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Vážení spoluobčané,
chtěl bych poděkovat Vám všem za podpo-
ru, obětavost a trpělivost, ale také zaměst-
nancům obecního úřadu za dobře vyko-
nanou práci, všem dobrovolníkům i všem 
místním spolkům za zvelebování naší obce 
a vytváření podmínek pro spokojený a lepší 
život v roce předcházejícím a do roku 2017 
popřát hodně pevného zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a úspěchů. Věřím, že jsme do 
nového roku všichni vykročili tou správnou 
nohou a že pro nás všechny bude rokem 
dobrým.

V tomto období většina z nás nejenže 
bilancuje, hodnotí, co přinesl rok uplynulý, 
zda se plány, úkoly či předsevzetí naplnily 
nebo naopak, ale tato různá předsevzetí 
a cíle si dává i do období následujícího. Pro-
tože plánování úkolů a cílů činnosti místní 
samosprávy na rok 2017 přímo souvisí 

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího roku s pořadovým 
číslem 2017. Nástup to byl rychlý a mra-
zivý. Už v prvním týdnu dne 3. a 4. ledna 
u nás na obecním úřadě proběhla jednání 
o plánované cyklostezce spojující Uherské 
Hradiště s Uherským Brodem. Druhé jed-
nání bylo i za účasti paní Majíčkové, před-
stavitelky mikroregionu, který tento projekt 
zastřešuje. Společně s ní byl také přítomen 
projektant, který zpracovává studii budou-
cí cyklostezky a cyklotrasy. Projekt z mého 
pohledu na samém počátku a s realizací 
v daleké budoucnosti. Nicméně před námi 
stojí úkoly daleko aktuálnější a důležitější. 
Některé zůstaly z roku minulého, jiné, nové, 
jsme si vytyčili anebo ještě stanovíme le-
tos. Nebudu na tomto místě hodnotit, co se 
v uplynulém období podařilo, a ani nebudu 
prezentovat výčet toho, co se nepovedlo. 

Turistický zájezd: Javorníky
Trasa: Velký Javorník – Kohútka     
Sobota: 6. 5. 2017
Odjezd autobusu: 7 hod. Veletiny, 7.15 hod. Uherský Brod
Návrat: 17 hodin
Info: František Juračka, 605 488 794, fjuracka@seznam.cz
Cena za dopravu: 100,– Kč (uhraďte prosím do 21. 4. 2017)
V případě velmi špatného počasí se zájezd uskuteční 
v náhradním termínu o dva týdny později.

s tvorbou rozpočtu, o kterém bude obecní 
zastupitelstvo jednat a schvalovat ho na 
svém únorovém zasedání, podrobněji infor-
movat Vás o nich budu v příštím vydání Ve-
leckého zpravodaje. Už nyní je ale zřejmé, 
že hodláme pokračovat v nedokončených 
či předjednaných plánech z roku uplynu-
lého, mimo jiné – výsadba zeleně ve vyti-
povaných lokalitách, více se soustředit na 
údržbu polních cest, výstavba dvou nových 
sběrných hnízd, částečná rekonstrukce ne-
movitostí – čp. 65 k provozování obchod-
ní činnosti a čp. 117 ke zřízení místního 
muzea, estetické úpravy v blízkosti areálu 
bývalého JZD, restaurování poslední neo-
pravené sakrální památky – kříže u Hranič-
ky, zhotovení plotu oddělujícího parkoviště 
před hospodou od dětského hřiště spojené 
s rekonstrukcí pískoviště nebo výstavba 
chodníku k čerpací stanici.

Domnívám se, že každý, kdo alespoň tro-
chu sleduje dění v obci, je schopen si obrá-
zek udělat sám. Raději bych se dotkl témat, 
která nás letos čekají.

V první řadě je to dokončení několika 
otevřených akcí z loňského roku. Začnu již 
velmi známým projektem rekultivace žle-
bu. Tu bychom chtěli letos úplně dokončit, 
a to s vynaložením minimálních nákladů ve 
srovnání s plánovanými. Další rozpracova-
nou zakázkou je rekonstrukce plotu u dět-
ského hřiště. Pokračovat se určitě bude 
na nápravě neutěšeného stavu bývalého 
zemědělského družstva. Srdeční záležitost 
pana starosty – zbudování malé prodejny 
smíšeného zboží v čp. 65 – je projektem 
probíhajícím a s nadějí na úspěch v tomto 
roce. Mimo to je stále ve hře chodník k ben-
zinové čerpací stanici, stejně jako úprava 
územního plánu.

To je tedy pouze stručný výhled do toho-
to roku, do kterého mám ještě osobní přání 
– přeji si, aby ve všech rodinách v naší obci 
byla dobrá rodinná pohoda, protože jen 
za tohoto předpokladu můžeme očekávat 
dobrou pohodu v obci. Jako spoluobčané 
nehledejme to, co by nás rozdělovalo. Hle-
dejme raději to, co nás bude spojovat. Ne-
pěstujme v sobě závist, sobeckost a faleš. 
Buďme k sobě upřímní, ohleduplní a přej-
me nejen sobě, ale i druhým úspěch. Přeji 
si, aby každý občan Veletin měl naši obec 
za svou a pomáhal ji jakkoliv vylepšovat, 
a potom se bude nám všem v obci velecké 
líbit.

Za naplnění tohoto přání Vám všem 
upřímně děkuje 

starosta našich Veletin 
Tomáš Trtek

Na druhou polovinu ledna je plánová-
no jednání o prioritních investičních akcích 
pro rok 2017 a následně na první schůzi za-
stupitelstva plánované na 20. 2. budeme 
rozpočet v jeho finální podobě schvalovat. 
Budou samozřejmě pozvány jako již tradič-
ně všechny spolky a zájmové skupiny, aby 
mohly odprezentovat svou činnost a vznést 
svoje finanční požadavky. Rád bych pozval 
i všechny ostatní, kteří by chtěli do rozpočtu 
na rok 2017 promluvit a poukázat na věci, 
které by si zasloužily pozornost, a to i fi-
nanční, a nám zastupitelům zůstávají zatím 
nějak neodhalené.

Vážení spoluobčané, přeji Vám tedy 
do těch následujících dnů, týdnů a měsíců 
roku 2017 hodně zdraví a úspěchy na poli 
soukromém i pracovním. 

René Hruboš
místostarosta

Slovo starosty a místostarosty

11. února 
2017 pořádá 
obec Veletiny 
ve spolupráci 

s místními spolky 
vepřové hody.

Pozvánky

foto: hiking.sk
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Ohlédnutí

22. října 2016

Jak se už stalo tradicí, nedílnou součástí našich hodů je sobot-
ní fotbalový turnaj. 
Ani letos tomu nebylo jinak, a tak se sportovní klání díky dobrému 
počasí uskutečnilo na hřišti za Habartovým. Hráči se rozdělili na tři 
mužstva podle věku. Hrálo se dvoukolově každý s každým. Vítězem 
se stalo mužstvo nejmladších, jehož kádr tvořili většinou hráči, kte-
ří hrají fotbal závodně. Až na penalty porazili mužstvo nejstarších, 
za které, až na dvě výjimky, hráli hráči starší padesáti let. 

Nedílnou součástí turnaje jsou každoročně zabijačkové specia-
lity, i letos je naši odborníci připravili ve výborné kvalitě, což ocenilo 
hodně návštěvníků.

Turnaj se po sportovní i kulturní stránce velmi zdařil.

Petr Blažek

12. listopadu 2016

Hodový fotbal

Biřmování ve farnosti Hradčovice
foto: Fr. Juračka

foto: J. Macek
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2. prosince 2016

Stalo se již tradicí, že v závěru roku zve 
starosta občany starší šedesáti let k přátel-
skému posezení. Setkání proběhlo 3. prosin-
ce 2016 v kulturním domě. Na začátku hos-
ty přivítal starosta, který je seznámil s děním 
v obci a s plánem na další období.

Po proslovu následovalo pásmo Veleťán-

18. setkání seniorů naší obce

foto: Fr. Juračka

ku doprovázené cimbálovou muzikou Litera. 
Po tomto vystoupení se o zábavu postaral 
lidový vypravěč Václav Hučík z Blatničky, 
k tanci a poslechu hrál DJ Staňa. V přísálí 
bylo možno zhlédnout výstavu umělecké 
tvorby Lucie Smejkalové. V průběhu večera 
se podávalo občerstvení. Všem moc chutnal 

vepřový řízek „speciál“ s bramborovým salá-
tem, který přichystaly paní Orlovská s paní 
Hlaváčovou. Na organizaci této zdařilé akce 
se také podíleli zastupitelé obce. 

František Juračka
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31. prosince 2016

Poslední den v roce směřovaly davy lidí na místo, kde stával 
zámeček Pepčín, aby se společně rozloučili s rokem 2016. Na čtr-
nácté silvestrovské setkání se sešlo několik set lidí – od těch nej-
menších až po dříve narozené.

V chladném počasí přišlo vhod i občerstvení z vlastních zásob 
a chutnaly i dobře propečené špekáčky. Po zdravicích starostů 
okolních obcí – Veletin, Vlčnova, Hradčovic, Drslavic a Uherského 
Brodu – si tradičně všichni zazpívali československou hymnu a po-
přáli si vše nejlepší do nového roku 2017. 

František Juračka

7. ledna 2017

Dvě skupinky koledníků se o první lednové sobotě vydaly v třeskutém 
mrazu na tříkrálovou sbírku. Od občanů Veletin vybrali 21 793 Kč.

Loučení se starým
rokem na Pepčíně

Tříkrálová sbírka 2017

foto: Fr. Juračka

29. prosince 2016
Koledování u kapličky

foto: Fr. Juračka

17. prosince 2016

Před plným sálem diváků vystupovaly všechny tři složky soubo-
ru, tj. nejmenší děti (pod vedením Jitky Hanáčkové), děvčata (vede 
Jitka Zemánková) a děvčice (vede Lukáš Martinák). Předvedli pás-
mo folklorní a pásmo vánoční, doprovázela je mladá cimbálová 
muzika Litera s primášem Šimonem Trtkem.

mc

Vánoční 
vystoupení Veleťánku
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Z obecního úřadu

Knihovna

V budově obecního úřadu je možno do 
sběrného boxu odkládat použité tonery 
a cartridge z tiskáren. Sběrný box je umís-
těn za vstupními dveřmi do budovy, vedle 
nádoby na elektroodpad. Děkujeme za 
správné třídění také tohoto druhu odpadu.

My knihovnice patříme k těm, kdo se na začátku každého roku 
musí mořit se statistikou za rok předchozí. O pár čísel se zde po-
dělím i s vámi.

V knihovně máme 2 789 knih, z toho 192 bylo zakoupeno v mi-
nulém roce, a 667 brožur. Navíc využíváme výměnný fond, odkud 
máme průběžně půjčeno přibližně 250 knih a také CD s mluve-
ným slovem. Odebírali jsme 15 titulů časopisů, půjčujeme 10 dru-
hů společenských her. Knihovnu navštěvovalo 67 registrovaných 
čtenářů, často v doprovodu svých dětí, které si zpravidla vybavují 
vlastní průkazku až s nástupem do školy. V knihovně bylo uspořá-
dáno 29 akcí, které navštívilo celkem 517 návštěvníků. Naše nej-
lepší (dospělá) čtenářka měla půjčeno 88 knih.

Monika Cimalová, knihovnice

Knížky jsou jedním z nejlepších vynálezů lidstva. Možná se 
u nás ve Veletinách najde pár takových, co jsou se svou oblíbe-
nou knížkou nejraději sami, ale možná jsou tu i takoví, kteří by se 
o radost ze čtení rádi podělili, nebo dokonce i takoví, kteří sami 
moc písmenka nehltají, ale rádi si třeba knížky prohlížejí nebo je 
poslouchají nebo si nad nimi povídají. Všechny takovéto školáky 
i předškoláky zvu do našeho nového Klubu čtenářů, který bude 
(pro začátek) otevřen každý první čtvrtek v měsíci od 15.30 hodin.

Knihovna v číslechKlub čtenářů

Pozvánky do knihovny

Recyklace 

foto: J. Adámková

Foto: M. CimalováDěti z MŠ navštěvují knihovnu jednou měsíčně

Bližší informace o programu v knihovně najdete na našich webových stránkách.
Je možné, že se něco změní, třeba i něco přibude. Proto buďte ve střehu.

Pátrání po předcích 
Minikurs, během kterého si zkusíte začít 
sestavovat svůj rodokmen. Na kurs je 
nutno přihlásit se předem. Pátky 20. 1., 
3. a 24. 2., 10. 3., vždy od 17 do 19 hodin

Malujeme pohádku
neděle 29. ledna od 14.30
Přijďte si poslechnout a namalovat pohádku. 
S barvičkami nám pomůže Míša Vildová.

Klub čtenářů
čtvrtek 2. února od 15.30
Úplně první schůzka klubu čtenářů.

Řádíme s Raketou
úterý 14. února od 9 hodin - Dopoledne 
určené prázdninářům, při kterém dokonale 
zpracujeme některé z čísel časopisu Raketa.

Noc s (Ko)perníkem
pátek 17. února - Nocování v knihovně pro 
mladé milovníky hvězd.

Noc s Andersenem
pátek 31. března - Nocování dětí 
v knihovně plné čtení a her.

Mateřská škola

Dne 15. února 2017 od 9.30 do 11.30 
hodin, v době prázdnin, přijďte se podívat 
za svými mladšími kamarády a pohrát si ve 
školce. Přineste si přezůvky.

Lenka Vaďurová, ředitelka MŠ Veletiny

Školáci, přijďte do 
mateřské školy!
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Zamyšlení

Při letošním listopadovém setkání se-
niorů ve Veletinách jsem si uvědomil, kolik 
našich spoluobčanů důchodového věku je 
rozseto po různých penzionech a domo-
vech důchodců po celém okrese. Více než 
jedno procento obyvatel naší obce.

Věřím tomu, že ne všichni do podob-
ných zařízení odcházejí dobrovolně, ale 
většinou pod tlakem zdravotního stavu, si-
tuace v rodině nebo z důvodu osamělosti 
ve stáří.

Teoretici gerontologie spočítali, že 
v současné době by měl člověk v důchodo-
vém věku strávit asi dvacet let důstojného 
stáří. Těm šťastnějším se daří dožít svá léta 
v místě, kde se narodili nebo prožili větší 
část života. A ti, kteří tuto možnost nemají, 
jsou nuceni se dříve nebo později obrátit na 
některé ze sociálních zařízení.

Většina spoluobčanů, kteří seděli 
v sále, se ve svém produktivním věku ve 

V periodiku Zlínského kraje, který každý 
měsíc nacházejí občané ve svých schrán-
kách, jsem si s velkým zájmem přečetla in-
spirativní článek. Článek řeší problematiku 
úpravy veřejného prostoru protihlukovou 
stěnou v nedalekých Bílovicích.

Tamější firma mmcité plus v této obci 
navrhla, vyrobila a realizovala protihluko-
vou stěnu ve spolupráci se žáky základní 
školy v obci. Materiálem pro výrobu stěny 
podél komunikace v obci byly ojeté pneu-

Téma: senioři 

Protihluková 
stěna spojuje lidi

větší nebo menší míře podíleli na vybavení 
nejrůznějších zařízení, na kultuře, sportu 
nebo správě naší obce, za což jim patří dík.

Myšlenka na zbudování podobného za-
řízení v naší obci není nová, jen je trochu 
zatlačena do pozadí. Argument, že se rodí 
málo dětí, není na místě. Naše obec má 
solidní základní občanské vybavení, dobré 
dopravní spojení do větších center, je u nás 
perspektiva růstu. Dokladem toho je stálý 
zájem o koupi rodinných domků nebo sta-
vebních míst. Myslím, že je otázkou krát-
kého času, kdy vedení obce vytýčí novou 
stavební čáru k rozšíření bytové zástavby. 

S předpokládaným růstem počtu oby-
vatel (tím nemyslím příliv zahraničních mi-
grantů) a s prodlužováním lidského věku 
je zapotřebí zabývat se možností zřízení 
nějakého menšího penzionu. Je otázkou, 
zda přímo v naší obci, nebo společně s ob-
cemi hradčovské farnosti. Víme, že takové 
zařízení není levné, ale snad stojí za úva-
hu nastartovat na toto téma diskusi. Dota-
ce státu na zřízení jedné bytové jednotky 

matiky, úkolem žáků bylo vytvořit grafický 
návrh designu stěny. Nyní se obec a obča-
né můžou pochlubit „venkovní galerií s eko-
logickým rozměrem“.

Také naše obec a její prostor se mění 
a není pochyb, že k lepšímu. Poloha obce 
se měnila během staletí velmi pozvolna. 
Po celou dobu její polohu přirozeně ovliv-
ňoval tok řeky Olšavy. Zaužívané stezky 
a cesty křižovaly a propojovaly její katas-
trální území od nepaměti. Realizace ob-
chvatu, kterou občané obce Veletin tak 
netrpělivě očekávali, přinesla obci pouze 
větší bezpečnost. Dnes obchvat rozděluje 
obec na část relativně klidnou a část zatě-
žovanou hlukem. Vnímavého občana hluk 

v penzionu je až 600 tisíc Kč.
Aby toho nebylo málo, stálo by za úvahu 

po dohodě se správcem toku z dotačních 
fondů vybudovat na Olšavě jez s malou 
vodní elektrárnou. Hovoří se o perspekti-
vě energetické soběstačnosti rodinných 
domů, tak by podobně měla uvažovat 
i obec. Stačilo by, kdyby podobné zařízení 
pokrylo náklady na veřejné osvětlení.

Logika i fantazie… Předpokládám však, 
že nemá-li obec stagnovat, tak se dříve 
nebo později musí když ne nynější, tak ně-
které z příštích obecních zastupitelstev po-
dobnými návrhy zabývat.

Kdyby nynější obecní zastupitelstvo, 
nebo to příští, ve svém volebním období za-
jistilo aspoň studii proveditelnosti, případ-
ně zajistilo financování, bylo by to práce až 
nad hlavu.

Stáří je však skutečností, o které je jis-
to, že nastane – pokud nás dříve netrefí 
šlak.

Stanislav Mihel

foto: www.archiweb.cz

z obchvatu provází do všech krásných míst 
našeho katastru a obtěžuje bez ohledu na 
jakékoliv hygienické limity. A stačilo jen 
tak málo, aby se realizovala protihluková 
stěna, která byla součástí projektu stavby 
silnice kolem Veletin…

Každé zastupitelstvo obce se marně 
snažilo bojovat za realizaci odhlučňovacích 
zařízení. Obávám se, aby vedení naší obce 
nerezignovalo, protože dnes se klid stává 
„luxusem a nedostatkovým zbožím“. Věřím 
tomu, že Veletiny budou v budoucnu krás-
ným, klidným a dobrým místem pro život.

Ilena Sobková
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Spolkový život

V pátek 30. prosince 2016 se uskutečnila výroční členská 
schůze Spolku dobrovolných hasičů. Byla zhodnocena celoroční 
činnost za uplynulý rok. A nebylo toho málo.

Účast na okrskové soutěži požárních mužstev na Lhotce, ná-
mětové cvičení. Spolu s ostatními spolky účast na brigádách ve 
prospěch obce, čištění žlebu za Matyášovým, stavění oplocenky 
v Kojatínku, likvidace starého plotu a čištění od náletových dřevin 
v areálu bývalého zemědělského družstva, likvidace mostní váhy 
u družstva, jarní a podzimní sběr starého železa po vesnici.

V létě bylo dokončeno kryté zázemí pro pořádání veřejných 
akcí na hřišti pod Podkopčím a předáno do užívání.

Celoročně se věnujeme skupině mladých. Práci s mládeží do-
sud vedl Martin Vysloužil, za což mu patří velké poděkování. Z dů-
vodu přestěhování v naší obci končí a funkce nové vedoucí mláde-
že se ujímá Dana Ševčíková.

Co jste hasiči... Ke konci roku bylo prodáno požární vozidlo Avia 30 a uvažuje-
me o pořízení nového vozidla.

Letošní výroční členská schůze byla volební a byl zvolen nový 
výbor v následujícím složení:

Pavel Gálek 72
František Hruboš 13
Pavel Javor 201
Jaroslav Kryštof 19
Lubomír Křivda 199

Přejeme novému výboru, ať jsou úspěšní ve své činnosti. Sou-
časně chci všem občanům oznámit, že v sobotu 21. ledna 2017 
pořádáme v sále kulturního domu tradiční hasičský ples, na který 
vás srdečně zveme.

Stanislav Mihel

Ing. Josef Pilka 43
Josef Slunečka 198
Jiří Ševčík 205
Miroslav Ševčík 78
Dana Ševčíková 53

foto: Fr. Vavřík
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S podzimem přichází nejen období společných lovů, ale hlavně 
je to pro myslivce čas intenzivní přípravy zásob krmení, kterým bu-
dou zásobovat krmná zařízení v době nouze.

S přípravou zásob je potřeba začít již v létě, to se nám podařilo 
připravit kvalitní seno, které je v zimě nepostradatelnou a velmi 
důležitou součástí krmelců a oborohů. Dále jsme zajistili jadrné 
krmivo v podobě kukuřice, ječmene a ovsa. Tyto obilniny jsou vhod-
nou součástí přikrmování. Korýtka u krmelců navštěvuje zvěř spár-
katá, u nás je to zejména zvěř srnčí a v posledních letech se k ní 
přidává i zvěř dančí a vysoká. Nedílnou součástí přikrmování je 
celoroční přístup zvěře ke slaniskům, zde je jim předkládána sůl 
obohacená o minerály. Sůl napomáhá zvěři trávit a doplňuje látky, 
které i např. kvůli současným zemědělským postupům již v přírodě 
běžně nenajde. 

Pro drobnou zvěř zaječí, bažantí a ve velmi malém počtu se 
u nás vyskytující koroptví je do zásypů přidáváno pozadku a plev. 
To všechno je předkládáno a myslivci pravidelně na mnoha mís-
tech honitby doplňováno tak, aby zvěř zejména v době trvalé sně-
hové pokrývky a mrazů co nejméně strádala. V tuto dobu má zvěř 
největší energetické výdaje, měla by být co nejvíce v klidu a ne-
mělo by docházet k jejímu i například neúmyslnému plašení např. 
zaběhlými psy, kteří zvěři přinášejí stres. Dochází pak u ní k velmi 
rychlým ztrátám energetických zásob, které jsou pro ni nezbytné 
pro přežití. Zvěř může případně až onemocnět zápalem plic, jenž 
může mít v chladném období fatální následky.

Na podzim proběhly dva společné hony na zajíce. Stav po-
pulace bažantů se nám i přes intenzivní péči nedaří zvýšit, pro-
to zvěř bažantí nelovíme. Společné hony jsou pro nás především 
společenskou záležitostí, kdy máme možnost sejít se a projít ho-
nitbu s kamarády i pozvanými hosty. Důvody poklesů bažantí zvěře 
jsou různé, příčinou je jak rozšiřující se zástavba, velkoplošné ze-
mědělství, ale i nadměrný výskyt některých druhů dravců a zvěře 
škodící v mysliveckém hospodaření (jedná se o toulavé kočky, kuny 
a lišky). V zimním období každoročně předkládáme na veterinární 

Podzimní a zimní 
čas s myslivci 

vyšetření koprologický vzorek (vzorek trusu – výkalů zvěře). Dle 
došlých výsledků máme zvěř zdravou, a proto se v letošním roce 
nebude podávat tzv. medikované (léčivé) krmivo.

A kde nás můžete v nejbližší době potkat? I letos budeme ná-
pomocni při obecní zabíjačce, která se uskuteční v měsíci únoru.

V únoru čeká naše členy výroční schůze, kde budeme hodnotit 
uplynulou sezónu a zejména probírat přípravu na tu další. V té by 
se měla opět uskutečnit tradiční Pytlácká noc a jiné společenské 
akce nejen v rámci spolku, ale také obecního dění. 

Na závěr příspěvku bychom chtěli poděkovat panu Vladimíru 
Ševčíkovi za příkladné vedení našeho spolku, mysliveckému výbo-
ru, našim aktivním členům za dobře odvedenou práci v loňském 
roce a také rodinným příslušníkům, kteří nám pomáhají a podpo-
rují nás v naší činnosti.

Přejeme našim členům i občanům Veletin mnoho zdaru v no-
vém roce, ať se stále potkáváme minimálně v takové míře jako 
doposud.

Za MS Kojetínek Veletiny, z.s. 
Jindřich Lukáš a Jana Novotná

foto: autoři článku
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Na podzim minulého roku byly zahájeny mistrovské soutěže 
regionálního přeboru (RP) nové sezóny 2016 – 2017, které už do-
spěly do své poloviny. Naše týmy šly do těchto soutěží s různými 
ambicemi, protože jak béčko, tak céčko jsou v 1. resp. 2. třídě RP 
nováčky.

A jak si zatím naše týmy vedou? V 1. třídě RP je naše áčko na 
2. – 3. místě a má šanci bojovat o postup do krajského přeboru. 
Největší oporou je opět Martin Orlovský – 2. v celé soutěži. Béčko 
je zatím na 10. místě z 12 družstev, a tak náš vyrovnaný tým bude 
muset o záchranu ještě pořádně zabojovat.

Ve 2. třídě je céčko na 9. místě z 12. Věříme, že tým tvořený 
našimi mladými talentovanými hráči se v soutěži udrží. Stejně je na 
tom déčko ve 3. třídě, a tým složený naopak většinou ze zkušených, 
starších hráčů bude muset ještě bojovat o záchranu v soutěži, což 
určitě je v jeho silách. Více o soutěžích, jednotlivých družstvech
a hráčích si můžete najít na uherskohradišťských internetových 
stránkách pinec.net.

V polovině soutěží získal oddíl stolního tenisu velkou posilu. 
Z divizního Dol. Němčí k nám přestoupil Veleťan Mira Bičan ml. 
a měl by náš A-tým ještě více přiblížit krajským soutěžím. Aby 
z našeho oddílu vzešli další talentovaní hráči, o to se stará něko-
lik našich hráčů-trenérů při pravidelných trénincích pro nejmladší 

Stolní tenis Drslavice-Veletiny

Z tradičního turnaje Veletiny Open 2016 o pohár starosty Veletin foto: K. Orlovský

adepty. Od podzimu navštěvuje 2x týdně tréninky průměrně 10 
mladých hráčů a hráček.

Krátce ještě k dalším aktivitám oddílu. V sobotu 19. listopadu 
jsme uspořádali tradiční Kateřinskou zábavu, tentokrát se skupi-
nou Red Line. Zábava byla vcelku úspěšná i díky dobré účasti ná-
vštěvníků a bohaté tombole, za což ještě jednou všem sponzorům 
a dárcům děkujeme.

Po vánočních svátcích 28. prosince jsme uspořádali tradiční 
turnaj Veletiny Open. Putovní pohár starosty Veletin obhájil Mira 
Bičan ml. (A) z Veletin před Martinem Orlovským (A) z Drslavic 
a Janou Tománkovou (B) ze Lhotky. Na dalších místech skončili: 
4. Tomáš Trtek ml. (A), 5. Dominik Blažek (C) a 6. Josef Niessner 
(B) – všichni z Veletin. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 hráčů, 
a tak došlo i na čtyřhry. V těch zvítězila mladá dvojice Tomáš Trtek 
a Jožka Zemánek před dvojicí Martin Orlovský a Staňa Ševeček. 
Závěrečné posezení po turnaji zpříjemnilo kvalitní muzikou folklór-
ní trio tvořené naším starostou Tomášem Trtkem, jeho manželkou 
Marcelou a synem Šimonem.

Závěrem oddíl stolního tenisu děkuje všem svým příznivcům, 
sponzorům a hlavnímu sponzoru, obci Veletiny, za podporu.

Karel Orlovský
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Tenisté ukončili sezónu 2016 tradičně štěpánským turnajem 
v tenisové hale v Kunovicích. Nejprve patnáct párů bojovalo ve sku-
pinách a o překvapení nebyla nouze. Potom se účastníci rozdělili 
podle umístění ve skupinách na dvě výkonnostní poloviny a hrálo 
se o konečné umístění. Dvojice byly velmi vyrovnané a o celkovém 
umístění mnohdy rozhodovalo pár míčků. Ale přesto nade všemi 

Štěpánský tenisový turnaj
vyčnívali obhájci loňského vítězství Dušan Švestka a Ladislav 
Matyáš. Ve finále suverénně porazili bratry Pilkovy. Na třetím místě 
skončil pár Zdeněk Bulejka – Libor Juřena.

Do tenisové síně slávy byl uveden Josef „Pepek“ Orlovský.

Petr Blažek

foto: Fr. Juračka

Už druhým rokem se v místní knihovně jednou měsíčně scháze-
jí přátelé historie Veletin. Z tohoto neformálního sdružení se v roce 
2016 stal Muzejní spolek Kotovica. Na ustavující schůzi 9. června 
bylo přítomno 7 zakládajících členů. 

V poslední době jsme měli dvě schůzky zaměřené na konkrétní 
témata. Na prosincovou schůzku si pan Jaroslav Šobáň připravil 
příspěvek o archeologických průzkumech, které se v okolí Veletin 
prováděly ve 20. století. Na další schůzku (12. ledna) pan Stanislav 
Mihel pozval pamětnice nejstarší historie souboru Veleťánek. Přišly 
mezi nás paní Věra Buráňová, Božena Javorová, Marcela Rosíková 
a Jiřina Mihlová, zavzpomínaly na začátky souboru Veleťánek pod 
vedením řídícího učitele Oldřicha Liškutína na přelomu 50. a 60. let 

Muzejní spolek Kotovica
minulého století a společně jsme si prohlédli fotografie z té doby.

Na sobotu 4. února jsme si opět naplánovali vycházku za his-
torií Veletin (v létě jsme plánovanou vycházku kvůli počasí zrušili). 
Na Losky, tedy do míst, kde stála původní osada na pravém břehu 
Olšavy, nás zavede a odborný výklad na místě poskytne pan Jaro-
slav Šobáň. Na vycházku zveme i veřejnost, doufám, že tentokrát 
nám počasí bude přát. Sraz je v 10 hodin u mostu přes Olšavu.

Zajímá-li vás historie naší obce, jste srdečně zváni i na naše 
pravidelné schůzky vždy druhý čtvrtek v měsíci od 18 hodin v míst-
ní knihovně. V nejbližší době to bude 9. února a 9. března.

Aleš Cimala
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Chtěly bychom se vyjádřit k nedávným 
oslavám výročí založení dětského folklorní-
ho souboru Veleťánek.

Jeho historie je mnohem starší, než je 
uvedeno v propagačním materiálu. Jako 
žáky nás již v první třídě tehdy národní ško-
ly nacvičoval v souboru lidové písně a tance 
pan řídící Oldřich Liškutín a pomáhali mu 
s tím Josef Dostálek (tancmistr) a dosud 
žijící paní Ludmila Zemánková. Jedná se 
o léta 1957-59.

Když přišel ředitel Liškutín na veleckou 
školu a seznámil se s místním prostředím, 
zjistil, že v obci je dosud nepřerušená tra-
dice místních lidových zvyků: hody, fašan-
ky, nosení Mařeny a letečka, královničky. 
Navázal na tuto tradici a ze školní mládeže 
založil místní soubor Veleťánek.

Vystupovali jsme v dětských krojích při 
vánočních besídkách, MDŽ, dětském dni 
na konci školního roku, jezdili jsme na folk-
lórní festivaly ve Strážnici nebo na Kopa-
ničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově. 
Vystupovali jsme i v okolí – v Hradčovicích, 
ve Vlčnově, v Hluku. Do blízkého okolí nás 
vozili na vlečce za traktorem. Řídící Liškutín 
byl výborný muzikant, hrál na housle, do-
provázel nás při zkouškách a se souborem 
vystupoval ve vypůjčeném veleckém kroji. 
Pamatuji si, jak mu pomáhal obléci kroj sta-
rý děda Šobáň (Cuksfíra) naproti školy.

Na veřejných vystoupeních nás dopro-
vázela tehdejší dechová hudba Hradčovjan-
ka z Hradčovic. Na programu jsme měli jar-
ní zvyky, velikonoční mrskačku, předvádění 
nosení Mařeny, letečka, královničky. Tančili 
jsme tance šátečkový, řeznický, mazurku, 

Výročí souboru Veleťánek
čtyřkročku, sedmikročku. Na vystoupení 
nám nechal ušít na míru taneční botky čer-
né baleríny.

Členy souboru byli naši spolužáci, star-
ší i mladší: Marta Ševčíková, Jana Zlínská, 
Jarmila a Marie Štěrbovy, Helena Zemánko-
vá, Marie Starobová, z kluků Ota Podškub-
ka, Vraťa Slunečka, Rosťa Chvíla, Jiří Šimek 
a mnoho dalších.

Zůstala mi taky jedna nepříjemná vzpo-
mínka. (Vzpomíná Jiřina Mihlová. – pozn. 
red.) Při jednom z nácviků pásma pro vy-
stoupení ve Strážnici chybělo panu řídícímu 
v souboru několik chlapců. A tak určil, že 
budu tančit v chlapeckém kroji. Tak místo 

Historie

v sukénce a fěrtůšku, které mi maminka 
ušila, jsem musela vystupovat v bílých plka-
vicích a chlapecké kordule. Neobešlo se to 
bez mého odporu, a tak jsem byla k této roli 
donucena otcovým výpraskem. „Jak pán ří-
dící poručili, tak budeš poslúchat.“ Komen-
ský také něco psal o metle jako výchovném 
prostředku.

Doklady o těchto vystoupeních by se ur-
čitě našly ve školní kronice. Mnozí tehdejší 
vystupující se poznají na připojených foto-
grafiích.

Věra Buráňová a Jiřina Mihlová

foto: archiv V. Buráňové



V prvních třech měsících roku 2017 slaví 
životní jubileum tito občané Veletin:
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Jubilanti

leden
Josef Pilka, čp. 43 65 let
Anežka Sopůšková, čp. 89 75 let

únor
Josef Zajíc, čp. 15 50 let
Růžena Bolhová, čp. 104 80 let
Jiřina Lagová, čp. 211 55 let

březen
Ludmila Zemánková, čp. 5 90 let
Vladimír Pilka, čp. 49 70 let
Anna Vávrová, čp. 52 85 let
Zdenka Zderčíková, čp. 85 55 let
Karel Javor, čp. 192 70 let
Josef Buráň, čp. 107 70 let
Josef Hruboš, čp. 71 65 let
Miroslav Orlovský, čp. 103 75 let 

Všem oslavencům
srdečně blahopřejeme.foto: archiv V. Buráňové


