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VELECKÝ ZPRAVODAJ
Vážení a milí spoluobčané,

za několik málo dní skončí rok 2014, 
který byl rokem volebním a přinesl změny 
v obecních zastupitelstvech jak v mnoha ji-
ných obcích, tak i v té naší.

Protože jsem v tomto, jak já říkám, po-
slání teprve krátce, spíše než bilanco-
vat uplynulé období bych chtěl poděkoval 
za vykonanou práci pro naši obec bývalým 
obecním zastupitelům pod vedením pana 
Josefa Zemánka, který se po osmi letech 
starostování rozhodl nekandidovat.

Za důvěru, kterou jste do nás, nově vy-
tvořeného „představenstva“, při říjnových 
komunálních volbách vložili, upřímně ze 
srdce děkuji a pevně věřím, že naše vzá-
jemná spolupráce přispěje ku všeobecné-
mu prospěchu nás všech.

Na dveře klepou Vánoce, čas, kdy jsme 
si bližší než jindy a snažíme se zapome-
nout na běžné starosti. V dnešní uspěcha-
né době, kdy žijeme stále rychleji, jsou to 
právě ony Vánoce, které způsobují potřebu 
zpomalit, pozastavit se a v duchu poděko-
vat za lásku, porozumění, za pomoc a prá-
ci, která byla vykonána pro nás všechny.

Vůně vánočního stolu a vánočního 
stromku jsou pro nás nezapomenutel-
né, i proto se na Vánoce tak moc těšíme. 
Vánoce však nemohou být jen o dobrém 
jídle a krásných dárcích, ale hlavně o se-
tkání rodičů s dětmi, vnoučaty a dalšími 

blízkými, s kterými se během celého roku 
tak často nevidíme. Těšme se z maličkos-
tí a každého upřímného úsměvu a pocitu 
sounáležitosti. Buďme s našimi nemocný-
mi. Vzpomínejme s láskou a úctou na ty, 
kteří tu s námi již nejsou. Mysleme na ně 
v modlitbách.

K příležitosti nastávajících vánočních 
svátků Vám jménem obecního úřadu 

a zastupitelstva obce chci popřát dobrou 
pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty 
a lidskosti. Zároveň Vám do nového roku 
2015 přeji všechno nejlepší, hodně štěs-
tí, zdraví a lásky, osobních i pracovních 
úspěchů.

Tomáš Trtek
starosta naší obce

Napadne tuto zimu sníh? Foto: Fr. Juračka

Foto: Fr. Juračka

Pozvánky
Koledování 
v kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách 
v úterý 30. prosince 2014 od 16.00 hod.

Na příjemné prožití vánočního odpoled-
ne zvou folklorní soubor Veleťánek, muž-
ský sbor z Hradčovic, cimbálová muzika 
Vinár a pořadatelé – místní organizace 
KDU-ČSL a obec Veletiny.

Silvestrovské setkání na Pepčíně
Tradiční setkání občanů Uherskobrodska 
na místě, kde stával zámeček Pepčín, se 
koná ve středu 31. prosince 2014 od 11 
hodin. Ve 12 hodin společně zazpíváme 
státní hymnu. Občerstvení z vlastních 
zdrojů. 

Přednáška 
Místní knihovna Veletiny, obec Veletiny 
a ZO ČSV Hradčovice Vás zvou na před-
nášku MUDr. Jany Hajduškové na téma 
léčebné využití včelích produktů. Před-
náška se uskuteční v neděli 15. března 
2015 odpoledne v sále KD ve Veletinách 
(čas bude ještě upřesněn).

MUDr. Jana Hajdušková je lékař-
ka a včelařka, přední česká odbornice 
na využití medu, propolisu a dalších vče-
lích produktů při léčbě a předcházení ne-
mocem. Přednáška je určena nejen pro 
včelaře, ale i pro širokou veřejnost. ac
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Zprávy z obce

Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané,
podruhé jsem dostal Vaši důvěru podí-

let se na vedení naší vesnice. Za tuto dů-
věru Vám děkuji a velmi si jí vážím. Věřím, 
že toto nově zvolené zastupitelstvo, kde 
došlo k výrazné obměně členů, bude dob-
ře spolupracovat a nenechá se hned v po-
čátku rozvrátit komentáři šedých eminencí 
a neúspěšných jedinců, které jsme si už vy-
slechli na ustavující schůzi od lidí neschop-
ných a neochotných odložit stranický dres 
při řešení problémů skutečně důležitých. 
Jsem toho názoru, že lidé, kteří jsou zvyklí 
pracovat a kteří hledají smysl ve své práci, 
se musí podílet na utváření svého bezpro-
středního okolí a postarají se o to samo-
zřejmě lépe než jakákoliv politická strana. 

Počítám s tím, že všechny zásadní věci bu-
deme projednávat a řešit v 9členném týmu 
všech zastupitelů a naše rozhodnutí budou 
vždy motivována prospěchem naší obce, 
a ne jednotlivců, jak jsem toho byl několi-
krát svědkem v minulém období. 

Počátek našeho čtyřletého období je 
ve znamení dokončení dvou větších pro-
jektů. Sběrný dvůr a kompostárna jsou již 
uvedeny do zkušebního provozu. S tím ale 
souvisí celkové nakládání s komunálním 
odpadem v obci, které je potřeba doře-
šit. Druhý projekt téměř před spouštěním 
je rekultivace žlebu. První etapa by měla 
začít v prvních měsících roku 2015. Dále 
máme před sebou úkoly, které jsme si vy-
tyčili jako naše cíle, na kterých chceme 

během tohoto období pracovat. Oprava 
a úprava starého hřiště, chodník pod mos-
tem do Hradčovic, údržba polních cest atd.

Vedle těchto rozsáhlých akcí se mohou 
zdánlivě ztrácet ostatní malé „starosti“, 
které je třeba průběžně řešit a které obča-
né zaregistrují až tehdy, když věci nejsou 
v pořádku. Patří sem údržba komunikací, 
zeleně, veřejného osvětlení, odvoz odpadů 
a mnoho dalších problémů, se kterými se 
setkáváme denně. 

Vážení spoluobčané, do nového roku 
2015 přeji Vám a Vašim rodinám přede-
vším mnoho zdraví, úspěchů v práci a štěs-
tí v osobním životě.

René Hruboš
místostarosta

Z jednání zastupitelstva
Vážení čtenáři,

od tohoto čísla budeme ve zpravodaji 
pravidelně informovat o jednáních zastupi-
telstva obce.

18. listopadu 2014
Na úterý 18. 11. bylo svoláno mimo-

řádné jednání zastupitelstva, protože vy-
vstala potřeba urychleně schválit dodatek 
k veřejnoprávní smlouvě s městem Uher-
ský Brod o provádění zápisů do informač-
ního systému územní identifikace, adres 
a nemovitostí.

Při té příležitosti jsme jednali o několika 
dalších bodech. Objevil se požadavek ob-
čanů na vydání obecní vyhlášky o volném 
pohybu psů v obci. Starosta byl pověřen 
návrh vyhlášky vypracovat.

Starosta informoval zastupitelstvo 
o návrhu nájemce obecního pozemku, 

na kterém je vybudován telefonní vysílač, 
na prodloužení smlouvy. Věc byla odložena 
na řádné zastupitelstvo. 

Zastupitel M. Ševčík tlumočil připomínku 
občanů ke zvýšenému výskytu potkanů ko-
lem Vlčnovského potoka, starosta byl pově-
řen zjištěním možnosti mimořádného pro-
vedení deratizace.

Dále bylo zastupitelstvo informováno 
o tom, že na studni poblíž kompostárny 
chybí poklop. Starosta byl pověřen zjedná-
ním nápravy. Nový poklop byl do příštího 
zastupitelstva již instalován.

8. prosince 2014
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové pro-

vizorium na 1. čtvrtletí roku 2015. Řádný 
rozpočet obce na rok 2015 bude schvá-
len v únoru, do té doby budou zastupitelé 
shromažďovat návrhy na využití obecních 

peněz. Některé náměty zazněly již na tom-
to jednání, budou ale projednány až najed-
nou při schvalování rozpočtu.

Ohledně prodloužení nájmu pozem-
ku pod vysílačem byl schválen návrh 
podmínek prodloužení smlouvy. Staros-
ta byl pověřen tyto podmínky projednat 
s nájemcem.

Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení pra-
covního místa obecního zaměstnance 
na plný úvazek, zaměstnanec bude pra-
covat ve funkci technický pracovník – ři-
dič. Pracovní místo bude zřízeno prozatím 
na jeden rok. Výběrové řízení je zveřejněno 
na úřední desce, zájemci se mohou hlásit 
do 23. prosince do 15.00 hodin. 

Tolik alespoň stručně k nejdůležitějším 
bodům z jednání zastupitelstva obce.

ac

Volby

Volby do Zastupitelstva obce Veletiny
Uskutečnily se ve dnech 10.–11. 10. 2014, v seznamu voličů bylo zapsáno 471 osob. K volbám se jich dostavilo 305, to je 64,76 %. Vo-
lební účast se oproti roku 2010 snížila asi o 10 procentních bodů.

V obecních volbách kandidovaly 2 volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů Veletiny 2014 a Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová. Volilo se 9 členů zastupitelstva, na obou kandidátních listinách bylo po 9 kandidátech.

KDU-ČSL získala 44,45 % hlasů a 4 mandáty, SNK Veletiny 2014 získalo 55,55 % hlasů a 5 mandátů. Jmenovitě byli zvoleni tito kan-
didáti (v závorce počet hlasů):

SNK Veletiny 2014
René Hruboš (175) 

František Juračka (168)
Tomáš Trtek (164)
Aleš Cimala (143)

Miroslav Dostálek (154)

KDU-ČSL
Karel Šimek (133)

Martin Ševčík (130)
Věroslav Orlovský (128)
Renata Gomelská (111)

Na ustavujícím jednání zastupitelstva 6. listopadu 2014 byl starostou zvolen pan Tomáš Trtek, místostarostou pan René Hruboš.  ac
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Sběrný dvůr a kompostárna
V listopadu byl ve Veletinách zprovozněn 
sběrný dvůr a obecní kompostárna, která 
se nachází v areálu bývalého zemědělské-
ho družstva.

Provozní doba 
pátek 13–16 hod.
sobota 8–12 hod.

Občané mohou ve sběrném dvoře ukládat 
tyto druhy odpadů:
• objemný odpad
• železné kovy
• papír a lepenka
• pneumatiky
• sklo
• dřevo
• vyřazená elektrická a elektronická 

zařízení
• stavební odpad v omezeném množství
• odpadní kůra a korek
• piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové 

desky a dýhy

Ve sběrném dvoře je také možno odevzdat 
nebezpečné látky:
• oleje a tuky
• baterie a akumulátory
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
• barvy, tiskařské barvy
• lepidla, pryskyřice
• vyřazená elektrická a elektronická 

zařízení obsahující nebezpečné látky

V kompostárně lze ukládat zahradnické 
a posklizňové zbytky a další kompostova-
telný materiál rostlinného původu (tráva, 

seno, sláma, listí, ovoce, zelenina, slup-
ky, piliny, popel ze dřeva). Odděleně tam 
lze ukládat i větve, které se budou drtit 
na dřevní štěpku.

Odpad od občanů přebírá pověřená ob-
sluha sběrného dvora v provozní době. 
Osoby vezoucí odpad do kompostárny se 
nahlásí u obsluhy sběrného dvora, která 
odpad zkontroluje. 

Pytlový způsob sběru plastů a papíru 
v obci bude pro rok 2015 prozatím zacho-
ván s tím, že svoz už nebude prováděn fir-
mou Rumpold, nýbrž pověřeným pracovní-
kem obce. Termíny svozu budou oznámeny 
v místním rozhlase a na obecních webových 
stránkách – od ledna 2015 se svoz bude 
provádět každý sudý týden v pátek v do-
poledních hodinách. Také je možné žluté 
i modré pytle odevzdávat přímo ve sběrném 

dvoře. Kontejnery na velkoobjemový odpad 
již nebudou v obci přistavovány.

Organizace nakládání s odpady v obci se 
bude dále dolaďovat a vylepšovat na zá-
kladě zkušeností i připomínek občanů.

Díky uvedeným změnám v nakládání 
s odpady v naší obci by se měl zvýšit po-
díl odpadů, který dokážeme vytřídit a ode-
vzdat k recyklaci. Snížit by se naopak mělo 
množství netříděného tuhého komunál-
ního odpadu vyváženého na skládku ať 
už z popelnic nebo donedávna ve velko-
objemových kontejnerech. Přínosem pro 
zlepšení našeho životního prostředí přímo 
ve Veletinách by mělo být to, že už se obča-
né nebudou navzájem dusit pálením sena 
a listí – i ten, kdo nemá vlastní kompost, už 
je díky obecní kompostárně má kam uložit.

ac

Magnetky
Obec Veletiny nechala zhotovit propagační magnetky s leteckými snímky Veletin. Mag-
netky jsou k zakoupení na obecním úřadě, 
cena je 17 Kč.

Ohlédnutí
Pohádkový les, 10. 5. 2014

Foto: M. Remešová

Kácení máje, 31. 5. 2014

Foto: M. Remešová
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Mateřská škola

Naše mateřská škola
Před prázdninami jsme se rozloučili s na-
šimi předškoláky a už v září na jejich mís-
ta nastoupily nové malé děti. Slziček bylo 
méně než obvykle, protože většina mami-
nek pravidelně navštěvovala klub maminek. 
Děti se tak seznámily s prostředím budovy, 
třídy a hlavně s hračkami a námi, zaměst-
nanci mateřské školy. U dětí tak vznikl pocit 
bezpečí a důvěry, když si zde s maminkami 
mohly hrát a užívat prostor MŠ.

Klub maminek se koná i v letošním roce, 
a to každé úterý od 10 do 11 hodin. Zveme 
všechny nové maminky s dítětem či dětmi.

Začátkem září se konal workshop se spe-
ciálním pedagogem Mgr. Karlem Opravi-
lem z pedagogicko-psychologické poradny 
v Uherském Hradišti. Rodiče se dozvěděli 
o zvláštnostech vývoje dětí v předškolním 
období a také všechno, co je zajímá ohled-
ně výchovy jejich dětí.

Předškolní děti se jako každý rok pra-
videlně účastní předplaveckého výcviku 
v bazénu Delfín Uherský Brod. Pomalu se 
ve vodě hravou formou osmělují ke správ-
ným plaveckým návykům.

Děti rády navštěvují místní knihovnu, 
kde si vždy paní Cimalová najde pěkné po-
čtení či pohádku na velkém plátně. Povídá-
me si o přírodě v okolí Veletin, o zvířatech 
a broucích, kteří se zde vyskytují. 

Hody 2014
Jako tradičně se i letos uskutečnily velec-
ké krojové hody, a to o čtvrtém říjnovém 
víkendu. V pátek bylo předtančení hodo-
vého pásma, které zatančilo 7 krojových 
párů za doprovodu CM Mladí Burčáci. 
Z krojovaných byla však asi jedna třetina 
přespolních. Je škoda, že mladé Veleťan-
ky či Veleťany folklór již tak nebere jako 
dřív. K tanci a poslechu hrála DH Hradčo-
vjanka, která se střídala s již zmíněnou 
cimbálovkou. V pátek se přišlo do velec-
kého kulturního domu pobavit zhruba půl 
druhé stovky milovníků folklóru.

V sobotu proběhl také už několikátý 
ročník hodového fotbalu, tentokrát však 
na hřišti za hospodou. Toto místo je lepší 
než hřiště za Habartovým, protože je vše 
více „po ruce“ a taky že balon nepadá 
do potoka.

V neděli krojová chasa obešla dědinu 
společně s beranem. Účast krojovaných už 
byla lepší. Celkem se nás sešlo 19 krojova-
ných. Beran byl velmi hodný a téměř celé 
odpoledne prospal. Možná je to tím, že 

se u nás povozil již třetím rokem a věděl, 
že stejně nemá šanci z vozíku utéct, a tak 
radši rezignoval a usnul. Počasí nám přálo 
a společně s CM Mladí Burčáci a DH Buch-
lovjané jsme už téměř za tmy došli zpět 
ke kulturnímu domu, kde bylo připravené 
občerstvení.  

Tomáš Zemánek

Restaurování 
sochy sv. Antonína 
Paduánského
Socha sv. Antonína Paduánského byla po-
stavena v roce 1896 nákladem Antonína 
a Barbory Havlových. Autorem sochy je 
František Zbořil. Postavu světce v životní 
velikosti zhotovil z pískovce (podle letošní 
zprávy o restaurování je socha zhotovena 
z umělého kamene) a osadil ji na čtverco-
vý podstavec z hořického pískovce. Výška 
sochy včetně podstavce je 3,6 m. V roce 
1993 byla socha restaurována.

Letos, tedy po 21 letech, byla restauro-
vána znovu. V ateliéru Tomáše Kopčila z Bí-
lovic byla socha odborně vyčištěna, byly 
odstraněny opticky rušivé nebo nefunkční 
sekundární doplňky. Zvětralá místa byla 
zpevněna, byla provedena injektáž trhlin 
s následným doplněním povrchu restaurá-
torskou maltou. Plastické retuše byly lokál-
ně patinovány. Konzervace sochy byla pro-
vedena přípravky respektujícími barevný 
výraz sochy. Památka byla osazena na při-
pravený betonový základ. Kovové zábradlí 
bylo natřeno antikorozním nátěrem. Dneš-
ní vzhled sochy sv. Antonína Paduánského 
se odborným restaurováním vrátil do pů-
vodní podoby.

Náklady na renovaci památky činily 
87.370 Kč, z toho 55 % bylo uhrazeno z do-
tace Zlínského kraje.

ac

Foto: M. Remešová

Pytlácká noc, 12. 7. 2014

Foto: M. Šimek

Hodový fotbal Foto: M. Remešová

►
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Knihovna
Kromě běžných knihovnických služeb (tj. 
půjčování knih, časopisů, zpřístupnění in-
ternetu) se snažím nabídnout i něco navíc, 
ovšem s různým úspěchem. 

Akce pro dospělé byly v roce 2014 na-
vštěvovány hůře – například Den poezie 
či promítání dokumentárních filmů mají le-
tos odezvu téměř nulovou. O trochu lépe 
(i když ve srovnání s vynaloženými pro-
středky a úsilím se to tak ani nedá nazvat) 
dopadla listopadová beseda s RNDr. Lubo-
mírem Pospěchem, který přijel povyprávět 
o Bílých Karpatech. Host byl velmi zajíma-
vý a přivezl i malou výstavu vlastních vel-
koplošných fotografií přírody Bílých Karpat. 
Tato beseda byla uspořádána na závěr ce-
loroční soutěže Nejsme tady sami, ve kte-
ré měli účastníci za úkol zachytit na svých 
fotografiích život zvířat kolem Veletin. To 
nebyl úkol snadný a soutěžících se navzdo-
ry pěkným cenám našlo jen sedm. Něko-
lik zajímavých úlovků se ale podařilo, a ty 
jsou až do konce ledna k vidění v knihov-
ně. S poměrným zájmem se naopak setka-
la beseda s Alešem Cimalou na téma hle-
dání našich předků.

Akce pro děti jsou na tom o pozná-
ní lépe. Květnovou besedu o netopýrech 
s Lenkou Pavelčíkovou trochu v závěru 
pokazilo jen počasí, které nám nedovolilo 
sledovat netopýry v našich ulicích pomocí 
detektoru netopýřího hvízdání. O letních 
prázdninách jsme si vyzkoušeli Večerníčky 
u kapličky – čtení pohádek od pondělka 

do pátku vždy ve stejnou podvečerní ho-
dinu. Někdy se sešlo dětí víc, někdy míň, 
a mám trochu podezření, že víc než na po-
hádku se některé děti těšily na znělku, 
kterou na trumpetu hrál můj synek Toník. 
S těmi většími jsme si užili i prázdninový 
týden v knihovně. Kromě čtení, her a po-
kusů jsme se vydali i na výlet: Přes Po-
povice jsme došli do podolské knihovny, 
kde je knihovnicí rodilá Slovenka. Využili 
jsme její pohostinnosti a potvrdili si, že 
pro naše děti slovenština zatím ještě na-
štěstí není cizím jazykem. Jiný den jsme 
si s paní Michaelou Vildovou vyšli za dě-
dinu kreslit okolí Veletin křídami. Ten den 
vzniklo moc pěkných obrázků. 

Knihovnu jednou měsíčně navštěvu-
jí i děti z mateřské školy. Spolu si čteme, 
občas promítáme pohádky, které byly na-
točeny podle dobrých knížek. Vždycky mě 
potěší, když školkáči pak tahají své rodiče 
do knihovny – ale ne vždy se dají rodiče 
přesvědčit.

Pro děti byla určena celoroční čtenář-
ská soutěž Lovci perel, kterou vymysle-
la knihovna v Hradci Králové. Na policích 
s knihami pro děti a mládež byly některé 
knihy označeny jako perlorodky. Každý, 
kdo se chtěl do hry zapojit, obdržel po pře-
čtení takové knihy otázky. Pokud na ně od-
pověděl správně, získal perličku. Nejvíce 
perliček na svou šňůru navlékla Verunka 
Uhlířová, která odevzdala odpovědi k 16 
přečteným knihám. 

Poslední letošní akcí byly (už páté v řadě) 
vánoční dílničky. Pro dětičky výrobičky, pro 
dospělé svařáček. Bylo nás sice málo, ale 
snad ti, kteří přišli, nelitovali.

Knihovna je v zimním čase otevřena 
každé úterý od 16 do 18 hodin. Program 
besed, promítání a dalších akcí najdete 
na webových stránkách knihovny, od leto-
ška jsme i na facebooku.

V úterý 23. prosince bude knihovna 
zavřena.

Monika Cimalová, knihovnice

Zhlédneme výstavu fotografií či obrázků 
od místních tvůrčích občanů.

Pokračujeme ve spolupráci s přírodověd-
ným centrem Trnka, zde děti objevují živou 
i neživou přírodu, dělají pokusy, bádají.

Navštívili jsme také firmu Kovosteel, kte-
rá má přichystaný bezvadný program pro 
děti s výukou, jak třídit odpad, poznat růz-
né druhy odpadu a správně s odpady za-
cházet. Zvláštností je jízda vláčkem Stee-
linkou, která děti proveze celým areálem 
firmy. Zde děti vidí práci jeřábů a strojů 
na vlastní oči.

Nedávno za námi do mateřské školy 

přišel Mikuláš, čert i anděl, 
ale už se chystáme na Vá-
noce. Zpíváme si písničky, 
posloucháme koledy, malu-
jeme, pečeme linecké cukro-
ví, sušíme jablíčka, zdobíme 
mateřskou školu a hlavně se 
moc těšíme na stromeček 
a dárečky doma!

Už aby tu byly ty krásné vá-
noční svátky s rozzářenýma 
očima dětí! 

Lenka Vaďurová
a kolektiv zaměstnanců MŠ Foto: archiv MŠ

Vánoční dílničky Foto: A. Cimala

Z letního malování Veletin
Autorka: Míša Bičanová Jeden svět 

ve Veletinách
Od podzimu do jara se v místní knihov-
ně opět promítají dokumentární filmy 
z festivalu Jeden svět. Čeká nás ještě 
pět filmů:

úterý 13. ledna 2015
Přestupní stanice
Pohled do života migrantů, kteří se sna-
ží dostat do Evropy.

úterý 27. ledna 2015
Verdikt v Maďarsku
Tři roky soudního procesu s pachateli 
rasově motivovaných vražd.

čtvrtek 12. února 2015
Prachy v prachu
O fiktivní předvolební kampani 
v Estonsku.

úterý 24. února 2015
Viva Cuba Libre
Nesvoboda na „Ostrově svobody“ ilu-
strovaná šikanováním rapperské party.

úterý 17. března 2015
Vražedná pole na Srí Lance
Rekonstrukce událostí války s tamilský-
mi separatisty.

Promítá se vždy od 18.30 hodin.
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Spolkový život

Veleťánek
Ani v roce 2014 děti z dětského folklorního 
souboru Veleťánek nelenily. Prezentovaly 
se na místních akcích, ale také se podívaly 
do hlavního města naší republiky a na Slo-
vensko. V dubnu proběhlo premiérové vy-
stoupení s názvem Netradičně-Tradičně. 
Jak již samotný název napovídá, k vidění 
byla nejen folklorní čísla, ale také stínohra 
a samba. A jak uplynulý rok hodnotí samot-
né členky souboru? To se dočtete níže.

Barbora Zemková: V sobotu 6. 12. 2014 
jsme se vydali do Brna na vánoční trhy. 
V Brně jsme navštívili různé obchody, Vaň-
kovku a hlavně trhy. Velmi se mi tam líbilo, 
i když byla zima. Doufám, že příští rok po-
jedeme zas.

Klára Gomelská: 6. prosince jsme jeli 
na výlet do Brna na vánoční trhy. Sice byla 
zima, ale pořádně jsme si to užili. Nejenom 
že jsme si prošli vánoční trhy a náměstí, 
ale prošli jsme si i spoustu obchodů.

Barbora Šobáňová: Tak jako každý rok, 
i letos jsme se vydali poslední týden v srp-
nu na taneční soustředění s Veleťánkem 
do Veselí nad Moravou. Jeli jsme vlakem 
a hned po obědě jsme začali s tanečním 
nácvikem. Na druhý den se 3. skupinka 
převlékla do divadelních kostýmů a byla 
diskotéka. Celý týden jsme se učili nové 
kroky, které jsme použili v novém vystou-
pení. Poslední večer jsme byli hrát bowling. 
Po dobu soustředění jsme se zapojovali 
do přípravy snídaní a večeře, ale na obě-
dy jsme chodili do jídelny. Toto soustředě-
ní jsme si velmi užili a těšíme se na další 
v příštím roce.

Marie Zálešáková: Tento rok jsme byli 
na soustředění ve Veselí nad Moravou na 4 

Cimbálová muzika Vinár
Vážení příznivci folklóru a zejména cimbá-
lové muziky Vinár, milí Veleťané.

Všem, kteří nám nadále fandíte a máte 
rádi naši hudbu, ze srdce děkujeme za pří-
zeň a těšíme se na další setkání s vámi, ať 
už v nejbližších dnech při vánočním kole-
dování v kapličce, či kdekoliv na našich hu-
debních vystoupeních. Cimbálová muzika 
Vinár, jak víte, se svou hudbou snaží kultur-
ně obohatit různé veřejné i soukromé zába-
vy. Nejinak tomu bylo i v roce 2014, který 
uplynul zase trošku rychleji než ty předcho-
zí. Doba je rychlá, někdy tolik, že odkládá-
me sami sebe až na poslední místo. Zajít si 
do divadla nebo na koncert by měl občas 
každý. Nespokojit se večer s televizí, ale 
udělat něco pro své zdraví, ovšem i dušev-
ní, to kdyby se nám dařilo! Snad i někte-
ré z našich koncertů, ať už samostatných, 
nebo s dětským folklórním souborem Vele-
ťánek, vás potěšily a kulturně nasměrova-
ly třeba i za hranice Veletin. Vždyť nabídka 

hudebních vystoupení a ostatních předsta-
vení je dnes tak široká, že vybrat si může-
me všichni.

Přeji vám za celou naši kapelu, abyste 
co nejstatečněji odolávali všem komerč-
ním tlakům a abyste byli do příštího roku 
dobře ,,naladěni“. 

Za cimbálovou muziku Vinár 
Pavel Franta

Foto: archiv souboru

Foto: archiv souboru

dny. Zkoušeli jsme různé nove kroky i pís-
ničky. Náš vedoucí Lukáš nám soustředění 
zpříjemnil bowlingem. Bylo to bezva a urči-
tě si to ještě zopakujeme.

Jitka Zemánková: Do Veleťánku chodím 
asi už 12 let a myslím si, že každým rokem 
jsem si toho spoustu odnesla. Již od malič-
ka mám ráda folklór a dodnes si pamatuju 
písničky, které jsem se v souboru učila asi 
v pěti letech. Dnes v den mých 20. naroze-
nin vidím, že všechny ty taneční kroky či pís-
ničky jsou mně jenom k prospěchu a jsem 
strašně ráda, že takový folklorní soubor 
ve Veletinách existuje. I když je mezi námi 
docela velký věkový rozdíl, všichni si skvěle 

rozumíme a na zkouškách i vystoupeních 
vládne velmi příjemná atmosféra. Nejlepší 
atmosféra je však na soustředění, kde je 
stále o čem si povídat, čemu se smát, hra-
jeme hry, tancujeme a samozřejmě trénu-
jeme. Všichni jsme si hodně blízcí, a proto 
na soustředění fungujeme jako rodina, kdy 
každý ví, na koho se obrátit nebo komu se 
svěřit. Hodně moc si ze soustředění odná-
ším, nejenom však únavu, ale i skvěle pro-
žitých několik dní.

Za celý soubor Vám přeji šťastné a vese-
lé Vánoce a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví a lásky.

Lukáš Martinák
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Stolní tenis Drslavice-Veletiny
V plném proudu je už nová sezóna 2014–
15, ale vraťme se ještě stručně k výsled-
kům sezóny 2013–14. Áčko skončilo v 1. 
tř. regionálního přeboru na předposled-
ním 11. místě, ale díky odstoupení jedno-
ho z týmů zachránilo nejvyšší okresní sou-
těž. Lídrem týmu byl R. Kryštof. Béčko bylo 
2. ve 3. třídě RP a postoupilo do 2. třídy. 
nejlepším v týmu byl nestárnoucí Štěpán 
Adámek (70). Céčko skončilo ve 4. třídě RP 
v polovině tabulky. Nejlepšími v céčku byli 
E. Niessner a T. Trtek ml. Déčko postoupilo 
z 3. místa 5. tř. do 4. tř. RP. Nejlepším byl 
opět E. Niessner a také M. Prchlík. Histo-
rický úspěch zaznamenali naši žáci. Ve slo-
žení T. Trtek, J. Zemánek a Š. Trtek skončili 
na 2. místě(!) v okrese.

Do nové sezóny 2014–15 posílili náš od-
díl dva bývalí divizní hráči, Martin Orlovský 
z Drslavic (Újezdec A) a Čeněk Kubeš ze 
Lhotky (Dol. Němčí B), kteří jsou oporami 

áčka v jejich snažení zachránit se v 1. tří-
dě. Zatím se jim to daří, jsou na 7. místě. 
Béčko, které má rovněž cíl udržet se v sou-
těži, je zatím 8. a opět je tu jedničkou Š. 
Adámek, kterému dobře sekunduje Jana 
Tománková. Céčko je zatím na 2. místě 4. 
třídy a postup by jim neměl uniknout. Zde 
jsou zatím nejlepší K. Orlovský a T. Zemá-
nek. Déčko, složené převážně z našich nej-
mladších hráčů, je ve stejné soutěži na 4. 
místě a má rovněž šanci postoupit – letos 
postupuje 5 mužstev. Nejlepším v týmu je 
Tomáš Trtek, který také úspěšně zaskakuje 
ve vyšších soutěžích.

Na přelomu roku 2013/2014 se v sále 
KD Veletiny opět uskutečnil tradiční sil-
ně obsazený turnaj, který „překvapivě“ 
vyhrál Tomáš Zemánek. Tradicí se stává 
i pořádání Kateřinské zábavy, na které le-
tos zahrála skupina TEMPO ze Slavičína 
a domácí CM Vinár. I přes bohatou tom-
bolu a dobře zorganizovanou a kvalitní 

zábavu byla pro pořadatele zklamáním 
malá účast.

Hlavním sponzorem oddílu zůstává obec 
Veletiny a také firma CHEDO, která zakou-
pila pro všechna družstva nové dresy. Těm-
to i menším sponzorům oddíl stolního teni-
su děkuje za podporu.

Karel Orlovský

Z činnosti včelařů
Nastává čas ohlédnout se za rokem, který pomalu končí. Letošek si s námi včelaři zahrál. 
Brzy na jaře nás zaskočil velký nárůst počtu ohnisek moru včelího plodu ve Zlínském kraji, 
kde se objevilo více jak 50 % nových ohnisek z celé republiky. Dvě stanoviště na území naší 
základní organizace musela být kompletně spálena, aby se zabránilo šíření nemoci, kterou 
zatím nelze léčit. Snůškově nebyl včelí rok také vůbec dobrý. Po počáteční dobré jarní snůš-
ce z ovocných stromů přišla období neobvyklých několikatýdenních výkyvů počasí, sucha, 
suchých větrů, nebo naopak mokra, kdy včely neměly pastvu a my včelaři med. Třetí rána 
přišla na sklonku sezóny, kdy se potvrdily prognózy, podle kterých vlivem teplé zimy budou 
ve včelstvech přemnoženi škůdci a roztoči Varroa, kteří i přes veškerou snahu včelařů o udr-
žení dobrého zdravotního stavu včel způsobují podzimní úhyny včelstev. Vypadá to jako varo-
vání pro celou společnost, která by měla věnovat více pozornosti přírodě kolem nás.

Jan Weiser, jednatel ZO ČSV

Včelařský kroužek
V průběhu října jsme věnovali čas dě-
tem ze základní a mateřské školy v Hrad-
čovicích. Proběhly postupně přednášky 
pro starší děti, prvňáky a děti z mateřské 
školy. Obsahem přednášek byly poznatky 
z historie včelařství, hospodářský a kul-
turní význam včelařství. Dětem jsem uká-
zal včelařské pomůcky, mohly si vyzkou-
šet včelařské oblečení. Prohlédly si rámky 
s vystaveným voskovým dílem, do kterých 
si včely ukládají zásoby pylu a medu a kon-
zervují je zavíčkováním. Viděly také, jak vy-
padá tzv. matečník – buňka, ze které se líh-
ne včelí matka. Problematika chovu včel je 
tak široká, že v plánovaném čase nedošlo 
k projekci filmu o ošetřování včelstev bě-
hem včelařského roku. Proto v příštím roce 
uděláme následující přednášku.

Největším překvapením byl zájem těch 
nejmenších dětí v mateřské škole. Tam do-
konce děti viděly ve skleničkách živé včely 
a vosy a také ochutnaly různé druhy medu. 

Každá přednáška měla jinou formu, při-
způsobenou věku dětí. Dalším příspěvkem 
k propagaci včelařství byla výstava nauč-
ných panelů v prostorách základní školy. 
Na panelech si děti mohly prohlédnout za-
jímavé názorné obrázky ze světa včel.

Miloslav Čuda
vedoucí včelařského kroužku

Tenisový 
turnaj 2014

Stalo se již tradicí, že týden po drslavském 
tenisovém BURČÁK OPEN (letos se uskuteč-
nil již 20. ročník) následuje i ten velecký (le-
tos 6. ročník). Na turnaji se utkalo 15 hráčů, 
do finále se probojovali stejně jako před ro-
kem Tomáš Trtek a Dušan Švestka. 1. místo 
obhájil opět výborný Švestka. Na třetím mís-
tě se umístil David Bereň, který po pěkném 
výkonu porazil Rosťu Zemánka.

Turnajem v září tenis pro velecké spor-
tovce nekončí, dále pokračují na asfalto-
vém hřišti za kulturním domem a tenisový 
rok zakončují na Štěpána v tenisové hale 
v Kunovicích.

Všem zúčastněným v novém roce hodně 
sportovních úspěchů přeje

Franta Juračka Foto: archiv včelařského kroužku

Turnajoví finalisté Tomáš Trtek  
a Dušan Švestka Foto: Fr. Juračka
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Jubilanti
V prvním čtvrtletí roku 2015 oslaví životní 
jubileum tito občané Veletin:

leden
Anna Slunečková, čp. 78  75 let 
Vladimír Šobáň, čp. 121  60 let 

únor
Marie Berková, čp. 112  60 let 
Anežka Malinová, čp. 180  70 let 
Jan Knobl, čp. 134  70 let 

březen
Marcela Rosíková, čp. 208  65 let 
Vlastimil Křivda, čp. 199  60 let 
Anna Bereňová, čp. 124  75 let 
Olga Hladišová, čp. 145  75 let 

Všem spoluobčanům, kteří oslaví význam-
né životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

Dědictví otců

K první světové válce
Válečné deníky našich dávných spoluobčanů, pana Františka Nevařila a pana Jana Ko-
níčka, byly částečně zpracovány v nedávno vydané knize Bojovali za císaře pána, kterou 
napsal Radovan Jančář. Kniha bude k dispozici také v místní knihovně.
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Statistika a demografie, Tělesný ráz obyva-
tel, Moravští Hrvati, Bibliografie Moravské-
ho Slovenska.

Pro nás Veleťany je důležité, že redak-
tor knihy často pobýval v naší obci a při 

své práci vycházel zejména ze svého nej-
bližšího okolí – zachytil například melodii 
pastýřského troubení, zakreslil architektu-
ru některých staveb, výzdobu konkrétních 
selských vozů a mnoho dalších, dnes jinak 
již ztracených detailů z každodenního živo-
ta té doby.

Moravské Slovensko má přibližně 900 
stran (ve dvou svazcích), obsahuje spous-
tu kreseb, fotografií a barevných ilustrací, 
jejichž autory jsou J. Uprka, J. Mánes, M. 
Benka, A. Frolka, C. Mandel, M. Gardav-
ská a další. Nově ji vydalo město Kyjov a je 
k dostání v informačním centru v Kyjově 
za cenu 1600 Kč. Náklad je podle našich 

informací pouhých 500 kusů, takže s koupí 
neváhejte dlouho.

Na závěr tohoto sdělení si dovolím na-
psat dvě perličky. První: Původní vydání 
Moravského Slovenska vlastnila i naše 

místní knihovna, a to až do jejího stěhová-
ní v 70. letech, při kterém se kniha záhad-
ně „ztratila“.

Druhá: Knihu chtělo v příštím roce – při 
příležitosti 150. výročí narození Lubora 
Niederla – vydat nakladatelství Atelier IM 
Luhačovice. Toto nakladatelství se obráti-
lo na obec Veletiny s žádostí o záštitu to-
hoto nákladného projektu, a představitelé 
obce nadšeně souhlasili. K vydání knihy již 
bylo učiněno mnoho kroků, Kyjov však byl 
rychlejší (v Kyjově působil autor rozsáhlé 
kapitoly o krojích a většiny fotografií, Josef 
Klvaňa).
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Moravské Slovensko – kniha, jejíchž po-
sledních několik exemplářů z prvního 
vydání z let 1918 a 1922 pod redakcí 
„našeho“ Lubora Niederla je bedlivě stře-
ženo v knihovnách svých majitelů, opět 
vyšla! 

Na propagačním letáku k novému vy-
dání je kniha označena jako bible folklo-
ristů. Jedná se opravdu o nenahraditelný 
pramen poznání života na celém Slovác-
ku na přelomu 19. a 20. století. Jednotli-
vé kapitoly knihy sepisovali nejen studo-
vaní vědci (Niederle, Klvaňa, Boháč a jiní), 
ale bylo využito také příspěvků učitelů a ji-
ných vzdělanců z jednotlivých obcí, čímž 
dílo získalo na úplnosti informací a také 
na čtivosti. Abyste mohli získat představu 
o šíři záběru knihy, vyjmenuji názvy jed-
notlivých kapitol: Přírodní ráz kraje, Osíd-
lení, Ves, obydlí a dvůr, Lidové kroje, Hos-
podářské zaměstnání obyvatelstva, Život 
v obci a rodině, Slovenské nářečí, Výtvarné 
umění, Umění hudební, Zvyky a obyčeje, 

Vyšlo Moravské Slovensko

Ve Veletinách byl založen nový spolek
V uplynulých dnech vznikl v naší obci nový spolek. Je tak nový, že ještě nemá definitivní název. Pracovně mu zatím říkáme muzejní spolek 
a chtěli bychom v něm dát dohromady lidi se zájmem o historii Veletin.

Pro začátek máme několik více či méně smělých námětů na činnost. Například digitalizovat a zpřístupnit zdejší obecní i spolkové kro-
niky, dále shromáždit a zveřejnit staré fotografie Veletin, nebo vydávat různé publikace vztahující se k minulosti naší obce. Rádi bychom 
ve spolupráci s obcí zřídili malé místní muzeum. Nápadů je v zásobě víc, ale uvidíme, jak se činnost spolku rozběhne.

Rádi přivítáme i další zájemce o zachování paměti Veletin.
Aleš Cimala


