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VELECKÝ ZPRAVODAJ

Drazí přátelé,
dovolte, abych vás přivítal při čtení letoš-

ního druhého vydání Veleckého zpravodaje.
Od vydání minulého zpravodaje se leda-

cos změnilo. Za povšimnutí stojí zastřešení 
laviček za kulturním domem, bylo zhoto-
veno nové hrazení na mostu přes Vlčnov-
ský potok spolu s rekonstrukcí sběrných 
hnízd, jejichž vzhled si dovolím posoudit 
jako „nadčasový“. Velmi děkuji panu Mi-
chalu Romanovi za kompletní zhotovení 
tohoto obecního zařízení, v jehož duchu 
chceme pokračovat při dalším zvelebování 
naší obce. Díky rozumnému hospodaření 
jsme si mohli dovolit tyto zakázky finan-
covat z vlastních zdrojů. Celkové náklady 
na tato díla byly 398 079 Kč za přístřešek 
a 422 540 Kč za mostní hrazení a sběrná 
hnízda, k jejichž úplnému dokončení zbývá 
provést úpravy terénu.

Velmi potěšující zpráva přišla z minis-
terstva životního prostředí, kde nám byla 
přiznána dotace ve výši 60 % na obnovu ze-
leně v obci Veletiny. Hodnota této zakázky 
je dle projektu vypočtena na 645 525 Kč. 
Předpokládaný termín zahájení prací je 
v průběhu září, dokončení pak do konce 
října. Čerstvá zpráva přišla konečně také 
ze zasedání Rady Zlínského kraje, která 
doporučila Fondu kultury ZK vyhovět naší 
žádosti o dotaci na rekonstrukci kamenné-
ho kříže u kapličky. Rozpočtovaná částka 
97 471 Kč bude pokryta 60% příspěvkem.

Co se týká chodníku k čerpací stanici, fi-
nišuje příprava projektové dokumentace, 

která je pod neustálým připomínkováním 
ze strany různých institucí, nicméně pokud 
bude vše řádně připraveno, jsme rozhod-
nuti podat žádost o dotaci na Státní fond 
dopravní infrastruktury (SFDI), která by 
měla být vypsána začátkem příštího roku.

Situace ohledně velmi nebezpečného 
úseku obchvatu, silnice I/50, je čím dál 
tím kritičtější. Pro bezpečnější překonání 
křižovatky směr Hradčovice byla vytvoře-
na prozatímní cesta od mostu přes Olša-
vu, takže je možné hlavní silnici podejít. 
Využití této možnosti je na každém z nás. 
Obchvat je však nebezpečný v celé délce, 
od této křižovatky až po autobazar u čer-
pací stanice. Byla zatím alespoň omezena 

rychlost (na 70 km/h), což ovšem respek-
tuje velmi málo řidičů. V současné době se 
vedou složitá jednání s Dopravním inspek-
torátem Policie ČR a s Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR. Naší snahou je umístění ra-
daru, který by alespoň částečně pomohl. 
Další „vlaštovkou“ by mohl být výsledek 
měření hlučnosti způsobované provozem 
na této silnici, které proběhlo 19. dubna. 
Podle prvních informací byla překročena 
stanovená norma. S napětím očekáváme 
vyjádření příslušných orgánů.

V měsících listopadu 2015 a v březnu 
a dubnu 2016 byl Krajským úřadem Zlín-
ského kraje proveden hloubkový audit hos-
podaření obce za rok 2015. Výsledkem 
bylo vyjádření pověřeného kontrolora, že 
nebyly zjištěny chyby, nedostatky ani neby-
la zjištěna žádná rizika. Tímto velice děkuji 
účetní obecního úřadu paní Olze Orlovské 
za precizní zpracování všech podkladů, 
které v takovém množství a při všech růz-
ných změnách předpisů není vůbec jedno-
duché připravit.

Závěrem upřímně děkuji všem, kteří se 
jakkoli podílejí na dalším postupném roz-
voji našich Veletin, ať už jednotlivců, spol-
ků či sponzorů z řad místních podnikatelů, 
jejichž mnohdy výrazná finanční pomoc při-
spívá ke zvýšení úrovně pořádaných akcí.

Milí spoluobčané, přeji Vám všem co 
nejpohodověji prožité letní prázdniny plné 
slunečního svitu. Dětem, vnukům i sobě 
naplánujte zcela jistě zasloužený odpoči-
nek. Při cestách automobilem za prázdni-
novými zážitky na sebe buďte opatrní, letní 
měsíce bývají těmi rizikovějšími.

Šťastný návrat z dovolených a cest Vám 
přeje starosta našich Veletin,

Tomáš Trtek

Slovo starosty

Foto: M. Cimalová
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů  
výrazně ulevila životnímu prostředí
Naše obec obdržela od společnosti ASE-
KOL certifikát vypovídající o přínosech 
třídění televizí a počítačových monito-
rů, ale také sběru drobných spotřebičů, 
jako jsou mobilní telefony. S neziskovou 
společností ASEKOL obec dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Z certifikátu environmentálního vyúč-
tování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané naší obce v loňském roce vy-
třídili 27 televizí, 14 monitorů a 534 kg 
drobných elektrospotřebičů. Tím jsme 

uspořili 18,95 MWh elektřiny, 1 037 litrů 
ropy, 80,7 m³ vody a 640 kg primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 3,98 tun CO2, a produkci 
nebezpečných odpadů o 16,23 tun.

Tyto výsledky jednoznačně ukazují, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozi-
tivní dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace 100 běž-
ných televizorů uspoří spotřebu elek-
trické energie pro domácnost až na 4 
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 

potřebných až k sedmi cestám do Chor-
vatska, jsou to impozantní čísla. Pozitiv-
ní zprávou pro uživatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 vysloužilých monito-
rů ušetří spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík.

Podle informací společnosti  
ASEKOL, a.s.

Nakládání s odpady
Rád bych požádal všechny spoluobčany, aby dodržovali pra-
vidla systému sběru odpadů zavedeného v naší obci.

Bohužel se často stává, že pytle s papírem a plasty ne-
bývají zavázané, dává se do nich směsný odpad, ale také 
posekaná tráva – zaměstnanci pak jednotlivé pytle přebíra-
jí a bioodpad musí vytřídit a převézt do kompostárny. Pytle 
jsou určeny výhradně na plasty a papír! Navíc pytle s odpa-
dem bývají odloženy před sběrným dvorem, mimo otevírací 
dobu. Respektujte prosím zavedené časy a využívejte buď 
svoz pytlů od domu, nebo pytle odevzdávejte ve sběrném 
dvoře v jeho provozní době. Dále se stává, že při svozu plas-
tu a papíru bývá vedle pytlů odložen také jiný odpad – např. 
pneumatiky, dřevěný nábytek a jiné. Tento ostatní odpad 
zaměstnanci nebudou nakládat. Dalším prohřeškem je po-
užívání žlutých a modrých odpadových pytlů na jiné účely. 
Obec podle počtu spotřebovaných (vyzvednutých) pytlů platí 

za svoz a zpracování těchto druhů odpadu. Používáním pytlů 
na jiné účely tedy zvyšujete náklady obce na nakládání s od-
pady, a v důsledku i poplatek, který od vás obec vybírá. Papír 
a plasty v pytlích Rumpold také neodkládejte do kontejnerů. 
V takovém případě za stejný odpad zaplatíme dvakrát: jed-
nou podle počtu pytlů a podruhé podle hmotnosti odpadu 
z kontejnerů.

Ještě bych rád dodal, že náš odpadový systém a veškeré 
související služby pro obyvatele (přistavení kontejneru na bio 
i stavební odpad na požádání k domu a s tím i odvoz a ulo-
žení na příslušné místo) je podle mě nadstandardní a velmi 
vstřícný, proto bych očekával, že občané se na oplátku bu-
dou snažit pravidla tohoto systému dodržovat. Je to v zájmu 
nás všech.

 Tomáš Trtek
starosta

Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,

polovina roku 2016 je minulostí, proží-
váme první dny měsíce července, měsí-
ce prázdnin a zasloužených dovolených. 
Také v zastupitelstvu jsme naplánovali 
další řádné zasedání až na září. Nicméně 
jedno mimořádné nás stejně nemine, a to 
kvůli přidělení dotace na obnovu a výsad-
bu zeleně v parku ve středu obce. 

Rád bych se ale dnes krátce zaměřil 
na dva jiné projekty dlouhodobějšího cha-
rakteru, které už nějakou dobu běží, mo-
difikují se a budou se i nadále postupem 
času vyvíjet. Tím prvním je budova zázemí 
pro techniku a příslušenství. Kdo alespoň 
trochu sleduje dění v obci, pak byl určitě 
obeznámen se záměrem výstavby toho-
to zázemí na obecním pozemku za ško-
lou. Projektově byla a je celá záležitost 

dořešena, nicméně v průběhu přípravy žá-
dosti o stavební povolení se naskytla mož-
nost, která v podstatně celý tento záměr 
zastavila. Tou byl odkup nemovitosti čp. 
65 včetně přilehlých pozemků. Pro obec 
velmi strategické místo sousedící se škol-
ním pozemkem. Domek více jak vhodný 
právě pro garážování techniky a skladová-
ní jakýchkoliv obecních věcí. Po drobných 
opravách, např. střechy, okamžitě připra-
ven k využití. Jsem osobně velmi rád, že 
se podařilo uzavřít dohodu s vlastníkem 
nemovitosti a věřím, že obě strany jsou 
z uskutečněné transakce spokojeny.

Druhým projektem je areál zemědělské-
ho družstva. Vysázená lipová alej se z vět-
ší části ujala. Lípy, které nezakořenily, 
budou na podzim vyměněny. Dalším kro-
kem, který byl v nedávné době proveden, 

bylo odstranění další části plotu, závory 
a váhy. Tento prostor byl následně ales-
poň částečně upraven. V následující fázi 
se počítá s odstraněním zbývajících čás-
tí plotu, se zprůchodněním cesty vedoucí 
podél silnice směrem na Vlčnov, a to až 
po konec naší obce. Na opačném konci 
se uvažuje o napojení na stávající chod-
ník. I na tomto projektu probíhají práce 
tak, jak nám to nejenom kapacitní, ale i fi-
nanční důvody dovolí.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do ná-
sledujících prázdninových dnů vyvážený 
příděl sluníčka a deště a také klid a poho-
du při nabírání nových sil na zasloužených 
dovolených. 

René Hruboš
místostarosta
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Zastupitelstvo

Ohlédnutí

Z jednání zastupitelstva obce
Obecní zastupitelstvo na svém zasedá-
ní 18. dubna schválilo vytvoření nového 
pracovního místa „technický pracovník 
obce“. Dále schválilo zvýšení členského 
příspěvku obce do rozpočtu Mikroregi-
onu Dolní Poolšaví o 50 % s podmínkou, 
že starosta bude o činnosti mikroregio-
nu pravidelně informovat zastupitelstvo 
obce. Zastupitelstvo schválilo zakázku 
na opravu střechy na domě čp. 117 v ma-
jetku obce za cenu do 30 tisíc Kč. Opravu 

provedla Střední průmyslová škola sta-
vební Uherský Brod.

Na zasedání dne 6. června schválilo 
zastupitelstvo výkup dvou pozemků pro 
plánovaný chodník od mostu přes Olšavu 
ke křížku u silnice do Hradčovic za cenu 
30 Kč/m². Zasedání dále schválilo koupi 
rodinného domu čp. 65 včetně pozemků 
za cenu 1 053 000 Kč. Nemovitost bude 
sloužit ke garážování a uskladnění techni-
ky v majetku obce.

Další řádné zasedání zastupitelstva 
obce se uskuteční 5. září 2016 od 18 ho-
din. Mimořádně se zastupitelstvo sejde 
ještě v červenci za účelem schválení žá-
dosti o dotaci na obnovu zeleně na návsi.

S podrobným zněním zápisů ze zastu-
pitelstva včetně informací o tom, jak kte-
rý zastupitel hlasoval, se můžete seznámit 
na internetových stránkách obce, popř. 
na obecním úřadě.

ac

Zazpívej slavíčku 
17. dubna
To je název soutěže dětských zpěváků li-
dových písní. Letos do okresního kola, 
které se konalo v Uherském Hradišti, po-
stoupila Alžběta Bezděková (v kategorii 
5. a 6. třída). Zároveň postoupila i Amálie 
Koníčková z Hradčovic – obě děvčata na-
vštěvují Veleťánek. Okresní kolo je již ne-
soutěžní, jedná se o přehlídku nejlepších 
zpěváčků. mc

Pohádkový les 
7. května
První květnovou sobotu letošního roku 
prozářily celou krajinu příjemné sluneč-
ní paprsky. Z lesa se ozýval dětský smích 
a na hřišti za hospodou byl slyšet čilý hluk. 
Po celé vesnici se pohybovaly podivné 
postavy.

U dolní zastávky nutil kašpárek děti vě-
šet prádlo, u kapličky tančily víly, na Kři-
vosúdech tři včelí medvídci skákali 
s dětmi přes staré pneumatiky. O kus dál 
na loukách zase Pučmeloun vytvořil z ba-
líků překážkovou dráhu a ještě o další kus 
dál řádil gang loupeživých banditů! No co 
tam se dělo! Jo, měli tam i dělo, v křoví 

chrochtal kanec a bandité učili děti střílet 
ze vzduchovky. Tak jako všude jinde i zde 
dostaly děti hodnotnou odměnu. V hlubo-
kém lese se nacházelo peklo. Kdo to ne-
viděl, neuvěří! Čertice peklice každé dítě 
zvážily na opravdové váze hříchů, půj-
čily si ji z pohádky Z čerty nejsou žerty! 
Po lese se pohyboval také vodník i šikulo-
vé Pat a Mat a učitel myslivosti.

Později se všichni seskupili na hřiš-
ti za hospodou. Ten, kdo nevážil metrák, 
si zaskákal na skákacím hradě, ostatní si 
opékali špekáčky, kreslili na hřišti anebo 
tančili na hudbu živé kapely.

No a toto celosobotní bláznění byl už 
čtvrtý ročník Pohádkového lesa. I tento 
rok se mi povedlo „ukecat“ hromadu mých 

kamarádů (a není to jednoduché), aby se 
postavili na stanoviště v bláznivém obleku 
a celý den hráli divadlo pro naše i cizí děti. 
A i tento rok byli všichni naprosto úžasní. 
Velký dík patří také obci, která dodala fi-
nanční prostředky na skákací hrad i živou 
kapelu. Tak snad se i další ročník povede 
jako tento, třeba nám zase vyjde počasí 
a třeba přijdou i děti ze sousední vesnice.

Ještě jednou moc děkuji všem nadšen-
cům, kteří na chvíli zapomenou, že jsou 
váženými manažery, uctivými rodiči, pro-
stě dospělými, a dokáží v bláznivé masce 
rozesmát nejen dětské tvářičky. 

Dalšímu Lesu zdar!
Renata Gomelská

Alžběta Bezděková

Foto: R. Gomelská
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Královničky 
15. května
Svatodušní obchůzku královniček (Veroni-
ka Buráňová a Sofie Snopková s doprovo-
dem) fotograficky zdokumentovala Monika 
Remešová.
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Mateřská škola

Celý rok v naší mateřské škole
Letošní školní rok začal opět změnami. Na-
stoupila paní učitelka Pešlová, která však 
na konci kalendářního roku přešla do Prak-
šic. Náhradou za ni přišla paní učitelka Jin-
dřiška Adámková.

Hned v polovině září jsme navštívili pro 
obec významnou výstavu uspořádanou 
ke 150. výročí narození prof. Lubora Nieder-
la, významného českého vědce a čestného 
občana Veletin. Z podzimních aktivit nelze 
opomenout tvořivé odpoledne s rodiči na-
zvané Dýňování, na němž se projevila někdy 
až překvapivá kreativita hlavně našich ma-
minek. Také jsme se v tomto školním roce 
pustili do hravého pískání s flétničkami.

Do školy přišel i Mikuláš a za to děkuje-
me aktivním maminkám. V čase vánočním 
jsme společně s paní Cimalovou přichys-
taly vystoupení dětí s dílničkou pro veřej-
nost v místním kulturním domě. Akce se 
moc zdařila, jak víme podle ohlasu zúčast-
něných. I ve škole jsme měli nazdobený 
stromeček, dárky a štědrovečerní oběd se 
svíčkami a rybou.

Po novém roce jsme se s předškoláky vy-
dali do Základní školy Hradčovice – podívat 
se, jak to ve škole chodí. Za odměnu mohli 

zase školáci o jarních prázdninách přijít si 
pohrát do naší školy. Společným tvořením 
se maminky opět pochlubily i o Velikono-
cích. Na velikonoční výstavě se sešlo to-
lik zajíčků, že nešlo vybrat toho nejhezčího. 
Ale ještě předtím jsme se vydováděli v kar-
nevalových kostýmech na karnevalu, cho-
dili po fašanku, vynášeli Morenu z obce.

Tradicí už se stala spolupráce s knihov-
nou, kdy pro nás paní Cimalová nachystá 
vždy něco nového, zajímavého ke čtení, 
poučení. Stejně tak nám hodně nového 

přináší přírodovědné aktivity 
vedené paní Mgr. Pavelčíko-
vou. Překvapí často nejen děti, 
ale i učitelky. Vždyť kde by si 
děti mohly vypresovat svůj 
mošt, vyvrtat díry vrtačkou 
a zhotovit budky pro ptáčky, 
sáhnout si na exotická zví-
řata? Nezapomínáme ani 
na naše nejmilejší – maminky. 
Připravili jsme pro ně besídku 
i s dárkem k jejich svátku.

A už se přiblížilo léto – čas 
výletů. Velmi příjemná byla 

vycházka k mokřadům spojená s pozorová-
ním a poznáváním přírody. Bezvadný byl od-
voz dětí od mokřadů rodiči Mihlovými. Děti 
od nich dostaly za hrdinství brumíka i s pi-
tíčkem. Na velký školní výlet do Buchlovic 
jsme pozvali i maminky. V zámeckých pro-
storách jsme zhlédli krásné divadelní před-
stavení a zároveň prošli zámeckou expozicí 
s výkladem pro děti. Prošli jsme zámeckou 
zahradu, minikoutek zoo. Nakonec nechy-
běla ani zmrzlina. Další zmrzlina čekala 
děti na oslavu dne dětí. Na školní zahradě 
se konaly soutěže a kreslení na chodníku. 
Na závěr roku si děti přinesly do školy své 
koloběžky, kola a odrážedla a mohli jsme 
potrénovat jízdu i znalosti na velkém hřišti 
u obecního úřadu.

Možná jsme na některé aktivity i po-
zapomněli, ale v mateřské škole se stále 
něco děje. Děkujeme všem – vašim dě-
tem, vám rodičům i zaměstnancům obce 
za spolupráci.

Pěkné pohodové prázdniny.

Lenka Vaďurová 
Jindřiška Adámková

Svatba – 25. června
V měsíci červnu se vdávaly tři Veleťanky, ale jen svatba Ladislavy Sobkové a Vladimíra Fi-
alky z Prešova se konala v místní kapličce a ženich i nevěsta byli v kroji. Všem novoman-
želům přejeme hodně štěstí.

Foto: archiv MŠ

Foto: M. Cimalová
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Spolkový život

Knihovna
Knihovna zve děti ke společnému trávení jednoho týdne prázdnin. Klidně si z programu můžete vybrat jen to, co vás zajímá.

Nová výzdoba knihovny od Lucky Smejkalové.

První prázdninový den uspořádala knihovna výprodej vyřazených 
knih a časopisů. Foto: M. Cimalová

BAMBULKY

pondělí 18. července
od 9 hodin
v knihovně

Hrátky s vlnou
pod vedením 
Ludmily Barátové

ZA DĚDINÚ DIVOČINA

úterý 19. července
od 9 hodin
sraz před knihovnou

Průzkumná cesta do búd plná her 
a úkolů

Svačinu s sebou.
Doporučuji repelent proti klíšťatům.

MALUJEME BÚDY

středa 20. července
od 9 hodin
sraz před knihovnou

Opět búdy, tentokrát s malířským 
náčiním a Michaelou Vildovou

Svačinu s sebou.
Doporučuji repelent proti klíšťatům.
Poplatek za materiál 20 Kč.

DEN DESKOVÝCH HER

čtvrtek 21. července
od 9 hodin
v knihovně

Dobble, osadníci, superfarmář, 
člověče, pexeso, šachy, scrabble, 
ubongo, jungle speed, mikádo, …

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI

pátek 22. července
od 9 hodin
v knihovně

Pustíme si něco pěkného 
prázdninového. O výběru můžete 
hlasovat od 1. července při každé 
návštěvě knihovny.

Monika Cimalová
knihovnice

Zprávy z tenisového klubu 
Velecký tenis se po zimním spánku opět 
rozjel během března v tradičním rytmu. 
Mimo pravidelné nedělní dopolední hraní 
se hraje i dvakrát až třikrát v týdnu v pod-
večerních hodinách.

Tak jako každý rok si tenisté vyměnili ra-
kety za válečky a štětce a obnovili nátěr 
kurtu v areálu dětského hřiště. Této brigá-
dy se zúčastnilo deset členů místního TK 

a během jedné květnové soboty se dílo 
zdařilo. Doufáme, že výsledku naší práce si 
všimli návštěvníci dětského hřiště. Po nad-
střešení laviček jsme snad i my přispěli 
ke zvelebení sportovně-kulturního stánku 
naší obce. Doufáme, že se to návštěvní-
kům areálu bude líbit.

Dalšími připravovanými akcemi TK jsou 
tradiční turnaje. První turnaj ve čtyřhrách 

se uskutečnil v neděli 3. července za účas-
ti místních hráčů. Další je oblíbený bur-
čákový turnaj ve dvouhrách, který se 
uskuteční na přelomu září a října na kur-
tech v Drslavicích.

Zveme všechny příznivce tenisu, aby při-
šli zhlédnout a podpořit naše hráče. O dob-
rou sportovní úroveň a zábavu je vždy 
postaráno. Petr Blažek

Foto: Fr. Juračka
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Prázdninový tenisový turnaj
V neděli 3. 7. 2016 se na místním „centr-
kurtu“ uskutečnil další ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhrách, známého u odborné 
tenisové veřejnosti jako Japan Open. Tur-
naje se zúčastnilo 8 párů z místního teniso-
vého klubu. Bojovalo se ve dvou skupinách 
po čtyřech párech. První dva páry ze sku-
pin se utkaly v semifinále. Po tuhých a vy-
rovnaných bojích bylo pořadí následující:

1. Dušan Švestka, Milan Orlovský
2. Miroslav Bičan ml., Šimon Trtek
3. Rostislav Zemánek, Tomáš Trtek ml.

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře 
i díky tomu, že se na místní poměry zúčast-
nilo hodně tenisových fanoušků.

Jak vyplývá z výsledků, mladí hráči se za-
čínají vyrovnávat těm starším, a to je pro úro-
veň a budoucnost veleckého tenisu dobře.

Závěrem je potřeba poděkovat pořada-
telům za hladký průběh turnaje. Velmi dob-
ré bylo i občerstvení, což ocenili všichni 
přítomní. Petr Blažek

Foto: Fr. Juračka

Hasiči
Vážení spoluobčané,

chtěl bych vás jménem SDH Veletiny informovat o naší činnosti 
na jaře letošního roku.

V březnu jsme provedli tradiční jarní sběr železného šrotu. (Další 
sběr je na podzim v říjnu.) Po sběru jsme v místní hasičské zbrojni-
ci poseděli při „ovarových hodech“.

V neděli 8. května byla ve farním kostele v Hradčovicích sloužena 
mše svatá k patronu všech hasičů svatému Florianovi. Po mši násle-
dovalo neformální posezení s členy ostatních sborů našeho okrsku 
(tj. Hradčovic, Lhotky a Drslavic) v hospodě U Holubů. 

V sobotu 14. května se konala na letišti nade Lhotkou soutěž 
v požárním útoku. Naše družstvo ve složení Martin Vysloužil, Jaro-
slav Kryštof, Jana Beňová a čtyři „půjčení“ kluci z Rudic skončilo 
na posledním 4. místě, poslední roky bohužel tradičním.

V pátek 20. května proběhlo na Lhotce námětové cvičení – dál-
ková doprava vody. Akce se zúčastnily zásahové jednotky všech 
čtyř sborů okrsku. Akce proběhla úspěšně a ve stanovených ča-
sech, nám se však porouchala požární stříkačka (chlazení). ►
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(dokončení ze strany 7)
Byla již opět opravena a je provozu schopná.
Důležitá je pro nás i činnost mladých hasičů. Ti se již několik 

let pod vedením Martina Vysloužila zúčastňují soutěží v požárním 
útoku v rámci okresu či kraje, a to se střídavými úspěchy. Někdy 
se zadaří, jindy ne, ale to není rozhodující. Mladí hasiči mívají taky 
různá soustředění nebo jezdí například na kuželky. Proto je urči-
tě škoda, že Martin Vysloužil k 30. červnu jako vedoucí mláde-
že končí. Jménem veletských hasičů děkuji Martinovi za obětavou 

a časově náročnou práci. A myslím, že se ke mně připojí i spousta 
rodičů dětí, které chodí nebo dříve chodily do mladých hasičů. No-
vou vedoucí mládeže je Dana Ševčíková.

Za zmínku stojí taky brigády při demontáži zařízení váhy a bou-
rání její budovy v areálu bývalého JZD a spousta menších brigád 
a akcí, často v součinnosti s obcí.

Za SDH Veletiny
Pavel Javor

Cestou mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm
Ne každý má tu možnost provozovat prá-
vo myslivosti v místě svého bydliště a ne 
každý má to štěstí být součástí kolektivu, 
který je aktivní, přátelský a má snahu ne-
ustále se někam posouvat. Ale existují ta-
ková místa a uvědomělý člověk-myslivec 
si jich musí vážit.

Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny, 
z.s. působí v katastrálním území obce Ve-
letiny, svou činnost provozuje na 605 ha. 
Z toho je cca 130 ha lesní půdy, zbytek 
je zemědělská půda, ovocné sady a ostat-
ní. Honitba se nachází v údolí řeky Olšavy 
a pohybuje se v nadmořské výšce od 200 

do 350 m n.m. Ze spárkaté je nejčastěj-
ší zvěří srnčí, potkáváme ale i černou, 
dančí a v posledních letech také přechá-
zející zvěř vysokou. Vyskytuje se zde jeze-
vec lesní, liška obecná, psík mývalovitý, 
tchoř tmavý, bobr evropský, lasice kol-
čava i hranostaj. Z pernaté zvěře je nej-
častější bažant obecný, kachna divoká, 
koroptev a křepelka polní. Poblíž řeky Ol-
šavy lze zahlédnout ledňáčka říčního, kor-
morána velkého a dokonce tu byl spatřen 
pár čápů černých. Běžnými dravými ptáky 
jsou káně lesní, poštolka obecná, moták 
pochop, pilich i vzácný moták lužní. V mís-
tech, kde se nachází kryt, lze spatřit jes-
třába lesního nebo krahujce obecného.

Spolek má 17 členů, kteří jsou dle 
možností fyzických i časových aktivní 
a zapojují se do všech činností, které se 
odehrávají během celého roku. Spolek 
pořádá akce samostatně nebo spolu-
pracuje s obcí Veletiny a sborem hasičů. 
Členové spolku vystupují nejen společně 
v rámci své organizace, ale při provozová-
ní práva myslivosti především jednotlivě, 
každý je myslivcem sám za sebe, dle své-
ho svědomí a vědomí. Myslivci se během 
roku starají o přidělená zařízení a podílí 
se na odlovu zvěře. Krmivo a sůl se za-
jišťují a rozváží společně nebo si je rozvá-
ží myslivci samostatně. Spolek se schází 
pravidelně každý měsíc, domlouváme se 
na aktivitách, plánujeme akce. Předse-
da s hospodářem nás seznamují s děním 
v okolních sdruženích a „ve světě“. Kaž-
doroční samozřejmostí je výroční schůze, Výroba posedu

Foto: J. Grajová 
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na které probíhá např. i přijímání mezi my-
slivce a pasování na lovce zvěře.

Pro širokou veřejnost je nejviditelněj-
ší mysliveckou akcí Pytlácká noc, která je 
pořádána v létě za podpory obce. Její ná-
vštěvníci mají možnost ochutnat zvěřino-
vé speciality a pobavit se za doprovodu 
loveckých hlaholů, folklorního vystoupení 
místních souborů a místní kapely. Každo-
ročně se v obci pořádá akce pro děti zvaná 
Pohádkový les. Myslivci jsou na ní zastou-
peni minimálně na jednom ze stanovišť 
a zajišťují pro děti zábavný nebo naučný 
program. V loňském roce jsme společně 
se sousedním MS Hradčovice-Drslavice 
po několika desetiletích odmlky obnovili 
tradici svatohubertské mše. Poblíž mysli-
vecké chaty jsme vystavěli kapličku sv. Hu-
berta, která bude tento rok za doprovodu 

trubačů vysvěcena. Letos jsme se již spo-
lečně s obcí podíleli na tradiční zabíjač-
ce a úklidu katastrálního území Veletin. 
A abychom věděli, že máme dobrou muš-
ku, účastníme se každý rok „nastřelování 
kulovnice“ a střelby z brokových zbraní, 
případně závodů ve střelbě v okolí. Něko-
lik členů je aktivními kynology, mezi jejich 
psy jsou zastoupeni ohaři, slídiči a norníci. 

Další aktivitou spolku je výsadba remízků 
na území obce. Jak je zmíněno výše, hos-
podaříme na převážně polní honitbě, která 
se skládá z velkých ploch polí, a každé roz-
členění krajiny výsadbou původních nebo 
plodonosných dřevin má smysl. Doufáme, 
že přispěje ke zvýšení biodiverzity i stavů 
zvěře drobné, které jsou oproti minulosti 
výrazné nižší. Myslivci se pravidelně i bez 
předchozí domluvy scházejí v myslivecké 
chatě, která poskytuje zázemí za jakéhoko-
liv počasí a v kteroukoliv roční dobu. Slou-
ží jako místo zahájení a ukončení lovecké 
sezóny, ale také jako místo odpočinutí při 
lovech. V posledních letech dochází k po-
stupnému zvelebování jí samotné a jejího 
blízkého okolí.

Každý člen má svou rodinu a práci ko-
lem domu, přesto se však věnuje a zapo-
juje do aktivit spolku a přispívá tak svým 
volným časem a nejednou i vlastními fi-
nancemi. Troufnu si říci, že pokud by každý 
mys li vecký spolek fungoval jako ten náš, 
byl by pohled na myslivost o trochu lepší. 
Děkuji tedy všem mým spolučlenům za to, 
že mne mezi sebe přijali, a přeji mnoho 
energie a nadšení jako doposud. Není pro 
mne totiž lepší chvíle, než když mohu vy-
jít se psem „do lesa“, jehož jsem součástí.

Myslivosti zdar!
Ing. Jana Novotná

Letošní srnče

Brigáda na chatě

Nedělní posezení Foto: Ant. Mikulec

Pytlácká noc
Celý myslivecký spolek si vás dovoluje pozvat na naši tradiční Pytláckou noc, která se bude konat 16. července na hřišti za hospo-
dou. V 19.30 vystoupí soubor Veleťánek, ve 20 hod. začne zábava se skupinou Madison a v průběhu večera vystoupí myslivečtí 
trubači. Pro všechny jsou také přichystané zvěřinové speciality od naší nejlepší kuchařky Anežky Malinové. Přijďte se pobavit a po-
chutnat si na dobrém jídle.

Myslivci Veletiny
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Vycházka 
do přírody
V sobotu 23. dubna 2016 se sešlo ko-
lem čtyřiceti příznivců turistiky a vydali se 
na nenáročnou trasu: Veletiny – Bolehradi-
ca – Mistřice – Javorovec – Bukovina a zpět 
do Veletin. Cestou se účastníkům nabízely 
nádherné pohledy jak na Bílé Karpaty, tak 
i na Chřiby. Odpočinkové body s občerstve-
ním byly zajištěny v pohostinství v Javorov-
ci a v areálu Bukovina v Popovicích. Pak 
jsme pokračovali kolem Popovických rybní-
ků a dále podél Olšavy do Veletin.

Spokojení účastníci se již těší na podzim-
ní vycházku, která je naplánovaná na mě-
síc říjen. Na tuto akci zveme i další přátele 
turistiky! František Juračka Foto: Fr. Vavřík

Foto: Fr. Juračka

Přijďte na vycházku za historií a podpořte výstavu řemesel
Další pravidelná schůzka muzejního spolku připadá na čtvrtek 14. července, jako vždy od 18 hodin, sejdeme se u knihovny. Tento-
krát jsme se domluvili, že podnikneme vycházku za historií Veletin. Nejdříve zamíříme do míst, kde stála původní osada na pravém 
břehu Olšavy (Losky). Pokud nám zbude čas a energie, podíváme se i tam, kde pravděpodobně stávala zdejší tvrz. Na vycházku zve-
me všechny zájemce.

V průběhu léta bychom chtěli shromáždit informace a materiál, z nichž poté připravíme výstavu o historii řemesel ve Veletinách. 
Pokud víte nebo máte něco, co by se k tématu hodilo, budeme rádi, když se o to s námi podělíte. O prázdninách uspořádáme sbírku 
případných exponátů, které by občané byli ochotni pro tento účel zapůjčit. Brzy zveřejníme další informace.

Aleš Cimala



11

Téma

Jak se u nás rozvinul chov zvířat
Během posledních několika let jsme si mohli všimnout, že v naší 
obci pomalu, ale jistě přibývá hospodářských zvířat. Nejedná se 
však jen o množství, ale i o živočišné druhy, které můžeme při ne-
dělních procházkách vidět.

Pravděpodobně největším exotem je roční samice pštrosa dvou-
prstého v majetku p. Lubomíra Světinského jménem Amálka. 
Mimo zájmový chov se pštrosi v České republice chovají přede-
vším na farmách pro produkci masa a v menší míře i pro produkci 
vajec. Pštrosí vejce může vážit až 1,5 kg a vydá za 25 slepičích. 
Průměrná cena vejce se pohybuje kolem 300 Kč za kus, pro zá-
jemce bývají v období Velikonoc k dostání i pštrosí kraslice, jejichž 
cena začíná na 500 Kč za jednodušší malované motivy. Pštrosi 
jsou společenská zvířata, v přírodě žije pohromadě skupinka sa-
mic s jedním samcem, který se dělí se samicemi o rodičovské po-
vinnosti a vždy v noci sedí na vejcích. Přestože toto zvíře pochází 
z teplých oblastí Afriky, bez problémů vydrží i zimní mrazy. Pštrosi 

se v případě nebezpečí brání kopáním zadními končetinami a při 
neopatrné manipulaci mohou člověka vážně poranit. Jisté zdroje 
tvrdí, že pokud pštrosovi chytíme hlavu a stáhneme ji k zemi, ztrácí 
rovnováhu a nemůže tak kopat. Je těžké říci, do jaké míry je tato 
metoda spolehlivá a bezpečná. 

Za zmínku určitě stojí také stádo masného skotu p. Věroslava 
Orlovského. Jedná se o francouzské plemeno salers, které patří 
mezi plemena extenzivní – tedy taková, která nemají vysoké náro-
ky na ustájení, ošetřování a výživu. Zvířatům zcela vyhovuje celo-
roční pobyt na pastvě a díky husté srsti jim nevadí ani silné mrazy. 
Plemeno je rohaté s černou rohovinou, červeného zbarvení, býci 

mohou vážit až 1200 kg, dosahuje tedy velkého tělesného rámce. 
Zvířata mají mírnou povahu, jsou lehce ovladatelná a přizpůsobi-
vá. Skot obecně je původem severské zvíře a mnohem lépe snáší 
nízké teploty než teploty vysoké, navíc trávením potravy a činností 
mikroorganismů v bachoru si krávy „vyrobí“ dostatečné množství 
energie, kterou využívají mimo jiné i k zahřátí organismu.

Rodinná farma Orlovský hospodaří na 31 ha půdy tvořené pas-
tvinami, původní stádo šesti kusů se nyní rozrostlo na 17 kusů 
včetně několika býků plemene masný simentál a galloway urče-
ných pro výkrm. Na Moravě se jedná o jediný chov plemene salers, 
který primárně produkuje plemenný materiál, pouze kusy nevhod-
né k dalšímu chovu se poráží. Maso je velmi ceněno zejména pro 
svou křehkost a šťavnatost. Chov na této farmě však není zaměřen 
jen na produkci a zisk, důležitý je také vztah farmáře ke zvířatům, 
který ve velkochovech většinou nenajdeme nebo jen ve velmi ome-
zené míře. Chovatel menšího stáda svá zvířata dobře zná a může 
snadno předvídat jejich chování, přesto je vždy potřeba jistá dávka 
opatrnosti. Pro zajímavost uvádím některá jména zvířat místního 
stáda – Věra, Anča, Božena, Boris, Doudou nebo plemenný býk 
Alois.

Dále můžeme v obci najít několik stádeček různých plemen 
ovcí (kamerunská ovce) a koz, z drůbeže pak například kachny 
pižmovky.

Lucie Smejkalová
(s využitím informací z absolventské práce V. Orlovského)

Foto: L. Smejkalová

Perličky z kroniky

Demonstrace
Při ukončení školního roku dne 30. června způsobily některé mat-
ky u školní budovy malou demonstraci. Jindy se totiž děti při ukon-
čení školního roku musely zavésti do kostela, a tam bohoslužbami 
školní rok ukončen. Této povinnosti bylo učitelstvo výnosem mini-
stra školství a národní osvěty blahé paměti pana Gustava Haber-
manna zproštěno, ale kdo by chtěl, mohl i nadále tak činiti. Zdejší 
tehdejší učitelé řídící učitel Jan Stříbrný a učitel Jan Fajta oznámili 
dětem, že se školní rok ukončí ve škole. Na to dne 30. června ně-
které matky poslaly své děti ostentativně a ve svátečním obleku 
již o 5½ hodině ranní před školu a deputace dvou žen šla do školy 
žádati, aby učitelé po starém zvyku vedli zase děti do kostela, což 
bylo rozhodně odepřeno, a od té doby zvyk ten přestal.
(Pamětní kniha obce Veletin, zápis z roku 1920) mc
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Jubilanti
Ve třetím čtvrtletí roku 2016 slaví životní ju-
bileum tito občané Veletin:

červenec
František Křen, čp. 63 60 let 
Anna Trtková, čp. 200 70 let 

srpen
Alena Tomaštíková, čp. 139 65 let
Magda Vajglová, čp. 70 50 let

září
Marie Orlovská, čp. 94 50 let 
Zdenka Habartová, čp. 90 55 let 

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

Opsáno odjinud

Obnova základů 
zámečku Pepčín
Studenti uherskobrodského gymnázia 
v rámci projektu studentské firmy UŽ.BĚŽ 
pod vedením Zity Odstrčilové ve spoluprá-
ci se starostou Drslavic panem Mihlem za-
počali obnovu základů zámečku Pepčín.

Podařilo se jim odkrýt část základů, kte-
ré jsou velmi zachovalé a v pracích se bude 
dále pokračovat s možností zapojení širo-
ké veřejnosti. „Výsledkem prací by měla být 
co nejdůstojnější úprava prostranství, pro-
tože pro generace občanů magické místo 
po zámečku Pepčín si zvýšenou pozornost 
rozhodně zaslouží,“ sdělil Rostislav Mihel. 
Cílem tohoto snažení je zkulturnění histo-
rického místa a vytvoření místa pro setká-
vání občanů okolních obcí a měst.

Upraveno podle www.gjak.cz

Foto: Petr Zábojník

Seznam obětí cholery ve Veletinách v roce 1866

dat. úmrtí čp. jméno zemřelého věk

11.8.1866 57 Vincek, dítě Jozefa Kováříka, pastýře ve Veletínách 7
12.8.1866 82 Aneša, manželka Šimka Leonharda, domkaře ve Veletínách 28
12.8.1866 69 Antonín Sopúšek, domkař ve Veletínách 55
12.8.1866 75 Kateřina, dítě Francka Krystýna, domkaře ve Veletínách 1 r. 2 m.
13.8.1866 84 Tomáš, nemanželské dítě Brýdy Kováříkovy, podružnice ve Veletínách 5
14.8.1866 3 Barbora, manželka Jozefa Koníčka, čtvrtlánníka ve Veletínách 35
16.8.1866 74 Francka, dítě Jury Kryštofa, domkaře ve Veletínách 2 r. 3 m.
16.8.1866 82 Matěj Nevařil, svobodný pacholek z Veletín 24
19.8.1866 84 Tomáš Ondra, domkař ve Veletínách 55
19.8.1866 63 Francka, dítě Štěpána Doležálka, podruha ve Veletínách 7
21.8.1866 38 Jozef, dítě Francka Kadlčíka, podsedníka ve Veletínách 7
21.8.1866 57 Aneša, dítě Jozefa Kováříka, pastýře ve Veletínách 2
24.8.1866 40 Tomáš Doležálek, čtvrtník ve Veletínách 42
24.8.1866 40 Maria, manželka Tomáše Doležálka, čtvrtníka ve Veletínách 42
27.8.1866 63 Francek Doležálek, dítě Štěpána Doležálka, podruha ve Veletínách 5
28.8.1866 23 Francka, dcera Antoně Koníčka, podsedníka ve Veletínách 12
30.8.1866 61 Matúš Šobáň, čtvrtník ve Veletínách 42
31.8.1866 11 Kateřina, dcera Francka Osohy, podruha ve Veletínách 17
31.8.1866 31 Vácslav Kolek, čtvrtnický výměnkář ve Veletínách 73
31.8.1866 74 Justýna, dítě Jury Kryštofa, domkaře ve Veletínách 5
1.9.1866 75 Maria, dítě Francka Krystýna, domkaře ve Veletínách 4
2.9.1866 74 Eliška Kryštofová, manželka Jury Kryštofa, domkaře ve Veletínách 46
2.9.1866 11 Terezia, manželka Francka Osohy, podruha ve Veletínách 43
3.9.1866 73 Tomáš Koníček, výměnkář ve Veletínách 73
4.9.1866 50 Maria Pijáčková, vdova po +Francku Pijáčkovi, čtvrtníku ve Veletínách 35
5.9.1866 22 Barbora Srcháčkova, manželka Jozefa Srcháčka,  

výměnkaře ve Veletínách
69

6.9.1866 79 Jan Pijáček, svobodný pacholek ve Veletínách 25
8.9.1866 28 Vincek Srcháček, nemanželské dítě Kateřiny,  

dcery Jozefa Srcháčka, výměnkaře ve Veletínách
5 r. 6 m.

17.9.1866 1 Jura Pijáček, čtvrtník ve Veletínách 18
18.9.1866 68 Anna Zpěvákova, dítě Vavřína Zpěváka, kováře ve Veletínách 1
23.9.1866 6 Apolena, dcera Pavla Poláška, domkaře ve Veletínách 23
25.9.1866 6 Pavel Polášek, domkař ve Veletínách 54

Historie

Cholera ve Veletinách
Před 150 lety, v roce 1866, zasáhla Čechy a Moravu epidemie cholery. Toto průjmové one-
mocnění se od roku 1863 šířilo z indických přístavů přes Blízký Východ do Ruska, Evropy, 
Afriky a Severní Ameriky. V roce 1865 se cholera objevila v Německu a s pruskou armádou 
se dostala do Čech a na Moravu. 

U Hradce Králové se 3. července 1866 odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské vál-
ky. Rakušané a jejich spojenci Sasové se po prohrané bitvě přesouvali směrem k Vídni, 
kterou chtěli ochránit před pruským útokem. Za nimi postupovala pruská armáda a s ní 
se šířila i cholera. Oběťmi této nemoci se však nestávali pouze pruští vojáci, ale ve značné 
míře také civilní obyvatelstvo. Odhaduje se, že v celém Rakouském císařství stála epide-
mie cholery život 165 000 lidí.

Cholerové nákazy nebyly ušetřeny ani Veletiny. Obecní kronika uvádí, že „v měsíci srpnu 
t.r. začala řáditi mezi lidem cholera“. Z matriky zemřelých lze zjistit, že od 11. srpna do 25. 
září na tuto nemoc zemřelo 32 lidí (viz tabulka). V kronice obce Lhotka najdeme zmínku, 
že ve Veletinách na choleru v roce 1866 „úplně vymřely 2 domy“.

Epidemie cholery tehdy nezasáhla Veletiny poprvé. „Roku 1830 dostala se k nám chole-
ra – nemoc to strašná, původu asijského, na niž umírá až 55 % onemocnělých, a to v krát-
ké době. Tehdá řádila strašným způsobem,“ čteme v obecní kronice.

Aleš Cimala


