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VELECKÝ ZPRAVODAJ
V polovině června se skupinka dvanácti 
turistů vydala na trasu Veletiny – mokřa-
dy – Hlucká búda – míkovská přehrada 
– pohostinství U Slezáčků – Veletiny (cca 
15 km).

Chodce cestou zaujaly nově budova-
né mokřady před Podolím a z vyhlídky 
v hluckém háji se naskytl zajímavý po-
hled na Bílé Karpaty. U Hlucké búdy byla 
odpočinková zastávka spojená s opéká-
ním špekáčků. Celé sobotní odpoledne 
byly vysoké teploty, a proto všem při-
šlo vhod před zpáteční cestou příjemné 
osvěžení v pohostinství v Míkovicích. 

Zpět do Veletin dorazili příznivci turis-
tiky k večeru a již se těší na další výšlap!

František Juračka

Chůze – nejsnadnější cesta ke zdraví

Foto: Fr. Juračka, A. Cimala
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Drazí přátelé, jsou před námi krásné letní 
měsíce, chvíle odpočinku, dobré pohody. 
Prožíváme čas prázdnin, jistě radostné slo-
vo pro děti, pro ty, kteří chodí do školy. Je 
před námi také dovolená, radostné slovo 
pro každého, kdo chodí do práce.

Ale je tu také dovolená pro vás, maminky 
v domácnosti, vždyť i vy jste často zapřa-
ženy bez omezení pracovních hodin doma 
u dětí, v rodině. Určitě také mnozí senio-
ři během celého roku pomáhají svým dě-
tem. Jistě, všichni se potřebujeme uvolnit 
z pracovního napětí, abychom se udrželi 
v dobré duševní pohodě. Jako každý týden 
má neděli, tak každý rok má mít prázdniny 
a dovolenou. Dokonce se říká, že ten, kdo 
neumí odpočívat, neumí pracovat. K dobré 
a kvalitní činnosti člověk potřebuje energii, 
sílu, aby mohl zvládat všechny své úkoly. 
A k tomu také potřebuje nezatížené svědo-
mí, klid a pohodu své mysli. Jinak nemůže 
být jeho život radostný. Prázdniny, dovole-
ná, to je osvobození od náporu běžných 
starostí a povinností. Je to osvobození, ov-
šem krátké.

Těch starostí a povinností spojených 
s plněním vytýčených plánů je víc než 
dost, protože z původně jednoduchých zá-
ležitostí se zcela neočekávaně vyklubou 
problémy.

V našem případě se tak děje např. v plá-
nu revitalizace žlebu na Podkopčí. Stále 
čekáme na vyjádření už jen jednoho dotče-
ného orgánu, aby přepracovaná dokumen-
tace mohla být předána ke stavebnímu 
řízení. Podobné je to s přípravou plánova-
ného odjezdu ze sběrného dvora, kde musí 
být, řekl bych, až striktně dodrženy veške-
ré náležitosti. Skluz nabírají také plánova-
né úpravy křižovatky u čerpací stanice, kde 
taktéž samozřejmě všechno závisí na vy-
jádření různých orgánů. Do konečné fáze 
spěje, opět se opakuji, na základě další-
ho vyjádření příslušných orgánů, zhotovení 
zastřešení „výletiště“ – stolování na hřišti 
za obecním úřadem.

Zkrátka věci nejdou tak rychle, jak bych 
si představoval. Zpravidla však nakonec 
„trpělivost růže přináší“.

Mezi ty „růže“ bych si dovolil zařadit 
úspěšné pořízení technického vybavení 
kompostárny a zavedení separace a svo-
zu bioodpadu s využitím dotace ze Státní-
ho fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci 
operačního programu Životní prostředí. Byly 
podepsány kupní smlouvy s výherci výběro-
vých řízení, tj. s firmou ENERGREEN PRO-
JEKT s.r.o. na traktor s čelním nakladačem 
a štěpkovač a s firmou CHARVÁT CTS a.s. 
na přípojný nosič kontejnerů a samotné 
kontejnery (5 ks) na bioodpad. Ve čtvrtek 

K oslavě 
150. výročí 
narození 
Lubora 
Niederla
Letos uplyne 150 let od na-
rození profesora Lubora 
Niederla, čestného občana 
Veletin. Oslava tohoto výročí 
se připravuje na sobotu 19. 
září. Prosíme ty z vás, kdo 
byste mohli přispět vzpomín-
kou, fotografií nebo čímkoliv 
jiným, co by nám všem jeho 
osobnost přiblížilo, abyste 
se přihlásili na obecním úřa-
dě nebo v knihovně.

Za přípravný výbor
Monika Cimalová

Slovo starosty

9. července byl dodán traktor s čelním na-
kladačem a štěpkovač, do konce prázdnin 
pak bude dodávka dokončena kompletně. 
Vysoutěžená cena traktoru se štěpkova-
čem činí 965.580,– Kč, vysoutěžená cena 
přípojného nosiče kontejnerů a kontejnerů 
na bioodpad je 349.327,– Kč. Celkem tedy 
1.314.907,– Kč. Dotace ze SFŽP činí 90 %. 
K „uskladnění“ (garážování) techniky se 
počítá s vystavěním odpovídajícího zázemí, 
u něhož také samozřejmě bude muset pro-
běhnout projektová příprava se vším všu-
dy. Toto zázemí bude umístěno s největší 
pravděpodobností v zadní části dvorku ma-
teřské školy.

Na doplnění strojového parku byl zakou-
pen multifunkční zahradní traktor. Značně 
se tak urychlí a snad i zkvalitní práce na-
příklad při sečení větších travnatých ploch 
nebo při zimní údržbě chodníků. Pořízení 
tohoto vysoce kvalitního stroje vyšlo obec-
ní pokladnu na 99.000,– Kč.

Ke kladným bodům řadím i pořízení kon-
tejnerů do tzv. sběrných hnízd, která plá-
nujeme vybudovat ke dvěma stávajícím 
(za obchodem, na Vlčnovské ul.) na třech 
nově vytipovaných místech (Křivosúda, 
v „uličce“ a v horní části u spojnice Záhu-
mní a nové ulice nad Záhumním) pro lepší 
dostupnost těchto míst určených k uklá-
dání tříděného odpadu. Tyto kontejne-
ry by měly být dodány z fondů Zlínského 
kraje taktéž do konce prázdnin, a to zcela 
zdarma.

Z připravovaných kulturních akcí bych se 
rád zmínil o oslavách 150. výročí naroze-
ní dr. Lubora Niederla, které s přípravným 
výborem plánujeme na 19. září. Program 
by měl přispět k důstojnému připomenutí 
tohoto významného výročí. Dalším bodem 
jsou hody, připadající na 23. – 25. října. 
Za přípravy těchto akcí bych chtěl už pře-
dem poděkovat a vyzdvihnout důležitou 
spolupráci těch obětavých osob, bez je-
jichž pomoci by se tyto události snad ani 
nemohly uskutečnit. Následuje setkání se-
niorů, naplánováno je tentokrát na sobotu 
7. listopadu. Týden poté oslaví 35. výročí 
svého vzniku soubor Veleťánek, a o víken-
du následujícím – 21. listopadu – se usku-
teční také už tradiční Kateřinská zábava, 
pořádaná našimi sportovci z oddílu stolní-
ho tenisu. Zdá se, že na podzim se tedy roz-
hodně nudit nebudeme.

Dovolte mi, abych do dalšího období po-
přál vám všem i sobě hodně zdraví, klid 
a pohodu, krásné počasí, mnoho dobrých 
a příjemných zážitků a radost ze života. 

Starosta našich Veletin 
Tomáš Trtek
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Ohlédnutí

Zastupitelstvo

Z jednání zastupitelstva obce
Dne 11. května 2015 schválilo obecní za-
stupitelstvo zvýšení příspěvku obce na ve-
řejnou autobusovou dopravu na 100 Kč 
na jednoho obyvatele ročně.

Z redakční rady Veleckého zpravoda-
je byl odvolán pan Jan Melichárek, kte-
rý se na činnosti rady v poslední době již 
nepodílel.

Zastupitelstvo schválilo příspěvek obce 
15 000 Kč pro cimbálovou muziku Vinár 
na vydání CD.

Paní Renata Gomelská se vzdala funkce 
obecní kronikářky.

Dne 22. června 2015 schválilo zastupi-
telstvo propachtování obecních pozemků 
v areálu bývalého JZD a zemědělsky ob-
dělávaných obecních pozemků firmě ZOD 
Poolšaví.

Dále byl schválen zákaz podomního pro-
deje na území obce.

Zastupitelstvo schválilo doplnění re-
dakční rady Veleckého zpravodaje o sleč-
nu Lucii Smejkalovou.

O funkci kronikáře obce se přihlásily dvě 
zájemkyně. Zastupitelstvo vybralo paní 
Moniku Cimalovou.

Byl schválen záměr výměny skleněných 
stěn (luxferů) v budově obecního úřadu 
za plastová okna (cca 38 tis. Kč), opravy 
vozovky na Záhumní (před domy čp. 97 
a 178) a zhotovení dešťové kanalizační 
vpusti na Křivosúdech (před domem čp. 
23). Byl také schválen nákup travního trak-
toru KARSIT za 99 tis. Kč.

Zastupitelstvo schválilo záměr uspořádat 
oslavy 150. výročí narození L. Niederla, včet-
ně zhotovení dalších reprodukcí jeho obrazů.

Další zasedání zastupitelstva obce se 
uskuteční 7. září 2015 od 18 hodin. S po-
drobným zněním zápisů ze zastupitelstva se 
můžete seznámit na internetových stránkách 
obce, popř. na obecním úřadě. ac

3. ročník pohádkového lesa – 16. května

Foto: M. Remešová

Nepalte trávu, máme kompostárnu!
V areálu bývalého JZD, za bývalým 
kravínem, v bývalé silážní jámě je již 
od podzimu k dispozici kompostárna, 
kam můžete ukládat bioodpad. Pálení 
trávy a sena otravuje!

Nesypte suť do příkopu, 
máme kontejnery!
V areálu sběrného dvora lze v jeho 
provozní době stavební odpad 
odkládat s naprosto čistým svědomím!

Foto: A. Cimala

Královničky – 24. května

Dámy Renata Gomelská a Vladimíra Luká-
šová ve spolupráci s veleckými dobrovol-
níky a s podporou obce připravily pro děti 
cestu pohádkovým lesem: na trase dlou-
hé přibližně 2 km čekaly na děti pohádko-
vé postavy s úkoly. Masky byly inspirovány 
Večerníčkem, který letos slaví 50. výročí 
své existence. Trasa končila na hřišti u OÚ 
u špekáčků a diskotéky. Počasí slunečné, 
možná až příliš. Účast vysoká: 95 platících 
dětí plus doprovod.
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Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. července
5. července jsme my křesťané oslavili slavnost sv. Cyri-
la a Metoděje, hlavních patronů Moravy. Mnoho z nás při 
této příležitosti navštívilo Velehrad, kde se účastnili kaž-
doroční cyrilometodějské pouti. U nás jsme slavili v místní 
kapli, která je těmto patronům zasvěcena. Konala se zde 
večerní mše svatá. Jejím hlavním celebrantem byl P. IC-
Lic. ThDr. Jiří Koníček, dómský kaplan katedrály sv. Václa-
va v Olomouci, koncelebroval náš pan farář, otec Zdeněk 
Gerhard Klimeš. Drobnou nesrovnalostí, kterou se mi pan 
farář snažil marně vysvětlit, bylo ohlášení této slavnosti 
jako veleckých hodů. Osobně jsem totiž přesvědčen, že 
pro hody ve Veletinách máme jiný termín, který souvisí 
s tím, že obec Veletiny je součástí farnosti Hradčovice. 
A pokud si dobře vzpomínám, bylo v roce 1993 samotný-
mi občany Veletin v místní anketě rozhodnuto, že hody bu-
dou jednotně pro celou farnost čtvrtou neděli v říjnu podle 
patronů kostela Všech svatých v Hradčovicích.

Součástí této slavnosti bylo znovuvysvěcení sochy sva-
tého Antonína Paduánského u čp. 31. Dle nápisu na zad-
ní straně byla postavena nákladem Antonína a Barbory 
Havelových v roce 1896. Tato socha byla v roce 2014 re-
staurována panem Kopčilem, diplomovaným specialistou 
v oboru sochařství a restaurování kamene. Celková cena 
restaurátorských prací činila téměř 90.000 Kč. Z fon-
du kultury Zlínského kraje obci byla proplacena dotace 
ve výši 50.000 Kč, zbytek nákladů zaplatila obec Veletiny.

I přes velké horko – odpolední teplota dosahovala 
35°C – byla účast velmi solidní. Na závěr obřadů, při kte-
rých se občerstvovala duše, jsme dostali možnost občer-
stvit i tělo. 

Chtěl bych za obec Veletiny poděkovat všem, kteří se 
jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu této akce. 

René Hruboš
místostarosta

Životní prostředí

Devastující znečištění Vlčnovského potoka
V noci ze soboty na neděli 13.–14. 6. 2015 
došlo v důsledku havárie ke znečištění Vlč-
novského potoka v celé jeho délce Vlčnov-
-Veletiny-Olšava, a tím i k likvidaci života, 
který se po výstavbě čistírny odpadních 
vod ve Vlčnově do toku navracel. Protože 
během léta jsou v důsledku sucha průto-
ky potoka malé, dochází k úbytku kyslíku 
nutného pro život ryb a ostatních živoči-
chů. Vypuštění závadných látek (močůvky, 
silážních šťáv) i v malém množství do po-
toka v něm zničí vše živé. Obyvatelé, je-
jichž pozemky navazují na břehy toku, by 
si měli všímat změn kvality vody, případně 
podezřelého zápachu. Oznámením těchto 
zjištění se zvětšuje šance nalezení zdro-
je závadných látek a tím zmenšení škod. 
Likvidace havárie je účinnější. Znečiště-
ní povrchových vod je porušením zákona 
o vodách a je občanskou povinností tako-
vý čin ohlásit např. Policii České republi-
ky, která po vyhodnocení situace (odběru 

vzorků) postoupí podnět příslušným správ-
ním orgánům. Nalezenému původci zne-
čištění jsou uložena opatření, která zamezí 
další havárii. V tomto případě pro pozdní 

zjištění škod viník nebude zjištěn a potres-
tán. Dá se tedy předpokládat, že svůj čin 
může opakovat.

Ing. Ilena Sobková

Skokan ve Vlčnovském potoce ve Veletinách, červenec 2013 Foto: Ant. Cimala

Foto: R. Hruboš
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PROGRAM
Pondělí 27. července 2015
NÁVŠTĚVA KERAMICKÉ DÍLNY 
VE ZLECHOVĚ
Exkurze do dílny, kde se vyrábí slavná 
tupeská keramika – prohlídka dílny, 
točení na hrnčířském kruhu, malování 
na keramiku.
Cena 100 Kč zahrnuje jízdné 
autobusem a poplatek za exkurzi.
Na exkurzi se prosím přihlaste 
co nejdříve.

Úterý 28. července 2015 od 8.30 
v knihovně
KDO TO BYL?
Hry a kvízy vedoucí k poznání tajemné 
osoby N

Středa 29. července 2015 – sraz 
v 8.30 u knihovny
MALUJEME VELETINY
Vycházka do nejbližšího okolí se 
štětcem, barvami a papírem
Cena 20 Kč na materiál

Čtvrtek 30. července 2015 od 8.30 
v knihovně
DEN DESKOVÝCH HER
Dobble, scrabble, ubongo, osadníci, 
pexeso, bang, ... 

Pátek 31. července 2015 od 9 hodin 
v knihovně

PROMÍTÁNÍ POHÁDKY

Půjčujeme hry – 
i domů
UBONGO 
DOMINION 
OSADNÍCI (karetní verze) 
VELKÁ PÁRTY 
SVĚT V KOSTCE (zeměpis) 
ČESKO

V nejbližší době bychom měli mít 
i SCRABBLE a DOBBLE.

Prázdninový supertýden v knihovně
Děcka, neseďte doma a přijďte do knihov-
ny! Poslední týden v červenci tu pro vás 
máme na každé dopoledne nachystaný 

program. Můžete chodit celý týden, ale 
klidně i jen jeden den – jak je libo. Při-
jít mohou děcka všeho věku, ale u těch 

malých a nesamostatných prosím, aby při-
šly i s někým, kdo jim bude věnovat svou 
pozornost a bude jim pomáhat. Stačí starší 
sourozenec nebo kamarád.

A pozor! Na návštěvu keramické dílny se 
prosím přihlaste co nejdříve, abychom vě-
děli, kolik nás bude, a mohli se ve Zlecho-
vě objednat.

Knihovna

V polovině června byla v naší knihovně 
uspořádána beseda nad knihou Aleny Jež-
kové Tichá srdce – kláštery a jejich lidé. 
Po představení knihy následovala beseda 

s Helenou Bohdanou Zemánkovou OSF 
(nar. 1949), která je školskou sestrou 
řádu sv. Františka. Tato kongregace byla 
založena roku 1843 ve Štýrském Hradci 

s cílem věnovat se vý-
chově a vzdělávání děv-
čat, v roce 1888 vznikla 
první česká komunita 
školských sester ve Slati-
ňanech. Helena Zemán-
ková je od roku 1970 
členkou společenství, 
které nyní sídlí v Praze 
6. Do roku 1989 ovšem 
působila jako řeholnice 
v utajení. V období ko-
munismu nebylo škol-
ským sestrám dovoleno 

věnovat se vzdělávání, proto pracovaly ze-
jména jako zdravotnice a pečovatelky. He-
lena Zemánková ve svém civilním povolání 
pracovala mimo jiné s mentálně postižený-
mi či s drogově závislou mládeží. Hlavní síla 
jejího působení ovšem zůstává v modlitbě. 
Ve Veletinách je v současné době dlouho-
době proto, aby mohla pečovat o svou ma-
minku. Její výpověď byla velmi otevřená 
– odhalila nám kousek světa, který jinak 
zůstává skrytý.

Z Veletin pocházely i další řeholní se-
stry: Barbora Leoberie Koníčková (nar. 
1897) a Františka Siviarda Koníčková (nar. 
1898), obě boromejky.

Monika Cimalová
knihovnice

Beseda s Helenou Bohdanou Zemánkovou OSF

Místní knihovna ve Veletinách Vás všechny zve na 

VEČERNÍČKY U KAPLIČKY
Od pondělka 27. do pátku 31. července 2015 vždy v 18.10 přijde 
k naší kapličce Večerníček a přečte dětem pohádku na dobrou noc. 
Bude-li deštivo, přijďte vy za ním do knihovny.

Foto: A. Cimala
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Spolkový život

Veleťánek
Psal se rok 2003.

Jako malou, tříletou holčičku, která se 
ráda doma před rodiči a prarodiči předvá-
děla, zpívala a tančila, se rodiče rozhodli 
mě přihlásit do souboru Veleťánek. Postu-
pem času jsem se začala osmělovat. Na-
učila jsem se spoustu nových písniček, 
básniček, říkadel, a dá se říct, že jsem se 
zamilovala do folkloru.

Zprvu se mi na zkoušky někdy moc ne-
chtělo. Ale když k „nám“ do Veleťánku za-
čaly chodit holky ze třídy, ještě více jsme se 

poznaly, užívaly si vystoupení a na zkoušky 
se moc těšily.

A jak je to dnes? Společně trávíme vý-
lety, soustředění, vystoupení, zkoušky, na-
vzájem se podporujeme a povzbuzujeme. 
Za sebe, ale určitě i za ostatní členky sou-
boru můžu říct, že jsem neskutečně ráda 
za to, že jsem do Veleťánku začala chodit. 
Jsem opravdu moc vděčná mé mamince, 
která mě k tomu přivedla. Díky tomu, že 
jsem od malička zvyklá vystupovat před lid-
mi, nyní, v mých 15 letech skoro nemívám 

trému, a to nejen na vystoupeních Veleťán-
ku, ale i při mých dalších aktivitách, a ne-
bojím se komunikovat s lidmi.

Vím jistě, že jednou, až budu mít vlast-
ní děti, budu se snažit, abych je k folkloru 
přivedla. Aby i ony měly možnost poznávat 
a udržovat naše tradice, aby i ony měly tak 
krásné vzpomínky z dětství, protože čas 
strávený na zkouškách a vystoupeních 
a zážitky z nich mi už nikdy nikdo nevezme.

Karolína Koníčková

Mateřská škola

Konec roku v mateřské škole
Na stromech dozrávají poslední třešně 
a na záhoncích jahody, na kterých si děti 
rády pochutnávají. Na školní zahradě už 
máme napuštěný bazének k radovánkám 
dětí. Deky na slunění jsou nachystané stej-
ně jako pískoviště a hračky, odrážedla i ko-
loběžky. Přišel krásný letní čas, který děti 
nejraději tráví venku.

V měsíci květnu jsme byly s dětmi 
na školním výletě v Hostětíně. Rodiče děti 
přivezli na vlakové nádraží v Hradčovicích, 

zamávali nám a my s dětmi poznaly další 
kousek našeho kraje. Poslechly si povídá-
ní o vlně z oveček, česaly vlnu i filcovaly. 
Ochutnaly pravý hostětínský mošt. Déšť, 
který nás provázel cestou, nám vůbec 
nevadil.

Na závěr roku navštívila školu s loutko-
vým divadlem paní Lenka Šašinová. Děti 
si velmi rády zahrály na herce v pohád-
kách o Červené karkulce a o perníkové 
chaloupce.

V knihovně jsme se pro tento školní rok 
rozloučili promítáním kreslených pohádek. 
Paní Cimalová si pro děti každý měsíc při-
praví zajímavé čtení, povídání i tvoření. Dě-
kujeme za pořádaní těchto smysluplných 
setkání.

Na konci června jsme se v mateřské 
škole rozloučili s předškoláky vystoupením 
dětí a jejich pasováním na školáky panem 
starostou Trtkem. Děti dostaly spoustu 
užitečných dárků, šerpu i přání od nás 

všech, aby se jim v zá-
kladní škole líbilo i daři-
lo. Potom jsme se všichni 
odebrali na hřiště opékat 
špekáčky a pochutnávat 
si na všem, co maminky 
loučících se dětí nachys-
taly, a za to jim děkujeme. 
Na hřišti si děti hrály, tvo-
řily z připravené barevné 
plastelínové hmoty, malo-
valy na chodník.

Ne poprvé, i teď o prázd-
ninách paní Barátová 
přišla s nápadem šití pol-
štářků, které děti potřebu-
jí. Nač? ...přece na cesty 
za prázdninovým dobro-
družstvím. Moc děkujeme 
paní Barátové za pořádání 
„šicích dílniček“.

Hezké prázdniny a ško-
lákům Jiřímu Barátovi, 
Jáchymu Orlovskému, Ja-
kubu Smejkalovi, Tadeáši 
Křivdovi a Natálii Javorové 
samé jedničky v žákovské!

Lenka Vaďurová
ředitelka MŠFoto: archiv MŠ Veletiny



7

Muzejní spolek
Od dubna se každý měsíc schází přátelé 
historie Veletin, zatím v počtu 6.

V červnu a červenci jsme absolvovali dvoj-
dílnou cyklistickou prohlídku Veletin, aby 
se zde zorientovali i naši přespolní členo-
vé. Při první vyjížďce jsme zhlédli stodůlku 
u hlavní silnice, Niederlovu vilu, hospodář-
ské zázemí bývalého mlýna na Křivosúdech 

a na Záhumní jsme si prohlédli domek čp. 
117. O měsíc později jsme se nejdříve zasta-
vili u chátrající, ale zatím stále ještě stojící 
sušírny ovoce a pokračovali jsme prohlídkou 
vinohradnických búd, kterou jsme zakonči-
li posezením v rekonstruované búdě pana 
Medka, která je i uvnitř pěkně upravena 
jako malé muzeum.

Pravidelné schůzky spolku se konají ka-
ždý druhý čtvrtek v měsíci od 18 hodin 
v knihovně. Nejbližší schůzky tedy připada-
jí na čtvrtky 13. srpna, 10. září a 8. října. 
Srpnovou schůzku budeme věnovat pose-
zení nad starými fotografiemi. Další přízniv-
ci paměti Veletin budou vítáni. 

Aleš Cimala

Hasiči
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informoval o čin-
nosti veletských hasičů.

Dne 20. března zemřel dlouholetý člen 
hasičů, bývalý předseda sboru a hlavně 
obětavý člověk, pan Karel Ševčík. Dopro-
vodili jsme jej na poslední cestě na hřbitov 
v Hradčovicích, kde měl pohřeb se všemi 
hasičskými poctami.

V sobotu 28. března jsme provedli pravi-
delný sběr železného šrotu po obci. I když 
železného šrotu na sběrech ubývá, přes-
to je to vítaný zdroj příjmů pro náš sbor. 
A hlavně jsme schopni vypomoci občanům 
a vynést jim těžké kovové věci například 
z kůlen či sklepů.

V neděli 3. května byla sloužena mše 
svatá za hasiče (ke svátku sv. Floriana), 
které se zúčastnilo 8 našich členů ve slav-
nostních stejnokrojích. Stejně tak přišli 
i hasiči z našeho okrsku (či farnosti), to je 
z Hradčovic, Lhotky a Drslavic.

V sobotu 23. května jsme pořádali okr-
skovou hasičskou soutěž. Protože stav 
hřiště u potoka (za Habartovým) neumož-
ňoval konání závodů na tomto místě, sou-
těž proběhla na hřišti u hospody. V soutěži 
v požárním útoku zvítězilo družstvo favori-
zovaných Hradčovic, druhé byly Drslavice, 
dále naše družstvo a čtvrtá skončila Lhot-
ka (i když je nutné připomenout, že naše 
družstvo bylo posíleno třemi kluky z Rudic, 

jinak bychom ani nezávodili...). Mimo sou-
těž závodila družstva mladých hasičů z Ve-
letin, Drslavic a mladší a starší z Hradčovic. 
Škoda, že nevyšlo počasí, protože později 
odpoledne se hodně rozpršelo a většina 
účastníků a diváků se rozprchla domů.

Jedním z našich hlavních cílů je do-
končení prací na starém hřišti u potoka, 
kde chceme vytvořit zázemí pro konání 

soutěží anebo pro pořádání menších kul-
turních akcí.

Doufám, že bude pokračovat dobrá vzá-
jemná spolupráce se starostou i zastu-
pitelstvem obce, ale i s ostatními spolky 
a hlavně s občany obce Veletiny.

Pavel Javor
za SDH Veletiny

Foto: A. Cimala

Foto: M. Remešová
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Jaroslav Věšín byl dvorním malířem bulharského cara. Může nás proto těšit, že před svým odchodem na Balkán namaloval i několik 
postav z Veletin, mezi nimi i tuto selku.

Studoval na malířské akademii v Praze a pak v Mnichově. V letech 1884–1889 působil na Slovensku, kde maloval výjevy ze života slo-
venského lidu. Od roku 1897 byl profesorem na akademii v Sofii. Jeho obrazy visí mj. v národní galerii v Sofii.

Pro tvorbu Jaroslava Věšína jsou charakteristické žánry a krajiny, v nichž rád vypravoval konkrétní děj, smutný i veselý, příhodu ze 
života. Oblíbil si svět slovenského a později bulharského venkova, tam nalézal náměty ze života jeho obyvatel. V Bulharsku, vedle své 
zakladatelské role ve výtvarném školství, rozvinul zájem o etnografický motiv, typy Turků, zvláště malbu koní a koňských trhů, ale také 
vojenských výjevů a cvičení bulharské armády, případně slavností, skýtajících plejádu barev, které vždy používal výrazné, syté a jasné.

(zdroj: www.gvuo.cz, cs.wikipedia.org)

Jubilanti

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

červenec
Radomíra Grajová, čp. 203 60 let 
Marie Bulejková, čp. 97 60 let 

srpen
Anna Ševčíková, čp. 39 85 let 
Marie Rousová, čp. 119 60 let 
Marie Ševčíková, čp. 101 75 let 
Miloslav Buráň, čp. 183 60 let 
Marie Hrubošová, čp. 171 70 let 

září
Marie Kolková, čp. 184  65 let 
Vladimír Zálešák, čp. 194 65 let 

říjen
Miroslav Bulejko, čp. 97 60 let 

listopad
Josef Hladiš, čp. 145 80 let 
Karel Šimek, čp. 148  60 let 
Josef Fray, čp. 44 80 let 
Marta Hrabalová, čp. 209 70 let 
Marta Macková, čp. 206 65 let 
Anna Šmídová, čp. 186  75 let 
Josef Slunečka, čp. 88  75 let 
Marie Javorová, čp. 126  65 let 

prosinec
Marie Knotová, čp. 137  75 let 
Jiří Ševčík, čp. 205  65 let 

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

Jaroslav Věšín 
(1859 Vraný u Slaného – 1915 Sofie)

J. Věšín: Selka z Veletína u Uh. Brodu (převzato z časopisu Český lid, roč. 7, č. 4, 1898)

Opsáno odjinud


