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VELECKÝ ZPRAVODAJ
Veleťánek oslavil 35 let

Svou taneční sezónu zahájil Dětský 
folklorní soubor Veleťánek vystoupením 
ke Dni matek v Hradčovicích. Pár dnů 
nato nejstarší děvčata provázela oteví-
ráním hradčovské Slovácké hospody. 

Po několikaleté pauze se soubor pre-
zentoval také na Jízdě králů ve Vlčnově. 
Nechyběla ani tradiční vystoupení na Pyt-
lácké noci, setkáních seniorů, Slavnos-
tech vína a jiných akcích v okolí. 

Od začátku roku 
byla ale největší po-
zornost věnována 
přípravám 35. výro-
čí založení souboru. 
Abychom všechno 
uměli, uspořádali 
jsme koncem září 
taneční soustředě-
ní v Hluku. Nejstar-
ší děvčata vyrazila 
na soustředění již 
v pátek, mladší čle-
nové se k nám při-
pojili hned v sobotu 
ráno a společně 
jsme nacvičovali 
do nedělního odpo-
ledne. Oslavy výročí 

se uskutečnily 14. listopadu v kulturním 
domě ve Veletinách. K oslavám jsme po-
zvali dva hosty, a to soubory Malé Zále-
sí z Luhačovic a Krajcárek z Hustopečí 
u Brna. Jak je již u nás zvykem, kromě 
folklorních čísel jsme si připravili také 
čísla nefolklorní. Pořad se otevřel tan-
cem na melodie Vltavy Bedřicha Smeta-
ny, překvapením bylo také pěvecké číslo 
ženského sboru – maminek dětí navště-
vujících náš soubor. V pořadu se předved-
ly všechny skupinky souboru a pořad byl 
opět uzavřen netradičně, a to světelnou 
show. Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravách 35. 
výročí, a přejeme do nového roku hodně 
štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.

Jana Hlaváčová
Lukáš Martinák

Drazí přátelé, 

do nového roku 2016 přeji Vám 
všem všechno nejlepší, hodně zdraví, 
dobré nálady a životního optimismu.

Tomáš Trtek
starosta našich Veletin

Koledování u kapličky
Tradiční koledování v kapli sv. Cyrila a Me-
toděje ve Veletinách se letos uskuteční 
v úterý 29. prosince 2015 od 16.00 hod. 
Na příjemné prožití vánočního odpoled-
ne zvou: dětský folklorní soubor Veleťá-
nek, Mužský sbor z Hradčovic, cimbálová 
muzika Vinár, Místní organizace KDU-ČSL 
a obec Veletiny.

Veleťánek v roce 1989 Foto: archiv souboru

Pozvánka
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Slovo místostarosty

Ohlédnutí

Vážení spoluobčané,
už zbývá jen pár dnů a rok 2015 bude 

minulostí. Jsem si skoro jistý, že každý 
z nás ho bude nějakým způsobem hodno-
tit a sumarizovat. Pokusím se i já o krátké 
ohlédnutí nebo rychlou rekapitulaci a vyu-
žiji k tomu článek, který jsem uveřejnil v po-
sledním čísle zpravodaje v prosinci 2014.

Hned v úvodu jsem se zavázal, že veš-
keré zásadní věci týkající se obecní agen-
dy budou předmětem diskuse všech členů 
zastupitelstva bez ohledu na nějakou stra-
nickou příslušnost. Dovoluji si na tomto 
místě říci, že tento bod beze zbytku plníme. 
Ač jde mnohokrát o diskuse velmi náročné 
a nekonečné, tak všechny projekty, na kte-
rých jsme v roce 2014 započali pracovat 
nebo již dříve pracovali, byly vyústěním vět-
šinové shody zastupitelstva.

Začala dlouho očekávaná rekultivace 
žlebu – byla provedena první etapa spočí-
vající v terénních pracích, náklady byly sní-
ženy na minimum. Pokud se starého hřiště 

týká, proběhla úprava terénu, byl pořízen 
zahradní traktor, který slouží kromě jiné-
ho k údržbě travnatého porostu na hřišti, 
a v neposlední řadě byla uzavřena smlou-
va s SDH o dlouhodobém pronájmu stavby, 
na které se dobrovolní hasiči podíleli mno-
ha hodinami vlastní práce.

Projekt chodníku do Hradčovic se dostal 
do fáze výkupů pozemků a tento bod je sa-
mozřejmě klíčový a nejobtížnější. Upřímně 
řečeno, tento záměr obce je stále obestřen 
poměrně velkou nejistotou.

Další v pořadí je areál bývalého JZD 
a vjezd do Veletin od Vlčnova. Byly provede-
ny úpravy kolem cesty, odstraněny zbytky 
plotu, vysázena lipová alej. Záměrem obce 
je pokračovat v roce 2016 v úpravách ko-
lem bývalé váhy; mezi zastupiteli panuje 
poměrně široká shoda o úpravě celkového 
vzhledu areálu.

V obci bylo v polovině roku zřízeno dočas-
né nebo lépe řečeno testovací odpadové 
sběrné místo na Křivosúdách. Po zhruba 

půl roce se dá s jistotou říci, že se velmi 
osvědčilo. V plánu jsou další dvě, která bu-
dou zhotovena během následujícího roku. 
Také jsme se konečně posunuli v dohodě 
ohledně oplocení kontejnerů, zapojili ar-
chitekta a předběžně schválili návrh, který 
bude nejenom funkční, ale i estetický a ar-
chitektonicky hodnotný. Přebudovaní dvou 
stávajících míst je naplánováno na první 
polovinu roku 2016.

Posledním bodem v mém článku byly 
polní cesty. Tady bych viděl největší nedo-
statky a poměrně velký prostor pro zlep-
šení. Pokusíme se tento bod zapracovat 
do rozpočtu na rok 2016 a věřím, že se 
nám podaří dosáhnout lepších výsledků.

Vážení spoluobčané, do celého roku 
2016 přeji Vám a Vašim rodinám mnoho 
zdraví, úspěchů v práci a štěstí v osobním 
životě.

René Hruboš
místostarosta

Pytlácká noc – 11. července

Táborák  – 29. srpna
SDH Veletiny uspořádal v areálu za kultur-
ním domem táborák u příležitosti konce 
prázdnin.

Oslavy výročí Lubora Niederla –  
17.–19. září

Hody

I v letošním roce se ve Veletinách usku-
tečnily krojové hody. Na tradiční páteční 
hodovou zábavu si 8 párů hodové chasy 
připravilo předtančení hodového pásma 
za doprovodu CM Mladí Burčáci. Bohužel 
se však potvrdilo, že ve Veletinách zájem 
kluků o folklór upadá. Z osmi byli jen dva 
Veleťané. Naštěstí se však našli přespolní, 
díky kterým se podařilo secvičit pásmo, kte-
ré bylo právě na téma učení se přespolních 

tanců. V sále se sešly necelé dvě stovky 
lidí, kterým k tanci a poslechu hrála DH 
Hradčovjanka a CM Mladí Burčáci.

Jak už se stalo tradicí, v sobotu se ode-
hrál hodový fotbal na hřišti za Habartovým, 
kde se využilo nového posezení.

V neděli se nás sešlo přes 20 krojova-
ných. Baran tentokrát nebyl od Pišojů, ale 
od Frayů, kteří ho i nastrojili do vozíku. Po-
časí nám přálo, jen nás hnala tma, a tak 
jsme poslední ulici už prošli za tmy. V sále 
bylo připraveno občerstvení pro krojované 
i muzikanty z CM Mladí Burčáci a DH Buch-
lovjané, kteří pak ještě zahráli několik pís-
niček v místní hospodě.

Tomáš Zemánek

V sobotu zahájil oslavy ve Veletinách 
projevem u pamětní desky ředitel 
brodského muzea Mgr. Miroslav 
Vaškových. 

Hlavní společenský program v kulturním 
domě uváděl dr. Pavel Popelka 

Foto: M. Remešová

Foto: M. Cimalová Foto: Jiří Macek
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Zastupitelstvo

Hodový fotbal
Za slunečného počasí se v sobotu 24. říj-
na 2015 za Habartovým uskutečnil tradič-
ní fotbalový turnaj tří mužstev. Utkání řídila 
dvojice rozhodčích Miroslav Bičan a Josef 
Přikryl, která však musela hru často pře-
rušovat z důvodu „lovení“ míče ve Vlčnov-
ském potoce.

Po náročných utkáních si hráči i diváci 
pochutnali na výborném ovaru.

Poděkování patří organizátorům turnaje.
František Juračka

Výsadba lipové aleje u družstva – 
listopad

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 22. července 2015 se zastupitel-
stvo sešlo především proto, aby schválilo 
smlouvy o poskytnutí dotací ze Státního 
fondu životního prostředí na zavedení se-
parace a svozu bioodpadů a na technické 
vybavení kompostárny. 

Hovořilo se také o připravované výstavbě 
budovy pro garážování obecního traktoru 
a další techniky. Budova by měla vzniknout 
v zadní části obecního pozemku za budo-
vou školy.

Dne 7. září 2015 schválilo zastupitelstvo 
obce výkup prvního pozemku v místě plá-
novaného chodníku mezi mostem přes Ol-
šavu a křížkem při cestě do Hradčovic. 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o pře-
vodu myslivecké chaty Mysliveckému spol-
ku Kojetínek.

Byla vybrána místa výsadby stromů 
na katastru obce.

Dne 9. listopadu 2015 zastupitelstvo 
doporučilo starostovi obce neprodlužovat 
povolení k provozování hracích automatů 
na území obce.

Zastupitelstvo schválilo zvýšení poplatku 
za svoz odpadu na 450 Kč za osobu ročně.

Dne 14. prosince 2015 zastupitelstvo 
schválilo smlouvu o bezplatném pronájmu 
zázemí hřiště „za Habartovým“ pro účely 
činnosti hasičského sboru.

Starosta informoval o jednáních, kte-
rá vede s cílem obnovit provoz prodejny 
potravin ve Veletinách (dosavadní provo-
zovatel ukončil provoz prodejny na konci 
října). 

Zastupitelstvo vybralo zhotovitele pří-
střešku na hřišti za obecním úřadem.

Zastupitelstvo neschválilo předlože-
nou směrnici k zadávání zakázek malého 
rozsahu.

Starosta informoval o termínech pláno-
vaných akcí (31. prosince setkání na Pep-
číně, 9. ledna farní ples ve Veletinách, 
6. února fašank).

Další zasedání zastupitelstva obce se 
uskuteční 22. února 2016 od 18 hodin. 
S podrobným zněním zápisů ze zastupi-
telstva včetně informací o tom, jak který 
zastupitel hlasoval, se můžete seznámit 
na internetových stránkách obce, popř. 
na obecním úřadě.

ac

Setkání seniorů – 5. prosince

Foto: M. Cimala

Při příležitosti Roku zasvěceného života byla uspořádána výstava věnovaná řeholnímu 
a kněžskému povolání v naší farnosti. Tato výstava, kterou připravil pan Ladislav 
Orlovský, byla zde ve Veletinách ke zhlédnutí při setkání seniorů. Foto: Fr. Juračka

Foto: Fr. Juračka
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Mateřská škola

Knihovna

Advent v mateřské škole  
Ač to venku moc zimně nevypadá, vánoční 
svátky jsou tady.

Předvánoční čas jsme zahájili návštěvou 
kulturního domu v Hradčovicích, kde jsme 
zhlédli loutkovou pohádku. Po představe-
ní děti vypustily k nebi balónek s přáním 
k Ježíškovi.

Ve školce jsme si pak malovali čerty 
a anděly, zhotovovali přáníčka, stříhali a le-
pili, abychom si školku pěkně vyzdobili. Při-
tom jsme si zpívali vánoční písničky, koledy 
a přednášeli básničky. Děti se seznámily 

se starými zvyklostmi, chozením Barbo-
rek a Lucek, i kdo byl svatý Ambrož a svatý 
Mikuláš.

Mikuláš s andělem do naší školky přišel 
včas – s košem plným balíčků. Děti byly 
z domova od maminek převlečeny za malé 
čertíky, a proto se vůbec nebály. Mikuláš 

měl s sebou samozřejmě knihu hříchů 
a každý musel aspoň trošku slíbit, že se 
polepší.

Letošní vánoční besídka s dílničkou se 
poprvé konala v místním kulturním domě. 

Přichystali jsme ji ve spolupráci s paní 
Cimalovou.

Děti zazpívaly a zatančily, starší děti 
z MŠ zahrály na flétničky. Potom si mohli 
všichni, kdo přišli, zkusit třeba vyrobit svoji 
svíčku z včelího vosku nebo uválet kokoso-
vého sněhuláka z nepečeného těsta, vy-
malovat betlém… 

V mateřské škole máme od začátku 
prosince nazdobený vánoční stromeček, 
aby si ho děti užily. A Ježíšek už naděloval 
i ve školce, děti našly pod stromečkem svo-
je vysněné hračky, a to se jim líbilo ještě 
víc.

V naší zemi je zvykem na štědrý den 
podávat k večeři rybu. V tento den s dět-
mi nejsme, ale přesto jsme si takovou ma-
lou štědrovečerní večeři (oběd) přichystali. 
Děti přišly pěkně oblečené ke svátečnímu 
stolu, který byl nazdoben skoro jako doma. 
Společné chvíle jsme si užili a už se děti 
mohou těšit na vánoční svátky v kruhu ro-
dinném, což je pro ně to nejcennější.

Lenka Vaďurová
ředitelka MŠ

Přináším krátkou zprávu o tom, co se 
v knihovně za poslední půlrok událo – kro-
mě půjčování knih, časopisů, CD a spole-
čenských her.

Poslední červencový týden byl věno-
ván dětem a mládeži. Již druhým rokem 
se od pondělka do pátku vždy v podvečer 
u kapličky četly večerníčky. S většími dět-
mi jsme podnikli výlet do keramické dílny 
ve Zlechově a do muzea v Tupesích, aby-
chom se zblízka seznámili s tím, co to je 

tupeská keramika. Jedno dopoledne jsme 
prostřednictvím her a úkolů poznáva-
li osobnost Lubora Niederla. Oblíbené je 
také malování Veletin – tentokrát jsme se-
děli nahoře na Stráních a malovali křídami 
a temperami. 

Pro dospělou veřejnost byla určena říj-
nová přednáška MUDr. Jany Hajduškové 
Včelí produkty pro zdraví, kterou knihovna 
pořádala ve spolupráci s Českým svazem 
včelařů. Třebaže téma i jeho podání bylo 

populární, přišli většinou jen včelaři, a to 
zblízka i zdálky. Ostatním mohu doporu-
čit praktickou brožurku MUDr. Hajduškové 
Včelí produkty očima lékaře.

Listopadový Den poezie se u nás letos 
pořádal již potřetí. Tentokrát jsem ke čtení 
zvolila Jiřího Ortena, téma se však vždyc-
ky může rozšířit podle zájmu příchozích. 
Den poezie není akce, na kterou by se 
u nás hrnuly davy.

Vánoční tvoření jsme v tomto roce pořádali 
společně s mateřskou školou. Děti si připravi-
ly pěkné vystoupení (v kulturním domě je víc 
prostoru, proto se na své potomky mohlo při-
jít podívat víc rodičů a prarodičů), knihovna 
dětem připravila výrobu drobných vánočních 
dekorací. Se vším nám pomáhala spousta 
spřátelených duší, kterým tímto velmi děkuji. 
S dětmi jsme mimo jiné společně vystřihovali 
postavičky z betléma Mikoláše Alše – ten je 
teď vystaven na chodbě školy.

I v této zimní sezóně pokračujeme 
v promítání dokumentárních filmů z cyk-
lu Promítej i ty! Již jsme viděli film H2O MX 
o problému zásobování hlavního města 
Mexika pitnou vodou a film Hiphop-erace 
o tom, jak tanec spojuje generace. Promítá 
se zdarma, přijďte i po Novém roce.

A také jednou měsíčně chodí do knihov-
ny na návštěvu děti z mateřské školy. Vět-
šinou si čteme, někdy promítáme.

Foto: archiv MŠ

Vánoční tvoření Foto: M. Cimalová
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Spolkový život

V letošním roce se nám podařilo vyba-
vit nástavbu naší chaty novým nábytkem. 
Máme tam šest postelí na případné pře-
spání, když se jde na čekanou, anebo pro 
odpočinek přes víkend. Na zimní období 
jsme zakoupili plynová kamna, protože jiné 
topení tam nejde použít.

Už velmi dlouho jsme plánovali vystavě-
ní Božích muk ke cti sv. Huberta. Letos se 
nám podařilo tento plán uskutečnit díky 
našim členům, hlavně panu Mikulcovi 
a panu Orlovskému. Boží muka jsou z kva-
litního kamene, který jsme přivezli z lomu 
ve Bzové. Příští rok na jaře bychom je 
chtěli nechat požehnat naším panem fa-
rářem. Musíme to ale naplánovat na pěk-
né počasí, aby se mohla zúčastnit široká 

veřejnost. Chceme také na místě připravit 
pro všechny přítomné občerstvení.

Letos se nám vydařila Pytlácká noc. Měli 
jsme pěkné počasí a díky našim kuchař-
kám i dobré jídlo. Příští rok bychom chtěli 
v této tradici pokračovat.

Během roku jsme sušili seno a nakoupi-
li 20 q obilí pro zimní přikrmování zvěře. 
Opravovali jsme krmná zařízení pro zvěř, 
aby byla přichystána na zimu. 

28. listopadu jsme měli naháňku na di-
vočáky a už v prvním kole se nám podařilo 
slovit pět lončáků. Díky tomu budeme mít 
připravené maso na zmíněné akce, které 
připravujeme.

Na jaře jsme vysazovali stromy, ale pro-
tože byl velmi suchý rok, tak se nám jich 

asi 30 neujalo, a proto jsme zakoupili nové 
a teď na podzim je znovu zasadili.

Příští rok nás kromě tradičních mysli-
veckých prací čeká rekonstrukce přízemní 
části chaty, včetně pořízení nového sedací-
ho nábytku.

Jak jste si asi všimli v nadpisu, dle záko-
na jsme se museli přejmenovat. Už nejsme 
sdružení, ale myslivecký spolek.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem 
občanům, kteří nám pomáhají, ale hlavně 
panu starostovi a zastupitelstvu obce, pro-
tože bez jejich pomoci bychom všechno 
nezvládli.

Za Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny
Petr Zemánek

Úspěšný konec naháňky Foto: archiv mysliveckého spolku

Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny

Pasování Lukáše Blažka na myslivce

Boží muka ke cti sv. Huberta Interiér nástavby chaty

Co se v knihovně už chystá a má své 
datum:

Thule Tuvalu 
12. ledna od 18 hodin (film z cyklu 
Promítej i ty!)
Grónské městečko Thule je nejsevernějším 
obývaným místem na Zemi. Tuvalu je po-
lynéský ostrovní stát. Obě tato místa jsou 
fatálně propojena klimatickými změnami. 
Zázračné dítě internetu: příběh Aarona 
Swartze
16. února od 18 hodin (Promítej i ty!)
Aaron Swartz byl geniálním dítětem, 

programátorem, pak aktivistou, který si 
v 26 letech vzal život. Snímek otevírá otáz-
ku vztahu technologií a občanských práv 
v dnešním světě.
Noc s (Ko)perníkem 
19. února
Co si na oslavu narozenin významného 
astronoma připravují kluci, které zajíma-
jí hvězdičky, je mi zatím přísně utajováno, 
vím jen to, že v knihovně se bude ten den 
dlouho ponocovat, možná i nocovat. A já 
k tomu upeču perník.
Piráti ze Salé
18. března od 18 hodin (Promítej i ty!)

Film o cirkusové škole založené na pozůstat-
cích někdejší marocké pirátské pevnosti.
Noc s Andersenem
1. dubna 2016
Tradiční nocování v knihovně se čtením, 
hraním a povídáním. 

Monika Cimalová, knihovnice

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:

úterý od 16 do 18 hodin (zimní čas)
čtvrtek od 9 do 11 hodin
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Tenisový turnaj
V neděli 27. září 2015 se na tenisových 
kurtech v Drslavicích uskutečnil již sedmý 
ročník tenisového turnaje, který byl letos 
poprvé pojmenován Starosta Burčák Cup 
Veletiny 2015.

Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů od doros-
tenců až po seniory. Hráči byli rozlosováni 
do čtyř skupin, z nichž první dva postoupili 
do „pavouka“ o vítěze a zbylí dva do „pa-
vouka“ útěchy. Po vyrovnaných zápasech 
se do finále probojovali Josef Pilka ml. 
a Dušan Švestka. Po pěkném utkání zví-
tězil v poměru 6:2 Josef Pilka ml. a získal 
tak putovní pohár starosty obce. Třetí mís-
to obsadil nejmladší, teprve patnáctiletý 
účastník turnaje Miroslav Bičan ml., který 
zvítězil nad Tomášem Trtkem st. 6:3.

Turnaj měl velmi dobrou sportovní 
úroveň a výbornou diváckou kulisu. Po-
děkování patří všem, kteří se postarali 
o bezproblémový průběh celého turnaje 
a panu starostovi za putovní poháry.

František Juračka, František Slunečka Foto: Josef Orlovský

Vycházka do podzimní přírody

V závěru měsíce října se příznivci turisti-
ky vydali na výšlap kolem Veletin a Vlčno-
va. Trasa vedla z Veletin ke křížku a podél 
potoka k myslivecké chatě. Odtud se 
skupina vydala k vlčnovskému koupališ-
ti a zamířila do Muzea lidových pálenic. 

Zde proběhla krátká přednáška o pále-
ní lahodného moku a prohlídka starých 
pálenic. Bylo zde nashromážděno kolem 
tří desítek kompletních destilačních pří-
strojů a velké množství dalších předmě-
tů potřebných pro domácí pálení. První 

písemné zmínky o výrobě pálenek v čes-
kých zemích pochází už ze 13. století. 
K rozvoji pálení došlo za vlády Jana Lu-
cemburského a Karla IV. Jako základní su-
rovina sloužilo zpočátku víno, později také 
obilí, zkažené či nekvalitní pivo.

Dalším odpočinkovým bodem byla pří-
jemná zastávka ve vlčnovské búdě pana 
Knotka. Při občerstvení nás seznámil s his-
torií své búdy. Zpáteční cesta vedla kolem 
rozhledny k místu, kde stával zámeček 
Pepčín, a pak lesem do Veletin.

I když počasí nebylo úplně ideální (foukal 
silný vítr), vycházka se zdařila a již se těší-
me na další podobnou akci, která je pláno-
vána na sobotu 30. dubna 2016.

František Juračka

Foto: Fr. Juračka

Muzejní spolek
Pravidelné schůzky zájemců o historii 
naší obce se konají vždy druhý čtvrtek 
v měsíci od 18 hodin v knihovně. 

V nejbližší době to tedy bude 14. led-
na, 11. února, 10. března. 

Všichni, kdo se k nám chtějí připojit 
nebo se třeba jen podívat na některou 
schůzku, jsou srdečně zváni.

Monika Cimalová
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Cimbálová muzika Vinár
Na přelomu července a srpna nahrála cimbálová muzika Vinár své první CD a jeho vznik 
oslavila 28. listopadu v kulturním domě ve Veletinách. Na albu najdeme 17 skladeb, kro-
mě muzikantů z Vináru zpívají také Vlasta Grycová, Petra Hrubošová, Anton Gajdoš, Drmo-
lice z Polešovic a děvčata z Veleťánku.  ac

V bookletu uvádí kapelník nahrávku těmito slovy:
Vážení posluchači,
tato nahrávka byla plánovaná 
tak dlouho, že se jí někteří bývalí 
členové muziky nedočkali, a někteří 
dokonce ani nedožili! Ano, opravdu 
je tomu tak. Když jsem před 15 lety 
přišel do Vináru, bylo nahrávání 
desky na spadnutí, a tak tomu 
bylo všechna následující léta. 
Stále jsme cítili potřebu předat 
naši muziku většímu počtu z Vás 
prostřednictvím nahrávky, jako 
je tato. Najdete zde písně, které 
nás okouzlují, a my Vám je spolu 
se sólisty neseme uchopené naší 
rukou co nejšetrněji. 
Užívejme jich, patří nám, stejně 
jako patřily všem, kteří je zpívali 
a hráli před námi.
Pavel Franta

Stolní tenis Drslavice-Veletiny
Po letní přestávce začala našim týmům 
na začátku října nová sezóna 2015–16. 
Do okresních soutěží přihlásil náš oddíl 
stejně jako loni 4 družstva mužů (v těch-
to soutěžích už tradičně mohou nastupo-
vat i ženy nebo žáci). V polovině prosince 
bylo odehráno poslední kolo 1. půlky sou-
těží regionálního přeboru (RP), a tak už je 
i jasněji o ambicích našich týmů v jednot-
livých třídách.

V 1. třídě RP je zatím naše áčko na 6. 
místě tabulky. Lídrem týmu je Martin Or-
lovský. Od začátku sezóny je náš nejlepší 
tým oslaben o nemocného Čeňka Kube-
še a nastupuje často v silně kombinova-
né sestavě. Střed tabulky proto odpovídá 
současným možnostem týmu. Ve 2. třídě 

RP se naše béčko dostalo v posledním 
kole do čela soutěže. V týmu je zatím nej-
lepší Jana Tománková. Béčko se tak v od-
vetách pokusí zabojovat o pohár vítěze 
této třídy. Ve 3. třídě RP máme 2 zástup-
ce. Na to, že jsou oba týmy nováčky této 
třídy, daří se jim velmi dobře. Céčko je 
po polovině na 2. místě za zřejmě nedo-
stižnou Komňou a déčko je na 5. místě. 
V céčku se nejvíce daří Michalu Ruma-
novskému a v déčku Dominiku Blažkovi. 
V přestávce rozehraných soutěží uspořá-
dá náš oddíl už tradičně vánoční turnaj 
VELETINY OPEN, a to v neděli 27. prosince 
2015.

Oddíl stolního tenisu se zapojuje 
do dění v obci nejen na poli sportovním, 

ale i kulturním, o čemž svědčí pořádání 
tradiční Kateřinské zábavy na konci listo-
padu. Letošní zábava se skupinou Tempo 
ze Slavičína se vydařila. K úplné spokoje-
nosti pořadatelů chyběl snad jen ještě vět-
ší počet účastníků zábavy. Klesající účast 
lidí na různých kulturních akcích (zejména 
pod střechou) je však bohužel trendem asi 
celorepublikovým.

Závěrem oddíl děkuje obci Veletiny 
za podporu, a to nejen finanční, bez které 
si činnost našeho sportovního oddílu doká-
žeme jen těžko představit. Naše poděko-
vání patří i dalším „menším“ sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly Kateřinské zábavy 
nebo i jinak.

Karel Orlovský

Regionální publikace

Moje rodné Veletiny 

Anežka Prchlíková

Vzpomínka na rodiče
Když zvon v naší kapličce
poledne odzvoní,
a nedělní oběd
vesničku provoní,
já sama za stůl usedám.
A dříve než do jídla se dám,
na ty, kteří se mnou sedali,
si zavzpomínám.

Vidím tatínka, jak v čelo stolu usedá,
na matku, sestru a mne se zadívá,
pak rukou mozolnatou žehná se.
A mně se zdá,
že všichni jsou tu se mnou zas,
přes to, že rodiče
dávno odešli od nás.

Proto – pro tu vzpomínku
na tatínka i maminku,
ke stolu stále usedám.
Když čelo křížkem požehnám,
modlitbu svoji vyšlu tam,
kde – jak věřím –
se s nimi jednou
zas shledám.

Útlá knížka paní Anežky Prchlíkové přináší vzpomínky na dobu jejího dětství – na dobu, kdy všechno bylo krás-
né, ale především jiné než dnes. Osobní vzpomínky autorky se střídají s popisem koloběhu všedního života 
ve Veletinách od podzimu do žní ve 30. a 40. letech 20. století.

Své vzpomínky psala autorka především pro sebe a svou rodinu, ale knížka se setkala s velkým zájmem 
téměř u všech, kdo ji již četli, a to nejen u Veleťanů. Velmi pěknou a příznivou recenzi napsal dr. Jiří Jilík 
(Slovácký deník, 30. 11. 2015). Zde místo ukázky textu otiskujeme verše, které v knize nejsou, ale přesto 
k ní bytostně patří.

Knížka vyšla letos na konci září a ještě stále je ke koupi v místní knihovně, v brzké době zde bude také 
k zapůjčení. mc
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V prvním čtvrtletí roku 2016 oslaví životní 
jubileum tito občané Veletin:

leden
Josef Veselý, čp. 45 65 let
Milena Gálková, čp. 72 50 let
Marie Malíková, čp. 92 75 let

únor
Anna Zálešáková, čp. 194 65 let
Zdeněk Vincenc, čp. 212 60 let
Alena Blažková, čp. 210 55 let
Josef Koníček, čp. 22 75 let

březen
Marie Nevařilová, čp. 84 70 let
František Juračka, čp. 177 60 let
Ladislav Sobek, čp. 215 60 let
Josef Orlovský, čp. 218 60 let

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

První úryvek z kroniky Veletin vybírám 
ve spojitosti s letošním působivým super-
úplňkem (Měsíc v úplňku je nejblíže Zemi), 
při kterém zároveň nastalo i úplné zatmění 
Měsíce. Kdo si na svatého Václava pořád-
ně přivstal, mohl nejen pozorovat doruda 
zbarvený Měsíc, ale též obdivovat hvězdy, 
které svítily nezvykle silně. Možná je tak 

krásné vídávali naši předkové před zave-
dením pouličního osvětlení.

Mars (zápis z roku 1924)
Ve druhé třetině srpna zářil svým ohnivě kr-
vavým světlem nad Stráněmi Mars a děsil 
lidi svým krvavě rudým svitem. Bylť tou do-
bou naší Zemi nejblíže, jak jen vůbec může 

byt, to jest 57 milionů km. Tento neobyčej-
ný děsivý zjev ovšem vyvolal různé pověsti 
a proroctví. Tak jedna baběnka se vyjádřili: 
„Dokud tá veliká hvězda bude svítit, dotud 
bude pršet (pršelo v ty dny), a jak přestane 
svítit, bude vojna!“

Zvyk (zápis z roku 1926)
26. prosince na Štěpána roznáší pastýř 
„březovce“ tj. spletený březový prut na ne-
poslušné děti. Za to dostává pastýř vdolky, 
vdolečky a pod. Monika Cimalová

kronikářka

Z kroniky

Jubilanti

Michaela Vildová: Březový háj, akvarel

Hádanka

Kde to je?
Poznáte, kde 
ve Veletinách 
(na veřejném 
prostranství) byl 
pořízen tento 
snímek? Správ-
nou odpověď 
najdete na webo-
vých stránkách 
knihovny http://
mistni-knihov-
na-veletiny.
webnode.cz/. 
V případě, že 
nepoužíváte inter-
net, zeptejte se 
sousedů. mc

Opsáno odjinud

Stříbrný olympionik 
Stanislav Chvíla
Jednu zlatou a tři stříbrné medaile při-
vezla letos v červenci česká výprava 
nadaných studentů z Mezinárodní che-
mické olympiády v Baku. 47. ročníku této 
prestižní soutěže se zúčastnilo 290 stu-
dentů ze 75 zemí světa.

O úspěch české reprezentace se za-
sloužila čtveřice gymnazistů. Jedním 
z nich je Stanislav Chvíla z Veletin (stří-
brná medaile, soutěže se účastnil jako 
student gymnázia Uherský Brod). Stu-
denti byli pečlivě vybírání tříkolovým 
systémem. První kritérium je umístění 

v národním kole chemické olympiády. 
Nejlepších 16 studentů bylo pozváno 
na teoretické přípravné soustředění. 
Po těchto dvou kolech následovalo dal-
ší soustředění pro elitní osmičku, z níž 
nakonec vzešel čtyřčlenný reprezentač-
ní tým.

V předchozím ročníku, který byl pořá-
dán v Hanoji, získal Stanislav Chvíla me-
daili bronzovou.

(podle internetových stránek 
VŠCHT Praha)


