 17 hodin (kromě prázdnin) v kulturním 
domě ve Veletinách.

Podle kronik a informací od Jitky Hanáč-
kové zapsala Monika Cimalová

Stolní tenis se začal hrát organizovaně-
závodně ve Veletinách začátkem 90. let. 
Veletiny hrály samostatně asi 3 roky, než 
se v roce 1995 spojily s TJ Drslavice. 

Společný oddíl TJ Drslavice-Veletiny, který 
hraje svá mistrovská utkání v sále kulturního 
domu ve Veletinách, zažil své největší úspě-
chy v letech 2002–2005, kdy se A-tým mužů 
po 3 sezóny pohyboval v popředí tabulky DI-
VIZE – nejvyšší soutěže Zlínského kraje.

V současné době hrají v soutěžích regio-
nálního přeboru (RP, dříve okresní přebor) 3 
družstva mužů. Po polovině soutěže je ve 2. 
třídě RP „áčko“ na 3. místě se stejným bo-
dovým ziskem jako 1. a 2. tým. Ve 3. třídě 
RP je „béčko“ na 2. místě o 1 bod za prv-
ním. „Céčko“ je ve 4. třídě RP na 6. místě.

Hráčský kádr mužstev tvoří hráči z Vele-
tin, Drslavic, Lhotky a Uh. Brodu. Nejvíce 

jsou však zastoupeny Veletiny: Za áčko na-
stupují Radek Kryštof, Karel Orlovský a To-
máš Zemánek, za béčko Martin Ševčík 
a za céčko Josef a Emil Niessnerovi, Petr 
Ševčík, Martin Slunečka, Dominik Blažek 
a Miroslav Bičan. Navíc talentovaný Mi-
roslav Bičan ml. hraje za žáky, ale i muže 
v Dolním Němčí.

28. 12. 2010 se konal také tradiční vá-
noční turnaj, kterého se zúčastnilo 19 hrá-
čů. Výsledky: 1. Martin Orlovský z Drslavic 
hrající za Újezdec divizi, 2. Radek Kryštof, 
3. Martin Ševčík, 4. Josef Pilka ml. – všich-
ni z Veletin.

Hlavním sponzorem oddílu je už 15 let 
firma CHEDO – Josef Pilka. Bez její pomo-
ci by oddíl stolního tenisu mohl jen těžko 
fungovat.

Karel orlovský

oddíl stolního tenisu  
tJ Drslavice-Veletiny
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Před rokem jsme evidovali 38 členů. 
V průběhu roku navždy odešli Miroslav 
Švestka a Zdeněk Doležálek. A z SDH Ru-
dice k nám přestoupil Martin Vysloužil. 
Takže dnes evidujeme 37 členů. V tom ne-
jsou zahrnuti mladí hasiči zapojení do hry 
Plamen.

Prvořadým úkolem našeho sboru je být 
v případě potřeby připraven k požárnímu 
zásahu nebo pomoci při jiné živelní pohro-
mě. Ale značná část naší činnosti se týká 
kulturně-společenského dění v obci.

V únoru jsme se podíleli na organizaci 
fašankového průvodu po vesnici. Účastní-
ků bylo 38. A k tomu 6 muzikantů.

V pátek 26. února jsme pod vedením 
Ing. Josefa Pilky uspořádali každoroční 
košt slivovice. Na prvních pěti místech 
se umístili Petr Ševčík (čp. 78), František 
Vavřík, Tomáš Trtek, Martin Ševčík a Jaro-
slav Šebestík. Vzorků bylo dost a kvalit-
ních, ale hodnotitelů málo, pouze 12.

V sobotu 27. března jsme opět uspořá-
dali jarní sběr železa. Přesto, že letošní 
jarní sběr jsme obohatili o malou zabijač-
ku ve zbrojnici, s teplým ovarem, zúčastni-
lo se jen 16 členů.

10. dubna Martin Vysloužil, nový člen 
a vedoucí mládeže, zorganizoval v sále 
kulturního domu soutěž pro malé i velké 
– Rallye Veletiny. Za účasti 28 dětí z Vele-
tin a Rudic a taky dospělých se konaly zá-
vody na autodráhách. Účastníci si odnesli 

krásný zážitek.
Koncem dubna se uskutečnila brigá-

da na přípravě hřiště k nácviku na jarní 
soutěže v požárním sportu. Účast členů 
na brigádě byla malá, a navíc se ztrati-
la voda ze studánky, a tak nešlo naplnit 
cisternu vodou. Je zajímavé, že za čtrnáct 

dnů se voda bez našeho zásahu opět 
objevila.

Při květnovém rozvodnění Olšavy, které 
zasáhlo především pozemky na pravém 
břehu, byla obec záplav ušetřena. Přesto 
členové zásahové jednotky drželi po celou 
dobu, kdy hrozilo nebezpečí záplav, hlídku 
v požární zbrojnici. V jednom domě odčer-
pali vodu ze sklepa zaplaveného spodní 
vodou.

Okrsková soutěž v požárním sportu 
se letos konala v Drslavicích, kvůli hřišti 
rozmáčenému povodní se konala až 27. 
června. Nejlépe se umístily netradičně 
Hradčovice, za nimi Drslavice, třetí místo 
získaly Veletiny a poslední skončila Lhot-
ka. Hostem soutěže bylo požární družstvo 
z Kněžpole. I v tak malém okrsku, jako je 
náš, se začíná uplatňovat rozdíl ve výkonu 
techniky. Zatímco Drslavice mají požární 
čerpadlo PS 16 a Hradčovice PS 18, my 
soutěžíme s PS 12 a Lhotka je vybavena 
PS 8. S takto rozdílnou technikou nelze 
provádět srovnatelnou soutěž. Je třeba, 
aby se tím zabýval okrskový výbor a vytvo-
řil srovnatelné soutěžní podmínky. Máme-
li tomu říkat sport, tak chceme na stejné 
startovní čáře stejné podmínky.

Letní období bylo ve znamení přípravy 
a nácviku nově zorganizovaných mladých 
hasičů pod vedením Martina Vysloužila.

V červenci bylo ve spolupráci se sta-
rostou obce provedeno námětové cvičení 
za účelem zjištění akceschopnosti zása-
hové jednotky. Bylo dvakrát svoláno siré-
nou, účast malá.

V srpnu jsme připravili dětský den s ve-
černí zábavou. Uskutečnil se v sobotu 21. 
srpna. Odpoledne program pro děti, sou-
těživé hry, táborák s opékáním. Vzduchov-
ky, kolo štěstí a další. Mladí hasiči před-
vedli své ukázkové cvičení, 2x požární 

Foto: D. Vala

Foto: D. Vala

Sbor dobrovolných hasičů
Zpráva o činnosti za rok 2010
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Vloni tomu bylo 34 let, co v naší obci napo-
sledy cvičili mladí hasiči.

19. června 2010 se konala na dětském 
hřišti ukázka moderní hasičské techniky 
a zároveň nábor dětí do nového kolekti-
vu mladých hasičů. Tuto akci zorganizova-
li Martin Vysloužil, Miroslav Ševčík a Sta-
nislav Mihel. Hasiči z Nivnice předvedli 
kompletní zásah i v dýchacích přístrojích. 
Potom všem přítomným ukázali své nové 
auto Renault, celou výbavu a všechny 
děti nechali zastříkat z hadic. Na závěr 
si děti mohly zaběhat připravenou štafe-
tu dvojic.

O týden později, 26. 6. 2010, jsme se se-
šli v hasičské zbrojnici v tomto složení: 
Peťa Ševčík, Radek Hruboš, Luboš Zlatý, 
David Frýba, Pavlína Rybnikářová, Monika 
Remešová, Jana Beňová, Jožka Zemánek, 
Radek Trávníček, Radek Hlaváč z Hradčo-
vic, Tomáš Trtek, Šimon Trtek. Jako vedoucí 
se nás ujal Martin Vysloužil, který nám tak 
trochu vysvětlil hru Plamen, činnost mla-
dých hasičů a systém schůzek.

Všech 5 červencových pátků jsme 
se scházeli v hasičárně, kde nás náš ve-
doucí začal připravovat. 3. a 10. 7. jsme 
cvičili požární útok, samozřejmě nasucho. 
17. 7. poprvé útok s vodou, na hřišti za Ha-
bartovým jsme vydrželi 4 hodiny v plné 
síle. 24. a 31. 7. se začínáme připravovat 
na branný závod. Musíme umět střelbu 
ze vzduchovky, základy topografie, uzlová-
ní, první pomoc, požární ochranu a překo-
nání vodorovného lana.

21. 8. 2010 pořádali naši staří hasi-
či den dětí. Na hřišti u kulturního domu 
bylo připraveno mnoho zábavných soutěží 
pro všechny děti z naší obce. Tady se ode-
hrála naše premiéra v požárním útoku 
na veřejnosti. Za dva pokusy, které se zda-
řily, jsme sklidili velký potlesk.

29.–30. 8. 2010 se konalo soustředě-
ní mladých hasičů Veletin a Rudic v hasič-
ské zbrojnici v Rudicích. Měli jsme nacvi-
čovat štafetu a požární útok CTIF. Jelikož 
pršelo, zhlédli jsme jenom video a oba dva 

dny jsme hráli různé společenské hry. Stra-
vování a ubytování bylo zajištěno na faře. 
Moc se nám tam líbilo. 

3. září 2010 – opět ve zbrojnici. Vázali 
jsme uzly – tesařský, plochá spojka, zkra-
covačka, lodní a úvaz na proudnici. Doce-

la to šlo. Přišli se také přihlásit další dva 
členové – Dana Ševčíková a Honza Javor. 
10. září se učíme zdravovědu, jak ovázat 
zraněné koleno a poraněnou ruku. 17. září 
orientujeme mapu a určujeme azimut po-
mocí buzoly. Taky se učíme 25 topogra-
fických značek. 24. září – nejhorší den, 
přiřazujeme grafické značky technických 
materiálů k odpovídajícímu prostředku. Co 
a čím se dá hasit, nám moc nejde. 1. října 
nám vedoucí překonání vodorovného lana 

jenom vysvětluje a střelbu ze vzduchovky 
nezkoušíme vůbec. Máme vyřízené průkaz-
ky mladých hasičů a jsme přihlášení do hry 
Plamen 2010–2011 v tomto složení: Jana 
Beňová, Monika Remešová, Radek Hru-
boš, David Frýba, Dana Ševčíková, Josef 

Zemánek, Radek Hlaváč z Hradčovic, Ra-
dek Trávníček, Honza Javor. Vedoucí: Mar-
tin Vysloužil, pomocníci: Petr Ševčík, Pavlí-
na Rybnikářová.

9. října 2010 jsme jeli do Hluku na Babí 
horu – naše první soutěž, kde se konal 
branný závod. Aby mohly utíkat dvě hlíd-
ky, museli jsme si půjčit jednoho člena 
ze St. Města. Na tomto závodě požárnické 
všestrannosti nás potěšilo 8. místo ze 14 
sborů.

Foto: Fr. Vavřík

Z kroniky mladých hasičů

útok i s vodou. Pro zpestření programu 
k nám přijeli hasiči z Nivnice. V rámci vý-
jezdu předvedli a pochválili se s novým zá-
sahovým vozidlem Renault. Předvedli nám 
nejmodernější současnou požární techni-
ku. Od večera až do rána pak hrála k tanci 
i poslechu hudební skupina Madison.

V září se naši mladí zúčastnili poháro-
vé soutěže na Babí hoře, soutěže hry Pla-
men. V početně obsazené soutěži získa-
li krásné osmé místo. Za to jim patří dík. 
K reprezentaci sboru jsme pro ně pořídili 
nová trička s potiskem.

Pro stmelení sboru jsme v pátek 24. září 
v přísálí kulturního domu uspořádali po-
sezení u burčáku i s malým pohoštěním. 

Všechno zajištěno, burčák výborný, ale 
opět – účast malá.

V říjnu před hody jsme opět proved-
li podzimní sběr železného šrotu. Opět 
se naplnily dva kontejnery, ale účast čle-
nů byla velmi malá. 

V září nás nová ředitelka mateřské 
školy požádala o příspěvek na nové vy-
bavení. Členská schůze odsouhlasila pří-
spěvek 3 000 Kč na zakoupení nového 
televizoru.

V listopadu pořádal obecní úřad lampi-
onový průvod pro děti. Byli jsme požádáni 
o příspěvek na ohňostroj.

V pátek 13. listopadu jsme pro naše čle-
ny uspořádali bowlingový turnaj ve Strání. 

Za účasti patnácti členů byla všeobecná 
spokojenost.

Také hasiči z Veletin se rozhodli jít 
s dobou a vytvořili si své webové strán-
ky. Jsou na adrese http://sdhveletiny.
wz.cz/. Najdete na nich aktuální informa-
ce, fotky z akcí a také zajímavosti z ha-
sičské kroniky, které budeme postupně 
přidávat. Uvítáme Vaše názory a náměty 
na zlepšení.

Závěrem chci poděkovat všem členům, 
kteří se zúčastňují naší činnosti, za vše, 
co pro místní sbor dobrovolných hasičů 
vykonali.

Miroslav Ševčík
předseda SDh Veletiny
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opsáno odjinud

Pamětní kniha obce Veletin

zdrojem příjmů, z nichž hradíme především 
jadrné krmivo pro zvěř a náklady spojené 
s provozem našeho sdružení a opravou 
myslivecké chaty. 

Velký problém pro nás představují ně-
kteří naši spoluobčané a turisté z okolí, 
kteří chodí po honitbě s volně puštěný-
mi psy! Jedná se hlavně o zimní období 
a o měsíce květen a červen, kdy zvěř vy-
vádí mladé. Tito lidé většinou nereagují 
na četná upozornění myslivecké stráže, 
která má uznaný statut veřejného činitele, 
a může tedy tyto občany vykázat z honit-
by nebo je dokonce pokutovat. Stejně vel-
kým, ne-li větším problémem pro zvěř jsou 
motorkáři, kteří nezákonně jezdí po poli, 
polních cestách a v lese. Zvěř před nimi 
v panické hrůze prchá kilometry daleko. 
Apelujeme proto na tyto lidi, pokud budou 
číst tyto řádky, aby se nad svým jednáním 
zamysleli!

K dnešnímu dni naše myslivecké sdru-
žení čítá 18 členů a jednoho adepta mys-
livosti. Poslední rok jsme nepořádali hon 
na drobnou zvěř, protože jí znatelně ubylo. 
Plánujeme ještě další roky tuto zvěř nestří-
let a vyvinout větší úsilí o navýšení stavu 
této pro nás důležité zvěře. 

Také bychom chtěli občanům přiblížit vi-
ditelný výsledek naší práce, a to vysazení 
stromů kolem cesty vedoucí od benzinky 
nad Podkopčím až nad zadní stráně. Také 
se nám podařilo zhotovit oplocení v délce 
asi 1 km kolem dvou lesních školek v tra-
ti u vodojemu. Tato akce byla provedena 
zdarma pro obec Veletiny.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem 
občanům, kteří se nezištně v zimním období 
starají o zvěř a podporují nás v naší činnosti.

Děkujeme.

Výbor mysliveckého sdružení  
Kojetínek Veletiny

Na přání tetiček, babiček a maminek vzni-
ká v naší obci nový spolek – klub Pohoda. 
První setkání se uskutečnilo 1. prosince 
2010. Je to klub, kde se schází ženy bez 
rozdílu věku, ať babička nebo vnučka. Vy-
měňují si zde nápady, rady, recepty, anebo 
se jen tak povídá, sedí a popíjí čaj a podob-
ně. V budoucnu se klub zapojí do různých 
aktivit v rámci obce nebo i širokého okolí. 
Na naše setkání budeme zvát hosty, pořá-
dat přednášky, i výlety. Chceme také po-
máhat těm, kteří pomoc potřebují. 

Klub se schází jednou za 14 dnů, 
ve středu v 16 hod. v přísálí KD. Srdečně 
zveme všechny, kdo se chtějí zapojit nebo 
si jen zpestřit všední odpoledne. Nejbližší 
schůzka bude 9. února.

Iveta Snopková

Klub pohody

Foto: V. Orlovský

Takto je nadepsána nejstarší kronika obce, 
vedená od r. 1918 do r. 1938, která je ulo-
žena ve Státním okresním archivu v Uher-
ském Hradišti. Jako kronikáři se postup-
ně vystřídali František Vystrčil, řídící učitel 
(do r. 1936), Emma Graffeová, správkyně 
školy (rok 1937) a František Lesák, správ-
ce školy (rok 1938). Následující ukázka při-
bližuje mimořádně krutou zimu, jaká pano-
vala před 82 lety.

Poznámka: Stupně Réaumura (°R) přepo-
čítáme na stupně Celsia (°C) jednoduše tak, 
že hodnotu vydělíme čtyřmi a vynásobíme 
pěti. Nejnižší teplotě z února 1929 (–25 °R) 
tedy odpovídá hodnota –31,25 °C.

Únor 1929
V  únoru  nastaly  kruté  polární  mrazy 
se  všemi  hrůzami,  jakých  není  pamětní-
ků.  1.  února  –17  °R,  3.  února  –22  °R, 

Myslivecké sdružení Kojetínek
Naše myslivecké sdružení Kojetínek Veleti-
ny vzniklo 1. ledna 1993 odtržením od mys-
liveckého sdružení Míkovice. Hospodaříme 
na 600 ha honební plochy. Naší hlavní zvě-
ří je především srnčí, dále pak zvěř drobná 
(bažant, zajíc). Tuto zvěř máme vedenou 
v kmenovém stavu a hospodaření s ní nám 
schvaluje náš nadřízený orgán z odboru ži-
votního prostředí v Uherském Brodě. V naší 
honitbě se vyskytuje také zvěř černá (divo-
ká prasata), ale není vedena v kmenovém 
stavu, proto z této zvěře můžeme lovit pou-
ze selata a lončáky.

Během roku organizujeme brigády na za-
jištění krmiva pro zvěř. Jedná se zejmé-
na o sušení sena, kterého spotřebujeme 
za jednu krmnou sezonu asi 15 kopek. Bri-
gády také plánujeme na údržbu myslivec-
kých zařízení – posedů, krmelců, zásypů, 
slanisk a v neposlední řadě také na údrž-
bu a rekonstrukci naší chaty v Kojetínku. 
Každý rok v létě pořádáme „Pytláckou noc“ 
s ochutnáváním zvěřinových specialit. Po-
slední roky nám však nepřeje počasí, což 
zkazí všem náladu i výsledný ekonomický 
efekt. Jelikož nejsme dotovaná organiza-
ce, je tato kulturní akce pro nás jediným 

Opravená studánka v Kojetínku   
Foto: V. Orlovský
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11. února –25 °R, 12. února –18,5 °R,  
13. února –13 °R, 14. února –9 °R, 17. 
února –1 °R, 18. února –3,5 °R, 21. úno-
ra  –10 °R  a  začal  foukat  ostrý  severák, 
takže  je  horší  zima,  než-li  toho  11.  úno-
ra; venku není možno vydržet, ve školách 
není  možno  se  dotopit.  22.  února  zase 
už 13,5 °R, 23. února –5 °R, 24. února 
–1 °R a 28. února –6 °R. Severák stále 
fouká a tvoří zvl. v Kopanicích až na 1 m 
vysoké závěje.
Kruté  mrazy  měly  hrozné  účinky.  Sly-

šel  jsem v zahradě mrazem stromy pukat, 
okna, žlaby u střechy školní a panty u dve-
ří praskat. Malá selátka, přes to, že se jim 
ve  chlévech  topilo,  zmrzala,  obstárci  omr-
zali,  kravám  omrzaly  ocasy,  slepice  mra-
zem  hynuly,  husy,  když  si  sedly,  přimrzaly 
na sníh a na led, mnoho lidí omrzlo na uši 
a na nosy. I v dobrých sklepích zmrzly zemá-
ky, avšak nikoli v „kopách“. Rovněž zmrzla 
řepa, ovocné víno, množství ovoce. Hroba-
ři  vypravují,  že  země  je  zmrzlá na 1 m hl., 
na Olšavě je led 90 cm tlustý. Lidem zamr-
zaly studny a na Záhumní nastal nedostatek 
vody. Pole bylo pokryto vrstvou sněhu 40 cm 
vysokou.  Polní  zvěř  a  ptactvo  velmi  trpělo 
hladem a všecko se tlačilo k příbytkům lid-
ským. Koníček Fr., č. 67, výminkař, pravidel-
ně jim sypal. Lidé ovšem nebyli na takovou 

Vydáme-li se z Veletin za železniční trať 
a stoupáme do strání na pravém břehu Ol-
šavy, ani si neuvědomujeme, že se nachá-
zíme v „evropsky významné lokalitě“, zkrá-
ceně EVL. 

EVL je území, které je součástí evrop-
ské soustavy chráněných území NATURA 
2000. Tato soustava se skládá z ptačích 
oblastí a evropsky významných lokalit. EVL 
jsou taková místa, která významně přispí-
vají k udržení nebo obnově příznivého sta-
vu alespoň jednoho evropsky významného 
druhu nebo typu stanoviště.

Stráně u Popovic – evropsky významná lokalita

V nejnovějším čísle časopisu Malova-
ný kraj (č. 1/2011) najdeme článek 
Pavla Bravence O  veletinském  mlý-
ně. Autor podrobně popisuje historii 
zdejšího mlýna. Kdo se o toto téma 
zajímá hlouběji, může článek porov-
nat se starším textem, který na stejné 
téma v roce 2005 napsal Ing. Josef 
Burša (uveřejněno na internetových 
stránkách obce Veletiny).

Ve starších číslech Malovaného kra-
je najdeme i další články, které se tý-
kají Veletin: 
2006/1 – Marie Knotová: Veleťánek
2007/5 – Jitka Matuszková: Búdy 
ve Veletinách – Staré hoře
2008/5 – Pavel Bravenec: Z dějin 
vinohradnictví ve Veletinách
2008/5 – Jana Spathová: Uznání 
pro „búdu“ ve Veletinách
2009/1 – Pavel Bravenec: Kaple sv. 
Cyrila a Metoděje ve Veletinách
2010/5 – Jana Spathová: Další 
obnovená lidová stavba ve Veletinách

Malovaný kraj od ročníku 2010 
si můžete půjčit v místní knihovně.

zimu připraveni a tak se stalo, že mnozí už 
v polovici února neměli čím topit a byli nuce-
ni kácet stromy, většinou agáty, a topiti dří-
vím syrovým. Dobré obchody dělal obchod-
ník  Jos.  Němeček,  který  objednával  dříví 
na vagony a lidem rozprodával. Škola měla 
uhlí  dostatek  a  zásobovala  uhlím  mlékár-
nu. Když pak už uhlí všude docházelo, do-
šel vagon uhlí 200 q a zase jsme se zásobili 
a zimě vzdorovali.
Vznikly též mnohé pověsti, kterým lehko-

věrní lidé věřili, kupř.: Kterak u Kunovic jed-
nou do rána zmrzly dva tábory cigánů – oni 

Veletiny 
v Malovaném kraji

však mnohem lépe zimu přestáli, než-li my. 
Kterak u Vlčnova objevili se vlci a jak dělní-
ci, kteří chodili do Brodu na práce, muse-
li  si bráti noviny,  tyto zapalovati a  tak do-
těrné vlky odháněti. Kterak vlci u Králova 
pronásledovali sedláka se selkou,  jedoucí 
do Brodu a jak se oba jenom tím zachráni-
li, že vlkům hodili na pospas své dítě.
V březnu tuhé mrazy pokračovaly.

Řídící učitel a kronikář František Vystrčil 
do kroniky také kreslil, např. tuto kresbu 
veleckých stodůlek (asi z r. 1929). Stodůl-
ky vidíme také na fotografii z r. 1940 v Ob-
razové kronice obce Veletin.



Bourovec trnkový (Eriogaster catax) 
je silně ohrožený noční motýl, který 
u nás v minulosti žil v řídkých teplých 
listnatých lesích. Dnes se vyskytuje 
především na teplých a suchých strá-
ních s roztroušenými křovinami. V sou-
časné době je považován za druh 
v Čechách vyhynulý, na Moravě je jeho 
výskyt potvrzen jen z několika lokalit. 
Housenky se líhnou na konci dubna 
a počátkem května a spřádají si pa-
vučinová hnízda. Dospělci se vyskytu-
jí na podzim od konce září do poloviny 
října.

Foto: Andrej Makara

Farnost hradčovice

Z matriky

Jubilanti

Zašlé časy
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Administrátor P. Pavel Vichlenda zde • 
působil do 4. 7. 2010. Nyní farnost 
spravuje otec Antonín Kupka. 
V roce 2010 se konala farní pouť • 
na blatnickou horu ke sv. Antonínovi. 
V sobotu 5. února 2011 • 
se v Hradčovicích uskutečnil XI. farní 
ples, k tanci hrála Hradčovjanka.

Další informace z hradčovské farnosti včet-
ně rozpisu bohoslužeb najdete na interneto-
vé adrese http://farnosthradcovice.ic.cz.

(V této statistice jsou zahrnuty pouze oso-
by, které jsou ve Veletinách přihlášeny 
k trvalému pobytu. Rozdíl 4 osob, o který 
nesouhlasí počet obyvatel ke konci roku 
2009 a 2010, vznikl proto, že v průběhu 
roku 2010 se k evidenci počtu obyvatel za-
čal používat jiný počítačový program.)

Děti narozené v roce 2010
Šimon Orlovský 20. 2. čp. 85
Jan Šebestík 28. 9. čp. 185
Michal Smejkal 30. 9. čp. 26
Adriana Martinková 26. 11. čp. 82

Dřívější podobu středu obce utvářel obecní hostinec s obchodem smíšeným zbožím 
a družstevní mlékárnou.

V roce 2011 oslaví životní jubileum tito 
občané Veletin:

leden
Marie Malíková, čp. 92 70 let
Josef Veselý, čp. 45 60 let

únor
Josef Koníček, čp. 22 70 let
Anna Zálešáková, čp. 194 60 let

březen
Marie Kryštofová, čp. 17 90 let
Marie Nevařilová, čp. 84 65 let

duben
Karla Zábranová, čp. 132 60 let
Jiřina Mihlová, čp. 204 60 let

květen
Stanislav Hruboš, čp. 171 70 let
Marie Hrubošová, čp. 64 65 let
Viera Mrázková, čp. 225 60 let

červen
Alois Šroubek, čp. 159 85 let
Helena Kryštofová, čp. 177 75 let
Anna Švestková, čp. 202 65 let
Vladimír Macek, čp. 206 60 let

červenec
Zdeněk Rous, čp. 33 85 let
Anna Trtková, čp. 200 65 let

říjen
Milan Boňko, čp. 165 70 let
Jiřina Koníčková, čp. 197 65 let
František Vavřík, čp. 4 65 let
Miroslav Berka, čp. 112 60 let

listopad
Marie Kryštofová, čp. 19 70 let
František Lukáč, čp. 16 70 let
Elena Pilková, čp. 49 65 let

prosinec
Marie Kadlčíková, čp. 147 75 let
Jaroslava Prchlíková, čp. 10 60 let

Ke dni 31. 12. 2009 měla obec Veletiny 555 obyvatel.
V průběhu roku 2010 se zde narodily 4 děti, zemřelo 9 osob.
Za stejnou dobu se do Veletin přistěhovalo 9 lidí, 11 osob se z Veletin odstěhovalo.
Sňatek uzavřelo 5 párů. K 31. 12. 2010 měly Veletiny 552 obyvatel.

Převzato a zkráceno podle brožury Ev-
ropsky významné lokality v okolí Uherské-
ho Hradiště, kterou vydalo Přírodovědné 
centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže 
Uherské Hradiště. Brožura je zdarma k do-
stání také v Místní knihovně Veletiny.

EVL Stráně u Popovic tvoří z velké čás-
ti komplex lesních lemů, remízů a křovin 
v kulturní krajině. Hlavním předmětem 
ochrany je zde vzácný noční motýl bouro-
vec trnkový. 

Území představuje poměrně rozsáhlou 
neobdělávanou plochu v jinak intenziv-
ně využívané krajině. Optimální způsob 
obhospodařování by měl zajistit, aby byla 
na lokalitě udržována řídká mozaika shlu-
ků keřů (především hlohů a trnek) a trav-
natých ploch.

Všem spoluobčanům, kteří letos oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum, srdečně 
blahopřejeme.


