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Velecký zpraVodaj

víceúčelové budovy – OÚ, KD a hasičská 
zbrojnice“. Touto akcí dospějeme k po-
slední etapě stavebních prací zaměřených 
na docílení úspor energie na vytápění, a zá-
roveň s plánovanou výměnou vrat hasičské 
zbrojnice se zlepší neutěšený stav fasády 
této budovy. Projekt bude realizován v srp-
nu a září tohoto roku, aby hody a další akce 
mohly již proběhnout v kulturním domě 
v novém kabátě.

Prázdninové setkání na Pepčíně
Tak jako každoročně, i letos se poslední 

neděli o prázdninách (28. 8. 2011) uskuteč-
ní setkání občanů Uherskobrodska a okol-
ních obcí na místě, kde stával zámek Pep-
čín. Účast v minulých letech bývala hojná 
a i letos jste všichni srdečně zváni. S progra-
mem, který se připravuje, budete seznáme-
ni plakátem a hlášením v místním rozhlasu.

Josef Zemánek, starosta

Ohlédnutí
Noc s Andersenem
Místní knihovna uspořádala v pátek a so-
botu 1.–2. dubna 2011 další Noc s Ander-
senem. Letos přišlo do knihovny přenoco-
vat 11 dětí. Kromě společného čtení, her, 
velké soutěže a výroby záložek do knih 
se nezapomnělo ani na ústřední téma le-
tošní Noci s Andersenem, a to 100. výročí 
narození Václava Čtvrtka.

Foto: A. Cimala

Rallye Veletiny
Sbor dobrovolných hasičů v Rudicích 
ve spolupráci s SDH Veletiny uspořádal 2. 
ročník Rallye Veletiny – závodů na autodrá-
ze. Soutěž se konala v sobotu 2. 4. 2011 
v kulturním domě.

Foto: D. Vala

Nosení Mařeny a nového létečka 
letos připadlo na neděli 10. dubna 2011.

Foto: M. Ševčík

Foto: M. Ševčík

Vážení a milí spoluobčané,

nastává nejteplejší období roku a začí-
ná období prázdnin a dovolených, tak mi 
dovolte, abych Vám všem popřál pěkné 
počasí, příjemné cestování, krásné pobyty 
a zážitky v kruhu vašich blízkých a hlavně 
slunce v duši.

Co se podařilo?
Po dlouhém období příprav se již koneč-

ně podařilo dokončit novou ulici – já jsem 
ji pracovně nazýval Nadzáhumní, ale ne-
oficiální název, třeba i jiný, se určitě vži-
je až po delší době. Ulice je v současné 
době připravena na výstavbu nových ro-
dinných domů a dále bude záležet na ma-
jitelích přilehlých pozemků, jak rychle 
se ulice zaplní novými domy a obyvateli. 
Investice do nové infrastruktury se zhod-
notí tím, že se snad udrží současný počet 
obyvatel Veletin a ubude migrace mladých 
lidí do okolních obcí a měst. I z reakcí ci-
zích návštěvníků na již hotové dílo vyplý-
vá, že je toto místo dobrým prostředím 
pro klidné vesnické bydlení.

Co se připravuje?
Na začátku letošního roku podala obec 

na Zlínský kraj žádost o dotace z pro-
gramu na podporu obnovy venkova. Byli 
jsme úspěšní a získali jsme účelovou do-
taci 291 000 Kč, to je 50 % celkových 
způsobilých výdajů na projekt „Zateplení 
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Velikonoční hrkání
O Velkém pátku a Bílé sobotě před Veliko-
nocemi chodívají chlapci „hrkat“ místo zvo-
nění kostelních zvonů. „Hrkáči“ nesměli 
chybět ani letos.

Foto: M. Ševčík

Stavění máje 2011

Foto: M. Ševčík

Soutěž hasičů 

Dne 22. 5. 2011 proběhla ve Veletinách 
soutěž mladých hasičů. Soutěže se zúčast-
nila družstva z Veletin, Hradčovic, Lhotky 
a Drslavic.

Foto: D. Vala

Královničky
O slavnosti Seslání Ducha svatého (letos 
12. června) chodily Veletinami královničky.

Divadlo 
V pondělí 27. června 2011 vystoupili v kul-
turním domě ve Veletinách žáci hradčov-
ské základní školy s reprízou své divadelní 
hry Slunce, seno, Hradčovice.

Nedělní odpoledne 20. února 2011 
si u nás ve Veletinách děti s rodiči zpestřili 
karnevalem. 

Příprava karnevalu se pilovala několik týd-
nů. Děti z mateřské školy dělaly krásné papí-
rové masky, kašpárky a girlandy. Těmi se vy-
zdobil sál a karnevalové odpoledne mohlo 
začít. Na uvítanou dostaly všechny děti lís-
tek s číslem do tomboly. Následovala pře-
hlídka masek při známé melodii „Jede, jede 
mašinka“. Děti si zahrály spoustu her, např. 
krmení a lovení rybiček, jízdu na koštěti, 
skákající gumídky. S jednou hrou pomáhali 
i rodiče, to když čert unášel Káču do pek-
la. Jako host vystoupil dětský folklorní sou-
bor Veleťánek, dále velecká chasa, která 
děti odpolednem provázela. Mimo jiné dě-
tem předvedli mix irských tanců a předtan-
čili „makarenu“, což mělo u velký úspěch. 
V sále dováděly víly, kašpárci, pampelišky, 
princezny, čarodějnice, kouzelník, kovboj, 
medvěd, tygřík, dráček, Spider-Man, piráti, 
indiáni, berušky, broučci, Červená karkulka, 
břišní tanečnice, voják, želva ninja, a další. 
Některé masky si děti vyráběly samy, s jiný-
mi vypomohly maminky. Masky byly oprav-
du dokonalé a originální! Po společném fo-
tografování přišla na řadu tombola. Všechny 
dárky, a tím dětský – i když maskovaný – 
úsměv, podpořili sponzoři z Veletin i blízké-
ho okolí, za což jim patří velké poděkování. 

Celé odpoledne se bavilo 71 maskova-
ných dětí nejen z Veletin, ale i okolních 
obcí, v doprovodu svých rodičů, babiček, 
dědečků i jiných rodinných příslušníků, kte-
rých přišla rovná stovka. Za spokojené děti 
děkuji velecké chase, kolektivu mateřské 
školy a největší dík patří paní učitelce MŠ 
Evě Urbanové, která pomohla s celou orga-
nizací karnevalu. 

Děkuji sponzorům a pomocníkům, kte-
ří uspořádání karnevalu umožnili: Miro-
slav Fray – klempířství, Jaroslav Graja 
– stolářství, Jitka Hanáčková – dárkové 

zboží, MUDr. Hana Haníková, Jana Hlavá-
čová – pohostinství, Pavel Hrabal – Hame, 
Jan Hruboš – Autosprint, Anna Chovánko-
vá, Linea Nivnice, Miloslav Martinec, Ke-
ramika Moštěk, MŠ Veletiny, Myslivecké 
sdružení Kojetínek, Martina Novotná, Jo-
sef Pilka – Chedo, Stanislav Podškubka – 
vzduchotechnika, Rumpold UHB, SDH Vele-
tiny, Ladislav Slunečka – Perfekta, Zuzana 
Stašková, Karel Šimek – autodoprava, Foto 
Šobáň, Eva Urbanová, velecká chasa, obec 
Veletiny, Zdeněk Vincenc – potraviny, Josef 
Zderčík – autodoprava.

Iveta Snopková, místostarostka

Ke dni dětí 1. června 2011 pořádala obec 
pro děti Závody na kolečkách. Zúčastni-
lo se 30 dětí, závodilo se v nové ulici nad 
Záhumním. Závodily dokonce i děti, které 
samy ještě ani nechodí, samozřejmě za po-
moci svých rodičů. 
Děti byly podle věku rozděleny do různých 
kategorií. Za povzbuzování rodičů a dalších 
přihlížejících závodily na odrážedlech, ko-
loběžkách či kolečkových bruslích. Každý 
pak obdržel malý dárek a pamětní list a ví-
tězové samozřejmě získali diplomy a od-
měny v podobě různých sportovních her.

Iveta Snopková, místostarostka

Foto: M. Ševčík

Závody na kolečkách

Dětský karneval

Foto: M. Ševčík
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Mateřská školaZ obecního úřadu

Knihovna

Dětem, ze kterých se po prázdninách stanou školáci, přejeme, ať se jim ve škole líbí. 
 Foto: St. Pečenka

Obecní lesy
V majetku obce Veletiny jsou lesy, ve kte-
rých obec hospodaří. Tyto lesy slouží mimo 
jiné i jako zdroj palivového dřeva určené-
ho na prodej občanům Veletin.

Občané, kteří mají zájem si formou 
samovýroby palivové dřevo připravit 
a od obce odkoupit, se mohou obra-
cet na hospodáře obecních lesů, kterým 
je pan Josef Hruboš, Hradčovice 97, tel. 
572 671 331.

Odpady
Termíny svozu tříděného odpadu v 2. polo-
letí roku 2011 

plasty (ve žlutých pytlích) – • 
11. července, 8. srpna, 5. září, 3. října, 
14. listopadu, 12. prosince
papír (v modrých pytlích) – 2. srpna, • 
4. října, 6. prosince
Sběr nebezpečného odpadu proběh-

ne v pondělí 11. července 2011 na návsi 
od 15 do 17 hodin.

• Místní knihovna získala dotace Minis-
terstva kultury ČR na pořízení elektronické-
ho půjčovního systému. Co tento systém 
bude znamenat pro naše čtenáře? Z knih 
zmizí knižní lístky a půjčovat se bude po-
mocí čárových kódů nalepených v knihách. 
Čtenáři dostanou také nové průkazky s čá-
rovými kódy. A proč tento systém potřebu-
jeme právě v naší malé knihovně? Proto-
že umožňuje lepší propojení s ostatními 
knihovnami, zejména v případech, kdy 

čtenáři shání nějakou konkrétní knihu, 
umožňuje lepší přehled o pohybu jednotli-
vých knih (obojí využívají zejména studen-
ti), knihovnici ubude práce se zpracováním 
statistických údajů.

• Bylo dokončeno vkládání našich knih 
do elektronického katalogu. Požadované 
knihy můžete hledat v katalogu, který najde-
te na internetových stránkách naší knihov-
ny: http://www.veletiny.knihovna.info.

• V červnu skončil kroužek s Lenkou 
Královou určený dětem se zájmem o pří-
rodu a život kolem nás. V příštím roce by-
chom opět rádi pokračovali, schůzky by 
se však měly konat častěji, a to každých 14 
dnů, přičemž v jeho vedení se budou stří-
dat Lenka Králová a Monika Cimalová.

Upozorňujeme milovníky historie, 
že ve Slováckých novinách vychází se-
riál Jiřího Jilíka Z Veletin k Bolegradici. 
Komu unikly texty, které již byly otiště-
ny 27. května, 10. června a 24. června, 
může si je do knihovny přijít přečíst.

Program na prázdniny
Výstava obrázků veleckých dětí, které na-
vštěvují Základní uměleckou školu v Uh. 
Brodě. Výstava potrvá od začátku do kon-
ce prázdnin.

Týden v knihovně
Na druhý prázdninový týden (od 11. čer-
vence) je pro všechny děti, které budou 
trávit čas ve Veletinách, připraven speci-
ální dopolední program. Knihovna otevře 
své dveře nejen zájemcům o knížky, ale 
také těm, kteří si budou chtít přijít něco 
vyrobit nebo zahrát. Podrobný program 
bude teprve sestaven, určitě jej najde-
te ve vývěsní skříňce nebo na letáčcích 
doma ve schránkách.

Monika Cimalová, knihovnice

Předškoláci se rozloučili se školkou

Přírodovědný kroužek Foto: P. Pavelčík
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Spolkový život

Tyto akce jsou ale závislé na naší finanč-
ní situaci. Náš jediný příjem peněz plyne 
z Pytlácké noci, která se letos uskuteční 25. 
června. Věříme, že v letošním roce se tato 
akce vydaří a počasí nám bude přát. Za-
tím se nám letos podařilo slovit 3 kusy di-
vočáků (lončáků) a 5 kusů srnců. Tato zvě-
řina bude použita na zvěřinové speciality 
při pytlácké noci. V době vydání zpravoda-
je už bude letošní pytlácká noc minulostí, 
můžete tedy sami posoudit, jak se poved-
la. (Řízek byl fakt dobrý – pozn. red.)

Na závěr si musíme již tradičně postesk-
nout, že nás stále trápí motorkáři na pol-
ních cestách a volně pobíhající psi. 

Výbor mysliveckého sdružení 
Kojetínek

Foto: P. Pavelčík

V pondělí 7. března odpoledne vyrazili čle-
nové přírodovědného kroužku na průzkum-
nou vycházku ke staré Olšavě. Prý se tu po-
malu zabydluje velice zajímavé a zákonem 
chráněné zvíře – bobr evropský. Protože 
se děti o bobrovi něco dověděly na schůz-
kách kroužku už dřív, chtěly ho – nebo 
aspoň stopy jeho pobytu v přírodě – také 
vidět. Jak se později ukázalo, stopy po bob-
rovi jsou celkem nepřehlédnutelné … 

Z knihovny jsme spíše vyběhli než vy-
šli, na místě jsme byli za 10 minut. Nej-
prve jsme si malinko zopakovali základ-
ní informace, pak jsme si rozdali mapy 
a formuláře (do kterých jsme pak zazna-
menávali pobytové znaky) a už jsme po-
malu pátrali v okolí řeky. Nejdřív jsme na-
razili na skluzavky (místa, kde bobr vylézá 
a vrací se do vody), pak se objevily první 
okusy stromů a sloupaná kůra. Objevené 
pobytové znaky jsme zaznamenali do for-
mulářů. Při dalším pátrání jsme naráželi 
už na opravdu veliké pobytové znaky – po-
kácené stromy. Všechno jsme vyfotili a za-
psali. U řeky jsme strávili asi hodinu, ale 

Průzkumná vycházka za bobrem k Olšavě

zdaleka se nám nepodařilo prozkoumat ce-
lou část řeky, kde se bobr pravděpodobně 
vyskytuje. Úkol jsme však splnili – potvrdili 
jsme, že bobr se u nás opravdu zabydlu-
je. Zpátky jsme si nesli na památku několik 

„suvenýrů“, hlavně okousané větve (někte-
ré můžete vidět v knihovně).

Bobrovi přejeme hodně štěstí a na pod-
zim se půjdeme podívat, jestli se mu u nás 
líbí. pp

Myslivecké sdružení Kojetínek
Chtěli bychom Vás seznámit s naší činnos-
tí za období od posledního vydání tohoto 
zpravodaje. 

V měsíci dubnu se nám podařilo postavit 
novou kazatelnu na Zápotočí, naproti naší 
chaty, směrem k Vlčnovu. Dále jsme sklidi-
li a usušili vojtěšku z první sklizně na Pod-
kopčí. Následně jsme ji rozvezli do krm-
ných zařízení v okolí Kojetínku.

Připravujeme také rozsáhlou opravu chaty, 

kde bychom chtěli kompletně vyměnit stře-
chu, která již dosluhuje. Při velkých deštích 
nám také velká voda ničí pramen potůčku 
u chaty. Proto jsme se rozhodli toto prame-
niště stabilizovat pevnou kamennou opěrnou 
zdí. Do budoucna plánujeme obnovit pramen 
„Záprtkovice“. Při této práci bude muset být 
částečně odkloněn potůček kolem tohoto 
pramene, protože tento potůček se dostal 
až na pramen a tím ho znehodnotil.

Foto: P. Ševčík

Foto: V. Orlovský
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Družstvo mladých hasičů z Veletin se letos 
zúčastnilo těchto soutěží:

1. 5. Salaš• 
8. 5. Záhorovice• 
14. 5. Vlčnov• 
21. 5. Šumice• 
22. 5. Veletiny• 
4. 6. Nezdenice• 
5. 6. Košíky• 
18. 6. Jalubí• 
25. 6. Uherské Hradiště• 

Téměř vždy se jednalo o pohár starosty 
obce, výjimečně o hru Plamen nebo okrs-
kovou soutěž.

Složení družstva: David Frýba, Radek 
Hruboš, Radek Trávníček, Honza Javor, 
Jana Beňová, Monika Remešová, Dana 

Mladí hasiči

Foto: D. Vala

Foto: M. Ševčík

Klub pohody
Po několik měsíců se ženy setkávaly v Klu-
bu pohody, vždy ve středu jednou za 14 
dnů. S příchodem jara ale zájem upadal, 
převážně z důvodu prací na zahrádkách 
apod. Programem klubu bylo vždy něco 
jiného, ať už setkání „jen tak“ či ukázka 
různého uchovávání potravin, seznámení 
s moderním způsobem vaření, výměna re-
ceptů, prohlížení kronik...

Na posledním setkání v dubnu nás na-
vštívila paní Katka Švecová, která nám 
ukázala ruční vyšívání krojových součástí.

Klub pohody se opět sejde v září. Je 
přístupný pro všechny věkové kategorie 
žen. Přesný termín bude s předstihem 
zveřejněn.

Iveta Snopková, místostarostka

Ševčíková, Markéta Přerovská, Lucie Ro-
manová. V závodech se útočníci prostřídá-
vají. Strojník, mezispoj a rozdělovač jsou 
pozice stálé.

Tréninky probíhají každé pondě-
lí od 17.00 do 19.30 hod. O prázdninách 
se tréninky nekonají. Hasiče ale čeká ještě 
soustředění. První trénink bude poslední 
pondělí o prázdninách, opět v 17 hod., pro-
tože 2. 9. čeká hasiče noční soutěž v Záho-
rovicích, kterou začne nová sezóna.

Vedoucím mladých hasičů je Martin Vy-
sloužil, pomáhá mu Petr Ševčík mladší.

is

Dětský den
V sobotu 20. srpna 2011 od 14 hod. pořá-
dá SDH Veletiny pro děti sportovní odpoled-
ne. Přesný program bude včas zveřejněn.

is

Naše první družstvo do posledního zá-
pasu bojovalo o postup do regionální-
ho přeboru I. třídy. Nakonec skončilo 
na třetím místě, které je už nepostu-
pové. Nejlepším hráčem družstva A je 
Radek Kryštof.

Naše druhé družstvo bojovalo v re-
gionálním přeboru III. třídy o postup 
do druhé třídy. Družstvo postoupi-
lo na druhém postupovém místě, 
k čemuž mu gratulujeme. Nejlepším 

hráčem družstva B se stal Michal 
Rumanovský.

Třetí družstvo hrající regionální pře-
bor IV. třídy se v této třídě udrželo 
ve středu tabulky. Nejlepším hráčem 
tohoto družstva se stal Josef Niessner.

Tréninky jsou ukončeny od břez-
na do října. Poté se bude opět tréno-
vat vždy v úterý a čtvrtek od 18 hodin 
v kulturním domě ve Veletinách. 

Martin Ševčík

Oddíl stolního tenisu  
TJ Drslavice-Veletiny
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Dětský soubor Veleťánek pořádal v sobotu 
21. května 2011 zdejšího „slavíčka“ – 2. 
ročník soutěže Zpěváček Veleťánku. Zú-
častnilo se kolem 30 dětí, kromě členů 
souboru i dvě slečny (z Drslavic a z Prak-
šic), které využily toho, že soutěž je otevře-
ná všem dětem, které rády zpívají. Sou-
těžící byli podle věku rozděleni do čtyř 
kategorií a zazpívali píseň, kterou si sami 
vybrali. Porota ve složení Zdeněk Hanáček, 
Jana Hlaváčová, Božena Matějová a Lukáš 
Martinák měla těžký úkol, protože výkony 
byly velmi vyrovnané. V několika kategori-
ích tak bylo zvoleno i více zpěváčků. Všich-
ni účastníci byli odměněni pamětním diplo-
mem, dřevěným slavíčkem a čokoládovým 

mlsem s překvapením, vítězové navíc obdr-
želi medaile se symbolem slavíčka.

Výsledky:

I. kategorie (4–5 let)
1. Amálie Koníčková z Hradčovic
2. Barbora Brulíková z Hradčovic
Čestné uznání: Natálie Vagdalová z Hradčovic

II. kategorie (6–7 let)
1. Petra Hamadová z Drslavic
Čestné uznání: Jan Slunečka z Veletin

III. kategorie (8–10 let)
1. Lucie Knedlová z Hradčovic

Veleťánek

Ze soutěže Zpěváček Veleťánku  Foto: D. Vala

Včelaři mají za sebou asi nejrušnější část 
sezóny, kterou je právě jaro. Po klidném 
zimním období, kdy včelstva zimují a vče-
laři jen provádějí vyšetření zdravotního 
stavu svých včel, případně si připravují 
materiál na novou sezónu, nastává zjara 
období prudkého rozvoje včelstev. Matka 
klade vajíčka, dělnice se starají o novou 
generaci v podobě vajíček a larev a přiná-
šejí do úlu zásoby nektaru a pylu, který 
sbírají na květech. Pyl používají jako po-
travu, nektar přeměňují na med. Počet 
včel v úle se v tomto období rychle zvyšu-
je a včelstvo se vlastně připravuje k tomu, 
aby se za příhodných podmínek mohlo vy-
rojit, což je přirozený způsob, kterým včely 
rozmnožují počet svých kolonií (včelstev) 
v krajině. Včelaři se naopak spíše snaží 
rojení zabránit, například tvorbou odděl-
ků, čímž dojde také k vytvoření nového 
včelstva, aniž by ovšem včely svému vče-
laři uletěly.

Koncem května zpravidla nastává čas 
prvního medobraní (a letos je narozdíl 
od loňska medu hodně), v medometu 
se z rámků vymetá bohatá jarní snůška 
nektarového medu, která většinou pochá-
zí z květů ovocných stromů a řepky. Tento 
první jarní med se vyznačuje tím, že rych-
le krystalizuje. Tou dobou už mohou kvést 
akáty a po nich následují lípy. Akátový a li-
pový med patří k nejoblíbenějším a nej-
chutnějším druhům medu. Zkuste si na to 
vzpomenout, až budete někdy přemýšlet 
o tom, že nějakou lípu nebo akát pokácíte.

Základní organizace ČSV v Hradčovicích 
(kam patří i včelaři z Veletin) myslí i na bu-
doucnost, a tak se snaží vychovávat mladé 
včelaře. Již dva roky funguje v Hradčovicích 
včelařský kroužek, který vede pan Miloš 
Čuda. Postupně se daří kroužek vybavovat 
potřebnými pomůckami, letos má kroužek 
na vlastním stanovišti nad Hradčovicemi 
své vlastní úly a v nich dvě včelstva.

V sobotu 18. června se včelaři ze ZO ČSV 
i členové včelařského kroužku představili 
v rámci obecních dnů v Hradčovicích, kde 
ve svých stáncích nabízeli i svůj med a dal-
ší medové pochoutky.

Text a foto: A. Cimala

Český svaz včelařů

Stanoviště včelařského kroužku Hradčovice

Cvičení žen 
Do kulturního domu ve Veletinách si již 
dlouhá léta pravidelně chodí zacvičit zdejší 
ženy, a to i přes prázdniny. Cvičení se koná 
vždy v pondělí a ve středu od 19.00 
do 20.30 hod. Předcvičuje Lenka Habarto-
vá z Hradčovic.

Začátkem letošního roku se zde po něko-
lik týdnů konalo také cvičení Zumba (vždy 
v úterý večer), ale pro nevelký zájem byla 
tato novinka opět zrušena. is

►
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Služby

Názory

Služby provozované v budově bývalé školy

KADEŘNICTVÍ – Markéta Grajová,  
tel. 777 109 159
Provozní doba: 
ÚT 10–15 hod.
ST 13–18 hod. 
PÁ 13–18 hod. 

MASÁŽE – Věra Frayová,  
tel. 606 184 281 
Služby dle telefonické objednávky.

Vážení občané, 
doba 100 dnů hájení, které mělo nově 

zvolené zastupitelstvo na zapracování, 
je dávno pryč. Pojďme se trošku hlouběji 
podívat, jak pracuje. Díky vašim hlasům, 
za které teď opožděně děkuji, jsem se stal 
členem zastupitelstva i já. Zasedáme kaž-
dé dva měsíce, bohužel se zasedání účast-
ní jen hrstka občanů, jestli ty dva účastníky 
vůbec můžu hrstkou nazvat. To je ale voda 
na mlýn některým mým kolegům, protože 
prohlašují, že občané na zasedání necho-
dí, tudíž je dění v obci nezajímá. Přiznám 
se, že jsem se dříve schůzí také neúčast-
nil, protože jsem zastupitelstvo nevolil a tu-
díž jsem je nemohl kritizovat. To ovšem 
neznamená, že mě dění v obci nezajíma-
lo. Podzimních voleb jsem se už ale účast-
nil, čtyři členy ze zastupitelstva jsem volil, 
tudíž mám právo, tak jako 75 % občanů 
obce, vznášet připomínky, návrhy a kritizo-
vat. Vezměme to od konce. Kritizovat, to mi 
jde, to umím. Co se připomínek a návrhů 

týká, to už není tak jednoduché, jak to zpo-
čátku vypadalo. Protože jako prakticky je-
diný zbylý „opoziční“ zastupitel nepředsta-
vuji pro ostatní členy manšaftu příliš velký 
problém. A tak se postupně stalo, že z na-
šeho volebního letáku zbyly jenom střepy, 
nepatrné úlomky. Po sběrném dvoru, zvý-
šení bezpečnosti, zlepšení informovanosti 
jako by se zavřela zem – jsou zatím odsu-
nuty. Chtělo by se říct, že jsme byli schopni 
se dohodnout, zda koupit na podzimní se-
tkání seniorů minerální vodu Mattoni nebo 
Poděbradku a kdo bude ověřovatelem 
zápisu. Není to ale úplně pravda. Napří-
klad otázku obnovy dětského hřiště jsme 
úspěšně, dokonce jednohlasně odsouhla-
sili. Co mi ale nejvíc vadí, je absence plánu 
rozvoje obce, byť v jakékoliv podobě. Obec 
by určitě měla být spravována plánovitě, 
podle určité koncepce, a ne nahodile. Ab-
sence takového plánu je do jisté míry způ-
sobena tím, že starosta obce tuto myšlen-
ku podle mě nepochopil, nepokládá plán 

rozvoje za důležitý, citoval bych jeho slova, 
že je zbytečný. Za daleko důležitější pova-
žuje rychlé akce a nápady – poslední z nich 
je zateplení stropu na školce, který bohu-
žel také prošel. Nemám nic proti dětem 
ve školce a budu rád, když jim tam bude 
v zimě tepleji. Nicméně všechny tyto in-
vestiční akce by měly být v souladu s dlou-
hodobým plánem, který bude jakýmsi vo-
dítkem, podle kterého budou zodpovědní 
zastupitelé a obecní úřad postupovat. Prá-
ce stylem, že „peníze původně zamýšlené 
pro sběrný dvůr budou přebývat, pojďme je 
rychle utratit někde jinde,“ se neztotožňuje 
s mojí představou o řádném vedení obce. 
Osobně si myslím, že dříve se při zasedá-
ní zastupitelstva moc nediskutovalo, a zdá 
se mi, že v podobném duchu pokračujeme 
dále. Jsem ale stále optimista a doufám, 
že se to změní. Vždyť jste nás k tomu zvolili 
a my jsme za to placeni.

René Hruboš, člen zastupitelstva obce

Folklórní soubor Veleťan vznikl spontánně 
vloni na podzim – velecká chasa objevila 
během nácviku na hody radost z tance, 
po nich chtěla prostě pokračovat dál. Mno-
zí sice postupně odešli, zato někteří noví 
přišli, a to i z Hradčovic a z Drslavic. Umě-
leckým vedoucím se stal Lukáš Martinák, 
tanečník, který má již bohaté zkušenosti 
i z jiných souborů, např. z hradišťské Cifry.

Veleťan zatím svým vystoupením doplňu-
je soubor Veleťánek. Na diváky toto spoje-
ní malých a velkých působí jako ohromná 
vzpruha a naděje, že snažení malých má 

nějaký smysl a směr. Velcí však nacvičují 
tak, aby mohli mít i samostatná vystoupe-
ní. K nim jim ještě chybí vlastní kroj (a pení-
ze na něj); tento nedostatek provizorně řeší 
půjčováním krojů od spřátelených souborů.

Členové Veleťanu se setkávají o víkendech 
ve veleckém kulturním domě a rádi zde přiví-
tají i nové tváře od 14 let. S Lukášem se mů-
žete potkat také každý pátek od 16 hodin 
na zkoušce Veleťánku, kde pomáhá při nácvi-
ku tanců odrostlejším děvčatům. To všechno 
ovšem s prázdninovou přestávkou.

mc

Soubor VeleťanIV. kategorie (11–15 let)
1. Karolína Koníčková z Hradčovic
2. Marie Zálešáková z Hradčovic
Čestné uznání: Klára Gomelská z Veletin

V květnu Veleťánek vystupoval na Jízdě 
králů ve Vlčnově, v červnu na Květinových 
dnech v Popovicích a také na obecních 
dnech v Hradčovicích, kde mělo premi-
éru společné vystoupení se souborem 
Veleťan.

Na konci prázdnin čeká Veleťánek sou-
středění, aby mohl co nejlépe reprezento-
vat obec na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti.

První zkouška Veleťánku s možností zá-
pisu nových dětí do souboru se uskuteční 
první pátek v září od 17 hodin. Nyní navště-
vuje dětský soubor Veleťánek 28 dětí od 4 
do 15 let.

Ráda bych poděkovala Janě Hlaváčové 
z Hradčovic, která je velkou oporou Vele-
ťánku a učí děti především zpěvu. 

Jitka Hanáčková, vedoucí Veleťánku

Vystoupení v Hradčovicích  Foto: A. Cimala
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Perličky z kroniky obce
Kobylky
29. srpna 1748 přiletěly k nám od poled-
ní strany ohromné spousty kobylek lučních, 
ale hned 30. srpna odletěly zase na západ 
k Hradišti.

Železniční neštěstí
13. října 1909 vyjel nákladní vlak z kolejí 
nedaleko Veletin mezi stanicemi Hradčovi-
cemi a Popovicemi. Parní stroj sjel s nás-
pu a zaryl se jen několik metrů od Olšavy 
do země, strhnuv za sebou 10 následují-
cích vozů. Strojvůdce a topič našli smrť 
pod troskami. Trvalo asi 8 dní, nežli byla 
trať uvolněna.

Neštěstí
Čtyřleté děvčátko Aneša Štěrbova 

při svatbě napila se ze sklenice octové 
tresti. Jenom včasnému zakročení lékař-
skému jest děkovati, že to odnesla jenom 
popálením vnitřností a dutiny ústní. Jest to 
následek zde rozšířeného zvyku píti ocet, 
dávati ocet do čaje atd.

Jiný chlapec, Šobáň Lad., při hře polkl 
hřebík. Pečlivým lékařským ošetřováním 
v nemocnici docílil lékař toho, že hřebík vy-
šel z chlapce zadem. (1924)

Ze zápisů Františka Vystrčila v obecní 
kronice

Kroje

V únoru se v našem kulturním domě usku-
tečnila beseda o kroji s etnografkou Mar-
tou Kondrovou. Po besedě jsme ji požádali 
o stručný popis jednotlivých variant zdejší-
ho kroje, který brzy najdete i na webových 
stránkách Veletin. Zde otiskujeme zatím 
alespoň jednu ukázku.

Děvčátko – obřadní kroj
K největším slavnostem a církevním ob-

řadům, jako bylo 1. svaté přijímání, Boží 
tělo, královničky, chodila děvčátka „po bílu“ 
v obřadním kroji. Rukávce s rukávy hustě 
navrapenými a naformovanými dokulata 
jsou zdobeny na ramenou a přednici vý-
řezovou výšivkou stejnou jako na obojku. 
Přes rukávce se oblékala nezbytná kor-
dulka. K obřadnímu kroji se místo zadního 
černého šorce nosil bílý fěrtoch vyšívaný 
původně přes vrapy. Výšivku však během 
času nahradilo našití stříbrných port. V bílé 
barvě je i brokátový fěrtůšek dozdobe-
ný vyšitím květinových věnečků. Na hlavě 
se k obřadním příležitostem nosil věneček 
z bílých umělých kvítek s copy, ke kterým 
se přivazovaly lelíky z vlastních vlasů.

Marta Kondrová

Kroj ve Veletinách

Foto: Martin Ševčík 


