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Úspěch fotografií Lucie Smejkalové v soutěži Alej roku 2011

Foto: L. Smejkalová

Jedna z vítězných fotografií
Foto: L. Smejkalová
Už měsíc jsou v místní knihovně vystaveny
fotografie, na kterých Lucie Smejkalová zachytila různá zákoutí i detaily okolní přírody.
Všechny vystavené fotografie byly pořízeny
v okolí Veletin. „Na některých z nich jsou zachycena různá místa v blízkosti železničního
mostu a nezregulované části řeky Olšavy. Je
to oblast, která má v každém ročním období své kouzlo,“ řekla nám autorka fotografií.

„Několik snímků vzniklo na kopci Milonín,
který všichni známe spíše jako Popovské
stráně. Je zde také několik fotografií z Obory. Lipová alej lemující silnici do Hradčovic
může na vystavených fotografiích působit až
strašidelně, a to jen díky mlze.“
O vznik výstavy se „zasloužily“ právě
snímky této aleje. Lucka ji totiž přihlásila do soutěže Alej roku 2011, pořádané
sdružením Arnika, a nominaci podepřela
vlastními fotografiemi. Touto soutěží chce
Arnika upozornit na význam alejí v našem
životě. O hlasy internetové veřejnosti se
ucházelo 53 nominovaných stromořadí.
V hlasování více než pěti tisíc občanů
o nejzajímavější stromořadí obsadila alej
Veletiny – Hradčovice s 23 hlasy 20. místo. Zvítězila Novodvorská alej u obce Vavřinec v Moravském krasu s 1788 hlasy,
na 2. místě s počtem 1424 hlasů skončila
lipová alej podél řeky Moravy v Uherském
Hradišti, jejíž polovinu čeká v brzké době
vykácení.

Ve fotografické části soutěže udělila odborná porota 1. místo Lucii Smejkalové
za fotografie aleje Veletiny – Hradčovice.
Blahopřejeme! Za získanou první cenu (poukázka na fotoslužby v ceně 1500 Kč) nechala Lucka vyrobit fotografie, které jsou
ještě do konce února vždy v úterý a v neděli k vidění na zdejší výstavě.
ac

Takto a podobně vypadají lípy v aleji
po nedávném „odborném ošetření“. 
Foto: A. Cimala

Nová redakční rada
Redakční radu volí zastupitelstvo obce. Jejím úkolem je dohled nad přípravou a vydáním Veleckého zpravodaje, může odvolat redaktora.
Dne 10. října 2011 odvolalo zastupitelstvo obce dosavadní redakční radu a 12. prosince schválilo novou redakční radu Veleckého
zpravodaje v tomto složení: p. Jan Melichárek, Ing. Ilena Sobková, Mgr. František Juračka.
Nová redakční rada se poprvé sešla 13. 1. 2012. Seznámila se se svými úkoly a kompetencemi stanovenými zastupitelstvem obce.
Jednotliví členové redakční rady přispěli redaktorovi svými náměty a návrhy. Redakční rada bude posuzovat obsah obou vydání zpravodaje v tomto roce.
redakční rada

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi dodatečně popřát všem
úspěšný rok 2012, hodně zdraví, rodinnou
pohodu a splnění všech, i nevyslovených
přání.
Krátce se chci ohlédnout za uplynulým
rokem. Zastupitelstvo se schází pravidelně
každé dva měsíce. S velkým nasazením se
snaží řešit situace, které jsou v danou chvíli aktuální, a je pravda, že ne vždy jsme zajedno, ale právě odlišnost zastupitelů je to,
co obec potřebuje – pohled na danou věc
očima různých lidí. Věřte, že někdy to pro
některé z nás není jednoduché, ovšem my
jsme tu právě díky Vám, a pro Vás. Osobně uvítám jakýkoliv názor, podnět, informaci, která bude ku prospěchu obce anebo povede k její změně tak, abyste v ní byli
spokojeni.
Rok 2011 byl v určitých směrech hodně
úspěšný. Nadace děti, kultura, sport umožnila dětskému souboru Veleťánek doplnit
krojové součástky, Sboru dobrovolných
hasičů zakoupit hadice a savice pro trénink družstva mladých hasičů. Myslivecké

sdružení Kojetínek díky této nadaci a především pak díky občanskému sdružení
MAS Dolní Poolšaví mohlo zajistit finance
na opravu střechy myslivecké chaty. Ministerstvo kultury podpořilo automatizaci
obecní knihovny. Získali jsme dotaci na zateplení víceúčelové budovy (obecní úřad,
kulturní dům, hasičská zbrojnice).
V letošním roce jsou již vyhlášeny dotační tituly, o které budeme žádat. Konkrétně
nyní v únoru podáme na ministerstvo pro
místní rozvoj žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště. Musím poděkovat
dětem, které nakreslily dětské hřiště, a to
i dětem z mateřské školy. Všechny tímto výtvorem podpoří žádost o dotaci. Opravy si
vyžádá také okolí hřiště, lavičky, plot i nevyhovující osvětlení hřiště. Další žádost,
kterou nyní v únoru podáme, je o dotaci
na opravy sakrálních staveb, konkrétně
na opravu křížku, u kterého se každoročně na Velikonoce scházejí kluci. Opět otevřeme otázku sběrného dvora. V minulém
ani v tomto roce nebyl zatím k tomuto účelu vyhlášen dotační titul, jehož podmínky

bychom splňovali. V plánu máme opravu
místních komunikací. Čeká nás rozhodnutí
o podané žádosti o dotaci na varovný povodňový hlásič spolu s výměnou veřejného
rozhlasu za bezdrátový. Rok 2012 je teprve
na svém začátku, a věřím, že další příležitosti teprve nastanou.
A na co se můžeme těšit v nejbližší
době? Přípravu fašanku letos přislíbil SDH
Veletiny spolu s mysliveckým sdružením
Kojetínek, samozřejmě s vaší podporou
a účastí. Poté se kvapem přiblíží jaro, Velikonoce, každoroční nosení Mařeny a nového léta, královničky. Jsou to prastaré zvyky,
bohatství minulosti, vážím si těchto i jiných
zvyků, některé mají jen Veletiny, a podpořím jejich zachování.
Závěrem chci poděkovat všem místním
spolkům za jejich každoroční práci, snahu,
rozvoj, kulturní zážitky i zviditelnění a reprezentaci obce a popřát i jim hodně sil,
chuti a úspěchů do dalších dnů!
Iveta Snopková
místostarostka

Ohlédnutí
Tenisový turnaj
Dne 26. 12. 2011 se v kunovské tenisové
hale uskutečnil 4. ročník štěpánského turnaje ve čtyřhrách, za účasti 16 tenisových
párů (většinou z Veletin).

Nebylo tomu jinak ani na silvestra 2011,
kdy se na tomto místě sešlo několik stovek
lidí, aby zavzpomínali na pěkné chvíle strávené u bývalého zámečku. Každý z účastníků si mohl zazvonit na „zvoneček přání“ a přát si něco do nového roku. Komu
byla zima, mohl se ohřát u ohně a opéct si
špekáčky. Po proslovech zástupců obcí si
účastníci společně zazpívali československou hymnu a milovníci domácí zabijačky mohli ochutnat speciality ve vlčnovské
restauraci Na Pepčíně a pak pokračovat
v oslavách silvestra. František Juračka

Foto: M. Orlovský
Tyto páry byly rozděleny do čtyř skupin,
z každé skupiny postupovaly dva páry
do závěrečného vyřazovacího pavouka.
Vítězem celého turnaje se stali a putovní
pohár získali bratři Rosťa a Josef Pilkovi,
kteří v napínavém finále zdolali Dušana
Švestku a Ondru Zábranu 6 : 4. Na třetím
místě skončili David Bulejko a Milan Orlovský po vítězství nad Františkem Slunečkou
a Ladislavem Jančou 7 : 5.
Všem pořadatelům a majiteli haly děkujeme za zorganizování pěkného, svátečního sportovního dne.
František Slunečka
Setkání na Pepčíně
Stalo se již tradicí, že na závěr roku se občané obcí Veletin, Vlčnova, Hradčovic, Lhotky,
Drslavic, Havřic a města Uherského Brodu
schází na místě, kde stával zámek Pepčín.
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Foto: Fr. Juračka
Dětský karneval
V mrazivém nedělním odpoledni 5. února přišly děti i s rodiči na dětský karneval,
který minulý rok pomohli odstartovat svou
finanční podporou místní i přespolní podnikatelé a firmy, za což jim ještě jednou děkuji. Protože počasí bylo tak nekompromisní,
že zamrzl i přívod vody do kulturního domu,
chci poděkovat Karlovi Orlovskému, který
vodu opět přivedl, a teprve poté mohl karneval začít.

Letos se v maskách bavilo přes 50 dětí
s ještě větším počtem dospělých. Vystoupil dětský folklorní soubor Veleťánek, hrály se hry, mezi kužely si všichni vyzkoušeli
svou zručnost, když nosili míčky na lžičkách,
skákali jako gumídci na míčích, dokonce
se na parketu objevilo pár medvědů, kteří
na zádech nosili své ratolesti a snažili se
tak učinit dobrý skutek, aby se opět vrátili
do své podoby, tak jako Ivánek v Mrazíkovi. Snad největší úspěch měly ale bublinky,
mezi kterými děti dováděly! A samozřejmě
tanec. Některé písničky jim na pódiu předcvičovali Lukáš a slečny Jitka, Věrka, Nicola a Staňka, kterým děkuji, stejně jako
Martině, Janě, Zuzce a Martinovi, bez kterých by se karneval neuskutečnil. Děkuji jim
za ochotu, čas a práci, především proto, že
vše konali jen za dětský úsměv! A věřím, že
s jejich pomocí a možná i s pomocí jiných
dobrovolníků se karneval uskuteční i příště.
Na závěr se masky společně vyfotily, proběhla tombola a v podvečer se všichni vrátili do své podoby.
Iveta Snopková

Foto: M. Cimalová

Z obecního úřadu
Termíny svozu tříděného odpadu
do konce 1. pololetí 2011
• plasty (ve žlutých pytlích) – 5. března,
2. dubna, 14. května, 11. června
• papír (v modrých pytlích) – 3. dubna,
5. června
Hledá se kronikář
Obec Veletiny hledá vhodného zájemce o funkci kronikáře. Přihlášky zasílejte e-mailem na obec@veletiny.cz nebo
osobně odevzdejte na obecním úřadě.
Bližší informace poskytne obecní úřad.

Mateřská škola

Zprávičky ze školičky
Čas plyne rychle jako voda v Olšavě a my
jsme se po prázdninách s dětmi sešli odpočatí, plní nových zážitků. Přijali jsme
nové děti, které postupně začínají navštěvovat mateřskou školu. Celkem máme zapsáno 24 dětí. Některé dojíždí i z Vlčnova, což jsme velmi rádi. V letošním roce
jsme přivítali novou paní učitelku Soňu
Staškovou-Veleckou.
Na podzim jste nás s dětmi mohli vidět
při vystoupení pro důchodce v místním kulturním domě. Děti byly nadšené a vystoupení se jim moc líbilo, i když některé jsou
ještě malé a nesmělé.

Knihovna
• Díky dotacím z ministerstva kultury
byla vloni dokončena elektronizace
výpůjčních služeb. Pro čtenáře to
znamená, že půjčování a vracení knih
probíhá pomocí počítače, všechny
půjčované položky lze najít v našem
elektronickém katalogu, prostřednictvím
internetu můžete kontrolovat své
čtenářské konto (aktuální stav svých
výpůjček a rezervací).
• Časopisy objednané pro rok 2012:
Malovaný kraj, Bílé Karpaty, ABC,
Čtyřlístek, 21. století Junior. Mnoho
poutavých titulů dostáváme také
z remitendy, tj. se zpožděním 2 až
3 měsíců (avšak mnohem levněji),
například Zahrádkář, Receptář, Pěkné
bydlení, Lidé a Země, Živá historie, pro
děti Sluníčko, Mateřídouška, Tom&Jerry.
• Trocha statistiky za rok 2011: počet
čtenářů 70, z toho 22 dětí, počet
výpůjček 1997, stav knižního fondu
2232 titulů.
• Akce uspořádané knihovnou za uplynulý
půlrok: O prázdninách byl pro děti
připraven Týden v knihovně, během
kterého si zkoušely např. smaltování
či výrobu papírových ozdob kusudama,
v srpnu oblíbené nocování v knihovně,
v prosinci se knihovna podílela
na Vánočním odpoledni s Veleťánkem,
a to přípravou vánočních dílniček;
se začátkem sychravých dnů jsme
dospělým začali promítat dokumentární
filmy z projektu Promítej i ty!

• Knihovna společně s přírodovědným
centrem Trnka organizuje pro děti kroužek
Pišišvoři, zaměřený na poznávání přírody
a světa kolem nás. Přírodovědnou část
vede Lenka Pavelčíková, vlastivědnou
Monika Cimalová. Schůzky se konají
každé liché pondělí od 17 hodin.

• Letošní Noc s Andersenem bude z pátku
30. března na sobotu 31. března. Děti,
které s námi chtějí přespat v knihovně
a užít si společného čtení a her, se
mohou již teď hlásit u knihovnice. Zváni
jsou i nečtenáři.
Monika Cimalová, knihovnice

V úterý 28. února v 18.30 se přijďte podívat na český dokument Šitkredit
o neetických praktikách lichvářských firem.

Spolkový život

Cvičení žen
Začátkem prosince nás na mikulášské
besídce navštívil Mikuláš, anděl i čert. Čerta se děti bály, tak raději zůstal za dveřmi i se svým prázdným pytlem a řetězem.
Před Vánoci jsme uspořádali vánoční besídku s dílničkou. Spokojené děti i rodiče
si odnášeli výrobky, které si sami zhotovili.
Letos se s dětmi chceme věnovat environmentální výchově, a proto jsme si vybrali výukový program přírodovědného centra
Trnka složený z několika lekcí, které dětem
ještě více přiblíží přírodu a naučí jak se
v přírodě chovat.
Když je letos sněhu stále málo, místo
dětských sněhových radovánek jsme uspořádali výstavku sněhuláků. Podívejte se
na sněhulákovou školičku.
Lenka Vaďurová
ředitelka MŠ

Obec Veletiny dlouhodobě umožňuje ženám z Veletin využívat hlavní sál kulturního
domu k rekondičnímu a relaxačnímu cvičení. Třináctiletá tradice cvičení si díky odbornému vedení cvičitelky pí Lenky Habartové
z Drslavic získala oblibu i u žen z Hradčovic, Lhotky, Vlčnova a Míkovic.
Cílem odborného a individuálního přístupu pí Habartové je co nejvíce omezit působení jednostranné zátěže zaměstnaných
žen (dlouhodobé stání, sezení, nedostatek
chůze aj.). Cvičení v příjemné atmosféře relaxační hudby vede cvičitelka tak, aby byla
posilována činnost krční a bederní páteře,
hybnost kloubů. Cvičení splňuje požadavky
prevence proti osteoporóze (lomivost kostí
postihující nejčastěji ženy).
Termín cvičení se nemění – v pondělí
a středu od 19.00 do 20.30 hod. Individuální
ukončení doby cvičení si volí každá účastnice
dle potřeby a okamžité kondice.

V tomto roce povede pondělky cvičitelka
pí Zuzana Viktorová, která dříve vedla cvičení aerobiku.
Pravidelným pohybem si chtějí ženy udržet dobrou kondici také proto, aby byly pro
své rodiny přínosem a aby v různých životních situacích mohly aktivně posloužit
svým blízkým.
Doba společného cvičení je i časem setkávání žen, které by se za jiných okolností
nesetkaly. Jak jinak si vysvětlit tak trvalý zájem o toto cvičení?!
Ing. Ilena Sobková

Foto: L. Smejkalová
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Oddíl stolního tenisu TJ Drslavice-Veletiny
Po Novém roce pokračují odvetnými zápasy regionální soutěže sezóny 2011–12.
Ve 2. nejvyšší regionální soutěži, 2. třídě regionálního přeboru
(RP) bojuje A-tým mužů (R. Kryštof, T. Zemánek, K. Orlovský a M.
Rumanovský) po roce opět o postup do 1. tř. RP a je zatím na 2.
místě. Nováček 2. třídy – naše béčko (M. Ševčík, J. Struhelka, S.
Ševeček a Š. Adámek) je zatím poslední a ještě se pokusí o udržení v této silné třídě. Céčko se pohybuje v klidném středu tabulky 4.
třídy RP. V tomto mužstvu se střídá nejvíce hráčů (D. Blažek, J. a E.
Niessnerovi, J. Tománková, J. Javor a M. Prchlík).
Nově přihlášené družstvo žáků (T. a Š. Trtkovi, J. Zemánek a M.
Ševeček) si na svou první sezónu vede dobře a pohybuje se uprostřed tabulky regionálního přeboru.

O Vánocích se opět uskutečnil tradiční turnaj Veletiny Open, kterého se kromě místních hráčů zúčastnili i naši vynikající odchovanci hájící barvy jiných oddílů ve vyšších soutěžích. Výsledky: 1.
Martin Orlovský (Újezdec A – KP 1. tř.), 2. Radek Kryštof (D-V ,A‘),
3. Karel Orlovský st. (D-V ,A‘), 4. Karel Orlovský ml. (Dol. Němčí ,A‘
– 3. liga), 5. Tomáš Zemánek (D-V ,A‘), 6. Josef Niessner (D-V ,C‘
a ,A‘). Celkem se zúčastnilo 21 hráčů.
Sloučený oddíl TJ Drslavice-Veletiny hraje v regionálních (okresních) nebo krajských soutěžích už 16. sezónu a zejména naši mladí hráči jsou příslibem, že bude naši obec reprezentovat i v dalších
letech. Bohužel letos zatím marně hledáme sponzora pro další činnost oddílu.
Karel Orlovský

Myslivecké sdružení Kojetínek Veletiny
Naše činnost za uplynulé období se soustředila na opravu pramene u chatky. Kdo
jste toto místo navštívili, tak jste rozsah
prací viděli. Byla to akce náročná na odbornou práci a také samozřejmé na financování. Protože nebylo v našich možnostech tuto práci v takové kvalitě a rozsahu
uskutečnit, museli jsme její provedení zadat stavební firmě. Po ukončeni všech prací náklady na tuto stavbu převýšily naše
finanční možnosti, a proto jsme požádali
velecké zastupitelstvo o finanční příspěvek. Chtěli bychom poděkovat hlavně panu
starostovi a také zastupitelům, že nám pomohli s dofinancováním stavby.
Každý rok po větších deštích se tento
pramen zanášel bahnem a částečně znehodnocoval. Myslíme si, že po této stavební úpravě bude sloužit bez opravy ještě několika generacím.
V tomto období se věnujeme hlavně intenzivnímu přikrmování zvěře. V měsíci únoru budeme také podávat zvěři medikované

Mladí hasiči
Dvanáct mladých hasičů (včetně dvou
z Bánova a jednoho z Vlčnova) pod vedením Martina Vysloužila každý týden poctivě trénuje na hru Plamen a další soutěže
mladých hasičů. V srpnu se také podíleli
na organizaci Dětského sportovního dne
s námětovým cvičením, který ve Veletinách pořádal místní Sbor dobrovolných
hasičů. Předvedli zde ukázku požárního
útoku. Na konci letních prázdnin mladí
hasiči společně absolvovali třídenní soustředění v Rudicích.
V soutěžích, kterých se účastní, zaznamenávají zatím úspěchy spíše střídavé, ale
vždy jdou do boje s plným nasazením, jak
je vidět i z kroniky, do které zapisuje Monika Remešová. Na ukázku jsme vybrali jeden zápis ze začátku června.
ac
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krmivo pro zlepšení jejího zdravotního stavu. Podařilo se nám díky našemu předsedovi a takové velkou zásluhou pana starosty –
chtěli bychom mu vyjádřit velké poděkování

– získat finanční dotaci na výměnu střechy
na chatě, která je ve velmi špatném stavu. Tuto práci bychom měli provést na jaře

tohoto roku. Letos nás ještě čeká mnoho
práce s prodloužením nájemní smlouvy
na naši honitbu. Jedná se hlavně o administrativní práci, která je náročná na čas.
Připravujeme také naši tradiční Pytláckou noc, a to na 7. červenec. Tímto bychom
vás na tuto kulturní akci chtěli pozvat. Jen
doufáme, že letos nám bude počasí více
přát. Vzhledem k našim nutným finančním
výdajům bychom si to moc přáli.
Za uplynulou loveckou sezónu chceme
poděkovat všem honcům a také občanům,
kteří nám v naší činnosti pomáhali.
Dovolili bychom si vyzvednout jména našich kuchařek, paní Anežky Malinové a Marie Hrubošové, protože bez jejich pomoci
a obětavosti si naši činnost neumíme ani
představit.
Díky!
Myslivci Veletiny

4. 6. 2011 – Soutěž Nezdenice
Na téhle soutěži se nám lepila smůla na paty. Zmrzlina byla dobrá, to jo, ale náš stres
se na tomhle podepsal, když v předpovědi hlásili bouřky. Celé tohle podtrhlo, když
nám chyběl rozdělovač – Radek (měl zaracha), a tak ho zaskočila Lucka. Na prúd
jsme si půjčili Ivu. Jako vždy Markéta – náš strojník – zaskakovala Radka při motání
hadice. Tak urputně motala, že si cosi v ruce narupla a soutěžila s ortézou. Ale teď už
k požárnímu útoku. Čas byl 41,47 sekund. Ale! Vyběhli jsme. Protože byla průtrž mračen, byl povrch mokrý a v půlce hřiště byl beton – tedy záplava. Sání klaplo na 100 %
(později nás i chválili), ale vepředu měli potíže. Jelikož jsme byli rychlí, Lucce ztěžkly hadice vodú a ona upustila rozdělovač. Nechala přitom levý a pravý prúd zavřený
a prostřední nechala otevřený, a tak začal tancovat. Lucka ale na něj skočila, což se
projevilo pak na jejích kolenách, a zavřela prostřední prúd. Pak si ale uvědomila, co
udělala – zavřela všechny 3 prúdy, a tak pohotově pustila levý i pravý prúd stejně. Když byl
ale tlak v hadicích, malý Honza pustil proudnici a ta začala Janě tancovat vmezi nohama.
Lusi tedy zavřela Honzův prúd, Jana chytila
proudnici a vestoje začala mířit na terč. Lusi
pustila prúd a Jana sestřelila i ten druhý. Honza chudák jen přihlížel. Jako vždy na nás nevyšly klobásky a tak jsme si to nahradili zmrzlinú. Klid, nepotřebujeme vodu, máme
Hami, hami – jako od mámy!
přece polykače ohně…

Včelařský kroužek
Při Základní organizaci Českého svazu včelařů v Hradčovicích pracuje dětský včelařský kroužek. Kroužek zahájil svoji činnost
v roce 2010 a začalo jej navštěvovat 19
dětí, převážně žáků ZŠ Hradčovice. Díky
podpoře obce Hradčovice jsme pořídili ty
nejnutnější věci k ochraně před včelím bodnutím – ochranné klobouky a rukavice. Děti
začaly poznávat život včel nejdříve teoreticky, později se postupně osmělovaly, než se
odvážily nahlédnout zblízka do otevřeného
úlu. Díky dotacím poskytnutým nadací Děti,
kultura, sport a obcemi Hradčovice, Drslavice a Veletiny jsme mohli nakoupit ochranné
obleky, včelařské nářadí a pomůcky, parní
tavič vosku, medomet, dva nástavkové úly
a pořídit propagační tabuli.
V loňském roce se povedlo koupit za velmi výhodnou cenu zahradní domek, který
slouží jako včelín a je spolu s úly umístěn
ve Chrástce. Zde členové kroužku prakticky pečují o včelstva, která kroužku věnoval
přítel včelař p. Slunečka z Veletin a já ze
své včelnice.
V zimním období využívá včelařský kroužek prostory školy. Bavíme se s dětmi odléváním svíček a figurek z včelího vosku, přípravami na novou sezónu, sestavováním
a kompletací rámků, hraním her. Přitom
nezapomínáme ani na teoretické vyučování, povídáme si o životě včel v úle v různých
obdobích roku, o nemocech včel a způsobu léčení (i v praxi), učíme se poznávat
stromy a rostliny zajímavé pro včelaření.

Foto: A. Cimala
K výuce používáme i videoprogramy s včelařskou tematikou, které nám poskytuje
včelařské učiliště v Nasavrkách.
V letošním roce navštěvuje včelařský
kroužek 13 dětí jak z Hradčovic, tak i z Veletin a Drslavic. Znalosti dětí chceme
na jaře zúročit na oblastním kole soutěže
mladých včelařů Zlatá včela v Ostrožské
Nové Vsi. V loňském roce jsme se zúčastnili stejné soutěže v Uherském Brodě a jako
nováčci jsme nepropadli, ale naopak jsme
dosáhli dobrých výsledků.
V loňském roce už členové včelařského kroužku ochutnali „sladké“ výsledky
své práce – med. Mohli jej ochutnat i naši

Cimbálová muzika Vinár
Vážení občané Veletin a okolí,
naše Cimbálová muzika Vinár Vás
všechny zdraví a přináší Vám několik vět
o dění v naší muzice v uplynulém roce
a o tom, co chystáme.
Zabýváme se hudbou, která dnes není
nijak masově propagována či podporována. Avšak zejména my všichni, kdo žijeme
na našem Slovácku, chápeme, že pokud
se přetrhají vazby na naše předky, kteří
nám zanechali svou moudrost v písních
a ostatní lidové tvořivosti, nezbude nám,
než se přidat k většinovému proudu, který je nám vnucován dnes už nejenom komerční televizí a rozhlasem. Naše muzika
se snaží prosadit se přirozeným projevem, kterému je cizí přehnaná strojenost,
kýč nebo jakákoli křeč. Moc nás těší, když
se nám v tomto smyslu dostane od Vás
uznání, a velmi Vám za to děkujeme.
V minulém roce jsme jako doprovodná
kapela vystoupili společně se souborem Veleťánek na různých akcích, které se konaly
ve Veletinách, Hradčovicích i jinde. Několik

pěkných vystoupení se podařilo společně
s mužským pěveckým sborem z Hradčovic. Kromě toho jsme samostatně absolvovali asi padesát veřejných i soukromých
vystoupení. Na pár z nich s námi zpívala
také Petra Hrubošová z Veletin. Již tradičně
jsme zakončili rok vánočními koncerty, které se konaly 27. 12. v Hradčovicích v kostele a 29. 12. ve Veletinách v kapličce. Škoda jen, že si nás chasa nezavolala na hody,
na které jsme se těšili jako každý rok.
Předpokládáme, že i letos budete mít
možnost vidět a slyšet nás na několika místních vystoupeních, která budou
s předstihem avizována. Jistě na nás narazíte na některých folklorních akcích,
které se konají v rámci Zlínského kraje
i za jeho hranicemi.
Děkujeme všem, kteří nám fandíte,
máte rádi naši muziku a těšíme se na další společné chvíle prožité u pěkných slováckých písniček.
Za Cimbálovou muziku Vinár
primáš Pavel Franta

spoluobčané při naší prezentaci během
Dnů obce v Hradčovicích.
Díky dobrému počasí na začátku roku
jsme provedli nutnou výměnu střešní krytiny na včelíně. Na tuto opravu podstatným
dílem přispěl finančním darem pan Ing. Petr
Krč, za což mu touto cestou děkujeme. Plánujeme provést obnovu venkovních nátěrů,
vnitřní nátěry, položení podlahoviny, dovybavení drobným nábytkem, úpravy terénu
včelnice (přístupové chodníčky) a doplnění včelařských potřeb. Část provozních nákladů jsme si schopni pokrýt svojí činností.
Ostatní financování závisí na poskytnutých
dotacích od obcí a případných dalších sponzorů. Chcete-li podpořit děti v jejich činnosti,
přivítáme jakoukoli pomoc.
Včelařský kroužek děkuje všem zainteresovaným obcím za dosud poskytnutou podporu. Dále děkujeme za spolupráci Základní škole Hradčovice, předsedovi ZO ČSV
p. J. Šobáňovi, jednateli ing. J. Weiserovi
i ostatním členům ČSV za pomoc a spolupráci, bez které by včelařský kroužek nemohl existovat.
Miloš Čuda, vedoucí včelařského kroužku

Přednáška pro včelaře
V neděli 16. října 2011 se v zasedacím sále OÚ v Hradčovicích konala
přednáška Včelařský rok v různých typech úlů. V obecenstvu se sešel asi
tucet včelařů z Hradčovic, Drslavic
a Veletin. Přednášející, př. František
Texl, kterého pozvala zdejší ZO ČSV,
je profesionální včelař z Vranova nad
Dyjí. O svých zkušenostech a názorech
na různé otázky včelařské praxe hovořil srozumitelně a poutavě, svou přednášku doprovodil promítáním mnoha
fotografií. Kdo si přednášku nechal
ujít, má čeho litovat. 
ac
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Veleťánek
Za poslední půlrok se toho ve Veleťánku
událo opravdu hodně. Kromě vystoupení
na setkáních seniorů ve Veletinách, Hradčovicích a Drslavicích jsme se také ukázali ve Vlčnově na výročí založení Vlčnovjánku
a v Uherském Hradišti na Slavnostech vína.
V neděli 11. prosince 2011 jsme pro rodiče
a ostatní příznivce spolu s místní knihovnou
připravili Vánoční odpoledne. Děti předvedly
nové vánoční pásmo Cesta do Betléma, doprovodila je cimbálová muzika Vinár. Po vystoupení byly pro děti připraveny vánoční

dílničky v režii místní knihovnice. V prosinci také vznikly naše nové webové stránky,
které najdete na adrese www.veletanek.estranky.cz. V první polovině roku 2012 plánujeme uspořádat 3. ročník soutěže Zpěváček
Veleťánku. Dále připravujeme nové pásmo,
ve kterém budete moct vidět téměř 40 dívek
a chlapců ve věku od 4 do 18 let. Premiéru
tohoto pásma plánujeme na začátek června
2012 v kulturním domě ve Veletinách.
Lukáš Martinák
www.veletanek.estranky.cz

Foto: P. Pavelčík

Opsáno odjinud

Uprkův obraz pro veleckou kapli
Přelom 19. a 20. století byl obdobím, kdy se
z našich končin začal velmi rychle vytrácet
tradiční způsob života. Mimo jiné také proto
se zde soustřeďovali velcí duchové té doby,
aby ještě slovácké kroje a zvyky zaznamenali, mezi nimi i Lubor Niederle a Joža Uprka. V loňském roce jsme si připomněli 150.
výročí narození Joži Uprky, proto se k jeho
jménu vracíme i v tomto zpravodaji. Většina Veleťanů jistě zná nějakou verzi historie
spojené s oltářním obrazem pro naši kapli,
vysvěcenou v roce 1894. Verzí je ovšem víc
a zde uvádíme dvě z nich. Otázkou zůstává, jak oltářní obraz ve skutečnosti vypadal
a kde se teď nachází.
Podle knihy „Stopami rozpomienok“
(Bratislava, 1956) od Bohumila Haluzického, česko-slovenského spisovatele a publicisty, působícího i v našem kraji, který se
s Uprkou několikrát setkal:
V krčme u Ruprechta, vyslúžilého vojaka, ktorý bol v „prajskej“ vojne ako
„jégr“ a na pamiatku odtiaľ si odniesol
ranu v spodnej časti obličaja, takže trochu „huhňal“, bývali porady o tom, ako
kaplnku postaviť a ako ju potom vyzdobiť.
A ako tak sedí u neho rozšafný mlynár Keprt, starosta Koníček, na svoju dobu veľmi osvietený sedliak, a ešte ktorísi „výborníci“, vraví Ruprecht, na slovo ktorého sa
dalo, svojím „huhňavým“ hlasom: „A však
sú tady ve Vlčnově jeden maléř, však toho
Uprku, myslím, poznáte, lebo chodíja aj
sem ke mně. Ná, nemohli by ten namalovat ten obraz? Však už všelico dokázali.“ Pokývali hlavami, pomudrovali o návrhu a napokon ho prijali. Zavolali Uprku, že
čo a ako, a dohodli sa s ním, že vymaľuje
obraz „Panenky Márie Ružencovej“ a že
to „spraví za sedn rýnských aj s rámem“.
Zapili objednávku dobrým „aldamášom“
a Jožka sa dal hneď do práce s plným úsilím a tempom. Už za niekoľko dní dielo dokončil a zavolal Jurku Pavelčíka: „Jurko,“
povedá, „poď, budeme odváďať.“ Jurka
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vzal obraz na chrbát a šli si vesele poľnou
cestou z Vlčnova do Veletín.
Zišli sa zasa u Ruprechta veletinskí výborníci, pozerali na obraz, pozerali, pokyvovali
hlavami a ich pohľady sa stretávali v akomsi neurčitom prekvapení a úžase. A zas kývali hlavami, prestupovali z nohy na nohu,
fajočky prehadzovali „z kútka do kútka“, ale
žiadny z nich ani muk. Čo je, myslí si Jožka,
celý netrpezlivý a mrzutý. „Co ti chuapi sú
jak zarezaní?“ Až napokon sa osmelil krčmár
Ruprecht a povedá: „Ja, pane maléř, je pěkný, pěkný, co o to. Ale je tak do nejakého salónu. Nemějte nám za zlé, ale do našej kaple
sa nehodí. Veď tá Panenka Mária – to je namudušu dívka z Holubovej hospody a istě též
víte, že už má dvě děcka enom tak na divoko.

Obraz ze sbírky Galerie výtvarného umění
v Hodoníně. Je to ten „náš“, nebo ne?
Poznáte ještě na obraze někoho? Máte-li
k legendě o oltářním obraze další informace
nebo znáte-li její další verze, podělte se o ně
se čtenáři Veleckého zpravodaje.

A tady ten, co klečí a modlí sa, ja však to je
náš pohrabáč Režnák, co ho ožrana vyhazuju skoro každý deň z hospody. Jak by sme sa
mohli k takému obrázku modlit?“ Chlapi pokynuli hlavami, ale Jožka už nečakal. „Spakuj
to,“ povedá Jurkovi, „a hybaj za mňú!“ A šli.
„Chrapúni zatracení,“ uľavil si Jožka, „čuověk sa dre a chce in dat neco z jejich, a tak
pochodí.“ V prvom záchvate zlosti a rozčúlenia chcel obraz porezať a zahodiť, ale cestou do Vlčnova sa zlosť zmiernila a obraz letel
kamsi na Pavelčíkovu povalu. Našiel ho tam
neposedný všadebol Kretz a po všelijakom
putovaní našiel napokon miesto v hodonínskom Umeleckom dome.
Podle knihy „Besedy s Jožou Uprkou“
(Ostrava 1996) od Boženy Novákové-Uprkové, dcery Joži Uprky:
Dále (JU) vzpomínal historie obrazu Sv.
Cyril a Methoděj káží Slovákům. Tento obraz financoval prý veletínský hostinský Karel Ruprecht. Když mu obraz otec poslal
a když při jeho vybalování Ruprecht v jedné
postavě svatého poznal místního cestáře
Korčáka, prohlásil, že takový obraz nechce,
že sa přeca nebude modlit k chlapovi, kterého co chvíla vyhazuje z hospody. Nebylo
dost na tom: při bedlivém prohlížení zjistil,
že v popředí obrazu matka s dítětem je Kučerova Anča z Veletin.
Proto poslal otci dopis, který tu uvádím:
Ctěný pane Uprka
žádám Vás byste si ten váš obraz do třech
dni odebral a mie 20 zlatých odevzdal.
Nebo nejsu povinen to dal opatrovat nebo
ke mie idú všelijací lidi. Nebo dyby ste ho
neodebral tak bych byl nucen ho súdně odstranit zúctou
Karel Ruprecht Hostinský ve Veletinách
Dne 2. 10. 1894
Nezbylo nic jiného než peníze panu
hostinskému vrátit a obraz si odebrat.
Značně poškozen je nyní v majetku SVUM
v Hodoníně.
mc

Dědictví otců

Kříže
Každá obec, vesnice, ba i ta nejmenší dědinka má něco, co jí zanechali její dávní
předkové a čím se chlubí ještě dnes.
Také moje rodné Veletiny kromě víry
a kroje zdědily bohatství, které se nepočítá
na peníze. Je to něco mnohem cennějšího,
hodnotnějšího, něco, co nám stále připomíná pracovitost, obětavost a štědrost našich
předchůdců. Jsou to zvyky a tradice, které
se v obci předávají od generace ke generaci. A všichni víme, že jsme zvyků podědili
opravdu mnoho. Škoda těch, které se již nedodržují, a díky za ty, které stále přetrvávají.
Veliký dar, který po předcích máme, je budova školy. Když byla v roce 1882 – 16. října
– škola vysvěcena, byla to tehdy nejpěknější
škola v celém hejtmanství.
A máme také kapličku, kterou Veleťané
postavili a 5. července roku 1894 slavnostně nechali vysvětit. Kaplička je po dnešní
dny dominantou obce a krášlí naši náves.
Je to k neuvěření, kde taková malinká obec
na to všechno vzala peníze. A to ještě není
všechno, čím se Veletiny mohou chlubit.
Jsou to památné kříže, které stojí na různých místech obce, ale také mimo obec.
Celkem šest křížů a jedna socha svatého
Antonína nám stále připomínají, jak moc naši
předchůdci pamatovali na to, aby po nich zůstaly památky, které překonají desítky let, ba
dá se dnes říci, že překonaly staletí.

Některé kříže jako upomínku na nějakou událost či poděkování nechali postavit
jednotliví občané, jiné zase věnovala obec.
Tak třeba sochu svatého Antonína, stejně
jako kříž u kapličky, věnovali obci a svým
spoluobčanům manželé Antonín a Barbora
Havelovi. Kříž v Hrabůvkách se váže k tragické události, při které byl jistý občan Veletin zastřelen pytlákem. Původně tam stála
dřevěná Boží muka, která po té, když už se
nedala opravit, byla nahrazena křížem. Další kříž u „Daňkového“, u Hrabovcovéj cesty
na kopci, a kříž za dědinú v Kopanicích nechala postavit obec. Kříž „u Hraničky“ není
už ten původní. Ten původní zničil jistý mladík z Podolí, když se vracel rozjařený a posilněný alkoholem ze zábavy. Kříž nechala
opravit rovněž obec.
Nejznámější je kříž Vlkůj nad „kovárňú“
nebo také v „kopcoch“. U tohoto kříže se
odnepaměti, snad od té doby, co tam stojí,
schází veletinští kluci k velikonočnímu hrkání. U kříže se zastavovali muži, ženy, děvčice
i chasníci, když tady vedle chodili na pole.
A u tohoto kříže před léty prožívala svoji lásku chudobná děvčica se svým stejně chudobným milým. U kříže pak hledala útěchu
tehdy, když její láska pro nepochopení rodičů musela skončit. A ke kříži si přicházela
pro sílu k dalšímu životu, když už jako žena
jiného musela snášet těžkosti všedních dní.
To všechno patří k dědictví otců, to všechno nám bylo dáno, abychom nezapomínali,
ale pamatovali na moudrost, pracovitost,

zbožnost a obětavost našich otců, dědů –
dávných obyvatelů Veletin.
Zůstává odpověď na otázku: Co my, současná generace, přenecháme generacím
budoucím? Budou to ta zarostlá pole, rozpadlé zemědělské budovy, prázdné domy,
budou to betony v podobě cest a kolem nich
kopy odpadků různého druhu?
Není to žalostně málo?
Anežka Prchlíková

Velikonoční
Anežka Prchlíková

Opět po roce jdou chlapci vesnicí
ve dne – i za ranního úsvitu jdou,
umučení Kristovo
hrkáním zvěstujou.
Nad vesnicí stojí kříž kamenný,
svým nápisem hlásá:
Pojď ke mně, kdož jsi znavený,
u mě je tvoje spása.
Tam u kříže se chlapci schází
dnes, jako už před staletím,
odkaz dávných věků si předávají
od generace – generacím.
Kéž i nadále tento zvyk přetrvá
a nezanikne novým časem.
Na Zelený čtvrtek ať se ozývá
vesnička naše – hrkávek hlasem…

Názory
Vážení občané,
po uveřejnění mého názoru v předešlém čísle Veleckého zpravodaje se na článek snesla vlna kritiky od mých kolegů zastupitelů, nicméně rád bych vás i nadále informoval o tom, co pokládám
za důležité.
Dnes bych se chtěl věnovat anabázi, která provází prodej obecních pozemků v areálu bývalého JZD, částečně zastavěných budovami soukromých vlastníků, která je tak ostře diskutována na internetu. Vše začalo tím, že firma Atlantic Development s.r.o. společně
s firmou ROSMA a soukromou osobou p. Hladišem, jediným vlastníkem prvně jmenované firmy, společně zaslali na začátku června
žádosti o odkoupení obecních pozemků. Píše se v nich, že obě firmy
chtějí odkoupit pozemky v areálu družstva, kde chtějí jednak vybudovat sklad a přípravnu dřevěných nosníků pro dřevostavby, jednak
by zde firma ROSMA měla sklad a administrativní budovy potřebné k její činnosti v oboru obrábění kovů. Dále pak soukromá osoba p. Hladiš chce koupit areál bývalé ocelokůlny, který kompletně
zrekonstruuje a bude udržovat v perfektním stavu, ne v takovém,
v jakém je v současnosti. Všechno bude v podstatě financováno
z evropských fondů a do pár let se vzhled zanedbaných areálů výrazně promění. No konečně, řekl jsem si i já. Jenom mi to nedalo
neověřit si zaslané podklady a kontaktoval jsem nájemce ocelokůlny. Jaké bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že za pana
Hladiše vyjednával jeden ze zastupitelů a že majitelka ocelokůlny
ji prodat nehodlá. Tak jsme společně požádali právničku majitelky,
ať zašle na obec písemné stanovisko. Její dopis na obec přišel tipuji v pátek před pondělním jednáním a v pondělí 13. 6. 2011 nám
na zastupitelstvu již bylo oznámeno, že firma Atlantic Development

a soukromá osoba p. Hladiš od veškerých záměrů odstupují. Nicméně záměr prodat pozemky v areálu družstva byl schválen čtyřmi
hlasy ku třem.
Přenesme se teď na zasedání 10. 11. 2011. Před tímto zasedáním pan Mahdal, vlastník firmy ROSMA, podal žádost o odkoupení pozemků, k nimž byl záměr prodeje odhlasován na předchozím zasedání. Pro nezasvěcené (já jsem to také dříve nevěděl):
Nejdříve se musí schválit záměr obce na prodej, a teprve poté,
většinou na dalším zasedání, se schvaluje prodej konkrétnímu
subjektu. Pan Mahdal se tohoto zasedání osobně účastnil a odpovídal na otázky spojené s jeho podnikatelským záměrem. Jeho
odpovědi byly poměrně nejasné, místy rozporuplné a doplňované jedním ze zastupitelů. Na základě předložených dokumentů
a diskuse prodej schválen nebyl (pro pouze starosta a onen zastupitel, který prodej vyjednává, paní místostarostka se zdržela,
ostatní proti). Nicméně nebyly panu Mahdalovi úplně zavřeny
dveře. Byl požádán o doplnění dokumentů, a to o předkupní právo od vlastníků budov, a dále aby prezentoval jasný podnikatelský záměr. Tento požadavek byl doplněn tak, že předkupní právo
bylo sjednáno se ZOD Havřice, které ale není vlastníkem nemovitostí, a podnikatelský záměr byl prezentován 3 obrázky haly,
jak bude v budoucnu vypadat. Tyto podklady přišly na zasedání
12. 12. 2011, kterého se pan Mahdal ani nezúčastnil. Po diskusi, ve které na obhajobu firmy ROSMA vystupoval zase ten jeden
a ten samý zastupitel, bylo odhlasováno, že se pozemky této firmě prodávat nebudou. Hlasování opět ve stejném duchu jako
předešlé – pro pouze starosta a zastupitel, který prodej vyjednává, paní místostarostka se zdržela a ostatní proti.
►
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V závěru bych tedy rád zdůraznil můj pohled na celou záležitost: Myslím, že ve skutečnosti tady žádný podnikatelský záměr
nebyl. Protože pokud by byl, byli by jeho
iniciátoři schopni své záměry řádně předložit a obhájit. Dosud jsme byli ovšem pouze svědky naprosto neprůhledného jednání ve snaze odkoupit pozemky. Pro koho
a k jakému účelu, to zůstává otázkou. Proto

je i celá diskuse na internetu bezpředmětná a zbytečně urážející. Možná nešťastné
vyjádření jednoho ze zastupitelů o „historickém majetku obce“ ještě nezavdává důvod
k tomu nazývat ho jmény poměrně nelichotivými. Já osobně si myslím, že v tomto případě užil zdravého selského rozumu. Notabene když se přímo na zasedání jeden z hostů
vyjádřil, že má o odkoupení také zájem a je

ochotný zaplatit cenu vyšší než firma, která zájem o náš obecní majetek projevovala-neprojevovala. V tomto smyslu jsem také
na prosincovém zastupitelstvu podal návrh
na takové zveřejnění záměru na prodej pozemků, aby se mohli přihlásit i další případní zájemci. Tento návrh však v zastupitelstvu neprošel.
René Hruboš
člen zastupitelstva obce

Z matriky
K 1. lednu 2011 měla obec Veletiny 552 obyvatel. V průběhu roku 2010 se zde narodilo 6 dětí, zemřelo 8 osob. Za stejnou dobu se do Veletin přistěhovalo 8 lidí, 3 lidé se z Veletin odstěhovali. Ke dni 31. 12. 2011 měly Veletiny 555 obyvatel.

Děti narozené v roce 2011

Oliver Slunečka, čp. 34, nar. 9. 1.

Ema Viktorie Mertová, čp. 87, nar. 17. 12.

Matyáš Žáček, čp. 46, nar. 7. 4.

Karolína Rosíková, čp. 208, nar. 24. 12.

Tomáš Toman, čp. 174, nar. 11. 5.

Lukáš Šimek, čp. 148, nar. 30. 12.

Jubilanti
V roce 2012 slaví životní jubileum tito občané Veletin:

Josef Hruboš, čp. 71
Miroslav Orlovský, čp. 103
Viktor Bulejko, čp. 37

60 let
70 let
90 let

leden
Ludmila Bulejková, čp. 37
Josef Šobáň, čp. 27
František Ševčík, čp. 48
Karel Ševčík, čp. 53
Josef Pilka, čp. 43
Anežka Sopůšková, čp. 89

85 let
70 let
90 let
75 let
60 let
70 let

duben
Josef Malík, čp. 92
Miloslava Slunečková, čp. 88
Jiří Kryštof, čp. 177

75 let
70 let
80 let

únor
Josef Skřivánek, čp. 187
Růžena Bolhová, čp. 104

květen
Vladimír Hastík, čp. 223

75 let

65 let
75 let

březen
Ludmila Zemánková, čp. 5
Vladimír Pilka, čp. 49
Anna Vávrová, čp. 52
Karel Javor, čp. 192
Josef Buráň, čp. 107

85 let
65 let
80 let
65 let
65 let

červen
Jaroslav Koníček, čp. 181
Ladislav Mrázek, čp. 225
Antonie Valová, čp. 164

75 let
60 let
60 let

červenec
Ludmila Zálešáková, čp. 194
Anna Pilková, čp. 49
Miloslav Dostálek, čp. 158

85 let
90 let
80 let

srpen
Mária Pilková, čp. 43

60 let

září
Jaroslav Graja, čp. 203

60 let

říjen
Jindřich Bičan, čp. 118
František Sopůšek, čp. 89
František Slunečko, čp. 78

65 let
75 let
75 let

listopad
Marie Cahlová, čp. 182
Zdeněk Krejčiřík, čp. 154

85 let
60 let

prosinec
Jiřina Smejkalová, čp. 26
75 let
František Zemánek, čp. 5
65 let
Všem spoluobčanům, kteří letos oslaví
nebo již oslavili významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.
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