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Slovo úvodem

Milí čtenáři
Mgr. Jan Grolich
starosta obce
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M

áte v rukou poslední číslo
letošního zpravodaje.
Uzavíráme tedy rok
s novým pojetím
zpravodaje. Doufám, že
jste s tímto zpravodajem
spokojeni, protože jej
připravujeme hlavně pro
vás a dá nám podstatně
více práce než předchozí
jednodušší verze.
Za ten rok jsme snad
procesy pro přípravu
zpravodaje zaběhli
a do budoucna bude
vše fungovat. Určitě si
všimnete, že novou podobu
má například komiks.
Bohužel profesionální
výtvarníci jsou hodně těžko
k zastižení, a tak jsme se
zkusili obrátit na místní
nadané lidi. Pro komiks
je to Blanka Ponížilová,
která kresbu pojala po
svém a věřím, že se vám
bude nová podoba líbit.
Je vždycky lepší, když věci,
které se používají u nás
v obci, tvoří lidi přímo
z obce.
V tomto čísle vám
přinášíme dlouho
plánovaný rozhovor
s panem Makovcem
hlavně o tom, proč se

Informujeme

pekárna odstěhovala
z Velatic, a jestli bude
Pekařství Makovec s naší
obcí aspoň nějak spojeno
i nadále. Věřím, že v tomto
rozhovoru najdete
odpovědi na otázky, které
vás jistě zajímají, a na
které jste už možná slyšeli
několik verzí odpovědí.
Najdete zde pozvánky hned
na několik předvánočních
kulturních i sportovních
akcí. Doufám, že se na
těchto akcích potkáme ve
velkém počtu a společně
se v klidné atmosféře na
Vánoce naladíme.
Všem bych vám chtěl na
závěr popřát klidné vánoční
svátky a nasbírání spousty
potřebné energie pro vstup
do nového roku.

„Přeji
inspirativní
čtení.“

Slevy na poplatku za
třídění odpadu
Za letošní rok nového
systému svozu odpadů
ušetříme cca 30.000,–
Kč (sběrný dvůr
nezapočítáváme). Možná se
to zdá málo, ale pytlový svoz
plastů byl zaveden už od
ledna, ale nový systém svozu
popelnic až od června. Takže
úspory za půl roku nám
pokryly zvýšené náklady na
svoz plastu od začátku roku
a ještě jsme ušetřili. To je
úspěch.
Ušetřených 30.000,– Kč
chceme formou slev na
poplatku v roce 2018
vrátit vám. Musíme tedy
přijmout nové vyhlášky,

První výzvy MAS
Slavkovské bojiště
Místní akční skupině
(MAS) Slavkovské bojiště
byl schválen strategický
dokument (dále „Strategie
MAS Slavkovské bojiště“)
do roku 2023. Znamená to,
že MAS v příštích 5 letech
může do území rozdělit cca
117 mil. Kč.
První výzvy na předkládání
projektů MAS chystá na
přelomu roku 2017/18
a to pro podnikatele
v zemědělství a také

které tuto slevu umožní.
Slevu poskytneme těm,
kteří alespoň jednou vyvezli
popelnici a vyvezli alespoň
jeden pytel s plasty – tzn.,
zapojili se do nového
systému. Slevy rozdělíme
podle toho, kolik domácnost
produkuje komunálního
odpadu –průměrný objem
komunálního odpadu
na osobu je cca 100 l/
osobu za měsíc. Máme
v plánu, že domácnost,
která produkuje pod 80 l/
osobu, získá slevu 50,– Kč
na osobu, a domácnost,
která produkuje více než 80
l/osobu získá slevu 30,– Kč
na osobu. Domácnosti,
které produkují více než
160 l/osobu, slevu nezískají.
Je možné, že v rámci

schvalování vyhlášky bude
systém ještě mírně upraven.
Slevy pro jednotlivé
domácnosti budou známy
v průběhu ledna. Bohužel je
nesmíme nijak hromadně
zveřejňovat, proto budou
dostupné pouze na dotaz.
Doporučujeme, abyste si
na stránkách mojeodpadky.
cz zkontrolovali, kolik máte
evidovaných osob pro vaši
domácnost a jak jsou vám
evidovány svozy popelnic.
Pokud najdete jakoukoli
nesrovnalost, můžete
většinu údajů přímo sami
upravit nebo se obraťte na
OÚ – reklamace záznamů se
budou vyřizovat pouze do
konce února.

pro nezemědělce na
zdokonalení jejich výroby.
Již v prosinci bude vyhlášena
výzva pro zájemce na
založení a provozování
dětské skupiny, školního
klubu nebo příměstských
táborů. První seminář pro
žadatele se bude konat
v pondělí 11. prosince 2017
v 15:30 hodin v Hruškách
u Slavkova v sále obecní
hospody.
Během příští roku budou
vyhlášeny další výzvy,
některé určené také
pro obce na území MAS
Slavkovské bojiště. Jedná

se především o podporu na
rozšíření kapacity školek,
vybavení odborných učeben
základních škol nebo na
výstavbu a rekonstrukci
místních komunikací.

4/2017 | 5

Velas pictus

Za námi

Dotace na popelnice na plast

Divočinou Aljašky

Podali jsme žádost o dotaci na popelnice
na plast, kterých plánujeme pořídit 200
kusů o objemu 240 l. V rámci tohoto
projektu jsme zapracovali i pořízení nových
kontejnerů do sběrného dvora. Doplníme
také kontejnery na sklo a popelnice na
kov chceme nahradit většími kontejnery.
O výsledku se dozvíme ale až v průběhu jara
nebo léta. Stejně tak dotace na kompostéry
ještě není rozhodnuta a výsledek budeme
vědět až v lednu či únoru.

22. září se konala přednáška s promítáním
dokumentu Divočinou Aljašky. Expedice
na Aljašku se zúčastnili lidé z Kovalovic
a Rousínova a jejich přednáška, a hlavně
filmové záběry, z Aljašky byly krásné. Díky
tomu, že zpracovávají materiál z další
expedice na Sibiři, budeme se moct těšit
v příštím roce na podobnou akci.

Koncert V. Mišíka a ETC

V říjnu jsme pořádali další přednášku,
tentokrát o kompostování. Lidé získali
přehled o tom, jak a co kompostovat
a díky celkem zajímavé diskuzi byly tyto
informace dále doplňovány. Doufáme, že
tyto informace využijete v praxi, pokud
obec získá kompostéry z dotace.

Na konci září se konal koncert Vladimíra
Mišíka a ETC. Jako předkapela vystoupila
Lada Šimíčková s Ivo Cicvárkem. Koncert
se opravdu vydařil, atmosféra byla
velice příjemná. Do budoucna je však
s podobnými koncerty problém, protože
s naší návštěvností a cenou se koncerty
nezaplatí. A to i přes štědrý příspěvek
Cementárny Mokrá. Budeme tedy
zvažovat, jestli tyto koncerty budeme
pořádat dál a za jakých podmínek.
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Přednáška o kompostování

Alej života
Na státní svátek 28. října jsme ve
spolupráci se sdružením Větvení vysadili
první část Aleje života. Od sdružení
jsme získali zdarma 24 stromů jeřábu
břek, které se vysadily pro všechny děti
narozené v posledních třech letech. Sázení
stromů se zúčastnily samy rodiny, a i přes
nepřízeň počasí to byla velmi příjemná
akce. Alej byla vysázena kolem původní
cesty mezi poli od remízku nad cihelnou
směrem k černému kříži. Ve výsadbě
bychom chtěli pokračovat i v příštích
letech. Vždy vysadíme stromy pro děti
narozené v daném roce a postupně stromy
chceme vysázet až k černému kříži.
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Za námi

Parkovací plocha u MŠ
Před mateřskou školkou jsme vydláždili
menší plochu pro parkování aut. Hlavně
ve špičce způsobovala auta parkovaná
na silnici poměrně nepřehlednou
a nebezpečnou situaci. Usměrněním
parkování se snad alespoň částečně
podařilo tento problém vyřešit.

Rekonstrukce kříže v polích
Podařilo se nám už přemístit
a rekonstruovat kříž v polích u Podolí.
Nově stojí na rozcestí nad Vinohrady. Díky
ušetřeným penězům za přemisťování
jsme nechali opravit i pomník tří chlapců
naproti rybníčku. Zbývá pouze u obou
památek obnovit písmo. V příštím roce
bychom chtěli opravit kříž na rozcestí
mezi Tvarožnou a Podolím. Tím by měly
být všechny kříže a pomníky v dobrém,
zrekonstruovaném stavu.

Před námi

Koše a lavičky
Z dotace Mikroregionu jsme pořídili čtyři
odpadkové koše a dvě lavičky. Koše byly
rozmístěny po obci, tam kde chyběly.
Lavičky se umístily k dětskému hřišti
u obecního úřadu. Jsou tedy k dispozici
starší lavičky z hřiště, které můžeme
dát na nové místo. Budeme rádi za vaše
doporučení.

Oprava obecního rozhlasu
Byla provedena první etapa revize
obecního rozhlasu. V jarních měsících
nás čeká ještě další úprava, abychom
mohli rozšířit rozhlas tam, kde dnes
chybí. Podstatné změny už ale provedeny
jsou a ulice, kde rozhlas byl, by měly být
vyřešené. Kdybyste i přesto měli pocit, že
rozhlas slyšíte hůře, budeme rádi, když
nám to na obecním úřadě sdělíte.

Rozpočet na příští rok

Bourání budovy staré váhy

Na posledním zasedání zastupitelstva
budeme jako vždy schvalovat rozpočet
na další rok. V roce 2018 by měl být
rozpočet přebytkový i přesto, že plánujeme
hned několik investic. Chceme pořídit
informativní měřiče rychlosti na vjezdech
do obce, pořídit veřejné osvětlení podél
silnice naproti čerpací stanice a opravit
kříž na rozcestí mezi Tvarožnou a Podolím.
Chtěli bychom také provést zaokruhování
vodovodu, zbourat budovy staré váhy
a naprojektovat v těchto místech bytový
dům, naprojektovat i nový zdroj vody a jeho
napojení na vodovod. V případě, že získáme
dotaci, budeme nakupovat kompostéry,
štěpkovač, popelnice na plast a nové
kontejnery. Pokud se podaří získat krajské
dotace, vyměníme okna na sokolovně
a opravíme její fasádu, možná i provedeme
opravu cest v Klidové zóně a celkově park
revitalizujeme. Čeká nás toho poměrně
dost, ale je dobrou zprávou, že na všechny
tyto akce máme bez problémů finance.

Při projektování bytového domu bylo
rozhodnuto, že se budova staré váhy bude
bourat. Připravujeme aktuálně povolení
na bourání. Budovu zbouráme buď hned
v příštím roce nebo v případě, že demolici
bude možné zahrnout do dotace na
výstavbu bytového domu, provedeme
bourání i výstavbu v rámci jedné stavební
akce – po přidělení dotace.

Vysílače na sokolovně
S telefonním signálem v obci je
dlouhodobý problém. Řešení už je
jasné, obec ho dávno schválila a čeká se
pouze na realizaci ze strany investora –
provozovatele telefonní infrastruktury.
Dlouho slibovali, že vše bude hotové do
konce roku. Při poslední konzultaci však
oznámili, že do konce roku vyrobí pouze
vysílače a instalace proběhne až v lednu.
Uvedení do provozu by mělo proběhnout
během února. Projekt je nyní ve fázi, kdy
průběh obec nemůže nijak uspíšit. Prosíme
tedy ještě o trpělivost.
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Příprava dokumentace pro bytovku
Máme hotovou studii na nový bytový dům
a připravujeme projektovou dokumentaci
pro výstavbu. Realizovat tuto akci budeme
jen v případě získání dotace, na kterou se
připravujeme. Bytovka by se nacházela
v prostoru za dnešní budovou váhy. Projekt
musí být směřován na tzv. sociální bydlení,
takže pronájem bytů bude určen pro
lidi, kteří nevlastní žádnou nemovitost
a mají nižší příjmy. Zatím vypadají dotační
pravidla dostatečně otevřená, abychom
tyto podmínky mohli splnit a využít byty
pro místní občany.

„Bytovka by
se nacházela
v prostoru za dnešní
budovou váhy.“
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Před námi

Žádosti o krajské dotace
Na začátku roku budeme podávat
žádosti o krajské dotace. Jeden ze záměrů
je oprava fasády a výměna oken na
sokolovně – o tento projekt požádá
TJ Sokol a obec ho bude spolufinancovat.
Obec bude žádat o dotaci na plánované
bezpečnostní prvky v dopravě – veřejné
osvětlení a měřiče rychlosti. V případě, že
tato opatření nebudou podporována, bude
podána žádost o příspěvek na revitalizaci
Klidové zóny. Dále budeme chtít podat
žádost na opravu kříže a také na kulturní
akce při příležitosti výročí 730 let od první
zmínky o obci Velatice.

Oslava 730 let obce

„Jeden ze záměrů
je oprava fasády
a výměna oken na
sokolovně.“
Vánoční koncert
16. prosince se bude konat vánoční koncert
Husák quartetu, kteří na smyčcové
nástroje zahrají nejen klasickou, ale
i populární hudbu a vánoční melodie.
Jste všichni srdečně zváni. Lístky jsou
v předprodeji na OÚ Velatice za 80,– Kč,
na místě budou za 100,– Kč.

V příštím roce oslavíme výročí 730 let
obce. V roce 1288 daroval král Václav II.
vesnici svému písaři a tento úkon byl
první zmínkou o obci. Máme v plánu
tuto událost oslavit několika kulturními
akcemi a budeme rádi, pokud se mezi vámi
najdou tací, kteří by chtěli s přípravou
akcí pomoct nebo sami navrhli nějaký
doprovodný program jako výstavu apod.
Budeme rádi za každý tip nebo pomoc.

*730
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Rubrika

STRO
MY
Jedním z úkolů obce je údržba veřejné zeleně. Nejen sekat
trávníky, ale také pečovat o stromy. Vysazovat stromy
tam, kde chybí. Prořezávat a kácet stromy, které jsou
nebezpečné. Tato činnost není vždy vnímána pozitivně,
hlavně u kácení stromů. Někdy je ale potřeba starý strom
pokácet dřív, než způsobí škodu.
T
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Jan Grolich

T

Jan Grolich
Anna Žádníková
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Téma

Výsadba
stromů
Klidová zóna
První akce s výsadbou stromů byla v roce
2012, kdy jsme získali od Nadace OKD
grant na vytvoření nového veřejného
prostranství s výsadbou zeleně. V rámci
Klidové zóny byly zasazeny 3 břízy,
3 borovice, 3 jeřáby jedlé a 5 javorů.
Vzhledem k tomu, že se z projektu
ušetřily peníze na zeleň, pořídili jsme
dalších pár bříz a jeřábů, které se vysadily
u odpočívadla u rybníka a naproti čerpací
stanici u potoka. Dále se pořídilo velké
množství malých sazenic buků, dubů
a borovic, které se vysadily ve svahu nad
cihelnou. Celkem to bylo přes 250 sazenic.
Na tomto projektu jsme se poučili
v tom, že je vždy lepší nákup větších,
dražších stromů. Ty mají větší šanci na
uchycení a větší strom není tak náchylný
na pečování. Stromy v Klidové zóně se
většinou uchytily, vyměňovali jsme jen
javory, kdy z původních pěti tři uhynuly.
V příštím roce, pokud získáme dotaci,
bychom chtěli celou Klidovou zónu
zkulturnit – jak výsadbu, tak hlavně cesty.
Ovocná alej
Další velká výsadba stromů proběhla
v roce 2014. Díky projektu softwarové
společnosti Kentico jsme získali finance
na výsadbu 133 ovocných stromů. Tato
společnost každý rok věnovala jeden
strom za jednu chybu, kterou zákazníci
našli v jejich programech. Vybrali nás jako
místo výsadby. Dali nám nejen stromy, ale
jejich zaměstnanci přijeli stromy i zasadit.
Pro výsadbu aleje jsme vybrali cestu
14 | 4/2017

Téma

směrem na Vinohrádky.
Objednali jsme všechny možné druhy
ovocných stromků, ranné i pozdí. Prodejce
stromků nás překvapil tím, že dovezl
stromků mnohem víc, protože to byla
jeho poslední zakázka, a tak nám věnoval
spoustu jabloní a hrušní navíc. Sázelo se
nakonec téměř 200 stromků. Některé
třešně a další stromy jsme zasadili do
prostoru naproti čerpací stanici.
Z takového množství stromků samozřejmě
nepřežily všechny. Pro stromky navíc
jsme neměli ochranné pletivo a družstvo
obdělávající pole kolem aleje dost stromků
poničilo, stejně jako pár vandalů. I tak ale
zůstalo velké množství stromků, které už
pomalu tvoří pěknou alej.
Biokoridor
Protože je potřeba se starat o to, aby se
v krajině voda držela a nespláchla se z polí.
Zažádali jsme o 100 % dotaci na vytvoření
biokoridoru v polích směrem na MokrouHorákov. Dotaci jsme získali a realizace
proběhla na konci roku 2015. Vysadilo se
zde 10 dubů zimních, 10 lesních jabloní,
10 javorů babyka, 10 javorů klen, 10 javorů
mleč, 20 jilmů a 15 lip, dále přes 1000 keřů.
Stromky jsou zatím stále malé, ale celkem
se drží. Pruh uprostřed polí už hezky
zarůstá, vodu zadržuje a slouží jako koridor
pro cestování malých zvířat. V rámci této akce
bylo zasazeno také 5 javorů u potoka namísto
pokácených topolů.

Díky tomu, že jsme sázeli už vzrostlejší stromy,
vypadá Zelná oáza hned zeleně a stromy zde
budou za poměrně krátkou dobu vytvářet stín
a hezkou zelenou kulisu.
Ovocné stromy u rybníka
Ve stejném roce jsme také navázali
spolupráci s lidmi z hnutí Brontosaurus,
kteří u nás zdarma vysázeli 10 jabloní
a 10 třešní v prostoru u rybníka. Stromy
sázeli opravdu poctivě a vybrali poměrně
velké stromy, proto se nevzhledná
louka proměnila hned v hezký malý sad,
který snad brzy ponese i ovoce. Hnutí
Brontosaurus přijelo asi za půl roku znovu
a přes víkend ošetřili nejen jimi vysázené
stromy, ale také ovocnou alej směrem na
Vinohrádky. Rádi tuto spolupráci budeme
udržovat i do budoucna.
Alej života 2017
V letošním roce jsme navázali spolupráci
s novým sdružením Větvení, které

vysazuje Aleje života, kdy je každý strom
vysazen za dítě narozené v obci. Nám
věnovali 24 stromů jeřáb břek, což je
jedna z původních odrůd jeřabin. Společně
s rodinami jsme je vysadili mezi polem
a loukou nad cihelnou a chtěli bychom
pokračovat v této výsadbě kolem bývalé
polní cesty až k černému kříži. Snad takto
polní cestu obnovíme a hlavně vysadíme
zajímavé stromy se zajímavým příběhem.
Členové sdružení navíc na vyhlídce nad
cihelnou vysadili 2 moruše. Proto při
další výsadbě budeme pokračovat právě
v moruších nebo oskeruších, abychom do
krajiny vrátili stromy, které z ní mizí.
Stromy u úřadu
Nedávno jsme vysadili také 2 stromy –
muchovníky – u obecního úřadu, které
budou příjemnou ozdobou, protože během
roku několikrát mění barvu listí a krásně
bíle kvetou.

Zelená oáza
V roce 2016 jsme vytvořili zelený parčíku
u potoka, kterému říkáme Zelená oáza, protože
jsme na jeho realizaci získali grant v programu
Zelené oázy od Nadace Partnerství. Zde se
vysadily už poměrně vzrostlé stromy
– 3 střemchy obecné a 3 vrby bílé. Dále pak
asi 30 drobnějších keříků.
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Celkově se tedy od roku 2012 vysadilo
včetně malých sazenic skoro 600 stromů.
Je zřejmé, že hlavně malé stromky
nevzrostou všechny, ale i tak to bude v naší
krajině za pár let významně poznat.

Kácení
stromů
Topoly – první etapa
První akce, kdy jsme museli kácet stromy,
proběhla už v roce 2011, kdy se začaly
lámat větve z velkých topolů naproti
čerpací stanice. Na tuto akci jsme povolali
profesionální hasiče, kteří pokáceli 3 krajní
stromy, které byly v nejhorším stavu.
Topoly – druhá etapa
Při kácení topolů jsme si uvědomili jejich
nebezpečnost, kterou jsme diskutovali
s hasiči. Navíc se v následujících letech
ulomily další větve a rozlomil jeden z topolů
pod Slepencovou strání. Objednali jsme
tedy profesionální rizikové kácení stromů.
Ti posoudili jednotlivé stromy a v roce 2015
se skácelo 8 topolů pod Slepencovou strání
a 10 topolů u potoka pří výjezdu na Mokrou.
Kácení u Slepencové stráně povoloval
krajský úřad a výslovně nechtěl, aby se zde
vysadily nové stromy. Bylo to z důvodu,
aby na chráněnou Slepencovou stráň se
stepními travinami šlo dostatečné množství
slunce. Ke kácení u potoka jsme měli
souhlasné stanovisko od krajského úřadu.
Na místě starých topolů byly vysázeny
ovocné stromy a javory.
Stromy na Skalce
Byli jsme také upozorněni na lámající se
větve ze suchých stromů na skalce u mostku
při výjezdu ze Zaosadí. I zde jsme nechali
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vytipovat a pokácet ty nejrizikovější stromy,
kterých bylo asi 5. Na místo těchto stromů
jsme přesadili 2 javory z Klidové zóny,
které jsme v tu dobu obnovovali. Vykácení
provedli místní občané za ponechání dřeva.
Akátový les v Podškolí
Při kontrole našeho správce lesa – Lesy
ČR Bučovice jsme prošli akátový les
v Podškolí. Kontrola se prováděla proto, že
jsme byli upozorněni na řadu vyvrácených
stromů a polomů. Správce lesa nám
tedy povolil, abychom v tomto dlouho
neudržovaném lese provedli vykácení
suchých a vyvrácených stromů. Vykácení
bylo provedeno pouze za ponechání dřeva.
Břízy v Podškolí
V loňském roce jsme byli upozorněni, že na
kraji akátového lesa se lámou staré suché
břízy. Opět jsme vše prošli s člověkem,
který dělá rizikové kácení stromů. Ten nám
doporučil, které jsou stromy už opravdu
špatné a které má smysl zachovat. Potom
jsme nechali pokácet asi 15 krajních bříz
a dalších stromů, které se nakláněly
k silnici, k zaparkovaným autům a bylo
tu riziko vzniku majetkových škod nebo
úrazů. Vykácení opět nic nestálo – pouze
ponechání dřeva.
Polomy, vývraty
Často jsme také osloveni místními lidmi,
že mají v blízkosti domu suchý strom nebo
vývrat. Případně, že viděli u silnice vyvrácený
nebo zlomený strom. Tyto podněty vždy
kontrolujeme a povolujeme pokácení
takových stromů přímo žadatelům, pokud
o to mají zájem, nebo oslovíme někoho
z místních, kdo má o takové dřevo zájem.
Jedná se většinou o několik stromů do roka
a v drtivé většině se to týká starých akátů.
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Dále se prořezávaly vrby u kulturního domu
a u čerpací stanice při zásahu hasičů po
bouřkách. Jednou větve u čerpací stanice
dokonce přetrhaly vedení el. proudu. Toto
byly nevyhnutelné zásahy, kdy hrozilo
bezprostřední nebezpečí, kterým se musíme
snažit předcházet.
Topoly – třetí etapa
Proběhlo posouzení na další etapu
kácení a prořezu stromů kolem potoka
až k rybníčku. Nejsou to stromy už přímo
u silnice, ale pořád v blízkosti domů
a cesty k rybníčku, takže jsou velmi
nebezpečné. Po každé bouřce je zde
nějaký zlomený strom nebo ulomená
velká větev. Během zimy chceme zařídit
povolení kácení vytipovaných stromů po
konzultaci s Povodím Moravy a pokácení

Téma

provést. Stejně tak bude pokácen smrk
u čerpací stanice, který prorůstá vedením
elektrického proudu, je velmi starý a hrozí
další přerušení vedení.
Celkový počet pokácených stromů se těžko
odhaduje. Včetně pročištění akátového lesa
v Podškolí to bude určitě přes 100 stromů,
ale při počítání vzrostlejších stromů mimo
les, se jednalo o necelých 30 stromů.
I nadále v této činnosti musíme v nezbytné
míře pokračovat. Zvlášť po letošních
vichřicích víme, jaké škody a nebezpečí
polámané stromy představují. Pořád
dostáváme další a další podněty k prořezání
nebo kácení nejen obecních stromů, ale
i nebezpečných stromů na soukromých
pozemcích.

Názory občanů
Eliška Zahradníková
„Když to tak pozorujeme
a čteme o tom, pracuje se
tady dobře a líbí se mi, jak
se obec stará. Alej života
je krásný nápad. Alespoň
budou mít rodiče s dětmi
kam chodit na procházky.“
Simona Niezgodová
„Jako matku mě Alej života
potěšila, moje dcera má
svůj strom a s ní i ostatní
děti. Je to pěkná myšlenka
a vzpomínka. Máme důvod
tam chodit na procházky.
Obecně si myslím, že příroda
ve Velaticích je krásná, jen
lesík v Podškolí by se měl
ještě vyčistit a obměnit.
Je to jen akát, břízy jsou
ulámané, staré. Slepencová
stráň teď vypadá hezky,
když je prořezaná, je na ni
pěkný pohled.“
Martin Sedlák
„Co se týče prořezávání
stromů, myslím si, že je to
naprostá nutnost vzhledem
k bezpečnosti. Každý strom
má svou životnost a stárne
(např. topol má životnost,
myslím, 25 let). Myslím,
že se prořezávání a kácení
stromů ve Velaticích dělá
dobře, jen je spousta lidí,
kteří tyto stromy brání za
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každou cenu a nedomýšlí
možné následky. Bez
pravidelné údržby a kontroly
stromů zejména kolem
cest hrozí zřícení větví
a nebezpečí úrazu osob nebo
poškození majetku. Pro
příklad uvedu dva letošní
výjezdy JSDH ke spadlým
stromům: vrba u vodárny,
která při pádu přetrhala
elektrické vedení a topol
spadlý přes cestu od KD ke
hřišti. A na druhou stranu,
když někdo ví o potenciálně
nebezpečném stromě měl
by to hlásit na OÚ. Výsadba
ve Velaticích je dle mého
názoru dostatečná.“
Anna Klacunová
Od té doby, co mají Velatice
COOL starostu, tak se nelení
a v naší malé obci se to
zelení. Mám ráda přírodu
a oceňuji, v jaké rovnováze je
nahrazován úbytek starých
stromů novou zelení. Hodně
mě mrzelo kácení starých
mnohaletých topolů, které
lemovaly břeh potoka
několik generací. Byl to
ale nutný krok, jak zajistit
bezpečí občanů. Za zmínku
stojí i prořezávání lesíků,
které se krásně prosvětlily,
provzdušnily a pohled na
ně se stal svěží. Jako matka
dvou malých dětí jsem
velice ráda, za všechna

nová hřiště se pyšní svou
rozmanitostí jak herních
prvků, tak prvků přírodních.
Moje nejoblíbenější místo,
kam chodím se svými
dětmi, je Zelená oáza
v místě bývalých zahrádek.
Je to místo ve středu obce,
a přitom tak plné klidu
a pohody. Jedno staré
anglické rčení říká, „kdo sází
stromy, má druhé raději
než sebe“. Nevím, zda je
pravdivé, ale myšlenka je to
krásná. Zrovna tak je krásná
myšlenka výsadby Aleje
života. Vždyť stromy jsou
zdrojem energie a už naši
prarodiče sázeli svým dětem
strom, aby uvítali nového
člena rodiny. Jsem moc ráda,
že jsem se téhle akce mohla
zúčastnit a zasadit strom
svým dětem. Už když se
narodil náš první syn, tak
jsme mu na zahradě zasadili
jeřáb oskeruši, o to víc mě
potěšilo, že se do aleje
vysazoval jeřáb břek. Je to
krásný strom, který málokdo
zná. Na jaře kvete bílými
květy a na podzim zaujme
svým zářivě červeným
zbarvením. Jeden krásně
rostlý, asi sto let starý břek
roste u Kosmákova kříže ve
Tvarožné a obohacuje zdejší
přírodu. Jděte se na něho
podívat…

4/2017 | 19

Téma

Rubrika

Pohled zastupitele
Strom – dárce blahodárného
stínu k spočinutí v horkém
létě, producent kyslíku
a omamných vůní,
ochranitel ptactva a hmyzu,
krajinotvorný prvek,
zdroj ovoce či léčivého
čaje, nouzový přístřešek
v dešti, přítel, symbol síly
a trvanlivosti, krásný na
pohled v květu i v barvícím
se listí, uklidňující šustotem
a bzukotem za mírného
vánku, hrozící kývajícími
se větvemi při bouři - tolik
a mnoho dalších vlastností
a přívlastků můžeme
přiřknout stromu, té
mnoholičné věci, kterou
kolikrát při chůzi nebo jízdě
krajinou ani nevnímáme,
ale bez čeho by život
na Zemi mohl jen těžko
existovat. Často je zdrojem
radosti (když jej sázíme,
prořezáváme, sklízíme
z něj ovoce) i starosti
(když uklízíme listí, když
seschlý hrozí pádem).
Seřazen v alejích provází od
nepaměti poutníky krajem,
a když dojde svého konce,
i poté je člověku k užitku,
když mu dá teplo v žáru
kamen či jej potěší krásou
letokruhů v podobě nádobí
nebo šperku.
Jsem rád, že se v naší obci
sázejí stromy. Že se do
krajiny vrací její paměť
v liniích starých alejí. Že
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Povolení kácení stromů
suchopár rozkulačených polí
zase získává vláhu a stín,
že zimní vánice mají další
hranici, za kterou se stěží
proderou. Sázejme stromy,
pečujme o ně a ony se nám
odvděčí víc, než umíme
domyslet. Má to smysl.
Zanecháme tak našim
vnukům dědictví nesmírné
hodnoty.
Nu, a ze soudku ryze
praktického – protože
obec je orgánem ochrany
přírody, přísluší jí vyjadřovat
se k některým zásahům
do zeleně, takže by každý
občan měl žádat o povolení
ke skácení stromu či
křovinného porostu i na
vlastní zahradě, pokud jde
o strom s obvodem kmene
větším než 80 cm ve výšce
130 cm nad zemí, anebo
o souvislý porost keřů
o ploše větší než 40 m2.
Kácení z důvodů pěstebních
(obnova) či zdravotních je
možné provést bez povolení,
leč je nutné oznámit 15 dní
předem, a nakonec kácení
při bezprostředním ohrožení
značného majetku, zdraví
či lidského života je možné
provést bezodkladně, avšak
je nutné do 15 dnů doložit
stav stromu fotografiemi.
Kácení by mělo probíhat
v době vegetačního klidu
(od října do března), čímž
chráníme jak vegetaci, tak

i ptactvo a drobnou zvířenu.
Další podrobnosti najde
každý zájemce v novele
vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Nejsem zrovna příznivcem
regulací a papírování
a věřím, že většina majitelů
zahrad se o ně stará pečlivě
a s nejlepším svědomím,
větší zásahy je ale určitě
dobré si nechat schválit.
Přeji všem zahrádkářům,
turistům, chodcům
a vlastně všem
spoluobčanům krásné
prožití blížícího se
času pod tím stromem
nejtajemnějším a v příštích
letech mnoho radosti se
stromy vůkol a přírodou
vůbec.
Radoslav Ulrich

Povolení pro kácení stromu je třeba i u stromů na vašich
soukromých pozemcích. Je to ale pouze u vzrostlejších
stromů, které ve výšce 130 cm nad zemí mají obvod kmene
80 cm a více. Pokud chcete takový strom kácet, je třeba na
obecní úřad podat písemnou žádost, která bude obsahovat:
• označení žadatele,
• označení pozemku,
• označení druhu stromu,
• údaj o obvodu kmenu
• zákres do mapky.

Bořič mýtů
Mýtus:

Na vesnici můžu parkovat,
kde chci.

Pravda:

Nejen ve městě, kde vše
hlídá policie, ale i na
vesnici platí pravidla
silničního provozu. Blíží
se zima, kdy bude potřeba
shrnování a posypu
silnic. Zejména shrnování
sněhu velice brání auta
zaparkovaná tam, kde
parkování není povoleno.
Nejproblematičtější
jsou místa na křižovatce
v Zaosadí, kde se traktor
musí vytočit v prudkém
kopci. Pokud jsou zde
zaparkovaná auta,
netroufne si do nejvýše
položených míst zajet
a jsou pak zbytečné
problémy. Podobně je
to i v nové zástavbě,
kde je obytná zóna
a může se parkovat jen
na odstavných stáních.
Každé auto na silnici
zavazí údržbě. I zde jsou
silnice v prudkých kopcích,
a pokud se vozovka kvůli
zaparkovanému autu
neshrne nebo neposype,
mají řidiči problém tyto
silnice vyjet. Prosíme
tedy o ohleduplnost
a dodržování předpisů pro
parkování.
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Velatický chléb

Když dříve někdo cizí znal Velatice, bylo to většinou
díky hokeji. Dnes Velatice zná v okolí Brna skoro
každý díky velatickému chlebu z pekařství Makovec.
Bude to tak i dál, když se pekárna přestěhovala?
T

Jan Grolich

z Rousínova
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Všichni víme, že už jste se odstěhovali
z Velatic. Proč jste se rozhodli stěhovat
a proč někam mimo Velatice?
My jsme dlouhodobě řešili prostory,
protože současné prostory nám byly hodně
malé. Rosteme a potřebovali jsme růst. Ve
Velaticích je prostor malý, chtěli jsme tam
dělat nějaké přístavby a s tím souvisela
potenciální koupě od současného majitele,
a bohužel jsme se nedomluvili. Hledali jsme
proto jiné prostory a našli je bohužel až
v Rousínově.
A ve Velaticích nešla nová pekárna postavit
například naproti stolárně?
Konečný stav, který bych chtěl, abychom
jednou měli, co se týče zázemí, skladů,
parkoviště i výrobních prostor, je v metrech
čtverečních tak náročný, že bychom
museli koupit všechny obecní pozemky
v tomto místě. Nešlo by tedy jen o část
pozemku, ale všechny pozemky, včetně té
nemovitosti, která tam stojí. Mohli bychom
tedy zrealizovat stavbu, ale řešili bychom tu
situaci ne teď, ale za pár let. Navíc bychom
akorát odsunuli tu situaci, kdy bychom
museli koupit stávající nemovitost.
Teď jste finálně přestěhovaní. Jste
v Rousínově. Bude pořád ještě existovat
velatický chleba?
Tak tuto otázku jsem čekal. Určitě ano.
Protože velatický chleba tady vznikl už
hrozně dávno ještě za Marka Kousalíka
a firmy Velpek. Ten chleba má strašně
dlouhou tradici, co se týče identické
receptury a exkluzivního technologického
postupu. Ani jedno z toho nechceme
zveřejňovat, nepouštíme k tomu
dodavatelské firmy, technology ani jiné
pekárny. Prochází pouze miniaturními
změnami při sezónních výkyvech
mouky nebo ostatních surovin. Poměr
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ingrediencí a technologický postup je od
samého začátku neměnný, akorát ho spíš
zdokonalujeme. Takže velatický chleba
jsme si jakoby odnesli s sebou, ale nicméně
pořád máme sídlo ve Velaticích. Stále tu
provozujeme prodejnu potravin a cítíme, že
ten chleba má pořád srdíčko ve Velaticích
a také chci, aby to tak zůstalo. Neuvažujeme
vůbec, že by se měl přejmenovat. Je to
prostě velatický chleba, dostal ve Velaticích
jméno a ve Velaticích jeho pečení vyrostlo
až do těch objemů, které děláme dneska.
A musím říct, že ten chleba je kvalitní
a zákazníci si ho strašně chválí.
Zmínil jste, že tady provozujete prodejnu. To
s tím stěhováním nijak nesouvisí? Prodejna
tu zůstává dál?
To s tím nesouvisí, prodejna je funkční. Je to
ten typ prodejen, který bychom chtěli mít
i v budoucnosti. Nejen klasické speciálky,
co máme ve městě, kde by se prodávalo
jen pečivo, ale i ty ostatní věci a potraviny.
Možná být blíže lidem jako například tady
ve Velaticích anebo v Líšni. Být součástí
regionu, obce nebo sídliště a nabízet lidem
nejen kvalitní pečivo, pokud ho považuje
někdo za kvalitní (smích), ale i kvalitní
potraviny. Ve Velaticích to není tak, že
by na tom šlo zbohatnout, je to koruna
ke koruně. Do prodejny jsme investovali
nějaké peníze, ale neděláme to pro sebe,
ale pro lidi, protože to myslíme na dlouhou
dobu. Zkrátka to neděláme jen proto,
abychom vydělávali, ale proto, že nás to
baví. Pochopitelně z toho nějaká ta koruna
musí zůstat, aby se mohly investice zaplatit.
Takže ve Velaticích potraviny fungují
a chceme je naopak zlepšovat, protože tady
bydlí strašně moc nových lidí, kteří se sem
přistěhovali, a tam si myslím, že máme ještě
co dohánět a kam se posunout. Chceme
oslovit nejen komunitu starousedlíků, ale

i nové lidi a tam jsou určitě rezervy, což
musíme dohnat. My nemůžeme konkurovat
Kauflandům a Teskům, abychom se
bavili o ceně. My musíme jít tou cestou,
kdy nabídneme potraviny kvalitnější
nebo potraviny, které nikdo jiný nemá.
Pochopitelně tu pro část důchodců musíme
nabízet i základ, který tady je a musí být za
snad rozumnou cenu. Nákupní cena u nás se
pohybuje v úplně jiných částkách než za jaké
nakupuje Kaufland. To se nedá porovnat.
Když jsme u těch prodejen – vím, že jste
se zajímal i o prodejnu v Hostěnicích, a že
v obcích naší velikosti pod 1000 obyvatel je
vůbec problém prodejnu udržet. Tak je to
problém ve Velaticích udržet nebo se to daří?
Ono to asi vždycky strašně dlouho trvá.
My jsme museli pro lidi vytvořit nejdřív
nějaké zázemí, a to nejen ve Velaticích –
prodejny se musí vybavit, musí být čisté,
musí být pěkné a musí mít zboží. Takže jen
teď ve Velaticích je zboží za 400 tisíc, a to
jsou peníze, které tam leží. Záleží to taky
na přístupu, takže prodavačky musí být
součástí obce. Nemůže přijít někdo cizí,
ale musí tam být někdo, kdo se dokáže
s lidmi bavit, co bylo včera, kam jede a co
bylo v práci. Ať je to paní Daňková nebo její

kolegyně, tak musí být lidi, kteří s druhými
lidmi cítí. Nemůžou se tady prodavačky
pořád točit. Snažili jsme se hledat vždy
holky, které budou s námi dlouho a nechají
tady srdíčko. I paní Fialová jako vedoucí
prodejny. Když přijde nějaký Vietnamec,
který má nefunkční chlaďáky, má tam
procházející zboží z Makra a neumí ani
česky, tak si myslím, že to pro lidi není
vhodné. Bohužel ten Vietnamec je tam
24 hodin denně, on tam i spí. Já musím
dodržovat všechny zákony a vyhlášky, na
prodejně musím mít ne jednu, ale dvě a půl
prodavačky, a ty musím evidovat, platit
zdravotní a sociální. Vietnamec je tam celý
den sám, sociální a zdravotní neodvádí
a náklady jsou pak podstatně menší. Takže
může mít i menší ceny, tak to prostě je.
Schválně odbočím od toho pracovního
života. Vy jste byl vždycky vidět, jak tady
běháte po okolí. Máte ještě čas na běhání?
Běhání se mi dostalo úplně pod kůži. Já
jsem na tom byl vždycky závislý a jsem
závislý pořád. Rok a půl jsem stavěl, takže
to nešlo. Před nedávnem jsem zase začal.
Teď je bohužel málo lidí, máme podstav
jako ve všech oborech, takže všichni hodně
makáme. Ale vracím se k tomu a doufám,
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„Většinou dostanu
na něco chuť
a přemýšlím
nad tím, jak to
udělat. Určitě
nekopírujeme. “
že zase přes Velatice budu běhávat, protože
asi neexistuje krásnější a čistější způsob, jak
si vyčistit hlavu. Ať je venku plus 40 nebo
minus 10.
Vy jste běhal i celkem dlouhé závody. Kolik
jste nejvíc uběhnul, ať už závodně nebo na
zkoušku?
Účastnil jsem se horské výzvy v Jeseníkách.
Byl to ultra extrém maraton, kde jsem
běhal 68 km, převýšení 4000 m a běžel
jsem to skoro 11 hodin v kuse. Tam nejde
ani o výsledek. Na tu trať vás nikdo nepustí
samostatně, protože to je nebezpečné,
ať už kvůli zabloudění nebo vysílení.
Takže jenom ve dvou. Jsou tam i kontrolní
body, které se musí držet, i ze zdravotních
důvodů. Ale je to krásné, když 11 hodin
běžíte v kuse v přírodě, kde je minus
1 stupeň a přes den plus 10. Fouká vítr,
pak svítí sluníčko. Jsou to zážitky, které
si člověk vryje do paměti. Teď jsem běhal
v létě v Chorvatsku na ostrově při plus 42
stupních taky 4 nebo 5 hodin v kuse. Je
to nádherné, jak se tělo dokáže posunout
nebo jak mysl dokáže to tělo zvládnout.
Pochopitelně, má to i své stinné stránky.
Když to člověk s běháním přežene, tak to
odnese zdravotně a bolí to. Člověk jako já
si musí uvědomit, že mu není 20, že nejsem
žádný vytrvalec a dělám to na krásu,
protože mě to strašně baví.
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Ta krása je vidět. Když jste zmiňoval, že jste
běhal na ostrově – kam si jdete odpočinout
od práce, od pekařiny? Máte nějaké místo,
kam pravidelně jezdíte?
Ne. Já jdu ven, jdu běhat. Strašně moc lidí,
co běhá, chodí běhat, aby si vyčistili hlavu.
Já to tak mám taky, ale když jdu běhat, tak
hlavu potřebuju mít čistou už předtím,
abych vůbec mohl jít. Je pravda, že když
nastaly nějaké problémy kolem technologie
výrobků nebo investic, stavby nebo vývoje,
tak po hodince dvou běhání nad tím dokážu
přemýšlet. Stalo se tak, že při běhání jsem
si narýsoval celou halu, celou výrobu. Při
běhání si dokážu narýsovat novou prodejnu,
zjistit, proč mi praská chleba. Když na něco
nemůžu přijít, při běhání na to přijdu. Já se
chodím odreagovat do přírody.
Vznikl během vašeho běhání i nějaký nový
pekařský výrobek?
Ano. Hodně. Je to zdokonalování chleba
jako takového, pochopitelně i hodně
sladkých těst vzniklo, nové chleby nebo
i nová struktura na pekárně, co se týče
lidí – kdo má komu velet a jak to má správně
fungovat. Takže ano, i nové výrobky tam
vznikají a je to většinou tak, že dostanu
na něco chuť nebo mě něco napadne a já
přemýšlím nad tím, jak to udělat. Určitě
nekopírujeme. Vždycky se snažíme jít svou
vlastní cestou a hlavně se odlišit.
Co máte rád, když máte hlad? Je tu ten
velatický chleba, máte ho rád, že si ho dáte
s chutí nebo už vám leze krkem?
Já jsem s pekařskou technologií procestoval
část Evropy, celou republiku. Tady
v republice bylo pár pekáren, které měly
fakt vynikající chleba, který jsem si vždycky
kupoval. Například ve Frýdku-Místku byla
pekárna pana Carbola a měli špičkový
chleba. Vždycky jsem tam jezdil každý
4/2017 | 27

Rozhovor

týden, koupil jsem si jeden, dva chleby,
a ty jsem jedl. Ale z ničeho nic, utekl třeba
půl rok a toho chleba jsem se přejedl.
Jako chuťově přejedl, ne že bych se najedl
tak moc. Omrzel se. Tady ve Velaticích
jsme chleba dokázali vyvinout na takovou
úroveň, že jsem se ho ještě nepřejedl. A je
to i zvláštní, že já třeba večer u televize
dostanu chuť na suchý obyčejný chleba. Bez
másla, bez sýru, bez šunky. Ukrojím si dva
krajíčky a sním je. Zjistil jsem, že to podobně
mají i ostatní pekaři. Dokonce i na pekárně,
když se nějaký chleba dá stranou, protože
není pěkný vzhledově nebo tvarově, tak je
to první výrobek, který pekaři začnou jíst.
Nezačnou jíst sladké, buchty, croissanty
nebo něco slaného s masem, se sýrem. Oni
začnou jíst chleba, suchý chleba. Takže je to
věc, ke které se pořád vracím a teď, když se
o tom bavíme, tak už mám chuť na chleba.
Ale musí být čerstvý, nesmí být balený, ten
mně osobně nevyhovuje. Nemyslím úplně
čerstvý. Čerstvý, teplý chleba není úplně
zdravý. Ale odleželý chleba, který dozraje,
tak ten mám rád.
Chápu, jen teď po sobotě, kdy jsme po
dlouhé době měli doma škvarkový chleba,
nechápu, jak můžete zůstat u dvou krajíčků.
Já jsem snědl asi půlku toho menšího chleba
a pak to bylo poznat. Takže vám moc děkuju
a přeji, ať předběhnete tu konkurenci.
Snažíme se a já moc děkuju za tu příležitost,
že tady můžu něco říct. Ještě chci říct,
že děkuji všem tady ve Velaticích, a že ty
Velatice… a to nechci říkat, abych si nějak
nadbíhal, to ne…ale strašně mě to přirostlo
k srdci a doufám, že jednou přemluvím svou
krásnou ženu, a až zaplatím všechny dluhy,
že si koupím ve Velaticích nějaký pěkný
domeček, někde na okraji, a že se přestěhuji
a že budu Velaťák. Protože lidi tady mám
velice rád, strašně si jich vážím, se všemi je
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ohromná sranda a všem strašně důvěřuju.
Opravdu Velatice jsou pro mě srdcová
záležitost a toto se mi nestane v Rousínově
ani v jiné obci. Teď se omlouvám vám všem,
ale já se taky částečně považuju za Velaťáka.
Mám to tady moc rád a doufám, že tady
budu moct zůstat a za těmi lidmi chodit.
Opravdu moc všem děkuji a jsem rád, že
jsem tady byl, a že jsem.
Já moc děkuji a vypínám záznamník,
abychom se mohli domluvit na nějaký ten
pozemek.

i

Aleš Makovec
· narozen 15. 12. 1977 v Turnově
· absolvoval Střední průmyslovou
školu potravinářství a služeb
Pardubice, obor zpracování
mouky
· během studia pracoval
v pekárně rodičů v Prostějově.
· v oboru se pohybuje od
roku 1992, zkušenosti sbíral
i v pekárnách v Dánsku, Švédsku
a Francii.
· v roce 2006 založil vlastní
pekárnu pekařství Makovec s.r.o.
· pečivo pekařství Makovec
s.r.o. získalo již 13 ocenění od
Regionální agrární komory
Jihomoravského kraje
a Mendelovy univerzity s logem
Chuť jižní Moravy.

Stručné
zhodnocení roku
2017 v TJ Sokol
a výhled pro rok
2018
T

Jan Neuer

Vážení sportovní přátelé a všichni
spoluobčané,
dovolte mi koncem roku připomenout
základní prvky z naší činnosti v roce 2017
a pokusit se o nastínění dalšího pokračování
sportování v příštím roce.
Letošní rok končící pro řadu lidí
šťastným číslem 7 byl pro náš spolek
opět značně vyčerpávající. Pro úspěšné
financování našich aktivit jsme museli již
v listopadu 2016 žádat o státní dotace.
Vyhlášené dva programy MŠMT byly velice
lákavé, tak jsme podstoupili náročnou
papírovou přípravu a samostatně požádali
o dotaci pro naše mladé roztleskávačky
a florbalisty. Prostřednictvím zastřešující
organizace TUB jsme potom žádali
o financování běžných provozních výdajů.
Mnozí z Vás určitě vnímali mediálně
publikované problémy s dotováním
fotbalistů, díky kterým byly zastaveny
dotace z celého MŠMT. Rok 2017 se tedy
nesl ve finanční nejistotě a jen díky zdejší
obci jsme věděli, že finanční kolaps nemůže
nastat. Na podzim jsme byli nejdříve zcela
zaskočeni, že pozdržené dotace na provoz
byly úplně zrušeny a v novém „rychlokole“
jsme nemohli ani žádat. Následně nás však
MŠMT přeci jen potěšilo, že naše vlastní
žádost i po přepočtu nákladů získala
potřebné body a peníze byly připsány.
Koncem roku jsme tedy mohli pořídit nové
vybavení pro roztleskávačky. Pevně věříme,
že díky spolupráci s obcí se nám podaří

i dotaci zdárně vyúčtovat, protože jsou zde
značné účelové požadavky.
V průběhu roku 2017 jsme však hlavně
sportovali! Velkou radost nám dělají naše
roztleskávačky, které nás reprezentují
na různých kulturních akcích i soutěžích
u nás doma i ve vzdálenějších lokalitách.
Letošní rok byl dokonce ukončen skvělým
zlatým oceněním v Lanškrouně. Obdobně
jsme nadšeni z činnosti našich florbalistů.
Nejen z toho, že hrají v několika kategoriích
Orelskou florbalovou ligu, ale i z toho, že
starší zkušení hráči vedou naše nejmladší.
Výsledky zatím nejsou na zlatou medaili,
ale je radost sledovat zápal všech dětí pro
hru.
V průběhu roku se nám podařilo naplnit
dlouhodobě pořádané akce – zejména
sportovní den dětí, nohejbalový turnaj,
zájezd na lyžování, soutěž v tancích
a některé další drobné akce. Důležité
je, že pokračuje i ostatní pravidelná
sportovní činnost na našich a obecních
sportovištích. Samozřejmě se stává, že
určitou dobu nastává u některých sportů
výkyv v účasti, ale pořád je tělocvična dobře
zaplněna. Kromě již citovaného florbalu
a „mažoretkování“ se věnujeme nohejbalu,
dále se hraje stolní tenis, badminton,
volejbal a probíhají všeobecná cvičení dětí
i „komerční“ cvičení žen.
K rozvoji našich sportovišť jsme v roce 2017
učinili další významný krok. Průběžně po
malých krocích jsme připravili ohrazení
umělého povrchu na spodním hřišti. I když
jsme tomu někteří již nevěřili, tak od
posledního víkendu v listopadu má hřiště
mantinely. Ještě samozřejmě zbývají různé
věci k dokončení, ale doufám, že bruslaři
letos budou mít šanci využít větší plochu,
pokud to počasí umožní. Další důležitá
investice byla do zajištění umělé závlahy na
antukovém hřišti.
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V roce 2018 chceme samozřejmě pokračovat
v popsané činnosti, vždyť florbal se hraje
systémem „podzim–jaro“. Doufáme, že naše
děti budou mít stále neutuchající zájem
o sportování a více se přidá i starší mládež.
O termínech plánovaných akcí budete určitě
informování, připravujeme i vlastní webové
stránky.
Obecně potvrzujeme, že i pro další zájemce
jsou naše či obecní sportoviště stále
k dispozici a případní zájemci mohou svá
přání tlumočit členům výkonného výboru.
Dále bude určitě pokračovat tradiční
nohejbal, tenis, fotbálek, stolní tenis,
volejbal, badminton i cvičení žen. Chceme
stále upřednostňovat cvičení dětí a mládeže
a dospělí se tudíž nesmí zlobit, že cvičí až
v pozdějších večerních hodinách.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na
organizaci sportování podílejí, a doufám,
že i v dalších letech se bude sportování ve
Velaticích zdárně rozvíjet.
Všem občanům pak za TJ Sokol přeji klidné
Vánoce a do nového roku 2018 mnoho
úspěchů, štěstí, a hlavně to zdraví, protože
bez něj to sporování často nejde.
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Velásky
si dovezly
z Lanškrouna
zlato
T

Jana Poláčková

25. 11. 2017 se konala v Lanškrouně další
z nepostupových soutěží ‘‘O pohár
lanškrounské koruny 2017“. I přes
komplikace, kdy polovina posádky
onemocněla nebo z jiného důvodu nemohla
jet, jsme se nakonec zúčastnily v počtu
7 soutěžících. Naši sestavu jsme musely
několikrát pozměnit a vyplatilo se. Získaly
jsme 1. místo a porazili Lassies Brno i velice
úspěšné mažoretky z TJ Sokol Smiřice. Slovo
trenérky: „Z výsledku mám velkou radost,
druhé týmy mi přišly sehranější, ale chyběly
jim v sestavě těžší prvky“. Celou soutěž
nám držela palce Kačenka Strejčková,
která se velice podílela na choreografii.
Velké poděkování patří také paní Marcele
Ulrichové, která nám ušila nové sukně
k bílým vrškům. Našim Veláskám moc
gratulujeme a těšíme se, až nám své výkony
ukáží na některých akcích v naší obci.

Podzim v DŽU
T

Jan Grolich

Už skoro 10 let pořádáme na podzim akci
BURDŽÁK jarmark se soutěží v pečení.
Letos se peklo na téma mák a švestky. Sice
se přihlásilo zatím nejméně vzorků a byly
hned rozdány, ale i tak bylo posuzování
hodně těžké. Veřejnost vybrala za nejlepší
povidlový řez Dany Grolichové a odborná
porota placku s domácími povidly od Pavlíny
Daňkové.
Jako doprovod nám zahrála cimbálové
muzika Podluží, která posluchače udržela na
místech opravdu dlouho. To, že se opravdu
líbila, potvrzuje i fakt, že hned dva lidé
z obce po nás chtěli kontakt, protože by ji
rádi pozvali na nějakou další akci. Takže se
s ní ve Velaticích dost možná zase uvidíme.
Nově jsme se rozhodli, že zkusíme udělat
podzimní kino, na které nám přispěla obec
v rámci občanských projektů. Největší
úspěch měl první rodinný film Špunti na
vodě, kdy bylo rodinné centrum nacpané

k prasknutí. Další filmy byly už čistě pro
dospělé – Bezva ženská na krku a Jak básníci
čekají na zázrak. Tyto už byly navštíveny
výrazně méně, ale díky tomu, že na prvním
filmu se vybralo dost peněz, rozhodli jsme
se ještě pro jeden film. Ten jsme promítali
po rozsvícení vánočního stromu v KD
Velatice. Byla to pohádka Řachanda, kterou
navštívila spousta dětí.
Celkově se na vstupném dobrovolném
nevybralo tolik peněz, aby se filmy zaplatily.
Naším záměrem ale nebylo na promítání
vydělat. Z dobrovolného vstupného jsme
tedy zaplatili rozdíl mezi dotací a cenou za
licence na promítání. Do příštího roku tedy
musíme zvážit, jestli podzimní promítání
budeme opakovat, protože bez obecní
dotace by to byla čistě ztrátová akce.
Jak jsme už informovali, tak v roce 2018 už
nebudeme pořádat po dlouhých 10 letech
divadelní ples. Budeme mít teď z naší
strany menší kulturní pauzu, ale určitě něco
vymyslíme, abyste se ve Velaticích nenudili
a mohli jít do DŽA.

4/2017 | 31

Kultura

Tříkrálová sbírka
ve Velaticích
T

Jan Strejček

Vážení spoluobčané, jako každý rok, tak
i v roce 2018 proběhne Tříkrálová sbírka.
Tato sbírka je organizována Charitou
a v naší obci proběhne v sobotu 6. 1. 2018
v dopoledních hodinách.
Do kasiček, kterými je vybavena každá
skupinka koledníků, můžete i Vy přispět
libovolnou sumou, která pak poputuje na
pomoc přímo těm, kteří ji potřebují.
Letos bychom rádi měli 4 skupinky
koledníků, kteří navštíví vaše domovy.
Prosím tedy zájemce ve věku od 3. třídy ZŠ,
aby mne nebo Zitu Strejčkovou kontaktovali
a domluvili se na podrobnostech.
Do kasiček, kterými je vybavena každá
skupinka koledníků, můžete i Vy přispět
libovolnou sumou, která pak poputuje na
pomoc přímo těm, kteří ji potřebují.
Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je
potřeba.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Volba prezidenta
České republiky
T Obec Velatice

Uplynulo pět let a opět nás čekají volby
prezidenta České republiky, jejichž první
kolo bude 12. a 13. ledna příštího roku,
případné druhé kolo pak 26. a 27. ledna 2018.
Volby v naší obci proběhnou v rodinném
centru nového obecního úřadu, a to v pátek
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8 do
14 hodin. Ve volbách budeme vybírat z devíti
kandidátů.
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Právo volit prezidenta má státní občan
České republiky, který alespoň ve druhý
den voleb dosáhne věku nejméně 18 let.
Každý volí v místě svého trvalého bydliště.
Je však možné, pokud nebudete moci volit
v naší obci, požádat obecní úřad o voličský
průkaz. Žádost lze podat v listinné podobě
s ověřeným podpisem, prostřednictvím
datové schránky nebo osobně. Osobně
můžete žádat nejpozději do středy
10. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Každý volič hlasuje osobně. V případě, že se
ze závažných, zejména zdravotních důvodů
nemůže dostavit do volební místnosti,
může požádat obecní úřad nebo okrskovou
volební komisi o to, aby k němu vyslala
členy volební komise s přenosnou volební
schránkou, a může odvolit na kterémkoliv
místě našeho volebního okrsku.
Při hlasování musí volič prokázat svou
totožnost a státní občanství České
republiky, a to buď platným občanským
průkazem, nebo cestovním pasem České
republiky. Zkontrolujte si proto, zda Vám
náhodou již neskončila platnost Vašeho
dokladu, protože v tomto případě byste
nemohli odvolit. Pokud volíte s voličským
průkazem, je třeba ho volební komisi
odevzdat.
Volební lístky obdrží voliči v naší obci
nejpozději do 9. ledna. Pokud si volič s sebou
nevezme své hlasovací lístky, na požádání
mu volební komise vydá nové.
Volič má právo zvolit jednoho kandidáta,
vybere jeho volební lístek a vloží do úřední
obálky, kterou obdrží od volební komise.
Více lístků vložených v obálce je považováno
za neplatné hlasování.
Výsledky voleb budou zveřejněny na www.
volby.cz.
Pokud v prvním kole nezíská žádný kandidát
nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů, koná se druhé kolo volby

prezidenta za 14 dnů od začátku prvního
kola. Do druhého kola postupují dva
kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů. Volební
lístky pro druhé kolo obdrží voliči až ve
volební místnosti. Pro druhé kolo je také
třeba zažádat o nový voličský průkaz, a to do
24. ledna 2018.

Hasiči pomáhali
nemocným dětem
T

Veronika Košinová

Už v minulém čísle zpravodaje jste si mohli
přečíst o závěrečném závodě Moravské
ligy TFA v Doubravici nad Svitavou,
kterým jsme zakončili její první ročník
v pozici spoluorganizátorů i pravidelných
účastníků jejích závodů. Moravskou ligu
TFA založilo pět sborů dobrovolných
hasičů v Jihomoravském a Pardubickém
kraji a každý zúčastněný sbor pořádal
jeden závod v TFA. Tyto závody měly
společné nejen závodníky, kteří bojovali
o co nejlepší celkové umístění v tabulce,
ale také doprovodné aktivity na podporu
onkologicky nemocných pacientů. Kromě
osvěty o možnostech dárcovství kostní
dřeně, jehož výsledkem je minimálně
15 nově zapsaných potenciálních dárců
v Národním registru dárců kostní dřeně
(další se chystají a někteří se nám možná
nesvěřili), za což jsme nesmírně vděční,
probíhala v místě konání každého závodu
sbírka hraček, knížek a pyžámek pro
pacienty Kliniky dětské onkologie Fakultní
nemocnice Brno.
To pravé vyvrcholení 1. ročníku Moravské
ligy TFA tak neproběhlo 2. září v Doubravici
na Svitavou, ale až 12. října v Brně, kdy se
zástupci všech zúčastněných sborů sešli,
aby předali vybrané hračky dětem v Dětské

nemocnici. Díky příspěvkům nejen od
závodníků, ale také spoluobčanů a přátel
z pořadatelských obcí se sešlo takové
množství hraček, že je musely přivézt dvě
dodávky. Původním záměrem pořadatelů
Ligy bylo obdarovat děti na oddělené
dětské onkologie, nakonec ovšem bylo
hraček tolik, že je sestřičky mohly rozdělit
na všechna oddělení dětské nemocnice.
Během návštěvy nemocnice se hasičská
delegace podívala na oddělení a osobně
rozdala část hraček místním pacientům.
Spoluorganizátor Martin Novotný
z Olešnice akci popsal následovně: „Sám
za sebe můžu říct, že to byl velmi krásný
a silný zážitek. Všechny děti byly naprosto
úžasné, moc šikovné a rodiče vděční. Ze
začátku, když se jim do pokoje nahrnulo
plno lidí v uniformách, byly překvapené
a trošku stydlivé, ale to brzo přešlo,
a už jen zářily úsměvy. Jejich úsměvy
a radost byly pro nás obrovskou odměnou
a velkou motivací pro další spolupráci.
S vrchní sestřičkou z oddělení jsme zůstali
v kontaktu a chystáme další akci na příští
rok“.
Je důležité vidět, že má naše snažení smysl,
a protože tyto snahy opravdový smysl
mají, plánujeme v nich v příštím roce
pokračovat. Už teď plánujeme navázat na
úspěšnou spolupráci 2. ročníkem Moravské
ligy TFA, na který vás všechny srdečně
zveme, ať už jako diváky nebo závodníky.
Závěrem bychom chtěli všem, kteří jakkoliv
přispěli k hladkému průběhu závodů
prvního ročníku ML TFA, sponzorům,
zapsaným dárcům i těm, kteří přinesli
hračky do sbírky, mockrát poděkovat. Vaší
podpory si opravdu velmi vážíme.

4/2017 | 33

Hasiči

Podzimní činnost
SDH Velatice
T

Veronika Košinová

V uplynulých měsících se náš sbor zapojil
do aktivit, které jsou typické pro jeho
činnost v tomto období. V sobotu 14. října
proběhl svoz železného odpadu, který
SDH pořádá dvakrát do roka. V listopadu
pak SDH navázal na dlouholetou tradici
a zajišťoval společně s MŠ Velatice
hladký průběh lampionového průvodu,
který se uskutečnil v pátek 10. listopadu
v podvečerních hodinách. Lampionový
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průvod skončil na nádvoří KD, kde bylo pro
děti i dospělé přichystáno občerstvení.
Poslední tradiční aktivitou bylo stavění
vánočního stromu na návsi. Hasiči
letošní vánoční strom, který pro tento
rok darovali Kučerovi, postavili v sobotu
2. prosince, a ten pak mohl být v neděli
slavnostně rozsvícen.
SDH Velatice přeje všem pohodu
v předvánočním čase, příjemně strávené
vánoční svátky a celý nový rok 2018 bez
nehod.

Vánoční mateřská
školka
T

Lenka Marková

U nás ve školce a stejně tak i v sousedství
začíná oslava už dříve než na Štědrý
den, kdy je předvečer vánoční slavnosti
a čeká se na vyjití první večerní hvězdy.
K Vánocům se pojí množství lidových
tradic, které mají smysl, význam
a symboliku… vánoční stromek, jesličky
(betlém), vánoční dárky či vánoční
cukroví. Školka se touto krásnou tradicí
bude sladce prokousávat a završí ji 19. 12.
vánoční besídkou v Kulturním domě ve
Velaticích.
Chci na tomto místě poděkovat za
spolupráci technické údržbě obce Velatice,
a to panu Kellnerovi, který je pravou
rukou naší paní „školničky“ Ludmily
Eliášové. Za pomoc při organizaci šestého
ročníku lampionového průvodu děkuji
panu Sedlákovi z SDH. Spoluprací se
všemi dobrovolnými spolky se nám daří
dosáhnout prospěchu, který je zaměřen
nejen na děti, ale i lidi kolem. Kdyby nebylo
spolupráce, zbyla by nám konkurence
nebo dokonce přímo soupeření, kde je
vždy místo pouze pro jednoho vítěze, a my
máme přece spoustu dětí…
Mateřská školka si vás dovoluje pozvat
na kulturní akce, které máme před sebou.
Jedná se o nabídku zimního zpestření
pro maminky na mateřské dovolené
a jejich děti. 19. prosince 2017 v 16 hodin se
v Kulturním domě ve Velaticích uskuteční
vánoční besídka: účinkují děti z mateřské
školky, zastavíme se společně v čase
adventu. Dne 15. 1. 2018 navštíví MŠ
Agentura Jana s programem Pojďme si hrát
se slovíčky. A na závěr, 16. 2. 2018 proběhne
v Kulturním domě od 16 do 18 hodin

Maškarní ples. O program se nám postará
divadlo Koráb, který má zkušenosti nejen
s dětmi, ale i s námi dospělými.
Dále bychom chtěli informovat, že
dne 4. 1. 2018 bude u školky přistaven
kontejner na papír. Vyčkejte s vánočními
obaly a přineste je do našeho kontejneru.
Z minulého svozu si školka vydělala 3000
Kč, všem děkujeme.
Přejeme vám veselé Vánoce a pěkný nový rok
PF 2018 Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

V lesní školce
nevyrůstají
pouze stromky
T

Ing. Irena Zemanová

Pro děti bylo kdysi normální být denně
pod širým nebem a běhat s kamarády
po venku. Hlavně ve městech takové
možnosti ubývají. V dnešní době z tohoto
důvodu vznikají lesní školky. Les je
příjemným a přirozeným prostředím
pro dětské hry a radovánky. Slouží jako
základna pro zážitky a zkušenosti, pro
vzdělávání a navazování přátelství. Motto
4/2017 | 35

Dětský koutek

„Venku za každého počasí“ a „Není
špatného počasí, je jen špatné oblečení“
jim dopřává zažít si obyčejné věci – cítit
slunce, vánek, ale i vítr, déšť a sníh.
Zima ani déšť v poznávání přírody
nezabrání. Děti se seznamují se stromy,
keři i kytkami, sbírají jejich plody a listy
a zpracovávají je. Učí se poznávat jedovaté
rostliny a houby, orientovat se v terénu
a dobře se připravit na změnu počasí.
Navíc mají velkou míru odpovědnosti, učí
se rozhodnout, ale i respektovat ostatní.
Zjišťují, co po celý rok potřebují volně žijící
zvířata, ale také, kde najít vhodné místo ke
svačině a které dřevo je vhodné na topení
a proč. Pracují se dřevem, učí se ho řezat
a zatloukají hřebíky, protože vyrábějí budky
pro ptáky a staví si domečky pro skřítky.
Současně se také v lese učí ohleduplnému
chování, na který strom můžou šplhat
a na který ne, jak si postavit různé úkryty
či skluzavky, či pomohou mladšímu
kamarádovi překonat překážku.
Místo herny si hrají v jurtě, v lese a na
louce. Tak vypadá prostředí takzvaných
lesních školek, kterých v Jihomoravském
kraji stále přibývá. Je to každodenní lesní
pedagogika přímo v terénu. Kolem Brna je
takovýchto předškolních zařízení více než
10 a navštěvuje je přes tři sta dětí.
Jednou takovou lesní školkou na revíru
Pozořice prošly obě moje „ratolesti“.
Pojďte se seznámit s průběhem dne dětí
v takovéto lesní školce:
Je ráno před osmou. Do Pozořic k hájence
míří pár pěších a auta s malými dětmi. Stojí
tu dvě budovy, altánek, jurta a týpí. Všichni
míří k nim. Vítejte v lesní školce Stromík.
Rodiče přijíždějí s dětmi do devíti hodin.
Proběhne přivítání, ranní diskusní kruh. Po
deváté hodině se odchází do lesa, kde na
různých místech probíhá dopolední
program. Lesní zákoutí mají děti
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pojmenované speciálními názvy, například
„Cukrárna“. To je místo, kde má lípa větve
skloněné až k zemi, „U draka“ je zajímavá
skála s lanem, „U tří dubů“ se lze zase
klouzat po svahu a „U lodiček“ je příkop
s prima mazlavou hlínou. V
těchto místech děti stráví celé dopoledne
a poté odcházejí zpět na hájenku na oběd.
Po naplnění bříšek odpočívají ve spacácích
při čtení pohádek a příběhů.
Odpoledne mají volnou hru na zahradě,
většinou se maluje, něco vyrábí z kůry či
dřeva, hraje se na píšťalky a občas i jezdí
na koni. Ve čtyři hodiny se objeví rodiče
a jede se domů.
Tato alternativní školka zde funguje
od roku 2011. Vše vzniklo spontánně
iniciativou několika rodičů, kteří chtěli
svým dětem nabídnout něco jiného, než
je standardní školka. Lesní klub je členem
Asociace lesních mateřských škol, která
těmto zařízením zajišťuje vzdělávání,
poskytuje jim legislativní servis, informace
a je také jejich oficiální záštitou. Rodiče tak
mohou být i v tomto
směru klidní. Přestože se jedná
o alternativu, i zde se postupuje podle
určitých standardů. Nemusí mít obavu ani
rodiče předškoláků, děti prochází kvalitní,
pestrou předškolní přípravou v souladu
s požadavky MŠMT.

Výstava
modelových
kolejišť
T

Matyáš Krček

V říjnu jsme se jeli podívat na Noc vědců na
Mendelovu univerzitu. Úplně nejvíc se mi
líbilo jezdit s vláčky přes digital (počítač).
Přihlásil jsem se do kroužku jménem „Klub
modelářů železnic“ a začal chodit na
schůzky. Učíme se vyrábět stromky, domky
a krajinu. Taky se učíme řídit vláčkové
modely a jezdíme s nimi.

V říjnu uspořádal náš klub výstavu
modelových kolejišť. Ve velké místnosti
je celé kolejiště, hodně tunelů, nádraží,
vlaků, mostů… Byla otevřená čtyři dny
v týdnu (čtvrtek, pátek, sobota, neděle)
a chodilo tam každý den hodně lidí, hlavně
rodiny s dětmi. Byl jsem tam skoro každý
den a řídil přes počítač vlaky na stanicích
Břízky, Lesná, Ivančice a jednou Náměšť.
Přišli se tam podívat i někteří moji
spolužáci.
Náš klub pořádá výstavu každoročně,
takže se můžete kouknout i příští rok.
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Zprávy z klubu důchodců

Co mě baví?
T

Bára Neveselá

Baví mě běhání. Ráda běhám dlouhé
tratě, ale spíš na stadionu než v terénu.
Jednou jsme měli trénink večer až byla
tma a měli jsme jen čelovky nebo reflexní
pásky. Byla to velká legrace, protože nás
trenérka nemohla rozeznat. Jindy jsme
zase závodili v atletickém tunelu, který je
v Brně pod panelákama. Zvenku není vůbec
vidět, že tam něco takového je, museli
jsme sejít 2 patra dolů po schodech a tam
je dlouhá a široká chodba, kde se běhá
a skáče do dálky do písku. V atletice nás učí
všechno, ale běh a skok do dálky jsou moje
nejoblíbenější.
Pak mě taky baví zpěv.

Zpíváme ve sboru, který vede naše paní
učitelka Kartusová. Budeme zpívat na
koncertě několik písniček s Petrou Janů.
Mamka mi pouštěla nějaké její klipy a zpívá
fakt úžasně. Jsem na ni moc zvědavá a už
se těším na koncert.

Podzimní zprávy
z Klubu důchodců
T

Jaromír Poláček

Klub důchodců Velatice, který byl
založen v roce 2011 na širokém spektru
společenského a kulturního vyžití našich
členů v důchodovém věku, se zabývá
v současné době převážně programem
sportovních her, propagující skutečné
heslo s logem „SPORT PRO VŠECHNY.“
S počtem 350 odehraných her a turnajů
pod vedením Petra Koláře je sport jistě
nezanedbatelnou a viditelnou činností
Klubu.
A aby nebyla úplně dotčena společenská
úroveň činnosti Klubu na úkor her,
vzpomeneme při těchto hrách narozeniny
jednotlivých členů, připadající na příslušný

měsíc. Navíc by právě tato seniorská
setkání měla přispívat k utužení dobrých
vzájemných vztahů v kolektivu a současně
přináší i příliv dalších nadšených příznivců
z řad kamarádů z okolních obcí.
Samostatnou oslavou pak bylo významné
jubileum 75 roků Petra s vystoupením
seniorek a gratulacemi, za přítomnosti
pozvané country hudební skupiny, která
vyplnila celovečerní oslavu.
Ještě před tím, 3. října, jsme absolvovali
mimořádnou exkurzi zajištěnou Maruškou
Grolichovou do televizního studia Brno
v Líšni. Zde nás přivítala sympatická
průvodkyně a provedla celým areálem
studia, včetně míst, kde se odehrávají
známé seriály a soutěže.
Za působivou přednášku a hodnotnou
podívanou převzala od našeho Klubu
několik dárků, včetně daru zaslaného od

Kalendář akcí
8. prosince
Turnaj v unicurlingu
16. prosince
Vánoční koncert – Husák quartet
19. prosince
Vánoční besídka MŠ Velatice
24. prosince
Zpívání u vánočního stromu
26. prosince
Svatoštěpánský turnaj v šipkách
30. prosince
Turnaj v ping pongu
6. ledna
Tříkrálová sbírka
27. ledna
Hasičský ples
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10. února
Ostatky
16. února
Maškarní ples pro děti
23. února
Turnaj v unicurlingu
17. března
Společenský večírek
Budou i další akce, u kterých ještě není
jasný termín a o kterých vás budeme včas
informovat.
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starosty Velatic.
V pátek 10. listopadu se uskutečnila
podzimní taneční zábava Klubu
důchodců v kulturním domě s tradiční
dechovou hudbou p. Smrže, s bohatou
tombolou, která zaplnila celou potřebnou
šířku prostoru sálu pod jevištěm. Za
všechny dary a příspěvky v tombole
patří vřelý dík všem našim sponzorům
a podporovatelům.
Nezanedbatelnou součástí zábavy
bylo netrpělivě očekávané vystoupení
našich mladých školaček – mažoretek,
s novou nastudovanou choreografií pod
vedením paní Strejčkové, které mělo mezi
přítomnými mimořádný ohlas a bylo
odměněno dlouhotrvajícím potleskem.
Krom toho obdržela každá tanečnice
obložený chlebíček, které předem
připravily seniorky KD, včetně dalších

Zprávy z farnosti

chlebíčků pro občerstvení návštěvníků.
V pátek 17. listopadu, ve výroční den „Boje
za svobodu a demokracii“, uskutečnil Klub
Turnaj v BOLLO-BALLU pro všechny věkové
kategorie.
Při příležitosti 90. narozenin paní Františky
Nosové, kterých se dožívá v plné životní
svěžesti, jsme, sice nezávisle na Klubu
důchodců, ale společně s manžely
Zahradníkovými za přítomnosti Marušky
a Jožky Grolichových blahopřáli k jejímu
významnému životnímu jubileu.
Paní Františka je neodmyslitelně spjata
s veškerou kulturou, jak v minulosti,
tak i v současnosti, kdy se zúčastňovala
většiny kulturně-společenských akcí
pořádaných naším Klubem.
V současné době je již plánovaná příprava
na další sportovní turnaj Klubu, tentokrát
Mikulášský.

Netradiční
vánoční přání
T

V

otec Jiří

ážení lidé,
věděli jste, že k adventu patří
také BDĚNÍ? Advent, jak asi
víte, totiž znamená „očekávání“. A to nejen
Vánoc, ale advent byl tradičně vždy spojen
také s očekáváním, že svět skončí ve chvíli,
kdy Ježíš, tentokrát ne jako děťátko, ale jako
Bůh, přijde viditelně na svět. A on za svého
života říkával: „Bděte, protože neznáte den
ani hodinu.“ A to si naši předkové vždy právě
v adventu připomínali.
Ale počkejte. Jsem totiž přesvědčen, že toto
adventní „BDĚNÍ“ obsahuje ještě něco nám
mnohem bližšího:
Přemýšlejte chvilinku: kvůli čemu všemu se
dá BDÍT? Vaše malé děti či vnuci rádi bdí,
když se mohou dívat do noci na film nebo
ponocovat při oslavě. Vaši mladí a vy sami
jako mladí jste bděli na zábavách nebo
před zkouškami. Ale když se trochu život
přehoupl a stali jste se otcem nebo matkou,
vy otcové častěji už bdíte spíše kvůli obživě
své rodiny než kvůli sobě, a vy maminky
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velmi často kvůli svému dítěti.
A to už se dostáváme k tomu
nejkrásnějšímu bdění. Víte, kdo kdy
NEJKRÁSNĚJI BDĚL? Bylo to o prvních
Vánocích, a nejen o těch prvních: v koledě
Tichá noc budeme za pár dní zpívat: „jen
Boží láska, ta bdí“. A v koledě Chtíc, aby
spal: „matka, jež ponocovala, miláčkovi.“
A to bylo a je to nejkrásnější bdění.
Proto vás PROSÍM:
nejen o té letošní vánoční noci, ale v každé
noci, kterou prožíváte nebo budete prožívat,
otevřete oči, abyste uviděli, že Boží láska
bdí i nad VÁMI. A to i tehdy, když vás,
jako tu první betlémskou rodinu, vyhodí
z hostince do chléva nebo vás bude Herodes
pronásledovat.
A ještě o DRUHOU VĚC: zkuste trochu
přestavět váš Betlém, postavte se na místo
Marie a bděte u toho bezbranného dítka VY,
protože pak z něho vyroste váš Zachránce!
S pokorou otec Jiří, váš kněz
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výstavba vodovodu - ii. část

D
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ne 28. ráno nastoupila
4členná instalatérská
četa, která pocházela ze
Šlapanic z jednotného
zemědělského družstva.

Vedoucím této čety byl Beneš F. ze
Šlapanic. Práce šla dělníkům dosti
zdlouhavě, bylo zde vidět zbytečné
prodlužování prací. Po dokončení instalace
hlavního potrubí k národnímu výboru

musela četa přerušit práci a odešla. Na
jejich místo nastoupil Ivan Popov, aby
pokračoval ve vyhlubování zákopu směrem
do dědiny, pak úvozem k domu č. 97 na
zahrádkách a po poli Poláčka Františka
dolů k domku 123, pak pokračoval do
podškolní ulice po obou stranách silnice až
na konec osady.
V zápětí nastoupila do práce šestičlenná
instalatérská četa pozemních staveb
z Brna, aby započala opět s pokládáním
rour pro hlavní potrubí. Pro přechod
potrubí pod přemostění potoka dalo
velkou a obtížnou práci, bylo provedeno
obětavými občany, taktéž podkop pod
silnicí před kulturním domem z levé strany
na pravou. Již je měsíc červenec, započaly
žně, je velké sucho, již dva měsíce neprší,
ale Ivan Popov se svým bagrem tone
v močálovité půdě od vodovodní jímky
jiříkovického vodovodu a vyhlubuje zákop 2
m hluboký, kde nastupuje půl metru voda.
Zákop nemůže být strojem dokončen,
neboť se bořil hluboko do bahna. Toto
dokončení výkopu bylo nutno provésti
ručně. Taktéž celý zákop po celé délce
musel se vyhloubiti o 2 m hlouběji. Byla
to práce velmi obtížná, namáhavá a životu
nebezpečná, neboť zde hrozilo sesutí
zákopu, neboť stěny nebylo čím zajistit.
Do přítokového zákopu až k přečerpací
studni položeny roury o průtokové míře
8 cm průměru. Při rýhování vodovodních
zákopů postavilo se často mnoho různých
překážek, které musely být odstraňovány
ručně, s velikou pracností a byly vždy včas
a dobře vyřešeny.
Po odchodu instalatérské skupiny s.
Beneše ze Šlapanic nastoupila po několika
dnech nová skupina osmičlenná, a sice
instalatéři pozemních staveb z Brna, kteří
si se svojí prací počínali velmi dobře. Na
rozvodnou síť přivařili pro každé domovní

číslo výtokovou přípojku za poplatek
50,– Kčs. Bratři Beránkové František a Jiří
z Velatic č.12 provedli postupně na všech
úsecích zkoušku potrubí tlakem požární
stříkačkou, po níž bylo možno postupně
nainstalovaný zákop ručně zahrnovati,
což provedli občané Velatičtí sami, každý
před svým domem. Do podzimu všechny
práce na vodovodu skončeny a v měsíci
říjnu tekla voda až na několik čísel do
všech domů s výjimkou několika jedinců,
kteří si zhotovení přípojky odepřeli. Dnes
je vodovod velkým požehnáním všem
občanům i těm, kteří jeho budování
ignorovali a odpírali svou pomoc. Za
to však dík a uznání patří těm, kteří se
s velkou obětavostí a námahou podíleli
na jeho vybudování, pro nás i budoucí
pokolení. Po úplném dokončení prací
s místním vodovodem dostavila se
k nám do Velatic komise okresního
národního výboru v rámci okresní soutěže
pro výstavbu v akci „Z“ a nedůvěřivě
kroutila hlavou, že naše obec během
šesti měsíců zbudovala a dokončila
celoobecní vodovod. Byla proto naše obec
v rámci okresní soutěže vyhodnocena
jako „první“ a přidělen jí peněžitý dar
5000,– Kčs. Po dokončení vodovodu
bylo nutno stále dozírati a říditi čerpání
vody z čerpací studny do spádové nádrže
na velkém kopci. Tuto práci vykonával
až do dubna příštího roku důchodce
a poslanec místního národního výboru
Bohdan Vašíček č. 48 zdarma. Od měsíce
dubna 1964 ošetřuje a dozírá na vodovod
Eliáš Cyril č. 123 za poplatek 200,– Kčs
měsíčně. Občané odpracovali 5504 hodiny.
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Narozené děti:
Szaszi David
Krček Ondřej
Drozdová Magdalena
Zelená Marie
Přejeme mnoho zdraví
a štěstí do nového života.

Blahopřání jubilantům
V měsících říjen až
prosinec 2017 oslaví
významné životní jubileum
tito naši spoluobčané:

75 let:
Kolář Petr

Diamantová svatba:
manželé Vojtěch a Marie
Drápalovi
Zlatá svatba: manželé
Peter a Marie Dvorští

60 let:
Navrátilová Michaela
Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.

90 let:
Nosová Františka
Žádníková Jaruška

Navždy nás opustili:
Kotlánová Marie
Odpočívejte v pokoji!

70 let:
Krček Antonín

Ani v tomto vydání zpravodaje nebude chybět štafeta, ve které dostane jeden z velatických
občanů od jiného pět otázek, na které zodpoví a předá pomyslnou štafetu s pěti zajímavými
otázkami dalšímu „závodníkovi“. Tentokrát přebírá štafetový kolík od vedoucího
Huascaránu Radima Eliáše Zuzana Kotulánová, která se intenzivně věnuje fotografování. Už
v roce 2013 vyhrála Velatickou fotosoutěž při příležitosti oslav výročí 725 let obce Velatice.
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RADIM
ELIÁŠ

×

Vím, že se věnuješ fotografování, je to
pro Tebe koníček nebo se mu věnuješ
profesionálně?
Jsem OSVČ a focení využívám jako vedlejší
výdělečnou činnost. Doufám ale, že to
pro mě nikdy nepřestane být koníčkem.
I z tohoto důvodu se na plně profesionální
dráhu příliš nehrnu, dokonce ani nepřijímám
všechny zakázky. Focení se musí dělat
s radostí a vášní.
Co tě na fotografování baví a co ráda fotíš?
Zaměřuji se na tematické fotografování
s prvky fantasy. Pointou takového focení
je, možná trochu překvapivě, povyprávět
příběh. Model nepředstavuje sám sebe,
ale ztvárňuje nějakou bytost či jinou
osobu, nejčastěji historického, epického
nebo mytologického charakteru. Scéna
je zasazena do odpovídajícího prostředí,
typického pro znázorňovanou osobu.
Samozřejmostí je adekvátní vizáž, oblečení
nebo kostým, rekvizity, různé efekty…
Po rozsáhlé produkci pak následuje ještě
rozsáhlejší postprodukce, která zahrnuje
fotomontáže a digitální dokreslování. Líbí se
mi, když mizí hranice mezi fotkou a obrazem.
Díky těmto prostředkům je možné svým
myšlenkám dát konkrétní podobu a vytvořit
doslova jiný svět. A přitom to všechno
vypadá velmi realisticky. Je to svým
způsobem kouzlo nebo spíš iluze, protože
kromě autora nikdo neví, co je na fotce
původní, a co ne. Reálně vyfocená fotografie
je velmi odlišná od fotografie hotové. Baví
mě celý ten proces. Fotograf je vlastně

Velatická štafeta

ZUZANA
KOTULÁNOVÁ

i režisér, protože musí všechno vymyslet
a zkoordinovat. Říká ostatním, co a jak.
A čím je to složitější, tím víc mě to baví. Pro
mě osobně je to ohromná seberealizace.
Jaký jsi měla s fotografováním největší
úspěch?
Největší úspěch je dělat, co mě baví, a dostat
za to zaplaceno. :-) Ale pokud mám zmínit
nějaký komerční úspěch, je mi potěšením
fotit pro brněnské zlatnictví Gold atelier
a velkou ctí spolupracovat s „trochu víc“
známějším klenotnictvím ALO diamonds.
Je ve světě fotografií někdo, ke komu vzhlížíš?
Zásadním způsobem mě ovlivnila Karolina
Ryvolová, ale vzorů mám strašně moc
a pořád se objevují další a další. Agnieszka
Lorek, Lillian Liu, Renee Robyn, eosAndy jsou
ti první, na které si vzpomenu. Úplně žasnu,
kolik existuje šikovných lidí, a přitom každý
z nich má svůj vlastní osobitý styl.
Máš z fotografování nějaký zábavný příběh?
Typicky úsměvná situace nastává,
když fotíme na místě, kde nemáme co
pohledávat, a objeví se strážci zákona,
načež následuje buď zběsilý útěk, nebo
diplomatické vysvětlování (už mám pro
tento případ připraveno několik druhů
preventivních odpovědí). Nejlepší je, když
navíc pro speciální efekty používáme
dýmovnice. Skoro se divím, že jsme ještě
neplatili žádný výjezd hasičů.
Štafetu dále předává Janu Pololáníkovi
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TJ SOKOL VELATICE, spolek

pořádá další jednodenní lyžařský zájezd do Rakouska ( Stuhleck)
www.stuhleck.com

Kdy : ve středu 24.1.2018

Sraz v 4.45, odjezd v 5.00 (Velatice - před hospodou)
Doprava: zájezdový autobus

Cena: 450 Kč + permanentka + pojištění (pojištění a permanentka není v ceně zájezdu).
Celodenní permanentka se bude hromadně platit až po příjezdu na místo (orientační ceny pro
skupinu – dítě 2003 a mladší 20,- EUR, studenti 1993-1998 35,30 EUR, mládež 1999-2002 35,30 EUR,
dospělý 40,- EUR)+2 EUR záloha na permanentku.

Další informace:

Za děti zodpovídají rodiče. Každý účastník lyžařského zájezdu je povinen mít uzavřené pojištění do
zahraničí ( bude se kontrolovat při nástupu).
Zájemci se mohou hlásit do středy 17.1.2018 u Romana Havláska či Tomáše Volka tel. 724256828.
S přihláškou se vybírá záloha na dopravu 450 Kč (záloha se vrací pouze v případě zrušení celého
zájezdu).
Na účast se těší TJ SOKOL VELATICE, spolek

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
O čem si povídají hvězdy

neděle 24. 12. v 15. hod
Zájemci si budou moci odnést Betlémské světlo.

Otevření Anvete senioru: prosinec 2018

Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům,
kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků.
Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme
soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk
s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do
dvou propojených budov, kde naleznete kromě soukromých
bytových jednotek také centrum aktivit a služeb (společenské
místnosti, kavárnu, zimní zahrada, tělocvičnu, prádelnu,
místnost pro služby-jako je např. kadeřník, pedikúra, …).
Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem,
venkovním altánem a hřištěm na pétanque. Anvete senior je
určen pro soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na
péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby nabídnout
externí pečovatelskou službou.
Bližší informace:
Veronika Křížová
Aneta Šmerdová
mob: 724 793 301
mob: 728 944 363
www.anvete-senior.cz
info@anvete-senior.cz
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TJ SOKOL VELATICE
POŘÁDÁ
VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
Kdy a kde: v sobotu 30. 12. 2017 v sokolovně TJ

Zahájení v 14:30 (kategorie dospělí)

Jako startovné jsou vítány jednohubky či jiné pochutiny.
Vstupné dobrovolné
Přezůvky s sebou.
Srdečně zve TJ SOKOL VELATICE a cvičitelé
Turnaj se mohou účastnit pouze neregistrovaní hráči

Velatický zpravodaj
4/2017
www.velatice.cz

