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Od vydání posledního zpravodaje jsme měli 
v našem spolku velmi bohatou činnost.

Na požádání starosty jsme pomáhali při 
přípravě nové dlažby u obecního úřadu.

Stěžejní věc pro nás byla příprava 
a uskutečnění tradiční Pytlácké noci. Měli 
jsme velkou radost z nového zastřešení, 
lavek a dalších nových věcí na hřišti, které 
nám usnadnily přípravu a zlepšily celkový 
vzhled areálu. Myslíme si, že jsme měli 
všechno pečlivě připravené, ale počasí se 
rozhodlo nám to velmi znepříjemnit. Pro-
tože začalo pršet, museli jsme celou akci 
přestěhovat do sálu. Zábava sice proběhla, 
ale už to nebylo tak jako venku a projevilo 
se to hlavně na návštěvnosti. K naší škodě 
taky s malým finančním efektem. Omlou-
váme se ještě všem, kteří museli dlouho 

v dešti čekat před sálem v dlouhé frontě na 
jídlo. Věřte, že v této situaci jsme to neby-
li schopni lépe zvládnout. Ještě jednou se 
moc omlouváme!

Při další naší akci jsme i s dalšími spol-
ky pomáhali vybudovat oplocenku kolem 
mladých stromků v Kojetínku.

Začátkem září jsme připravili vše ke 
slavení svatohubertské mše u naší chaty. 
Přitom byla požehnána nově postavená 
Boží muka ke cti sv. Huberta a požehnán 
byl také pramen potůčku u chaty. Po mši si 
všichni mohli prohlédnout naši zrekonstru-
ovanou chatu a posedět při malém občers-
tvení v přírodě. Této akce se zúčastnilo asi 
270 lidí. Tentokrát nám počasí přálo a my-
slíme si, že vše proběhlo ke spokojenosti 
všech přítomných.

Podzim pro nás znamená zabezpečení 
jadrného krmiva a jeho rozvoz do zásobní-
ků. Díky příznivému počasí se nám podařilo 
zajistit dostatek objemného krmiva.

Teď nás ještě čeká hlavní lovecká se-
zóna, kdy uskutečníme dva hony na zajíce 
a podle možností naháňku na černou zvěř.

Pořád nás trápí motorkáři, co jezdí po 
polích a polních cestách, i když je to záko-
nem zakázané! Také je problém s některý-
mi lidmi, co nemají svoje psy na vodítku!

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří s námi sympatizují a chovají se 
k přírodě slušně a ohleduplně.

za Myslivecký spolek Kojetínek Veletiny
Petr Zemánek

Foto: L. Smejkalová

Myslivci přivítali Veleťany na svatohubertské mši
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Lampionový průvod se letos uskuteční 12. listopadu od 17 hodin.
Překvapení čeká děti na začátku i na konci.

Pozvánka

Slovo starosty

Volby

Vážení spoluobčané,
vítám Vás při čtení podzimního vydání Ve-
leckého zpravodaje. Školní rok se naplno 
rozběhl, prázdniny a dny volných chvil, kte-
ré měly posloužit k načerpání nových sil, 
jsou v nenávratnu stejně jako voda v Ol-
šavě. První říjnové dny oznamují, že nad 
přírodou začal přebírat vládu podzim, který 
bývá spojen s konáním hodových veselic ve 
většině okolních obcí na Slovácku. Stejně 
jako každý rok tomu tak bude i u nás. Po 
domluvě s duchovním správcem farářem 
Zdeňkem Gerhardem Klimešem a staros-
ty obcí naší farnosti připadl letos termín 
na předposlední, čtvrtou říjnovou neděli. 
Chrám Páně v Hradčovicích je zasvěcen 
Všem svatým, tudíž hody by měly být co 
nejblíž tomuto termínu. Letošní říjen má 
neděl pět, přičemž ona pátá neděle je my-
šlena už jako „dušičková“ a měla by být 
vnímána jako klidné, tiché ohlédnutí se za 
našimi blízkými zemřelými, což by hodové 
radování mohlo narušovat. Bývalo zvykem, 
že na pořádání hodů měly zásluhu povětši-
nou aktuální ročníky. Bohužel, ty jsou rok 

od roku slabší a veškerou přípravu hodů 
jen stěží zvládají, anebo se angažovat vů-
bec ani nechtějí. Navíc v minulosti bylo po-
řadatelství vesměs na bedrech pouze dvou 
osob (Tomáš Zemánek, Martin Ševčík), kte-
rým tímto za jejich obětavost velmi děkuji. 
Nic ale netrvá věčně, proto se od letošního 
roku organizace rozdělí mezi spolky hasičů, 
myslivců, sportovců a některých ochotných 
jednotlivců. Přijměte proto mé srdečné po-
zvání na tradiční hodový víkend. Program je 
uveden na jiném místě tohoto vydání zpra-
vodaje. Doufám, že vše proběhne důstojně 
a k plné spokojenosti nás všech.

Ovšem do samotných hodů, ale samo-
zřejmě i po nich nás čeká spousta práce. 
Jak jste si mnozí všimli, dlouho dopředu 
avizovaná obnova zeleně na návsi, která 
byla plánována už v minulých volebních ob-
dobích a informoval jsem o ní v předešlých 
vydáních našeho zpravodaje, dospěla do 
fáze realizace. Pomohlo tomu úspěšné vy-
řízení žádosti o dotaci v rámci operačního 
programu Životní prostředí, jejíž výše je 60 
%. Dovedu pochopit, že pro některé z vás to 

byl docela šok, když se začalo s probírkou 
zeleně. Ubezpečuji ale, že nová výsadba 
účel revitalizace náležitě splní. Odborníky 
byly shledány nevyhovující dřeviny, které 
esteticky nepatří do prostředí návsi. Dle 
jejich posouzení to jsou převážně smrky, 
přestárlé túje, ze zdravotních důvodů také 
břízy a rozrůstající se křoviny. Ponechány 
zůstaly lípy a borovice (borovice budou po 
uchycení se nové výsadby postupně vyká-
ceny), na kterých byl proveden bezpečnost-
ní řez suchých větví, část bříz a také tis čer-
vený, který patří mezi druhy silně ohrožené 
a chráněné, proto byl pouze ošetřen řezem. 
Veškeré prováděné práce probíhaly pod 
přísným dozorem tak, aby splnily všechny 
náležitosti přidělené dotace, např. doložení 
faktur na zpracování odstraněného materi-
álu, přesné místo a počet vysázených kusů 
atd. Také již dříve avizovaná obnova kříže 
u kapličky z programu na podporu stavební 
obnovy a restaurování kulturních památek 
a památek místního významu Zlínského 
kraje s 60% příspěvkem Fondu kultury ZK 
je ve fázi probíhajících prací s dokončením 

v polovině listopadu.
Zahájeny byly práce na výstavbě plotu 

oddělujícího parkoviště u pohostinství od 
areálu dětského hřiště a sportoviště tak, 
aby byl vstup do tohoto prostoru dostateč-
ně reprezentativní. Budeme pevně doufat, 
že na hody budou práce úspěšně dokonče-
ny, vše ale závisí na včasném dodání ma-
teriálu.

Již téměř rok zde nemáme obchod. 
Tímto nepříjemným stavem se neustále in-
tenzivně zabývám. Řešením by mohla být 
rekonstrukce objektu čp. 65 (vedle budovy 
školy), který obec zakoupila. Předběžně je 
vypracován projekt, na zářijovém zasedání 
obecního zastupitelstva se v rozpočtu na 
případnou rekonstrukci vyčlenila potřebná 
částka, která se však využije teprve teh-
dy, bude-li znám případný vážný zájemce, 
ochotný obchod provozovat. V této chvíli je 
jeden vážný zájemce, v čase kdy píšu tyto 
řádky, se zatím definitivně nevyjádřil. Shr-
nutí situace je následující – velmi lehké je 
s něčím skončit, ale něco třeba i potřebné-
ho a prospěšného začít, to už si každý po-
řádně promyslí.

Co se myslím vcelku podařilo, je úpra-
va podjezdu ve směru na Hradčovice. I zde 
jsou ještě rezervy, třeba nepříliš rovná ces-
ta za mostem. Během zimních měsíců se 
cesta srovná, případně zpevní, aby mohla 
být co nejvíce využívána.

Pozvolna se dává do pohybu také vý-
stavba chodníku k čerpací stanici. Začát-
kem prosince proběhne v sídle Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v Pra-
ze konzultační schůzka k žádosti o dotaci, 
aby mohla být žádost zpracována a poté 
snad úspěšně schválena.

Odpadové hospodářství máme na-
staveno na nadstandardní úroveň (např. 
přistavování kontejnerů na různý druh od-

padu až k domu). Na sběrné místo na Kři-
vosúdech přibyl kontejner na elektroodpad. 
V plánu je zbudování nových dvou sběrných 
míst. Změnou je umístění kontejneru na 
oděvy, stojícího dříve u vchodu do kulturní-
ho domu. Tento je nyní umístěn ve sběrném 
dvoře, kde bude pod dohledem, aby se do 
něj dávalo opravdu jen to, k čemu je určen. 
Dle informací firmy přebírající použité odě-
vy nebylo výjimkou, že kontejner obsaho-
val různý jiný odpad (sklo, plasty). Dalším 
důvodem byl i estetický vzhled, navíc se 
pracuje na novém oplocení při vstupu do 
areálu u obecního úřadu. Sběrný dvůr má 
pevně stanovenou otevírací dobu. Proto se 
podivuji nad tím, pokud se u brány sběrné-
ho dvora často nachází odložený různoro-
dý odpad, který musí obecní zaměstnanci 
mnohdy pracně třídit. Ostatně o této pro-
blematice již jsem také informoval. Tento 
nešvar se týká i míst mimo obec, nejčas-
těji v blízkosti kamenných křížů u Hraničky 
a směrem na Losky. Nejproblémovějším 
místem je tradičně točna autobusů směr 
Vlčnov, kde bohužel už nepomáhá ani na-
instalovaná kamera. Jsem přesvědčen, že 
pachatelem nemůže být nikdo z místních. 
Proto apeluji na každého, kdo by byl svěd-
kem těchto činů, ať to neprodleně oznámí 
v kanceláři obecního úřadu, nebo nejlépe 
přímo mně. Vždyť by přece mělo být v zá-
jmu každého, aby obecní prostranství vypa-
dalo co nejlépe.

Z krajské hygienické stanice přišlo vyjá-
dření o prošetření hlukové zátěže z dopravy 
na silnici I/50 u naší obce, provedeného 
na podnět obce podaný ve snaze o výstav-
bu protihlukové bariéry. Měření provedli 
v chráněném venkovním prostoru rodinné-
ho domu čp. 179 pracovníci Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě v noční i denní 
době. Výsledkem bylo prokazatelné nepře-

kročení hygienického limitu v denní době, 
v noční době hygienický limit prokazatelně 
překročen byl. Na základě tohoto zjištění, 
kdy bylo zjištěno porušení zákona, vyzvala 
Krajská hygienická stanice správce pozem-
ní komunikace, Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, aby podal vyjádření. Na základě toho 
provedl správce také měření hluku (protější 
dům čp. 130 – Niederlova vila), ze které-
ho vyplývá, že hodnoty nepřekročily hygi-
enický limit v denní ani noční době, proto 
Krajská hygienická stanice není oprávněna 
po správci komunikace vymáhat provedení 
opatření ke snížení hluku. Tento výsledek 
mně připadá jako marný boj se státem, 
který vlastně nechce být nápomocen k ně-
jaké prospěšné činnosti. Ještě ale lze využít 
poslední variantu, oslovit Centrum doprav-
ního výzkumu (CDV), s jejímiž představiteli 
jsem domluven na konec letošního roku 
k bližšímu jednání o komplexním řešení ce-
lého úseku silnice I/50 kolem Veletin, hlav-
ně z hlediska bezpečnosti obou křižovatek 
při stále narůstajícímu provozu.

Velmi potěšující zpráva přišla ze sídla 
Zlínského kraje. Naší místní knihovně udě-
lila Rada Zlínského kraje ocenění Knihovna 
Zlínského kraje 2016. Dovoluji si vyzdvih-
nout a upřímně poděkovat naší knihovnici 
paní Monice Cimalové, jejíž obětavé práce 
si velmi vážím, za aktivní a akční přístup 
velice děkuji a k dosaženému titulu blaho-
přeji. 

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem 
klidné podzimní snění, spoustu radostí ve 
vašich dnech všedních i svátečních, bez ja-
kýchkoliv dramatických událostí.

S úctou Tomáš Trtek
starosta našich Veletin

Říjnových voleb do zastupitelstva Zlínského kraje se v obci Ve-
letiny zúčastnilo 45 % ze 470 oprávněných voličů a své hlasy 
rozdělili mezi 12 z celkem 20 kandidujících stran a koalic.

Z porovnání výsledků voleb ve Veletinách s výsledky v nej-
bližších okolních obcích (Hradčovice, Drslavice, Vlčnov, Podolí, 
Popovice) a s výsledky za celý kraj lze vyčíst několik zajímavostí: 

•	 Ve Vlčnově a v Hradčovicích mají velkou podporu úřadující 
starostové, Jan Pijáček z ODS a Jan Popelka (bezpartijní 
na kandidátce SPO), kteří svým stranám zajistili ve „svých“ 
obcích vítězství a nadprůměrné výsledky – téměř 43 % pro 
ODS ve Vlčnově, resp. 30 % pro SPO v Hradčovicích.

•	 Koalice Svobodní a Soukromníci, volební projekt podnika-
tele Iva Valenty, uspěla z okolních obcí nejvíce v Podolí (ne-
celých 30 %) a v Popovicích (25 %), jinde přesvědčila max. 
10 % voličů.

•	 V Podolí zaznamenali výrazný úspěch ještě Starostové 
a nezávislí (STAN, 17 %) a odsunuli tak na 3. místo KDU-
-ČSL (necelých 13 %), stranu, která se stala celkovou vítěz-
kou krajských voleb.

•	 KSČM má z okolních obcí největší podporu ve Veletinách 
(přes 10 %).

ac

strana hlasy Veletiny % Veletiny % kraj

KDU-ČSL 60 28,98 22,97

ODS 27 13,04 6,39

ČSSD 24 11,59 12,46

KSČM 21 10,14 8,22

SaS 21 10,14 7,88

SPO 14 6,76 2,20

ANO 2011 13 6,28 15,68

SPD 12 5,79 5,31

STAN 8 3,86 11,62

OK 4 1,93 2,48

Úsvit 2 0,97 0,28

DSSS 1 0,48 0,28

Krajské volby 2016
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Zastupitelstvo Knihovna

Spolkový život

Sledujte http://mistni-knihovna-veletiny.webnode.cz

Mateřská škola

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 
11. července schválilo záměr obnovy ze-
leně na návsi s využitím dotací z Evropské 
unie.

Zasedání dne 5. září navštívili zástupci 
zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic 
a vysvětlili svůj návrh na bezplatné pře-
dání některých nemovitostí do vlastnictví 
obce. Jedná se především o starou silnici 
směrem na Podolí (úsek od benzinové sta-
nice po hranici katastru), polní cestu podél 

Ano, naše knihovna, přestože je tak malá a přestože každý, kdo ji 
chce navštívit, musí vyšlapat hodně schodů, se stala Knihovnou 
roku 2016 Zlínského kraje! 

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bar-
toše oceňoval knihovny již počtvrté. Já osobně nevnímám oceňo-
vání jako soutěž, nýbrž jako příležitost k tomu, aby se knihovny 
navzájem inspirovaly, a také jako povzbuzení pro nás knihovnice, 
případně i knihovníky.

Veletiny navštívila komise na konci června. Myslím, že na její 
členy zapůsobilo především to, že knihovnu máme čerstvě oprave-
nou, čistě a krásně vymalovanou, dobře technicky vybavenou (po-
čítače, promítací zařízení), knížky v dobré kondici, fungují webové 
stránky i facebook. Komise se ovšem velmi zajímala také o akce 
pořádané pro veřejnost.

Třebaže jsem se slavnostního ceremoniálu zúčastnila já s pa-
nem starostou, netýká se ocenění jenom nás dvou. Bez dlouhodo-
bé podpory ze strany obce, jíž knihovna patří, a bez práce všech, 
kdo kdy o knihovnu pečovali, zejména knihovníků a knihovnic, 
bychom dnes neměli co slavit. Nesmím zapomenout ani na podíl 
Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti, která nám posky-
tuje metodické vedení. A samozřejmě nejdůležitější jste všichni vy, 
kdo do knihovny chodíte.

Medovník, který jsme na oslavu v knihovně měli, jsme už sněd-
li. Ale každá z oceněných knihoven získala od Zlínského kraje šek 
v hodnotě deset tisíc korun – a ty ještě čekají, až je utratíme za 
nové knížky. Nějaké už jsem objednala a doufám, že se do nich 

Na první školní den jsme pro děti přichystali 
dárečky, roztomilé opičky se sladkostí, aby 
se dětem v mateřské škole líbilo celý školní 
rok. Přes prázdniny děti povyrostly, ale jsme 

železniční trati a některé další pozemky 
v okolí hlavní silnice č. 50. Stará silnice 
bude před předáním opravena. Přítomní 
zastupitelé se poté předběžně shodli, že 
převod schválí. Zastupitelstvo obce se 
dále usneslo, že k umístění jakékoli rekla-
my na pozemcích nebo nemovitostech ve 
vlastnictví obce je nutný souhlas zastupi-
telstva. Zastupitelstvo také schválilo ná-
vrh na úpravu prostranství před kulturním 
domem (oddělení parkoviště od dětského 

budete moci brzy začíst.
Na závěr tradiční úkol pro vás: Kolik schodů musí čtenář vyšla-

pat z přízemí ke knihovně? Každý, kdo se s tímto číslem na rtech 
dostaví do knihovny, si může ze šuplíku vybrat drobnou odměnu.

Monika Cimalová, knihovnice

to stále my, stále stejní kamarádi. Dokonce 
jsme mezi sebe přibrali i nováčky, kterým 
neukápla ani slzička.

Po návratu z prázdnin nás překvapil 

hřiště a úprava prostoru pískoviště), auto-
rem návrhu je p. Michal Roman. Dále za-
stupitelstvo schválilo záměr restaurování 
kříže u kapličky s využitím dotace Zlínského 
kraje. A schválen byl i záměr zbudovat ješ-
tě v tomto roce další dvě zpevněné plochy 
k umístění kontejnerů na tříděný odpad.

Další zasedání zastupitelstva obce se 
uskuteční 7. listopadu 2016 od 18 hodin. 
S podrobným zněním zápisů ze zastupi-
telstva včetně informací o tom, jak který 
zastupitel hlasoval, se můžete seznámit 
na internetových stránkách obce, popř. na 
obecním úřadě.       ac

krásný nový koberec, na kterém se hez-
ky hraje. Těšíme se i na nová lehátka, na 
kterých se určitě bude dobře odpočívat při 
čtení pohádek. Na začátku měsíce jsme si 
udělali výlet do sousedních Hradčovic, kde 
na nás v tamní školce čekalo divadélko 
Lenky Sasínové. Po divadélku si děti spo-
lečně pohrály a seznámily se s kamarády 
z Hradčovic.

Na návštěvu k nám do mateřské školy 
zavítali hasiči. Dověděli jsme se hodně za-
jímavostí o zachraňování. Hasiči nám před-
vedli svoji výstroj. Odvážnější děti si vyzkou-
šely přilbu nebo dýchací přístroj. Naučili 
jsme se říkanku o tom, jak si zapamatovat 
důležitá telefonní čísla.

Podzim nám přinesl opravdu mnoho 
sluníčka. My jsme tyto slunné dny využili 
k vycházkám i do lesa, kde jsme objevovali 
různé rostlinky, hmyz, stopy, stavěli domeč-
ky z větviček a klacíků. Děti prozkoumávaly, 
kam vedou vyšlapané cestičky, a také zjis-
tily, že některé nevedou nikam, ale odmě-
nou jim byly „poklady“ z lesa – šišky, kytičky 
nebo šnečí ulity.

Letos už jsme s dětmi navštívili místní 
knihovnu, kde pro nás paní Cimalová vždy 
připraví něco zajímavého. Chodíme tam 
často a rádi – vždyť jsme sousedé!

V měsíci říjnu přijede paní Mgr. Pavel-
číková s programem Co si stromy povídají. 
I letos budeme pokračovat v zdravém pís-
kání dětí na flétničku. Předškolákům bude 
vyhrazeno každé pondělí na přípravu do 
školy. Středy v mateřské škole patří tělesné 
výchově, kterou děti zbožňují.

Do mateřské školy přijede i paní logo-
pedka, aby zjistila jazykovou úroveň dětí, 
a individuálně dětem doporučí logopedic-
kou prevenci.

Nyní se s dětmi těšíme na dýňování. 
Děti se těší hlavně proto, že si přivedou do 
mateřské školy své maminky, které dětem 
pomohou pří výrobě dýňáčků. Paní kuchař-
ka nachystá na ochutnávku všem dýňovou 
polévku a práce půjde od ruky.

Dýňáčci budou školku v podvečer zdo-
bit svými světýlky a podzim převezme své 
žezlo.

Pokud chcete o mateřské škole vědět 
a vidět více, sledujte www.msveletiny.cz.

Přejeme příjemný podzim.

Lenka Vaďurová 
a kolektiv zaměstnanců MŠ

Foto: archiv MŠ

Foto: M. Cimalová

Než zpravodaj vyšel, dýňáčci už byli hotoví.
Tuto búdu nakreslil Vojta Zemek.

29. října
od 15 hodin

Vítej, Karle
odpoledne s Karlem IV. a knížkou
Ivony Březinové (určeno dětem)

3. listopadu
od 15 hodin

Čteme plyšovým medvídkům
přijďte se se svými mazlíčky podívat,
co je pro ně v knihovně nového ke čtení

19. listopadu
od 17 hodin

Den poezie 
Od nonsensu k něze aneb Poezie pro děti 
není jenom pro děti (určeno dospělým)

15. prosince
od 16 hodin

Vánoční dílničky
pořádáme opět společně s MŠ

Scrabble hrajeme obvykle v sobotu od 18 hodin,
ale ne každou – podle domluvy

Program knihovny na podzim 2016

Získali jsme titul Knihovna roku 2016 Zlínského kraje 

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás na tomto místě seznámit 
s činností veletských hasičů v průběhu léta 
a začínajícího podzimu. 

V našem spolku máme v současné 
době 34 členů, 10 členů z toho tvoří zása-
hovou jednotku. Jsme vlastně nejpočetněj-
ším dobrovolným spolkem v obci a i z toho-
to důvodu se často zúčastňujeme brigád 
organizovaných starostou obce.

Na sobotu 27. srpna jsme pro veletské 
děti i jejich rodiče přichystali sportovní od-
poledne k ukončení prázdnin (viz samostat-
ný článek). Akce se konala na hřišti

Spolek dobrovolných hasičů

Nový školní rok je tady!

Z jednání zastupitelstva obce

V rámci prázdninového týdne 
v knihovně jsme vyrazili kreslit búdy.
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Po letní pauze začala fotbalová sezóna 
i nejmladším fotbalovým nadějím z Veletin, 
kteří hájí barvy sousedního fotbalového 
mužstva TJ Sokol Hradčovice. 

V mužstvu starší přípravky rozvijí svůj 
sportovní talent jeden zástupce Veletin – 
David Martinka, v mužstvu mladší příprav-
ky to jsou Jáchym Orlovský, Sedrik Snopek 
a Tadeáš Křivda. V okresním přeboru mlad-
ších přípravek už za sebou mají kluci něko-
lik povedených zápasů: 

Dolní Němčí – Hradčovice 0:5
Hradčovice – Strání 9:2

Hradčovice – O. N. Ves 0:4
Uh. Ostroh – Hradčovice 13:13

Hradčovice – Nivnice 20:1

Tréninky probíhají ve středu od 16.30 na 
fotbalovém hřišti v Hradčovicích, v zimním 
období pak ve sportovní hale v Drslavicích. 
Novinky, termíny zápasů a tréninků a další 
potřebné informace najdete na stránkách: 
www.sokolhradcovice.estranky.cz

Milan Orlovský

V sobotu 24. září se na kurtech v Dr-
slavicích uskutečnil 8. ročník burčákového 
turnaje a zároveň druhý ročník konaný pod 
záštitou starosty obce – „STAROSTA CUP 
2016“ ve dvouhrách. Turnaje se zúčastnilo 
čtrnáct hráčů, a to pouze veleckých rodáků 
nebo trvale ve Veletinách bydlících. I přes 
neúčast některých borců, ať už z rodinných, 
pracovních nebo zdravotních důvodů, měl 
turnaj vysokou sportovní úroveň.

Hrálo se ve čtyřech skupinách, první 
dva z každé skupiny postupovali 

do čtvrtfinále. V závěrečném finále se 
utkali Dušan Švestka s Tomášem Trtkem 
starším. Po vyrovnaném boji se projevila 
větší vyhranost Dušana Švestky, který tur-
naj zaslouženě vyhrál.

Jelikož jsme si burčák i počasí dopředu 
objednali, neměl turnaj žádnou chybu. Dík 
patří i paní Slunečkové, která vždy napeče 
plno dobrých sladkostí, 

a také pořadatelům za hladký průběh 
turnaje. Všichni už se těšíme na další akci, 
a to je Štěpánský turnaj ve čtyřhrách.

Petr Blažek

Z fotbalového klubu TJ Sokol Hradčovice

Starosta Cup
2016

Foto: Fr. Vavřík

Foto: D. Ševčíková
Foto: Fr. Juračka

Foto: archiv autora

Mladí hasiči byli založeni roku 2010, 
a to pod vedením Martina Vysloužila. Nyní 
je vede Dana Ševčíková. 

Tento rok byl pro mladé hasiče velmi 
těžký, protože nám odešlo dost odrostlých 
hasičů a hasiček. Ale jsme rádi, že k nám 
chodí noví hasiči od 7 let, které můžeme 
zaučit. Letos k nám přišlo 5 nových členů, 
tudíž máme 10 členů od 7 do 15 let. Účast-
nili jsme se také pár soutěží, ale bohužel 
kvůli malé účasti našich hasičů jsme obsa-
zovali ne moc dobrá místa.

Střídání stráží u mladých hasičů
Není důležité vyhrát,

ale zúčastnit se!!!
S dětmi se učíme hasičský útok a šta-

fetu dvojic. Děti se rychle skamarádí a vzá-
jemně si pomáhají. Tréninky bereme hrou, 
a tak se i učíme uzle, značky a zdravovědu, 
které uplatňujeme na branných závodech. 
Jelikož se blíží zima, tak tréninky nebudou, 
ale jakmile začne teplo, hned začneme tré-
novat. Pokud by měl někdo zájem se přihlá-
sit, může se ozvat na tel. 737 412 640.

Dana Ševčíková
vedoucí mladých hasičů

Na rozloučenou se školními prázdnina-
mi připravil pro děti místní Spolek dobrovol-
ných hasičů v sobotu 27. srpna 2016 v 16 
hod. dětské odpoledne.

V krásném zeleném prostředí na hřišti 
na Podkopčí byly pro děti připraveny spor-
tovní hry a malé pohoštění. Současně tím 
byl zahájen i provoz nově vybudovaného 
zázemí pro pořádání podobných kulturních 
a sportovních akcí. V posledních dvou le-

Rozloučení s prázdninami
tech tam místní hasiči za podpory obce Ve-
letiny zařídili malý přístřešek se zpevněnou 
plochou a vybaveným prostorem k prodeji 
občerstvení při pořádaných akcích.

Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze 
vzduchovek na terč pod dohledem Fran-
tiška Hruboše (č. 13) a Lubomíra Hruboše 
(č. 96), házení tenisovým míčkem do ot-
voru a skákání v pytli s Liborem Buráněm 
(č. 107) nebo hrát o ceny v kole štěstí i ne-
štěstí, které roztáčeli Jiří Ševčík (č. 205) 
a Stanislav Mihel (č. 98).

O pohoštění se starali Lubomír Křivda 
(č. 199), Petr Ševčík (č. 53) a Vladimír Šo-
báň (č. 100). Děti měly zdarma kofolu bez 
omezení a klobásky na opékání na ohni. 
Podvečerní akce se zúčastnilo asi 90 do-
spělých a podle počtu vydaných klobásí asi 
50 dětí.

Den pro děti končil malým ohňostrojem. 

O ozvučení areálu se postaral Martin Gálek 
(č. 72) a o fotodokumentaci František Ju-
račka (č. 177) a František Vavřík (č. 4).

Za sponzorské dary do tomboly a ob-
čerstvení pro děti je potřeba poděkovat 
vedení obce a firmě Autosprint – Janu Hru-
bošovi (č. 31).

Zajištění celé akce organizoval předse-
da SDH Miroslav Ševčík (č. 78) za pomo-
ci Josefa Slunečky (č. 198), Pavla Gálka 
(č. 72), Jaroslava Kryštofa (č. 19), Pavla Ja-
vora (č. 20) a Rostislava Zemánka (č. 213).

Za příznivého letního počasí proběhla 
celá akce v klidu a pohodě. Díky všem or-
ganizátorům a pořadatelům. Zároveň chci 
také poděkovat těm, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na vybudování tohoto 
letního zařízení.

Stanislav Mihel

V srpnu léto už dozrává, 
končí letní prázdniny, 

do školy se nám už těší 
mládí celé dědiny.

(dokončení ze strany 5)
u potoka za Habartovým, kde máme zá-
zemí pro pořádání závodů v hasičském 
sportu anebo pro menší sportovně-kulturní 
akce. 
Myslím, že sobotní odpoledne se vydařilo, 
počasí nám přálo, účast byla hojná a příští 
rok se těšíme opět.

V pátek 16. září jsme v přísálí kulturního 
domu měli tradiční ochutnávku burčáku.

Je mou milou povinností připomenout, 
že 7. října se dožívá krásných 70 let náš 
dlouholetý člen, bývalý velitel, pan Fran-
tišek Vavřík, Veletiny č. 4. Tak blahopřeje-
me!

V říjnu tradičně provádíme sběr želez-
ného šrotu a čeká nás spousta drobných 
brigád v areálu „našeho“ hřiště u potoka.

za SDH Veletiny Pavel Javor
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Od 8. září každé úterý a čtvrtek se v kultur-
ním domě ve Veletinách sejde více než 10 
mladých kluků a holek převážně z prvního 
stupně základní školy a snaží se zlepšovat 
ve stolním tenise. Děti jsou moc šikovné 
a s každým tréninkem je vidět zlepšení. Po-
trvá ještě několik měsíců, než budou děti 
schopny konkurovat dětem z jiných oddí-
lů. Ti, co chodí pravidelně, se samozřejmě 
zlepšují rychleji. Pokud jim tato píle a nad-
šení vydrží, chtěli bychom od příští sezóny 
přihlásit do regionálního přeboru družstvo 
žáků, které již několik sezón v našem od-

Co se událo a co všechno nás v Dětském folklorním souboru Ve-
leťánek letos ještě čeká? Kromě tradičních vystoupení po našem 
okolí se letos nejstarší děvčata vydala za hranice regionu, a to kon-
krétně do Brna. Soubor byl pozván na akci Vinařství roku 2016 
a byl zařazen do sobotního programu, který byl věnován dětským 
souborům. Po vystoupení jsme se vydali do Jump parku, kde jsme 
se pod taktovkou instruktora naučili různé triky na trampolínách. 

Pro 2. a 3. skupinku máme nové kroje, které nám šila Jarka 
Matyášova z Drslavic. Jedná se o kroje z Veletin. V nových krojích 
jsme poprvé vystupovali na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.

A co nás tedy letos ještě čeká? V sobotu 17. prosince se všich-
ni setkáme v kulturním domě ve Veletinách na premiérovém vy-
stoupení s názvem Koledování s Veleťánkem. Těšit se můžete na 
folklorní taneční pásmo spojené s vánočními koledami.

Lukáš Martinák

Přinášíme několik vzpomínek, zaznamenaných letos v únoru při rozhovoru s paní Annou 
Pilkovou. Rozhovor jsme přepsali co nejvěrněji podle zvukového záznamu a vybrali z něj 
nejzajímavější části. 

Jak jste se seznámili s manželem?
Chodili jsme do jednéj třídy. Děvčice seděly 
v prvních lavicách a ti kluci seděli za něma. 
Tož šak aj já jsem tam byla. A děda, akorát 
sa to trefilo, že seděl za mňú. A táhál mňa 
pořád za lelíky, a tož tak jsme sa jaksi znali. 
A potom jsem měla kamarádku, a měla klu-
ka. Byla o rok starší a řekla mně to, že sa 
jí lúbí. Nevařilík. A já jsem sa jí začala smít, 
a tož ona mně to chtěla oplatit, tož sa mně 

Činnost Muzejního spolku Kotovica je plně upřena k vybudování 
malého obecního muzea v domě čp. 117. Stavební úpravy již byly 
zahájeny, a to opravou střechy.

O prázdninách jsme pro plánované muzeum začali také sbírat 
věci spojené se životem ve Veletinách, a to nejen předměty nutné 
k provozování zemědělství či řemesel, ale také fotografie, součásti 
tradičních oděvů apod. Každý z příspěvků, které jste do sbírky do-
posud věnovali nebo zapůjčili, je pro nás cenný, a všem dárcům 
velmi děkujeme. Tyto věci postupně roztřídíme a ve spolupráci 
s muzei v Uherském Hradišti a Uherském Brodě, která nám přislí-
bila svou pomoc, připravíme k vystavení.

V této souvislosti se vyskytl jeden problém. Sbírku máme provi-
zorně uskladněnou v obecních prostorách, které ale budeme mu-
set brzy vyklidit. Jedná se jak o velké předměty (staré zemědělské 
stroje), kterým by slušelo místo ve stodole, tak i o nábytek a drob-
nější věci, které by se zatím vešly do jedné místnosti. Hledáme 
místo, kam všechno přestěhovat. Kdybyste tady ve Veletinách měli 
takové místo k dispozici a byli ochotni nám jej zapůjčit či prona-
jmout do doby, než budou v muzeu hotové stavební práce, ozvěte 
se prosím buď přímo kterémukoliv z muzejníků, nebo na obecním 
úřadě.

Monika Cimalová

V sobotu 8. října ve 13 hodin se turisté z Ve-
letin vydali na další výšlap. Tentokrát jsme 
šli po trase Veletiny – podolské mokřady – 
Hluboček a odtud jsme přešli do Kojetínka. 
U myslivecké chaty bylo připraveno malé 
občerstvení s opékáním špekáčků.

Rozjezd nové sezóny stolních tenistů Veleťánek
reprezentoval v Brně

Muzejní spolek Kotovica 
hledá prostory

Vycházka do podzimní přírody

Vzpomínky paní Anny Pilkové

Seznámení

díle chybí. Kdokoli z dětí, kdo by se chtěl 
naučit hrát pinec, tak ať přijde kterékoli 
úterý nebo čtvrtek od 16.30 do KD Veletiny. 
S sebou stačí jen obuv do haly. Raketu pro 
první trénink půjčíme.

První říjnový víkend naše čtyři mužstva 
zahájila sezónu 2016/2017. Vstup do se-
zóny se nejlépe povedl mužstvu A, které 
dokázalo zvítězit na půdě Vážan-Ořecho-
va. Pro tuto sezónu se předpokládá boj 
A-mužstva na horních pozicích regionální-
ho přeboru 1. třídy. Mužstva B i C se budou 
snažit o udržení místa v RP 1. třídy resp. 

Do Veletin jsme se vrátili kolem 18. ho-
diny. Výšlapu se zúčastnilo přes 30 spoko-
jených turistů, většinou z Veletin. Šli s námi 
i naši přátelé z Vlčnova, Podolí, Drslavic, 
Uh. Brodu, Boršic a Hrušek.

RP 2. třídy, do které jsme pro tuto sezónu 
postoupili. Mužstvo D se bude snažit hrát 
klidný střed tabulky v RP 3. třídy.

Pro tuto sezónu máme naplánovanou 
již tradiční Kateřinskou zábavu, která se 
uskuteční v sobotu 19. 11. od 20 hodin. 
K tanci a poslechu bude hrát skupina Red-
Line z Újezdce u Luhačovic.

za oddíl stolního tenisu 
TJ Drslavice-Veletiny

Tomáš Zemánek

Další výšlap je plánován na jaro příš-
tího roku. Trasa bude upřesněna později. 
Doufáme, že se řady turistů rozšíří a počasí 
nám bude přát, jak je již zvykem.

Petr Blažek

Foto: archiv autora

V nových krojích na Slavnostech vína V sobotu 15. října uspořádala Kotovica vzorové pečení trubiček. 
Tomuto umění se přišlo přiučit asi 20 budoucích pekařek. Paní Bo-
ženě Javorové moc děkujeme.

Foto: J. Macek

Foto: M. Cimalová

Foto: Fr. Juračka

Rozhovor

Anna Pilková (roz. Kolková)
Narodila se roku 1922 v Hradčovicích. 
Od 19 let žije ve Veletinách čp. 49, 
kam se přistěhovala ke své příbuzné, 
aby jí pomáhala v hospodářství. V roce 
1946 se vdala, její manžel Vladimír 
Pilka byl také z Hradčovic. V mládí pra-
covala v mlékárně v Hradčovicích, po 
vzniku JZD pak v kravíně ve Veletinách 
a později v přidružené výrobě, kde šila 
pracovní rukavice. Chodila cvičit do 
Orla, hrála ochotnické divadlo, vyší-
vala. Přičinila se o vytvoření krojů pro 
Veleťánek.

začala smít s tým dědú. A tož jsme chodi-
li do Orla a také jsme hrávali divadla tam, 
a tož tam jsme sa scházávali. K muzigám 
jsme, pravda, chodili a ten děda nesmňél se 
mňú chodit. Tá babička stávali mezi týma 
zvědavýma, co sa dívali, kdo s kým tancu-
je, a tak... A to už ona stála tam v hospodě 
mezi dveřama a čekala, až já půjdu, aby on 
nešél za mňú. Ale tož zas jsme sa nejak zé-
šli, a potom v tom Orle jsme chodili
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A kde ta mlékárna bývala?
V dědině naprotivá Hlaváča.

Kolik toho mléka lidé odevzdávali?
Tož záleží na tom, kolik měli kráv. Lesti měli 
dvě krávy, a tož aj třeba dvacet litrů, lebo 
aj meňéj, kolik nadójili. A z Prakšic, tam 
byl dvůr, tam tych kráv bylo hodně, tož to 
vozili tým autem. Ten Častkovjan to zvážal. 
A vzpomínám si – kerá tá hráběnka byla 
v téj Oboře… – Kaunicova. Ten dvůr v Prak-
šicích byl jéjí. Že si ju zamiloval ten Kau-
nic a ona slúžila u tych Kauniců. Ona tam 
byla služkú. A on si ju ten Kaunic nemohl 
vzít, a tož dál jí připsat ten prakšický dvůr. 
A ona kdysi dojela do téj mlékarně do Hrad-
čovic, protože tam dodávala z toho dvora 
mléko. A tož dojela si to tam vyřídit a byla 
v rajtkách, ve vysokých botoch, v klobúku 
a dojela na koni. Tož to si pamatuju. Eště 
to si vzpomínám, že ona v Oboře prodáva-
la dřevo. Nadělali tam ti lesníci... říkali tom 
provázky... nejaký úsek enom. A to sa po-
tom prodávalo a ona tam jezdila. A tož eště 
si vzpomínám, že aj eště moji rodiče chodili 
kupovat ty provázky, to dřevo tam. A tož tak 
je to s tyma šlechtičnama.

(dokončení ze strany 9)
cvičit... Já jsem potom odešla do tých Vele-
tin, a tady, pravda, byla chalupa a 15 měřic. 
A tož už potom tá jeho matka už obrátili. Už 
potom sem dojél na kole a už sem dojížďál. 
A byl tady ten Němeček, měl tu hospodu, 
tož už potom aj druzí Hradčovjané už sa 
semkaj provířili a jezdili sem... a tož tak, tak 
jsme to...

Bývali tu nejací Matyášé, ale bývali na 
Lhotce. Ale pole měli tady na Velecku, a ten 
Matyáš sa mně dycky velice lúbil, eště když 
jsem byla v Hradčovicích, ale tož já jsem 
byla chudobná a oni, pravda, byli sedláci, 
a tož on si mňa moc nevšímál. Ale dycky 
sem sa dívala, jak jél vedléj, třeba vézl aj 
hnůj, na vozi, a vozil to na to pole, na velec-
ké. A nikdy si mňa nevšímál. A potom, když 
už tá babička, co jsem tu s něma bývala, 
byli už taková starší, pravda, měli přes sen-
desát roků. A kdysi šli ráno do kostela a ten 
Matyáš jel zaséj do Veletin s tým hnojem, 
tož tu babičku zastavíl a říkál jim: Já k vám 
večér dojdu. Ale ten Pilka by k vám nesm-
ňél chodit. A já jsem si říkala, tož šak spíš 
o mně nevědél. A tá babička mu povídá: Ale 
ona už toho Pilku nenechá.

… růžový fěrtůšek, jak jsem měla druhú 
ohlášku, tož jsem ho měla vyšitý. A sama 
jsem si to vyšívala. Zdaveční fěrtůšek byl 
bílý. To dávala kmotřenka, co byla na biř-

Než jsem šla do Veletin, tož jsem byla 
v mlékárně v Hradčovicích. Až z téj mlé-
kárně jsem šla potom do tych Veletin. 
V mlékárně jsem vylévala mléko. Zvážali 
tam mléko z Prakšic, z Drslavic, z Havřic, 
konima, a z Častkova. Jakýsi Čevela, ten to 
vozíl autem. Moc toho mléka vozili. Fana 
Zemánkova a Maryčka Pilkova, ty to zapi-
sovaly. Buráň tam byl pokladníkem, Nevařil 
tam byl ani nevím čím a já jsem vylévala, to 
mléko. To byla taková váha a ti ludé posílali 
to mléko, a tam bylo jméno, čí je to. ...v kon-
vicách. Já jsem dycky mosela křičat a tá, co 
to zapisovala, stála za stolem a já jsem to 
hlásila... jméno toho dodavatela, který to 
dodává, a lesti chce aj neco zpátky, třeba 
odstředěné mléko lebo sýr lebo máslo. On 
si to napsal k téj konvě a já jsem to hlásila 
všecko, co požaduje, a keré číslo, a tož tá 
to zaséj zapsala. Ale já jsem tak křičala, že 
mňa bývalo čut až ke škole. Že jak to křičím.

A měli jste hodně polí?
Tož měli jsme. Jezdili jsme konima, než 
jsme šli do toho družstva. A manžel to po-
depsal potom, to družstvo, a všeci mu to za-

Vyšívání

Mlékárna a hráběnka

Kravín

Ztratil sa muž

Když tady byl postavený ten nový kulturák, 
tož jsme tam měli obyčajně ty doplatky lebo 
nejaké ty takové schůze. A tož to obyčajně 
ty doplatky bývaly takové slavné.

Tož bylo po tych doplatkoch. A ten předse-
da Jůzek a eště já nevím keří, už měli popi-
té. A zešli sa, a náš děda, on byl takový, měl 
rád tú společnost, a tož si jich dovédl dóm. 
A my jsme šli do toho kancelářa si pro ty pe-
níze. A v kanceláři býl už rozhlas zavedený, 
a já jsem…, se mňú čerti šili neco vyvést. 
A ti chlapé už lúšňali po dědině, eště měli 
málo, tož hleděli eště neco připit. Já jsem 
šla do toho kancelářa a jak to byla tá zněl-
ka jakási, tož to odehrál ten tajemník, co 
tam býl, a já jsem hlásila: „Ztratil sa muž. 
Kdo ho najde, nech si ho nechá.“

Ptali se:  Vladimíra Hrubošová (vnučka),
Aleš a Monika Cimalovi

Svatba Anny a Vladimíra Pilkových, 1946, nevěsta druhá zleva, ženich uprostřed. Rolnická parní mlékárna v HradčovicíchFoto: archiv A. Pilkové

mování, dávala ten koláč a dávala aj ten 
zdaveční fěrtůšek. Ten jsem dostala od téj 
kmotřenky už vyšitý a vyšívala ho babička 
Hrubošova stará. Kmotřenka ho dala vyšit 
a donésla mně ho už hotový. A ten jsem 
měla připravený už spěšéj na tú ohlášku.

A kdo vás učil vyšívat?
Já sama. Já jsem měla matku, ona byla 
švadlenú, šila ty kroje, ty šorce. A mňa to 
také bavilo, a tož já jsem to potom zkúšala 
vyšívat. Jsem si už ověřila nevím od koho, 
jak spravit tú mašinu, že oddělat tú patku 
pryč, abych to mohla enom... to bylo na kr-
úžku dřevěném a já jsem enom pohybovala 
tým krúžkem a tak sa to povyšívalo.

Ale nakreslila sis to?
Né, enom poznačila. To jsem si poznačila 
už tú mašinú, to hepkalo, pravda, jak jsem 
šlapala. Aj šátky jsem vyšívala. Černý, kdesi 
ho eště, myslím, mám. Tak... kolem dokola. 
A střapy na tom byly. Střapy dělala sestra.

Vy jste šila i kroje pro Veleťánek?
Já jsem to vymyslela podle toho, jaké jsme 
měli kroje, když jsem byla eště svobodná 
a děcko. Když malé, tož to takové dlúhé 
suknice, a když už potom, jak už sa šlo do 
školy, tož to už tým děvčicám ty kroje podléj 
toho, jak ty matky chodily v tych krojoch, tož 
podle jich sa ty kroje šily malé pro ty děvči-
ce. A už do téj školy chodily v tych krojoch.

Pro Veleťánek sa ty obojky vyšívaly 
a potom ty náramky. A ty páse sa vyšíva-

zlívali, ale potom už začali podpisovat další. 
K Vlkom chodili také, tož také to podepsali 
potom, a už jsme sa zaměstnávali, ti člené 
toho družstva, v tom družstvě. Už ženské, 
pravda, v kravíně, a co jsme sa nadójily ru-
kama, než... Mňa bolévaly velice ruky, než 
jsem si na to zvykla. Až potom postavil sa 
nový kravín, tož už potom bylo to dójení, už 
sa dójilo do toho potrubí, jak to mléko sa zlé-
valo všecko do tych nádrží a už pro to dojeli 
z toho, z téj mlékárny.
Krávy sa odvédly do družstva, do kravína. 
A takovú jsme měli krávu, měla takové oko-
lo očí, takové brýle... Říkali jsme jí Brýlka. 
A když sa odvédla do kravína a já jsem tam 
také potom nastúpila do toho kravína, my 
jsme si mohli vzít každý deň litr mléka, tož to 
jsem si kúpila litrovú konvičku, abych nešidi-
la, aby mňa nekdo nepodezříval, že si nosím 
z toho kravína mléko. A dycky jsem si ju šla 
podójit, a dycky jsem si od téj svojí Brýlky to 
mléko brala. Tak mňa to jaksi těšilo, že byla 
naša a že to mléko možu od ní si brat. 

Mňa bavilo skládat dycky nejaké ty 
„častušky“. (Tuto napsala, když se v druž-
stvě pokazil vodovod:)

Na veleckém kravíně je jak o funusi.
Co ty milé kravičky, co tam enom zkusí.

Naříkají velice: Ách, dajte nám vodu,
nebo nás, ubožačky, pusťte na svobodu.

Kdo má cestu kolem, zacpává si uši,
ale v představenstvu budú asi hluší.

ly vlnú… Na ty rukávce a ty náramky, to sa 
vyšívaly pásky, a potom sa to tam všilo. Aj 
ty přednice, dlúhé, a také sa to potom tady 
přišilo... To byly sváteční, ty rukávce... A ty 
všední, to byla enom suknička, fěrtůšek 
a tá jupka. A chlapcom sa vyšívalo enom 
černé na ty košulky. 

A tož já jsem to zbuntovala, tož mně aj 
pomáhali. Zemánčena, tá mně pomáhala 
vyšívat to vyšívaní, a Mařka Pilková také.

Sami si donesú v demióně vína,
a krávy trápí žízeň. A čí je to vina?

Já jsem to napsala na papír a přilepila jsem 
to v kravíně na dveřa. To sa potom nazlobíl 
aj ten Jůzek, ten předseda, že já dycky neco 
takového...



Vážení spoluobčané, milé sestry a bratři, 
drazí farníci!

Mnohokrát vidím ráno odjíždět některé 
z Vás autobusy do školy či práce a žehnám 
Vám i Vašim rodinám k Vaší činnosti, proto-
že jak se říká: „Bez Božího požehnání mar-
né lidské namáhání!“

Opět Vás všechny srdečně zdravím 
z fary v Hradčovicích v době, kdy se blíží 
hody naší farnosti. Protože je naše Far-
nost Hradčovice tvořena z Veletin, Drslavic, 
Lhotky a Hradčovic, budou hody slaveny ve 
všech těchto obcích. Historickou soudrž-
nost těchto našich krásných obcí dosvěd-
čuje mimo jiné také společný kroj, hřbitov 
a společné pomníky na světové války v oko-
lí kostela. Vaši předkové vždy tíhnuli ke kos-
telu v Hradčovicích zvláště v těžkých obdo-
bích, ale také když bylo třeba Pánu Bohu 
poděkovat, Boha oslavovat.

Už ve Starém zákoně židé a později pak 
i křesťané od počátku vždy oslavovali Boží 
svátky. Oslavování a slavnosti patří a vždy 

V posledních třech měsících roku 2016 slaví životní jubileum tito občané Veletin:
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patřily i ke křesťanství.
Nedávno jsem slyšel od jednoho bis-

kupa nádhernou myšlenku, že křesťané 
nemají všední dny, ale každý den je svát-
kem či slavností. A právě toto tvrzení je sku-
tečně příhodné pro naši farnost. Vzhledem 
k tomu, že máme farnost zasvěcenou Bohu 
a všem svatým, slavíme každý den malý 
svátek. Každý den má totiž památku někte-
rý ze svatých, po kterém se někdo jmenuje. 
Ale tu největší slavnost slavíme na hody po-
blíž slavnosti Všech svatých, které je tedy 
zasvěcen náš starobylý chrám.

Když slavíme hody, připomínáme si 
výročí posvěcení našeho kostela, ale také 
slavnost Všech svatých. Nebýt této slavnos-
ti, nemáme ani naše hody.

Slavnost Všech svatých se s největší 
pravděpodobností slaví v naší farnosti už 
po mnoho staletí. Z příkladu svatých čerpali 
naši předkové vždy mnoho sil a povzbuzení 
konat dobro, snažili se být lepšími bližními.

Kéž nejsou tedy naše hody jen příleži-

tostí k lidové veselici, ale také možností po-
vzbudit se a posílit příklady svatých, našich 
patronů a ochránců, abychom chtěli pro 
druhé jen dobro, obětovali své síly a nadání 
ve prospěch svých bližních a dokázali třeba 
i odpustit neodpustitelné.

Naši svatí nad námi bdí a přimlouvají se 
za nás u Boha, ale jen když o to stojíme!

Kéž tedy tyto letošní naše hody prožije-
me pokojně a radostně, abychom z této ve-
liké slavnosti čerpali dlouho radost i v těž-
kostech.

Přeji všem krásné a požehnané hody 
a mnoho pokoje a radosti, které dává na 
přímluvu našich svatých patronů jedině 
Bůh, nikdo jiný!

S úctou a vděčností za snahu konat 
dobré Vám i Vašim blízkým žehnám a třeba 
i na osobní setkání se těším.

Otec Zdeněk Gerhard, farář Farnosti 
Hradčovice a excurrendo farní vikář 

v Uherském Brodě

Farnost Hradčovice

Jubilanti

Foto: archiv autora

říjen
Milan Viktora, čp. 3 60 let
Jiřina Koníčková, čp. 197 70 let
František Vavřík, čp. 4 70 let
Miloslav Martinec, čp. 189 55 let
Miroslav Berka, čp. 112 65 let
Petr Blažek, čp. 210 55 let

listopad
Marie Kryštofová, čp. 19 75 let
František Lukáč, čp. 16 75 let
Rostislav Zemánek, čp. 213 50 let
Elena Pilková, čp. 49 70 let

prosinec
Marie Kadlčíková, čp. 147 80 let
Jaroslava Prchlíková, čp. 10 65 let
Dana Bičanová, čp. 196 50 let

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.


