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Památník obětem druhé světové války 
v Hradčovicích Foto: A. Cimala

Celá Evropa si v těchto dnech připomíná 
70. výročí konce druhé světové války, stej-
ně tak i naše obec. Poslední Němci odešli 
z Veletin v pátek 27. dubna, ale i pak si ješ-
tě válka vybrala svou daň. Mezi námi ještě 

žijí mnozí, kteří ty dny pamatují. Připomeň-
me si konec války zápisem ze školní kro-
niky, kterou vedl tehdejší řídící učitel Karel 
Doseděl.

mc

Školní rok 1944–45
Významné události
Školní rok 1944-45 byl bohatý na událos-
ti jak pro zdejší školu, obec, naši milova-
nou a ujařmenou vlast, tak i pro celý svět. 
Strašná válka započata Němci blížila se 
k svému konci – blížil se spravedlivý den od-
platy. Počátkem měsíce září začaly přeleto-
vat po stech nad naší obcí anglo-americké 
bombardéry, které každým svým přeletem 
zanechávaly v srdcích zdejších občanů vždy 
více a více naděje na šťastný a brzký konec 
války. Těmito přelety trpělo velmi vyučování, 
poněvadž při každém přeletu muselo žactvo 
opustit školní budovu. Letadla se za 1–2 
hod. vracela, bylo proto ztraceno buď celé 
dopolední nebo odpolední vyučování. A tak 
to mnohokrát bylo i čtyřikrát v týdnu. A jak 
vyučování trpěla i domácí a polní práce. 
Při každém přeletu se mělo jak žactvo, tak 
i občanstvo odebrat do úkrytu, ale dělal se 
pravý opak. Lidé stáli v houfech na silnici 
a pilně počítali, kolik letadel letí, dohadova-
li se, kde letí a kolik se jich vrátí zpět. Ten-
to zjev nelibě viděla zdejší německá policie, 
která snad jediná z celé obce se skutečně 

ukrývala ve školním sklepě. Při všech těchto 
přeletech neutrpěla zdejší škola a obec žád-
né škody. Jen jednou padla bomba na okraj 
lesa Obora a podruhé na popovský chotár. 

Útěk z Říše
Dělnictvo, které bylo na práci do Říše na-
sazeno, začalo z ní pod hrůzou strašného 
bombardování utíkat. Toto bombardování 
z letadel bylo tak hrozné, že když napří-
klad byla bombardována Vídeň, třásla se 
ve zdejší škole okna a dveře se samy ot-
víraly. Dělníci, kteří utekli, museli se doma 
schovávati před četníky, kteří je byli nuceni 
chytat a zpět odvádět. Vlčnovské četnictvo 
bylo slušné a obyčejně chytalo tak, aby ni-
koho nechytlo.

Činnost partyzánská
Koncem října odešla ze zdejší obce ně-
mecká policie a již se nevrátila. Neudala 
sice za celou dobu nikoho, ale občané si 
přece jen oddychli, poněvadž Němcům ne-
bylo možno věřit. Za týden po jejich odcho-
du navštívili zdejší obec partyzáni a vzali 

lovecké pušky a náboje starostovi Josefu 
Slůnečkovi a rol. Fr. Vlkovi. Gestapo věc vy-
šetřovalo, ale nic nevyšetřilo. V tu dobu za-
čalo se po obci mluvit, že v zámku v Oboře 
je ukrytý vůdce partyzánů, a byla to prav-
da. Byl to poručík Rudé armády Nikolaj Di-
mitrijev, který ve zdejším kraji organisoval 
odboj. 

Konec druhé světové války ve Veletinách
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Zahynul v měsíci únoru ve vlčnovských 
búdách. Proč a jak, nebylo možno pisa-
teli zvědět. Celá věc je zahalena rouškou 
tajemství. O partyzánech se ve zdejší obci 
a jmenovitě mezi mladými hodně mluvilo, 
ale činem se nic neprojevilo.

Ústup vojska
Po Novém roku začali přes naši obec ustu-
povat kolony vojsk maďarských, rumun-
ských, Vlasovců a Poláků. Zdejší obec 
a jmenovitě škola tím velmi trpěla, poně-
vadž skoro každá kolona v naší obci nocova-
la. Školní budova byla vždy při umístňování 
vojska na prvním místě. V tu dobu se vůbec 
nevyučovalo. Po každém odchodu vojska 
byl na třídy, chodby, dvůr a záchody hrůzný 
pohled. O čistotě je vůbec škoda psát, a že 
nevypukla ve zdejší obci epidemie, je vel-
kou záhadou a velikým štěstím. Tímto ústu-
pem vojska trpěla nejvíce dědina při hlavní 
silnici. Vlčnovská ulice a Křivosudy byly ví-
ce-méně uchráněny. Koncem měsíce břez-
na a počátkem dubna ustupovali přes naši 
obec slovenští Němci, kteří byli oblečeni 
do slovenských vojenských uniforem. Jejich 
povozy byly většinou taženy kravským pota-
hem. V tu dobu již hřměly a Němce k ústupu 
poháněly ruské Katuše a Andruše od Strání. 
Ústup Němců nedal na sebe dlouho čekat 
a dne 26. dubna v noci tryskem a s kři-
kem utíkali Němci přes naši obec směrem 
na Prakšice. Ten samý den podnikla dvě ru-
munská letadla kulometný útok na Němce 
ve Vlčnovské ulici, při kterém zahynulo asi 
12 Němců a několik koní. Náš občan Josef 
Dobrůšek byl při tomto útoku zraněn – prů-
střel obou lýtek. Po odletu letadel Němci 
rychle opustili zdejší obec a odtáhli směrem 
na Hradiště. V obci zůstala jen malá posád-
ka, která měla za úkol zničit železniční most. 
Tento byl zničen okolo půlnoci a silniční – 
krásný, železobetonový, postavený r. 1939, 
v 6 hod. ráno dne 27. dubna. Tímto byl skon-
čen od nás odchod Němců a po obci nastal 
ruch. Občané ve spěchu umývali vrata a čis-
tili stěny od německých hesel – nápisů, kte-
rými byl popsán každý dům. Znění nápisů: 
„Kampf oder Sibirien“, „Kampf bis zum letz-
te Bluttropfen“ atd. Při prohlížení zničeného 
silničního mostu byl zraněn výbuchem miny 
Frant. Ševčík, č. 48.

Příchod Rumunů
K poledním hodinám dne 27. dubna při-
šel první do zdejší obce partyzán směrem 
od Vlčnova. Vystřelil dávku z automatu a již 
se hrnuly rojnice Rumunů do zdejší obce. 
Občané je s radostí vítali, hostili a uka-
zovali jim, kde jsou zakopáni – umístěni 
Němci. Touto službou zachránili občané 
mnoho životů rumunských vojáků, jmenovi-
tě těch, kteří postupovali směrem na Podo-
lí. Asi za hodinu po příchodu prvních přišel 
do obce rumunský generál, velitel jednot-
ky, která osvobodila Veletiny, a ubytoval se 
v bytě řídícího učitele a půda školy stala se 
vojenskou pozorovatelnou. Němci nekladli 

veliký odpor a ustupovali. Jen okolo 4. hod. 
odpoledne dopadlo do prostoru obce něko-
lik granátů, ale škodu na životech místních 
občanů nezpůsobily. Jeden granát dopadl 
do zahrady naproti dolního mostu a těžce 
zranil rumunského vojína. Druhý zasáhl štít 

domu p. Frant. Valy, č. ..., ale větší škody 
neudělal. Ostatní dopadly mimo obytné bu-
dovy jako na Zelnice a Podkopčí. 

Ztráty na životech a ranění
Ještě v ten samý den, co přišlo rumunské 
vojsko do Veletin, započalo se se stavbou 
provisorního mostu přes řeku Olšavu. Při 
této práci pomáhali místní občané a výbu-
chem nášlapové miny byli zraněni: Frant. 
Sedláček, č. 96, Frant. Křivda, č. 39, Mar-
tin Kolek, č. 23, a Karel Ševčík, č. 53. Prv-
ní dva zranění podlehli, Kolek a Ševčík se 
vyléčili. V I. tř. byla ošetřovna, ve které bylo 
během 4 dnů ošetřeno na 200 raněných 
rumunských vojínů.

Příchod Rusů
30. dubna odešli Rumuni ze zdejší obce 
a na jejich místa přišlo ruské vojsko. Byt 
řídícího učitele stal se zase místností pro 
štáb ruské jednotky, třídy a kuchyň staly 
se ubikací pro vojsko. Takto byla školní bu-
dova zaujata až do 22. května, kdy vojsko 
opustilo Veletiny. S odcházejícím vojskem 
se zdejší občané srdečně rozloučili.

Škody na učebních pomůckách a archivu
Ubytováním vojska ve školní budově jak 
s jedné strany, tak s druhé strany utrpěly vel-
mi školní pomůcky, které byly na 80 % zni-
čeny. Záchrana byla velmi těžká, poněvadž 
v školní budově bylo pánem vojsko a nikdo 
jiný. Řídícímu učiteli podařilo se zachránit 
filmový promítací přístroj 16 mm a šicí stroj. 
Školní archiv byl uložen ve sklepě v bed-
ně. Tento byl násilím otevřen, archiv zni-
čen a bedna vzata pro voj. účely. Z archivu 
a knih stala se hromada papíru, kterého se 

dle potřeby používalo. Řídící učitel zachra-
ňoval co se dalo, ale vojsko odměňovalo 
jeho starost o školní majetek poznámkami, 
že aby život zachraňoval a ne papír a skle-
něné rourky. Válka má svůj líc a rub. Co se 
zachránit dalo, je zde a to ostatní je všech-

no nahraditelné. Však i místní mládež – ně-
kteří z ní – pomáhala k ztenčení školního 
inventáře a v obci mnozí občané žali tam, 
kde neseli. Je to smutné, ale pravda.

Odchod do pohraničí
Osídlování pohraničí, které nastalo hned 
po skončení války 9. 5. 1945, mělo vliv 
i na veletské obyvatelstvo. Tak vystěhova-
la se ze zdejší obce rodina Mikuláštíkova, 
Šišákova, Šimonova, Mikošova, Hanušo-
va, Malinova, Kalčíkova a Klabačkova. Ve-
směs dostali všichni dobré usedlosti, čím 
se jejich sociální postavení zlepšilo. Tímto 
odchodem nastal v obci nedostatek pra-
covních sil, ale vzdor tomu se všechny pol-
ní práce udělaly.

Daň krve
Německá okupace vyžádala si též svoji 
daň krve. První byl řídící učitel František 
Lesák, narozen 19. srpna 1910 v Přero-
vě a umučen 10. července 1942 v Maut-
hausenu. Zůstala po něm manželka a dvě 
nezaopatřené děti. Další byl Frant. Janča, 
dělník, a Josef Šidlo, mlynář. Padli, aby ná-
rod mohl žít. Čest jejich památce!

Oslavy
První oslava v osvobozené vlasti byla dne 
28. května při příležitosti narozenin presi-
denta dr. Eduarda Beneše. Slavnostní řeč 
na prostranství před kapličkou měl říd. uč. 
K. Doseděl. Žactvo zdejší školy předneslo 
básně a zazpívalo čsl. a ruskou hymnu.

Veletiny 31. srpna 1945
Karel Doseděl

řídící učitel

František Křivda, 1898–1945František Sedláček, 1896–1945
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Zastupitelstvo

Slovo starosty
Vážení sousedé, ctěné sousedky, drazí 
přátelé,

jsou za námi svátky života, radosti a na-
děje – Velikonoce. Příroda se probouzí, 
život v ní se otevírá a začíná pulzovat. Po-
kud my lidé jsme k ní citliví, pokud k ní 
přistupujeme s láskou a něhou dobrého 
hospodáře.

Přicházejí dny optimismu, chvíle, kdy 
můžeme začít reálně uvažovat o věcech, 
které by se daly v obci uskutečnit pro vás, 
naše občany. Té práce je před námi ještě 
mnoho. Kdosi řekl: „Jdu pomalu, protože 
hrozně spěchám…“ Tento výrok dává víc 
smyslu, než se zdá. Právě proto, že „straš-
ně“ spěchám, musím se donutit jít poma-
lu, abych neztratil směr a nezapomněl, 
kam jdu. Právě proto, že chci dojít k cíli, 
musím se umět zastavit, dělat si pravidel-
né zastávky. Právě proto, že je před námi, 
před každým z nás dlouhá cesta, že mám 
opravdu spoustu práce a povinností, lec-
kdo se může pousmát, musím, nebo měl 
bych „ztrácet čas“ pozastavením se, roz-
jímáním. V klidu popřemýšlet, nechat si 
vše projít hlavou, aby práce dávala smysl 
a pravý význam. V dnešní uspěchané době 
to ovšem pořádně mnohdy ani nejde.

Takovou první zastávkou byly ony Veli-
konoce, svátky života. Život je o prožívá-
ní, o pocitech: radovat se, smát se, těšit 
se i plakat. Život je pochutnat si na jíd-
le, na nějaké příjemné události. Žít, to je 
snít, vymýšlet, tvořit, budovat, dělat něco, 
z čeho mám radost.

A v tomto duchu na vás myslím, jsem 
s vámi a chci být na obci pro vás.

Mám dobrý pocit z toho, že všichni za-
stupitelé mají snahu společně řešit pro-
blémy naší obce. Mám dobrý pocit z toho, 

že i místní spolky mají snahu pomáhat, ať 
už v jakékoli činnosti prospěšné pro nás, 
Veleťany. Budu mít dobrý pocit také z va-
šich námětů, připomínek, vaší starostli-
vosti, aby se naše obec rozvíjela k vašemu 
prospěchu. Jsem hluboce přesvědčen, že 
s vaší pomocí mnohé záležitosti posune-
me dopředu.

Jedním z kroků vpřed by mohlo být po-
řízení technického vybavení komunitní 
kompostárny, která je nedílnou součástí 
sběrného dvora (traktor s čelním naklada-
čem, kontejnerový nosič, kontejnery). Po-
dali jsme žádost o poskytnutí 90% dotace, 
která byla vypsána z operačního progra-
mu Životní prostředí s naší 10% spolu-
účastí, je tedy velmi výhodná, a pokud vše 
dobře dopadne, bude to významné uleh-
čení při nakládání s odpady. V brzké době 
čekáme vyjádření příslušných orgánů. 

Doufám, že ku prospěchu všech bude 
například zhotovení brány a odjezdové 
cesty u sběrného dvora tak, aby se stal 
průjezdným. Počítá se také s výsadbou 
zeleně okolo dvora, aby alespoň trochu 
zapadl do okolí lesa a blízkých búd. Jak 
bylo před časem zmíněno v okresním tis-
ku, plánuje se také započetí terénních 
úprav žlebu na Podkopčí, který byl od-
borem životního prostředí označen jako 
„černá skládka“. Zde se z důvodu finanč-
ní náročnosti počítá s rozdělením prací 
na etapy. V této souvislosti čekáme také 
na úpravu projektové dokumentace. Dal-
ší vizí je zvýšení bezpečnosti křižovatky 
směr Uherské Hradiště u čerpací stani-
ce Autosprint, které by v první fázi mělo 
znamenat snížení rychlosti na silnici I/50 
a namalování vodorovného dopravního 
značení pro zpřehlednění této křižovat-
ky při výjezdu z obce. Ve fázi druhé se 

počítá s osvětlením a zhotovením chod-
níku směrem k čerpací stanici. Dalším 
zlepšením bezpečnosti by měla být vý-
stavba chodníku směrem na Hradčovice, 
jejíž příprava je zatím ještě v plenkách. 
Trasa je zamýšlena tak, že se projde pod 
mostem silnice I/50 „za Hamadovým“, 
chodník protne pozemky soukromých 
vlastníků a napojí se na stávající komu-
nikaci v zatáčce u křížku. Zde je hlav-
ním úkolem domluva s majiteli pozemků. 
K vylepšení „výletiště“ na hřišti za obec-
ním úřadem by měla přispět i plánova-
ná výstavba zastřešení laviček a udírny. 
Zde jsme také ve fázi přípravy projektové 
dokumentace.

Již provedené práce, např. zdravotní 
prořez a odstranění suchých větví vytipo-
vaných stromů nebo ořezání větví zasahu-
jících do místních komunikací, také zajisté 
přispějí ke zvýšení bezpečnosti. Doplnění 
obecního mobiliáře v podobě košů a za-
stávkových laviček patří, dle mého, také 
ke zkvalitnění a zkulturnění života v naší 
obci, stejně jako zhotovení betonové jámy, 
která by měla usnadnit stavění máje. 

Jak kvalitně je prováděna „běžná“ čin-
nost, představující např. údržbu pozemků 
a budov, patřících obci, nechám na posou-
zení každého z vás, milí obyvatelé Veletin.

Vážení spoluobčané, dostáváte do ru-
kou první letošní zpravodaj. Dle příspěv-
ků jednotlivců i místních spolků můžete 
sami zhodnotit a udělat si úsudek, jak to 
u nás ve Veletinách funguje a snad i fun-
govat bude.

Přeji příjemné počtení, vám i sobě hod-
ně zdraví, pevné nervy a upřímnou radost 
ze života.

Starosta naší obce 
Tomáš Trtek

Vážení spoluobčané,
v dnešní krátké úvaze bych rád zaměřil 

svůj pohled na hospodaření s odpady v naší 
obci a na záměry, o kterých v této oblasti 
uvažujeme.

Po zkušebním provozu sběrného dvo-
ra a obecní kompostárny je zřejmé, že na-
prostá většina občanů Veletin obě zařízení 
plně využívá. Došlo proto k rozšíření oteví-
rací doby kompostárny a k úpravě otevírací 
doby sběrného dvora. Existuje také možnost 
ve výjimečných případech kontaktovat pří-
mo zaměstnance obce. Po dohodě je možné 
zpřístupnění i mimo otevírací dobu, což by se 
ale nemělo zvrhnout do přístupu: „Pavel nás 
tam pustí, kdy budeme potřebovat.“ Mohli by-
chom tedy tuto problematiku uzavřít s tím, že 
jsme již perfektně připraveni na novelu záko-
na o odpadech, která bude mimo jiné obcím 
ukládat povinnost zajistit místa pro odevzdá-
ní biologicky rozložitelného odpadu. 

Pozvánka

►
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Nicméně pokusme se podívat na problém 
ještě z jiného úhlu, řekněme přímo ze sil-
nice vedoucí na Vlčnov. Plně funkční, ka-
pacitně dostačující dvůr je pořád ještě jaksi 
syrový. Je zapotřebí úprava okolí vysázením 
stromů a zeleně, částečné zneprůhlednění 
plotu, úprava výjezdových možností, instala-
ce boxů na uskladnění svozových pytlů atd. 
Všechny tyto kroky bych nazval citlivějším 
zasazením sběrného dvora do krajiny. Toto 
citlivější zasazení do krajiny bychom chtěli 
uplatnit také u stávajících dvou stanovišť 
kontejnerů. Navíc stanoviště na Vlčnovské 

ulici posunout, a to hlavně z důvodu bez-
pečnosti. Druhé stanoviště u samoobsluhy 
bylo vybudováno na soukromém pozemku. 
Nicméně já pevně věřím v dohodu s maji-
telem a nalezení společného řešení, které 
bude vyhovující pro obě strany. Dále máme 
v plánu také rozšíření těchto stanovišť 
o dvě další místa v obci, hlavně pro zlepše-
ní dostupnosti. Tato místa bych ještě nerad 
upřesňoval, protože nejsou pevně stanove-
na a budou nejprve nepochybně předmě-
tem diskuse s obyvateli těsně sousedícími 
s plánovanými stanovišti.

Závěrem bych rád uvedl jednu osobní 
zkušenost z nedávného jednání s panem 
starostou v jedné z okolních obcí. Když 
jsme společně procházeli „jeho“ obcí, po-
sbíral starosta několik pohozených obalů 
a odnesl je do koše. Upřímně: Kolik z nás 
by se zachovalo stejně? Odpověď už ne-
chám na každém.

Přeji vám i sobě čisté, krásné a zdravé 
okolní prostředí, ve kterém se nám všem 
bude dobře žít.

René Hruboš
místostarosta

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 16. února 2015 projednávalo zastu-
pitelstvo rozpočet obce na rok 2015. Kro-
mě částek na plánované obecní výdaje 
byly schváleny příspěvky zájmovým orga-
nizacím: včelařům 10 000 Kč, hasičům 
20 000 Kč (na zájmovou činnost, kromě 
toho 50 000 Kč na provoz zásahové jed-
notky), stolním tenistům 10 000 Kč, Vele-
ťánku 50 000 Kč, myslivcům 50 000 Kč, 
tenistům 5 000 Kč a Středisku rané péče 
EDUCO Zlín 8 000 Kč.

Dále byl schválen příspěvek obce na pro-
voz základních škol, které navštěvují zdejší 
žáci, ve výši 1 000 Kč na žáka ročně.

Následně byl schválen celý rozpočet 
obce.

Byla schválena změna nájemní smlouvy 
se společností Vodafone (pozemek pod vy-
sílačem), nájemné se zvýšilo na 38 000 Kč 
ročně a bude se každý rok zvyšovat o inflaci.

Myslivecké sdružení Kojetínek Veletiny 
požádalo o bezúplatný převod vlastnictví 
myslivecké chaty spolu s pozemkem. Za-
stupitelstvo schválilo zveřejnění záměru 
na převod vlastnictví.

Přítomní zástupci hasičů projevili zájem 
o dlouhodobý bezplatný pronájem hřiště 
„za Habartovým“. Věc bude projednána 
po podání žádosti.

Zastupitel Martin Ševčík vyslovil svůj ne-
souhlas s článkem místostarosty Reného 
Hruboše v minulém zpravodaji.

Dne 9. března projednávalo zastupi-
telstvo tři projekty, na jejichž realizaci je 
možnost získat dotace. Dva projekty byly 
schváleny. Prvním jsou sadovnické úpravy 
návsi (obnova zeleně). Jedná se o projekt 
zpracovaný již v minulém volebním ob-
dobí, nyní se přepracovává podle nových 

požadavků obce a bude podána žádost 
o dotace na jeho realizaci. Druhá žádost 
o dotace se týká technického vybavení 
kompostárny a zavedení separace a svozu 
bioodpadu. 

Schválen naopak nebyl projekt na rekon-
strukci dětského hřiště – zahrady za MŠ. 
Agentura, která měla být celou akcí pově-
řena, angažovala architekty, jejichž projekt 
zastupitele nepřesvědčil o smysluplnosti 
investice v této podobě.

Další jednání zastupitelstva proběhne 
11. května 2015 od 18 hodin. 

Tolik stručné shrnutí. S podrobným zně-
ním zápisů ze zastupitelstva se můžete se-
známit na internetových stránkách obce, 
popř. na obecním úřadě.

ac

Ohlédnutí
Koledování u kapličky – 30. 12. 2014

Tříkrálová sbírka – 10. 1. 2015 

Při tradiční tříkrálové sbírce se v naší obci 
vybralo 17 035 Kč. Foto: M. Cimalová

Hasičský ples – 24. 1. 2015 Foto: M. Žáčková

Dětský karneval – 8. 2. 2014
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Letošní rok jsme si zimy moc neužili, lyže 
i sáňky zahálely, ale i tak se někomu poda-
řilo odjet na hory a tam si sněhové nadílky 
užít. Platí snad stará pranostika: Sedm let 
studených, sedm teplých?

Nám dětem to ale vůbec nevadí, neboť 
ve školce se nenudíme, ze všeho nejraději 
si hrajeme.

A pak se musíme toho spoustu naučit. 
Nejen jak se sám obléct, jak se neztratit, 
jak pomoci kamarádovi, omluvit se, když 
je třeba, pozdravit..., k tomu poměřit svoji 
sílu, kdo toho víc ví, kdo to umí lépe.

Nejraději máme, když nám paní učitel-
ka čte nebo povídá, když si spolu hrajeme, 
cvičíme, zpíváme, malujeme, tvoříme z růz-
ných materiálů stavby, lidi, zvířata, dorty, 
zkoušíme a poznáváme nové věci. 

Než půjdeme do školy, musíme už znát 
barvy, tvary, velikosti, trošku počítat, vyprá-
vět i dobře vyslovovat, správně držet tužku 
i příbor, a to mi věřte, to je na jednoho ma-
lého předškoláka moc úkolů.

Začátkem letošního roku jsme měli 
ve školce karneval. Maminky nám přichys-
taly moc pěkné masky. Udělali jsme si 
maškarní promenádu, tančili na písničky 
z CD, soutěžili a dokonce i nějakou odmě-
nu dostali.

Pak přišel fašank, paní učitelky nám 
namalovaly na obličej masky zvířátek. 
Na cestě po obci jsme zpívali „Pod šab-
le...“ všem, koho jsme zahlédli. Bylo nás 
málo, ale přesto věříme, že jsme vám 
všem udělali radost. Dostali jsme i výsluž-
ku. Děkujeme.

Vždy se moc se těšíme na návštěvu 
Smajlíkova, nebo když jedeme do divadla, 
na exkurzi nebo nás navštíví kouzelník. Je 
to prostě paráda.

Nedávno jsme se s rodiči ve školce učili 
plést z pedigu velikonoční košíčky a zdobit 
velikonoční vajíčka. 

PS: Brzy opět pojedeme do Smajlíkova 
i na divadlo do Hradčovic a čeká nás výlet 
vlakem do Hostětína. Hurá...

Pokud chcete vidět naše novinky, navštiv-
te naše stránky www.msveletiny.cz, kde 
jsou fotografie ze všech našich akcí.

Za kolektiv dětí i personálu  
Lenka Vaďurová

Mateřská škola

Hrkání – 2.–4. 4. 2015

Foto: A. Cimala

Fašank – 15. 2. 2015

Nosení Mařeny a nového létečka
22. 3. 2015

Foto: J. Grajová

Foto: J. Grajová

Foto: archiv MŠ Veletiny

V naší školce
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Spolkový život

Knihy jsou přátelé, ke kterým se můžeme 
stále vracet. Ale knihovny nabízejí i věci, 
které se nikdy nebudou opakovat, a to 
jsou třeba besedy. Jednou z takových udá-
lostí v naší knihovně byla únorová beseda 
s Lenkou Pavelčíkovou Jak se leze na Fud-
ži o její druhé cestě do Japonska. Kromě 
svých zážitků z výstupu na Fudži nám při-
blížila i rozdíly mezi českou a japonskou 
kulturou. Poslouchalo se to moc dobře, ov-
šem nevím, jak bychom si tam zvykali. Už 
jenom kvůli stravě.

Mainské lesy. Knihu s tímto názvem na-
psal americký filozof a básník Henry David 
Thoreau a zapsal do ní své zážitky z cest 
po lesích amerického státu Maine, kte-
ré uskutečnil v polovině 19. století. V naší 
knihovně jsme v březnu uspořádali besedu 
inspirovanou touto knihou. O současném 
státu Maine vyprávěl Pavel Bednář, který 

tam strávil téměř rok jako brigádník na far-
mě. Jeho vyprávění bylo prokládáno čtením 
úryvků z knihy Mainské lesy. Třeba o tom, 
jak v nočním lesním tichu náhle padá sta-
rý strom... 

Prázdninové akce pro děti – výlet do Sta-
rého Města na výstavu Hry a klamy a výro-
ba patchworkových velikonočních vajíček 
– mnoho zájemců nepřitáhly, nicméně 
s těmi, co přišli, jsme si to pěkně užili.

Noc s Andersenem, akce organizovaná 
knihovnou B. B. Buchlovana v Uherském 
Hradišti, která nabyla již celostátních, ba 
celosvětových rozměrů, a za kterou byly 
její „matky“ v roce 2013 oceněny cenou 
Hanse Christiana Andersena v samotném 
Dánsku, se letos ve Veletinách konala již 
pošesté. Akce spočívá v tom, že se děti 
navečer sejdou v knihovně, hrají hry, čtou 
knížky, baví se – a pak tam všichni mezi 
regály přespí. Letos se nám to vyvedlo moc 
pěkně. Děcka byly fajn. Ostřílení spáči se 
ujali nových přírůstků, ve čtení pohádek se 
střídali až do noci tak pozdní, že přesnou 
hodinu, kdy všichni opravdu usnuli, sem 
ani nemůžu napsat. 

Avizovaná beseda Včelí produkty pro zdra-
ví s MUDr. Janou Hajduškovou byla bohu-
žel z důvodu nemoci přednášející odložena 
na podzim. Termín bude ještě upřesněn.

Rozšíření otevírací doby knihovny. Počí-
naje březnem se knihovna kromě úterků 
navíc otevírá každé čtvrteční dopoledne, 
a to v době od 9 do 11 hodin. Tato rozší-
řená otevírací doba je zatím zkušební (asi 
na jeden rok) a bude zachována pouze 
v případě, že bude čtenáři využívána. 

Monika Cimalová, knihovnice

SOUTĚŽ
Vyluštěte následující přesmyčky, které 
ukrývají jména známých spisovatelů. 
Komu se to podaří, nechť své výsledky 
odevzdá DO 8. KVĚTNA knihovnici (e-
-mail, sms, osobně). Z úspěšných luš-
titelů bude vylosován výherce, který 
obdrží drobný dárek.
Poznámka: Háčky a čárky v přesmyč-
kách neodpovídají háčkům a čárkám 
ve jménech!

GRAF SVOLAL JARO
VÁŽENO OBČANEM
POČKEJ ŠÉFA
UHNI SRBE, INFARKT!
ŘÍZEK I ČAJ
SEHNAT SRŠEŇ NÁHRADNICI
KNIHU O RÁJI
NEVĚŘ, SŮL JE!
JOE VÁŽNĚ LÁKÁ

Jarní prázdniny v knihovně – 
patchworkové kraslice Foto: Ant. Cimala

Štěpánský turnaj v tenise 2014
Členové tenisového klubu Veletiny uspořá-
dali 26. 12. 2014 v Kunovicích již po sed-
mé turnaj čtyřher. Turnaje se zúčastnilo 
patnáct dvojic. Po odehrání úvodních zápa-
sů byli hráči rozděleni do dvou skupin. 

Ve finále skupiny B (cena útěchy) zvítězi-
li zkušení hráči František Slunečka a Fran-
tišek Juračka nad talentovanou dvojicí 
Tomáš Trtek ml. – Mirek Bičan ml. těsně 
v poměru 6 : 4. 

Ve skupině A obsadila čtvrté místo dvo-
jice Milan Orlovský – Vratislav Chaloup-
ka (bývalý ligový fotbalista Sparty Praha), 
na třetím místě se umístili David Bereň 

a Lukáš Blažek, druhou příčku obsadili Da-
vid Bulejka a Ondra Javor. 

Vítězem celého turnaje se stala dvojice 
Dušan Švestka – Ríša Šachl.

Při vyhlašování výsledků turnaje byl 
za dlouholetou aktivní činnost uveden 
do Síně slávy tenisových hráčů Josef 
Matyáš.

Poděkování za uspořádání a organizaci 
tohoto turnaje patří hlavně Petru Blažkovi, 
Milanu Orlovskému, Františku Slunečkovi 
a nepochybně i panu Martincovi, který vy-
chází vstříc při pronájmu tenisové haly.

Sportu zdar! František Juračka

Foto: Fr. Juračka

KOŠT SLIVOVICE
V pátek 27. února 2015 pořádali veletští 
hasiči ve spolupráci s KPDS (Klub přátel 
dobré slivovice) pod vedením ing. Josefa 
Pilky již 19. ročník koštu slivovice.

Akce se uskutečnila jako obvykle v přísálí 
kulturního domu. Do koštu bylo přihlášeno 
32 vzorků a po pečlivé a uvážlivé degusta-
ci skončili na prvních místech tito pěstitelé:
1. Milan Vajgl a Josef Slunečka st., č. 88
2. Lubomír Křivda
3. Radomír Buráň
4. Hráček – Kunovice

Všichni ocenění byli pozváni na posezení 
v hasičské zbrojnici, kde proběhly po sběru 
železa 28. března „ovarové hody“ připrave-
né Vladimírem Pilkou a kde vítězové obdr-
želi slavnostní ocenění.

Problémem koštu zůstává nízký počet de-
gustátorů. Letos přišlo hodnotit jen 12 lidí. 
Akce je otevřená všem, ať už dali vzorek 
k degustaci nebo ne. Stačí zaplatit symbo-
lické startovné a přijít ve „slušném stavu“.

Takže tímto jsou všichni zájemci zvá-
ni na jubilejní 20. ročník, který proběhne 
jako obvykle na konci února – termín bude 
upřesněn. SDH Veletiny a KPDS

Knihovna
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Veleťánek
První čtvrtletí roku je pro členy DFS Vele-
ťánek jako každý rok především obdobím 
příprav na nadcházející sezónu vystoupe-
ní. Tu letos zahájí děti z 1. skupinky v ne-
děli 10. května v budově Obecního úřadu 
v Hradčovicích, kde popřejí všem mamin-
kám k jejich svátku.

A ještě v tomtéž měsíci navštívíme i dru-
hou sousední obec. Náš soubor letos 
po několika letech opět obdržel pozvání 
na vlčnovskou Jízdu králů, a tak se v ne-
děli 31. května s radostí této slavnosti 
zúčastníme.

Kromě příprav na průběžná vystoupení 
se na zkouškách zaměřujeme na nácvik 

našeho premiérového pořadu, který plánu-
jeme představit v souvislosti s oslavou 35. 
výročí od založení souboru na podzim toho-
to roku, a opět nás čeká i zajímavé ztvár-
nění moderního tance jako malé zpestření 
programu.

Abychom se na naše výročí připravili co 
nejlépe, vycestujeme jako každý rok sou-
středit se do Veselí nad Moravou. Místní 
Dům dětí a mládeže znají naše nejstarší 
děvčata již velmi dobře.

Nepřipravujeme se však pouze po taneč-
ní či pěvecké stránce. Letos opět doplníme 
krojový inventář a na vystoupení věnova-
ném našemu výročí se v obnovených krojích 
představí děti z 1. skupinky.

Jelikož se v současné době při počtu 22 
dětí jedná o nejpočetnější ze všech čtyř 
skupin, jsou nové kroje potřeba jako sůl. 
O došití se postarají švadlenky z chráněné 
dílny Lidumila v Uherském Hradišti.

Jana Hlaváčová, Lukáš Martinák

Stolní tenis Drslavice–Veletiny

Koncem března skončily mistrovské soutě-
že sezony 2014–15, která byla pro všech-
ny naše družstva úspěšná. Po této sezóně 
dojde v krajských soutěžích k reorganizaci, 
jedna krajská soutěž přibude, a tak z regi-
onálních soutěží našeho okresu postoupí 
minimálně 4 mužstva z každé třídy. I díky 
tomu si hned 3 naše týmy ze čtyř vybojova-
ly právo postupu do vyšší třídy.

Krátce k jednotlivým týmům: V RP 
1. třídy skončilo naše áčko na 7. místě 
a udrželo se v pohodě v nejvyšší okresní 
soutěži. Nejlepším hráčem týmu byl Mar-
tin Orlovský – 2. místo mezi hráči 1. třídy. 
Béčko skončilo na postupovém 4. místě 

ve 2. třídě RP. Nej-
úspěšnějším hrá-
čem béčka byl 
opět Štěpán Adá-
mek. Oba naši zá-
stupci ve 4. třídě 
skončili na postu-
pových místech 
do 3. třídy. Céč-
ko skončilo na 1. 
místě bez jediné 
prohry a déčko, 
tvořené převáž-
ně našimi mladý-
mi hráči, skončilo 
na 3. místě. Naši 
hráči v této třídě 
opanovali i první 

pozice v úspěšnosti jednotlivců: 1. Karel 
Orlovský (C), 2. Tomáš Trtek (D), 4. Tomáš 
Zemánek (C).

Po vánočních svátcích se v sále KD Ve-
letiny tradičně konal turnaj Veletiny Open. 
Zúčastnilo se ho celkem 21 hráčů. První 2 
příčky tentokrát patřily favorizovaným hrá-
čům A-týmu. 

Pořadí nejlepších v turnaji: 1. Čeněk Ku-
beš – A, 2. Martin Orlovský – A, 3. Josef 
Niessner – B, 4. Tomáš Trtek – D, A, B, 5. 
Michal Rumanovský – A, 6. Tomáš Zemá-
nek – C, 7. Josef Pilka (bývalý hráč), 8. Ra-
dek Kryštof – A.

Karel Orlovský

Foto: archiv oddílu

Výroční schůze 
včelařů
V zimě, v období relativního klidu, 
u nás stejně jako v jiných organizacích 
proběhla výroční schůze ZO Hradčovi-
ce, která byla po pěti letech volební. 
Včelaři z Veletin, Drslavic a Hradčo-
vic si 8. února zvolili své funkcionáře 
a zástupce pro nadcházející pětile-
té období. Zdravotním referentem byl 
zvolen Karel Bartoš z Hradčovic, po-
kladníkem René Hruboš z Veletin, 
jednatelem Jan Weiser z Hradčovic 
a předsedou Josef Šobáň z Drslavic. 
Kontrolní komise bude ve složení Ja-
roslav Indra a Rostislav Chvíla z Hrad-
čovic a Miloš Vítů z Drslavic. Na schůzi 
nás navštívili starosta Hradčovic pan 
Jan Popelka a starosta Veletin pan 
Tomáš Trtek. Starosta Drslavic se zú-
častňuje pravidelně, tentokrát se 
omluvil. Oba starostové promluvili 
o významu včelaření pro společnost, 
pokračování spolupráce obecních úřa-
dů s včelaři. Obce podporují finančně 
zejména naše nutné výdaje na léče-
ní včel a provoz včelařského kroužku 
v Hradčovicích. Bez jejich pomoci by 
provoz kroužku zřejmě nebyl možný.

Jan Weiser
jednatel ZO ČSV Hradčovice

Foto: archiv souboru
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Jubilanti

Minulý rok kromě práce v honitbě jsme 
také dokončovali nástavbu naší chaty. Po-
dařilo se nám dokončit podlahu, vymalovat 
a vybavit provizorním nábytkem. Ten by-
chom chtěli v tomto roce nahradit už kvalit-
nějším a lepším zařízením. Začínáme také 
dělat terénní úpravy kolem chaty, včetně 
položení nové dlažby namísto starého po-
praskaného betonu.

Plánujeme také u pramene potůčku zho-
tovit malá Boží muka s naším patronem sv. 
Hubertem.

Věnujeme se také sázení stromků. Sna-
žíme se vytvořit aleje, abychom zlepšili 
vzhled krajiny a vytvořili lepší podmínky pro 
život zvěře a zpěvného ptactva.

Letos na jaře jsme provedli sběr odpadu 
a plastů kolem cest nad vysílačem a pod 
Kojetínkem. Sebrali jsme dva velké vozíky 
odpadu. Škoda že musíme tuto práci kvů-
li našim a nejenom našim nezodpovědným 
spoluobčanům vůbec vykonávat.

Ve druhém čtvrtletí roku 2015 slaví životní 
jubileum tito občané Veletin:

duben
Miloslav Šišák, čp. 116 85 let 
Ladislav Orlovský, čp. 18  65 let 
Josef Dobřecký, čp. 60  60 let 

květen
Anna Koníčková, čp. 181  80 let 

červen
Marie Nevařilová, čp. 45  65 let 
Věra Buráňová, čp. 107  65 let 
Marie Švestková, čp. 36 60 let 
Alexandra Zábranová, čp. 81  60 let 

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

Z činnosti veleckých myslivců

Jeden náš adept také složil s vyzname-
náním zkoušky na první lovecký lístek. 
Na podzim po honu bude slavnostně paso-
ván na myslivce. 

Potkala nás také jedna smutná událost, 
na věčnost odešel náš dlouholetý a za-
sloužilý člen pan Zdeněk Rous. Byl pro 
nás všechny příkladem výborného mysliv-
ce a skvělého kamaráda. Také jeho hra 
na harmoniku nám bude moc chybět!

Už se stalo tradicí, že v každém pří-
spěvku si stěžujeme na motorky a volně 
pobíhající psy v honitbě. Znovu vyzýváme 
všechny motorkáře, aby svou jízdou v pří-
rodě nerušili zvěř. Zvláště teď na jaře, kdy 
se chystá klást mláďata! To se týká také 

majitelů psů, aby své miláčky nepouštěli 
volně po poli ani po lese!

Na 11. července připravujeme už tra-
diční Pytláckou noc. Hrát bude skupina 
Madison a bude připraveno bohaté občer-
stvení. Loni nám vyšlo počasí, doufáme, že 
to tak bude i letos. Tímto vás samozřejmě 
všechny zveme!

Chtěli bychom na závěr vyjádřit velký dík 
minulému zastupitelstvu s panem staros-
tou, protože s nimi byla výborná spoluprá-
ce. Doufáme, že tomu tak bude i s novým 
zastupitelstvem a s panem starostou.

Myslivecké sdružení
Kojetínek Veletiny

Brigáda – výroba kolíků ke stromkům Odpočinek u chaty po brigádě

Sázení stromků

Sběr odpadu Foto: archiv MS Kojetínek Veletiny


