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VELECKÝ ZPRAVODAJ
Dobrovolníci společně uklidili bývalé smetiště ve žlebu

Z již dříve avizovaných naplánovaných 
úkolů se naplno začíná realizovat zastře-
šení výletiště za kulturním domem, a to 
tak, aby bylo hotovo do 30. dubna a ne-
nastala termínová kolize se stavěním 
máje. Dalším projektem schváleným za-
stupitelstvem obce je zhotovení hrazení 
na mostu přes Vlčnovský potok (u bývalé 
prodejny potravin) a výstavba resp. rekon-
strukce sběrných hnízd. Dokončení těchto 
prací je dle uzavřené smlouvy plánováno 
postupně: mostní hrazení a sběrné hnízdo 
za obchodem do 30. května, sběrné hníz-
do ve Vlčnovské ulici do 30. června 2016. 
Vše je samozřejmě závislé na přízni po-
časí. Ve fázi těsně před podáním žádos-
ti o povolení na stavební úřad je zakázka 
na vybudování garáže pro parkování obec-
ní techniky. Oproti našim předpokladům 
nastalo zpoždění z důvodu nejasností vy-
plývajících z posledního potřebného vyjád-
ření, kvůli kterému nakonec stavba bude 
umístěna jinak, než se původně zamýšlelo. 
Nicméně i přesto jsem přesvědčen, že vý-
stavba by mohla být dokončena do začátku 
zimy. Tyto zakázky, o jejichž ceně budeme 

informovat po dokončení prací, financuje-
me z vlastních zdrojů obce.

Na ministerstvo životního prostředí je po-
dána žádost o poskytnutí dotace na obnovu 
zeleně v obci Veletiny, týkající se celého par-
ku na návsi. Naskytne-li se příležitost čerpat 
finance i z jiných zdrojů, např. z Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR (MMR), pokusíme se 
tuto možnost využít, aby se obecní rozpo-
čet zatížil co možná nejméně. Ruku v ruce 
se sadovnickými úpravami návsi se počítá 
s rekonstrukcí kamenného kříže u kaplič-
ky. I tady je velká šance na příspěvek, ať už 
z MMR nebo z Fondu kultury Zlínského kra-
je. Rozpočtovaná částka ve výši 97 471 Kč 
by byla pokryta z 60 či 70 %. Necháme se 
překvapit, jak na sebe budou plánované 
akce termínově navazovat.

Před dokončením je projekt chodní-
ku k čerpací stanici. Ve stavu „beztíže“ 
se bohužel momentálně nachází situa-
ce chodníku do Hradčovic. Tento výraz je 
sice poněkud neurčitý, ale nebudeme si 
nic nalhávat. Dostali jsme se do slepé ulič-
ky díky častým změnám názorů některých 
majitelů potřebných pozemků.

Obecní úřad ve spolupráci s místními spolky a dalšími občany uspořádal v sobotu 2. dubna úklid žlebu za Matyášovým, kam se v mi-
nulosti vozilo smetí z celé vesnice. Slíbeno bylo občerstvení různými druhy nápojů a na závěr také guláš. Akce se zúčastnilo na čtyřicet 
dobrovolníků, sesbíraný odpad zaplnil 3 kontejnery. Guláš byl výborný (vařil Petr Ševčík). ac

Foto: M. Ševčík

Pozvánka na turistiku
Příznivci turistiky zvou na vycházku do jar-
ní přírody v sobotu 23. dubna. Trasa: Vele-
tiny – Bolehradice – Mistřice – Javorovec 
– Bukovina – Veletiny, cca 15 km. Odchod 
ve 13 hod. od velecké hospody.

František Juračka

Pohádkový les
4. ročník pohádkového lesa ve Veletinách 
se bude konat v sobotu 7. května.  mc

Pozvánky

Vážení Veleťané,
přicházející jarní počasí a probouzejí-

cí se příroda je pro nás mnohé impulsem 
k radostnějšímu pohledu na svět kolem 
nás. Po nedávno proběhlých svátcích jara 
– Velikonocích – mi dovolte, abych Vás 
prostřednictvím našeho zpravodaje infor-
moval o rozsahu činnosti obecního úřadu.

►

Slovo starosty
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Zastupitelstvo

Ohlédnutí

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 22. února schválilo roz-
počet obce na rok 2016. Rozpočet byl schválen jako schodkový. 
Rozdíl mezi příjmy (6 300 200 Kč) a výdaji (9 473 300 Kč) bude 
pokryt z přebytku hospodaření minulých let.

Zastupitelstvo vybralo cenovou nabídku na opravu kříže u kap-
ličky, kterou provede pan Tomáš Kopčil, DiS. za 97 471 Kč.

Zastupitelstvo na základě předložených žádostí schválilo dva zá-
měry na prodej obecních pozemků a jeden záměr zamítlo.

Zastupitelstvo schválilo cenové nabídky na zhotovení mostního 
hrazení a dvou sběrných hnízd na tříděný odpad. Zakázky provede 
firma provocateur s.r.o. pana Michala Romana z Veletin za celko-
vou cenu 422 540 Kč.

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

Tříkrálová sbírka – 9. ledna
Letos se ve Veletinách vybralo 17 255 Kč.

Farní ples – 9. ledna
Tradiční farní ples se tentokrát konal ve Veletinách.

Foto: Fr. Juračka

Rozloučení se starým rokem 2015
Na místě, kde stával zámeček Pepčín, se na silvestra setkávají občané z okolních obcí, aby se společně rozloučili se starým rokem a po-
přáli si zdraví a hodně úspěchů do nového roku.

Poslední den v roce bylo pravé zimní počasí, které vylákalo na vycházku do přírody hodně lidí, a tak účast byla velká. Starostové okol-
ních obcí pronesli zdravice a na závěr si účastníci zazpívali československou hymnu. František Juračka

Vepřové hody
V sobotu 23. ledna 2016 za pravého zabijačkového počasí uspořádaly místní spolky hasičů a myslivců za spolupráce obecního úřadu 

vepřové hody. Spokojení účastníci si pochutnali na zabijačkových specialitách a už se těší na pokračování této akce i v dalších letech. 
Všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci tohoto vydařeného dne, patří poděkování! František Juračka

Foto: Fr. Juračka

Dovolím si podotknout, že pokud chceme šetřit nebo navyšo-
vat rozpočet obce, měli bychom mít na více frontách rozpracovány 
projekty. Protože jedině to je základ úspěchu v získávání dotací.

Svou podobu začíná pozvolna měnit žleb za Matyášovým, kde bě-
hem zimního období proběhl prořez dřevin a křovin. V sobotu 2. dub-
na zde za přispění asi 40 občanů proběhl sběr odpadu. Po dalších, 
mírných terénních úpravách s cílem mj. usměrnit a zbrzdit odtok vody 
při přívalových deštích bude v této lokalitě provedena výsadba zeleně.

Ale abychom jen nepracovali: Pokud jde o společenský život 
v obci, velmi rád se zmíním o snaze započít tradici vepřových 
hodů. Konaly se ve spolupráci s místními spolky hasičů a mys-
livců o čtvrté lednové sobotě a setkaly se s pozitivním ohlasem. 
Totéž platí o uskutečnění už tradiční fašankové obchůzky nebo 
koštu slivovice.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, spol-
kům, zaměstnancům úřadu i Vám všem, za společnou snahu, 
aby naše Veletiny vypadaly v rámci možností co nejlépe. 

Tomáš Trtek
starosta
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Foto: M. Cimalová

Nosení Mařeny a nového létečka – 13. března

Hrkání – 24. až 26. března

Foto: M. Cimalová

Foto: L. Orlovský

Fašank – 6. února

Knihovna
Na konci loňského roku měli čtenáři mož-
nost vyplnit anketu o tom, jak jsou spokojeni 
s činností naší knihovny. Kladná hodnocení, 
kterých bylo nejvíce a za která děkuji, samo-
zřejmě potěší, konkrétní výtky ovšem mohou 
přispět ke zlepšení toho, co není dobré. Vý-
tky čtenářů se nejvíce týkaly stísněných pro-
stor knihovny (s tím se bohužel moc dělat 
nedá) a také omezené nabídky knih. Pokud 
jde o druhý bod, je jasné, že možností vel-
kých knihoven nedosáhneme nikdy. Ale za-
stupitelstvo letos schválilo na nákup nových 
knih 18.000 Kč, což není úplně málo. O tom, 
co se za tyto peníze nakoupí, může spoluroz-
hodovat každý čtenář. Stačí, když mi své tipy 
na nákup knih sdělíte osobně anebo pro-
střednictvím webových stránek knihovny. Vy-
užívejte této možnosti, prosím.

V knihovně bývá rušno i mimo otevírací 
dobu. Jednou měsíčně chodí na besedu 

děti ze školky. Děti – a nejen ty malé – 
přicházely i o jarních prázdninách, ať už 
na promítání, na den deskových a spole-
čenských her, či na výtvarnou dílnu s Míšou 
Vildovou. Při dílně vzniklo několik opravdu 
pěkných koláží. ►

Foto: M. Cimalová
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Spolkový život

Štěpánský tenisový turnaj
Jak se už stalo tradicí, uskutečnil se loni 26. 
prosince již osmý ročník tenisového turnaje 
ve čtyřhrách, který uspořádal zdejší tenisový 
klub. Turnaj se uskutečnil stejně jako před-
chozí ročníky v tenisové hale v Kunovicích.

Letošní ročník byl z hlediska kvality ur-
čitě nejlepší, neboť se ho zúčastnilo něko-
lik nových, velmi kvalitních hráčů a poprvé 
také jedna žena, která se svým tenisovým 
uměním mezi účastníky neztratila.

Bojů ve skupinách se zúčastnilo 15 dvo-
jic a díky jejich vyrovnanosti rozhodovalo 
o postupu do vyřazovací části turnaje jen 
pár míčků a o překvapení nebyla nouze. Ze 
čtyř skupin postupovaly vždy nejlepší dvě 
dvojice do čtvrtfinále.

Kluci, kteří se zajímají o hvězdy, přišli 
s návrhem, abychom v knihovně uspo-
řádali Noc s Ko(perníkem). Využili jsme 
data narozenin Mikuláše Koperníka, tedy 
19. únor. Program nocování zaměřené-
ho na vesmír si kluci vymysleli víceméně 
sami (úspěch slavila Vojtova hitparáda 
hvězd), částečně jsme čerpali ze skvě-
lého časopisu Raketa, který teď knihov-
na nově odebírá. A dobré byly i buchty 
od maminek.

Další nocování, a to v naší knihovně 
již sedmá Noc s Andersenem, připadlo 
na apríla. Knihovna téměř praskla ve švech 
– přišlo 13 dětí, z toho 11 kluků. Večer plný 
úkolů, her a čtení byl hodně náročný, a to 
hlavně pro „prvospáče“. Mnozí z účastníků 
prošmejdili regály a zjistili, že by je některé 
knížky mohly zajímat. Snad si je někdy při-
jdou půjčit.

Návštěvnost akcí pro dospělé byla znač-
ně střízlivá – to se týká promítání doku-
mentárních filmů, posezení u pletení s paní 
Ludmilou Barátovou i čtení pohádek ve čty-
řech nářečích.

Zatím třikrát se v knihovně letos sešli 
vyznavači nejznámější hry se slovy a pís-
meny na světě, a to hry scrabble. Termíny 
schůzek jsou nepravidelné, informujte se 
v knihovně. Náš kroužek je otevřený všem, 
místa je dost.

Na závěr mám pro vás malý úkol: Zkuste 
si teď sami vzpomenout aspoň na čtyři po-
hádky, které napsal Hans Christian Ander-
sen. Odměnou vám budiž radost, že jste to 
zvládli.

Monika Cimalová
knihovnice

►

Mateřská škola

Jaro v mateřské škole
Sněhu si děti letos moc neužily, ale přesto 
moc rády vynesly se svými „Mařenkami“ 
zimu z Veletin. A podařilo se! Přišly krásné 
jarní dny plné sluníčka. Vařením a barvením 
vajec o Zeleném čtvrtku jsme přivítali Veli-
konoce. Letos nám s velikonoční výzdobou 
pomohli i rodiče, uspořádali jsme výstav-
ku „velikonoční zajíček“ z výrobků rodičů 
a dětí. Všem se výrobky moc líbily.

S dětmi už jen vzpomínáme na hvězd-
nou oblohu planetária v Uherském Bro-
dě, „večerníčky“ ve Slováckém muzeu, 

čtenářské hodiny v místní knihovně i šití 
záložek s paní Barátovou. Lenka Vaďurová

ředitelka MŠ

Foto: archiv MŠ

20. dubna 2016 od 13  
do 15.30 hodin se koná zápis 
do Mateřské školy Veletiny. 

Podrobnosti na www.msveletiny.cz.

Koláž A. Bezděkové
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Stolní tenis Drslavice-Veletiny
Na konci března skončila mistrovská sezó-
na 2015–16 ve stolním tenise, a proto se 
krátce vrátíme k jejímu zhodnocení. Tato 
sezóna byla pro nás opět úspěšná.

V nejvyšší okresní třídě – 1. třídě regi-
onálního přeboru (RP) – skončilo naše 
áčko na 4. místě, což je bez účasti dlou-
hodobě zraněného Čeňka Kubeše vel-
mi dobrý výsledek. Lídrem týmu byl opět 
Martin Orlovský, kterému dobře sekun-
doval Tomáš Trtek ml. Ve druhé třídě si 
naše béčko vybojovalo postupové 2. mís-
to. V družstvu tvořeném převážně našimi 
zkušenými hráči byl však jedničkou vě-
kem mladý Josef Niessner. Céčko v 3. tří-
dě RP si rovněž vybojovalo postup díky 2. 
místu, když doma porazilo i jinak suverén-
ní Komňu A. Lídrem týmu byl Michal Ru-
manovský. Déčko skončilo ve stejné třídě 
na 5. místě a dovršilo tak zlepšení všech našich týmů ve všech soutěžích. Nejlepší 

v týmu byl Tomáš Zemánek, kterému se 
dobře vedlo i v našem áčku.

Po vánočních svátcích se konal v sále 
KD Veletiny tradiční turnaj VELETINY OPEN. 
Opět měl výbornou kvalitu i atmosféru. Prv-
ní místo v turnaji obsadil a poprvé i putovní 
pohár získal talentovaný Mira Bičan (Dol. 
Němčí A). Na stupně vítězů ho doprovodili 
hráči našeho áčka – 2. místo získal Martin 
Orlovský a 3. Tomáš Trtek ml. Na dalších 
místech skončili 4. Karel Orlovský (B), 5. 
Josef Niessner (B), 6. Tomáš Zemánek (D, 
A). Turnaje se zúčastnilo celkem 18 hráčů.

Vedení oddílu stolního tenisu děku-
je všem svým příznivcům a sponzorům 
za podporu. Především však patří dík hlav-
nímu sponzoru, obci Veletiny. 

Ukázalo se, že velkým přínosem pro od-
díl jsou naši mladí hráči, a proto uvítáme 
další nové adepty tohoto krásného a nená-
ročného sportu. Před další sezónou, která 
začíná v září 2016, je možno se u našeho 
oddílu hlásit (Tomáš Zemánek, Mira Bičan, 
Karči Orlovský, Radek Kryštof a další), ať 
v příštích sezónách nezůstaneme bez druž-
stva žáků.

Karel Orlovský

Ve vyřazovací části turnaje byly k vidění 
tuhé boje a velmi kvalitní tenis. Z celkové-
ho vítězství se po celodenních bojích na-
konec po zásluze radovala dvojice Dušan 
Švestka s Laďou Matyášem, kteří ve fi-
nále porazili největší překvapení turnaje, 
dvojici David Bereň a Lukáš Blažek. Třetí 

místo obsadili František Slunečka a Josef 
Pilka ml.

Při vyhlášení výsledků turnaje byl do te-
nisové síně slávy uveden již třetí hráč, Jo-
sef Pilka starší.

Závěrem je zapotřebí poděkovat organi-
zátorům za téměř profesionální přípravu 

a průběh turnaje, který byl velmi kladně 
hodnocen všemi účastníky i přítomnými te-
nisovými fandy, a Miloši Martincovi za po-
skytnutí haly a jako vždy za velmi chutné 
a bohaté občerstvení.

Petr Blažek

Foto: Fr. Juračka

Nejlepší z turnaje

Foto: K. Orlovský
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Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny

Sbor dobrovolných hasičů Veletiny uspořá-
dal 19. 2. 2016 jubilejní, už 20. ročník koš-
tu slivovice. U nás je košt pojatý tradičně 
v malém a koná se vždy na konci února. 37 
vzorků anonymně hodnotilo 19 degustáto-
rů. Potvrdilo se, že rok 2016 byl dobrý pro 
kvalitu ovoce a následně slivovic.

Podle pravidel, která komise dodržuje už 
20 let, jsou hodnoceny vzhled (čirost), vůně 
a celkový dojem ze vzorku. Maximální počet 

bodů je 100. Na prvních místech se umístili

1. Miroslav Bičan
2. Jaroslav Kryštof

3. Josef Matyáš
4. Stanislav Mihel
5. Marek Kotzian

SDH uděluje medailistům diplomy, kde 
se uvádí, že úspěšní pěstitelé mají čest 

poskytnout při tzv. dokoštu svůj úspěšný 
produkt v množství 0,2 l až 1 l podle umís-
tění a pochlubit se jím všem zájemcům 
a účastníkům dokoštu. Ten se už několik 
let koná po sběru železného šrotu před 
Velikonocemi.

Za SDH Veletiny 
Miroslav Ševčík – starosta

Josef Pilka – předseda degustační komise

Košt slivovice

Foto: L. Orlovský

Každý začátek roku je pro nás vždy klid-
nějším obdobím. Skončila hlavní lovecká 
sezóna, a tak se věnujeme přikrmování 
zvěře.

V lednu jsme si nadělali smrkovou ty-
čovinu z probírky za chatou. Tu jsme olou-
pali od kůry a bude nám sloužit na opravy 
a výstavbu mysliveckých zařízení. V měsí-
ci lednu jsme také zakoupili medikované 
krmivo a to jsme roznesli do každého kr-
melce k ozdravení spárkaté zvěře od červů 

a střečků. Znovu jsme vysazovali stromky, 
které se nám po zimě neujaly.

V únoru proběhla výroční členská schů-
ze, na které byl přítomný také starosta 
obce. Na schůzi jsme hodnotili naši činnost 
za rok 2015. Radostným bodem této schů-
ze bylo přijetí nové členky našeho spolku, 
ing. Jany Novotné. Je to poprvé v historii, 
kdy máme mezi sebou také ženu! Má my-
slivecké vzdělání a věříme, že to bude pro 
náš spolek velký přínos!

V březnu jsme na žádost obce odstra-
nili oplocenku u vodojemu nad Ospilov-
ci. Tu jsme před několika lety zbudovali 
na ochranu vysazených mladých stromků. 
Protože stromky už jsou vzrostlé, přestala 
plnit svůj význam.

Na závěr bychom vás všechny chtě-
li pozvat na tradiční pytláckou noc, kte-
rá se uskuteční 16. července na hřišti 
za hospodou.

Petr Zemánek

Loupání tyčoviny  Foto: Ant. MikulecBrigáda na odstranění oplocenky
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Z činnosti včelařů
Všichni jsme netrpělivě očekávali příchod 
nejkrásnějšího období roku. Dvě třeti-
ny března sice ještě patřily paní zimě, ale 
v současných klimatických podmínkách pl-
ných nepředvídatelných změn je všechno 
jinak. Příroda se probouzí, od konce února 
kvetly jívy, lísky, sněženky a bledule, vče-
ly v teplých dnech vylétávaly a přinášely 
do úlů první pyl. Po poměrně chladném 
březnu na začátku dubna naplno rozkvet-
ly všechny jarní květiny a rozkvétají prv-
ní ovocné stromy. Jaro je v plném proudu 
a s ním i jarní rozvoj každého včelstva.

Včelaři využili období klidu pro přípra-
vu na novou sezónu, údržbu úlů, vzdělá-
vání a společná setkání. V Hradčovicích 
se v únoru setkali členové základní orga-
nizace Českého svazu včelařů, sdružují-
cí včelaře z Drslavic, Veletin a Hradčovic, 
na tradiční výroční členské schůzi. Pře-
kvapením a mimořádnou událostí byla 
návštěva pana Josefa Chvíly, rodáka ze 
Lhotky. Pan Chvíla přijel předat ocenění 
a odznak Březový lístek prvního stupně 
panu Miloši Čudovi za práci s dětmi nejen 
ve včelařském kroužku. Ocenění se udělu-
je za rozvíjení přátelství, příkladné a dlou-
hodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, 
nápaditost a pohotovost jedince v určitém 
kolektivu, na návrh někoho z držitelů bře-
zového lístku. K navrhovateli se muselo 
dle pravidel udělování cen připojit a potvr-
dit souhlas svými podpisy několik držitelů 
odznaků vyšších stupňů. Informace o tom-
to společenství lidí, kteří pomáhají zlep-
šovat dětem podmínky k prospěšnému 
trávení volného času, o pravidlech, akcích 
a spoustu dalšího najdete na stránkách 
www.brezovylistek.cz. Pana Čudu nomi-
noval na ocenění předseda naší základní 

organizace včelařů pan Josef Šobáň. Ten 
současně od pana Chvíly převzal již pátý 
stupeň březového lístku. Oba ocenění si 
symbolickou odměnu za příkladnou čin-
nost rozhodně zaslouží.

Druhým významným tématem, které se 
táhlo výroční schůzí jako červená nit, byla 
obava z nákazové situace moru včelího 
plodu u nás a v širokém okolí. Mor včelí-
ho plodu je nákaza bakterií Paenibacillus 
larvae, kterou zatím nejde nijak léčit. V ně-
kterých zemích se nákaza tlumí pomocí 
antibiotik, u nás je z obavy z kontaminace 
medu používání těchto přípravků zakáza-
né. Nákaza moru se na území naší orga-
nizace před dvěma lety prokázala na dvou 
včelích stanovištích, kde musela být kvůli 
možnému rozšíření na příkaz veterinární 

správy včelstva utracena a veškeré vyba-
vení spáleno. Od té doby se nemoc více ne-
prokázala. Situaci dále sledujeme, vzorky 
ze včelstev necháváme vyšetřovat ve Stát-
ním veterinárním ústavu v Olomouci. Ces-
tou k omezení šíření této nebezpečné 
nákazy je prevence, čistota a dezinfekce 
úlů, pravidelná obnova včelího díla, ome-
zení přesunů včelstev, neusazování rojů 
neznámého původu a ošetřováním pro-
ti jiným nemocem udržovat silná a zdravá 
včelstva. Ta jsou tak odolnější i proti moru. 
Podporu v boji proti moru nám vyjádřili zá-
stupci obcí, kteří nám pro případ potřeby 
přislíbili pomoc s úhradou vyšetření vzorků 
na mor včelího plodu.

Jan Weiser
jednatel ZO ČSV Hradčovice

Pečení vdolečků
V sobotu 12. března uspořá-
dal muzejní spolek ukázkové 
pečení vdolečků. Velmi děku-
jeme oběma našim smělým 
instruktorkám za předvede-
ní pečení vdolečků olejových 
a vdolečků překládaných. Po-
dívat se přišlo 19 osob – mezi 
nimi naprosté začátečnice 
(a začátečník), ale i zkuše-
né pekařky, které akci pojaly 
jako možnost výměny zkuše-
ností. Protože atmosféra byla 
výborná, domluvili jsme se, 
že na podzim budeme pokra-
čovat pečením trubiček.

Monika Cimalová
Foto: M. Cimala

Cvičení žen
Cvičení žen je jednou z aktivit občanů obce Veletin, která je provozována bez přeru-
šení již 14 let. Přestože se nejedná o spolek, občanské sdružení či jinou organizaci, 
zůstává cvičení ojedinělou aktivitou, která – na rozdíl od okolních obcí – ve Veletinách 
v průběhu let nezanikla. Zdejší cvičení žen je především zásluhou obětavé cvičitelky 
Lenky Habartové z Drslavic, která od počátku dvakrát týdně dojíždí za cvičenkami 
do Veletin.

Cvičitelka dohlíží na správné provádění cviků, které mají protahovací a uvolňovací 
charakter. Při meditační hudbě, v pospolitosti a s individuálním přístupem ke každé 
cvičence dbá, aby cviky vyhovovaly i seniorkám. Cviky upevňují a posilují pohybový 
aparát, regenerují i ostatní funkce těla a jeho orgánů.

Cvičíme každé pondělí a středu, v letním období od 19 hod. v zimním období od 18 
hod. Blahodárný účinek pravidelné rehabilitace na sobě každá cvičenka brzy pozná. 
Zvažte: nemusíte dojíždět, přihlížet k ceně a nechuti cvičit sama doma…

Do spontánního kolektivu cvičících Veleťanek, Drslavjanek, Lhoťanek a Vlčnovja-
nek zve Ilena Sobková
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Pozůstatky II. světové války
V loňském roce jsme si připomněli 70. vý-
ročí konce II. světové války. Pamětníci již 
pomalu vymírají, a přesto zůstává tato vál-
ka nejen v paměti lidí, ale i ve stále naléza-
ných pozůstatcích.

Jedním z nich je i nález z poloviny ledna 
t. r. Při úklidu půdního prostoru v domě čp. 
165 ve Veletinách byl nalezen protiletadlo-
vý průbojný náboj do protileteckého kanonu. 
Byl dosud použitelný i po sedmdesáti letech.

Majitel domku Milan Boňko ihned nález 
ohlásil Policii ČR. Nejdřív přijeli příslušníci 
policie z Uherského Brodu, pak z krajské 
policie ze Zlína a nakonec pyrotechnik spe-
cialista z Ostravy, který si výbušninu odvezl 
k likvidaci. Můžeme uvažovat, co by se sta-
lo, kdyby náhodně explodovala.

O původu výbušniny lze spekulovat – mohl 
ji nalézt a uschovat některý z předchozích 

majitelů domu. Plyne z toho poučení, že ani 
po tak dlouhé době od války o překvapení 
není nouze.

Stanislav Mihel

Jubilanti

Perličky z kroniky

V minulém čísle Veleckého zpravodaje ne-
dopatřením chyběla informace o tom, že se 
v březnu dožila 95 let paní Marie Kryštofo-
vá (čp. 17). Tato chyba nás mrzí tím spíš, 
že paní Kryštofová je v současnosti nej-
starší občankou Veletin. Redakce ale bo-
hužel nemá možnost jakkoli kontrolovat 
úplnost a správnost obdržených podkla-
dů. Čtenářům se omlouváme a paní Kryš-
tofové dodatečně přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti.

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 slaví život-
ní jubileum tito občané Veletin:

duben
Karla Zábranová, čp. 132 65 let
Miroslav Dostálek, čp. 158  55 let
Marcela Kadlčíková, čp. 89  50 let
Dalibor Tomešek, čp. 153  50 let
Jiřina Mihlová, čp. 204 65 let
Jarmila Niessnerová, čp. 32 60 let
Ludmila Šišáková, čp. 116 60 let

květen
Viera Mrázková, čp. 225 65 let
Stanislav Hruboš, čp. 171 75 let
František Křivda, čp. 175 60 let
Jan Hruboš, čp. 31  55 let
Marie Hrubošová, čp. 64 70 let

červen
Lubomír Hruboš, čp. 96  50 let
Vladimír Koníček, čp. 195  55 let
Antonín Laga, čp. 211  55 let
Anna Švestková, čp. 202 70 let
Vladimír Macek, čp. 206 65 let

Všem spoluobčanům, kteří oslaví nebo 
již oslavili významné životní jubileum, sr-
dečně blahopřejeme.

Kontumace psů a koček 15. 7. 1929. 
Vzteklým psem pokousána byla Kadlčíkova 
Aneša, 22 let st., č. 93, a tříletý hoch Šim-
kův, č. 103. Oba odvezeni do Pasteurova 
ústavu do Prahy. Při tom se sestra Kadlčí-
kové A., Cecilie, vyslovila, že „naša Aneša 
bude odstřelená!“.

Klub nekuřáků
utvořen koncem r. 1932. Má zatím 3 členy.

mc

Muzejní spolek
Přátelé historie Veletin se pravidelně 
scházejí vždy druhý čtvrtek v měsíci od 18 
hodin v místní knihovně. Nejbližší se-
tkání proběhnou 14. dubna, 12. května 

a 9. června a další spřízněné duše jsou 
srdečně zvány, aby se přidaly k dosavad-
ním 8 členům tohoto zatím neformálního 
sdružení.

Mapa Veletin od L. Niederla

Na svých nedávných schůzkách jsme 
zpracovávali mapu pomístních názvů, 
kterými jsou pojmenována různá místa 
na území katastru obce. Mnohá z těchto 
jmen pomalu upadají v zapomnění. Stej-
ným tématem se zabýval již Lubor Nie-
derle, výsledek v podobě ručně malované 
mapy byl vystaven na nedávné výstavě 
v uherskobrodském muzeu.

O jarních prázdninách – v pátek 5. úno-
ra – jsme vyklízeli domek čp. 117, který je 
v majetku obce. Ve spolupráci s obcí zde 
chceme vybudovat malé muzeum. V dub-
nu se začne s prvními nutnými úpravami, 
a to opravou střechy.

V březnu uspořádaly naše muzejnice 
ukázkové pečení vdolečků (viz samostatná 
zpráva). Umění výroby tradičního regionál-
ního pečiva také patří ke společné paměti 
naší obce, kterou stojí za to udržovat. 

Aleš Cimala


