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Slovo úvodem

Milí čtenáři
Mgr. Jan Grolich
starosta obce

D

Přečtěte si,
co obnáší
život mladé
vrcholové
sportovkyně
a jak
skvěle nás
reprezentuje.
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o nového roku vstupujeme
se zpravodajem o něco dříve
a po celý rok se budeme
potkávat v jiných termínech.
Posunuli jsme časy vydání
tak, abyste poslední číslo
dostali v listopadu a první
číslo tedy dostanete už
v únoru. Je to z toho důvodu,
že v prosinci je vždy velké
množství úkolů nejen na
obci, ale i grafik a tiskárna
mají plnou kapacitu. Vše se
pak šije horkou jehlou, a to
není dobře.
Každý rok podobu zpravodaje diskutujeme a mírně
upravujeme, aby vyhovovala
našim potřebám. Proto
i letos jsou v grafice a obsahu drobné změny. Pořád
věříme, že zpravodaj děláme
dostatečně atraktivně,
a proto jsme ho přihlásili do
soutěže Radniční listy roku.
V tomto vydání navážeme
na to předchozí. Vyzývali
jsme vás, abyste se zapojili
do přípravy naší strategie
a vyplnili dotazníky. Máme
radost z toho, že se nám
jich sešlo ještě víc, než při
zpracování té původní v roce
2015. Známe tak názor
od více než 150 z vás, což

Za námi

je už silná zpětná vazba.
V hlavním tématu vás proto
alespoň stručně seznámíme
s výsledky. V anketě jsme se
vás zeptali, jak jste spokojeni
s opravou KD. Je to poměrně
velký projekt, který před
zahájením dotazníků nebyl
dokončený, a proto rádi
zveřejníme první dojmy.
V rozhovorech se vždy
snažíme přiblížit úspěchy
nebo zajímavosti některých
z vás, které podle nás stojí
za pozornost. V tomto čísle
si pozornost jistě zaslouží
mladá krasobruslařka Adéla
Neveselá. Přečtěte si tedy,
co všechno obnáší život
mladé vrcholové sportovkyně a jak skvěle nás reprezentuje.
Doufám, že i toto číslo
zpravodaje budete hodnotit
tak dobře jako v dotaznících.
Budeme rádi, pokud se mezi
vámi najde nějaký další
autor, který by občas popsal
kulturní nebo sportovní akci
nebo přidal jakýkoli svůj
pohled na aktivity a život ve
Velaticích.
Přeji inspirativní čtení.

Za námi
Rozpočet na rok 2020
Na prosincovém zastupitelstvu jsme schválili
rozpočet pro rok 2020. Největší částku vždy
tvoří standardní výdaje, se kterými se nedá
moc hnout. To jsme vysvětlovali v jednom
z předchozích zpravodajů. Dobrá zpráva je, že
nám daňové příjmy zatím každý rok rostou.
Proto jsme si mohli dovolit například navýšit
příspěvek pro hasiče a naplánovat tyto větší
akce: dokončení oprav KD, oprava hospody,
nový zdroj pitné vody, oprava mostu v Zaosadí, doplnění veřejného osvětlení a snad se
podaří v letošním roce i zbourat starou váhu.
Rozpočtově zatím také počítáme i s přesunutím eko dvora.

Dokončení oprav KD
Oprava kulturního domu je už úplně hotová.
Mohli jste se o tom přesvědčit na Slavnostním otevření KD nebo na Večeru sportovních
tanců. Na hasičském plese ještě nebylo
vše do detailu hotové, ale i tam snad bylo
poznat, že kulturní dům teď nabízí podstatně
lepší komfort a zázemí pro kulturní a společenské akce.

Slavnostní otevření KD
První víkend v únoru jsme slavnostně otevřeli
kulturní dům. V sobotu zde vystoupilo smyčcové kvarteto Klecker quartet. Očekávali
jsme sice větší návštěvnost, ale evidentně
jste se více těšili na nedělní divadlo. Jak
odpolední představení Malý princ v podání

dětského divadelního souboru Fénix, tak
improvizační show IMPRO DŽOW byly diváky
plně obsazené. I kavárna Lont v přísálí byla
před i po představeních návštěvníky hezky
obsazena. Na dobrovolném vstupném se
vybralo celkem 15.790,– Kč, které věnujeme
organizacím, které se starají o osoby s autismem z naší obce. Děkujeme za vaši návštěvu i za štědré dary.

Zahájení opravy hospody
V hospodě se už rozběhly stavební práce
doslova od podlahy. Většina podlah totiž
musela být vybourána kvůli nerovnostem
a dalším technickým problémům. Jsou také
odstraněny všechny omítky. I v přístavku
bývalé kotelny a skladu, ze kterých chceme
udělat zázemí pro venkovní akce, se už také
bourá. Průběžně konzultujeme podobu
hospody jak s architektkou, tak se zkušenými
provozními. Věříme, že do léta bude hospoda
včetně zázemí pro nádvoří nachystaná pro
nového nájemce.

Vyúčtování dotací
Každý leden musíme vyúčtovat dotace z Jihomoravského kraje. Letos jich bylo dokonce
pět, takže to bylo o něco náročnější. Asi
poprvé jsme část dotace vraceli u Zdravých
aktivit, protože se některé akce kvůli opravě
KD konat nemohly, některé se přesunuly až
na letošní rok, po dokončení dotazníkového
šetření. Také z dotace na údržbu vysázených
stromů jsme část nedočerpali, protože jsme
nepotřebovali koupit nové kůly, pořízené
stromky byly levnější a nezalévali jsme
tolikrát, kolik bylo v původním rozpočtu.
U ostatních dotací jsme čerpali plnou výši
dotace.
5

Před námi

Před námi
Nový vrt na pitnou vodu
Dokončujeme výběrové řízení na zhotovitele vrtných prací. V předchozích kolech se
bohužel nikdo nepřihlásil. V době uzávěrky
zpravodaje už na úřadě ale leží jedna nabídka,
tak věříme, že výběrové řízení budeme moci
uzavřít a nejpozději v dubnu budou vrtné
práce zahájeny. Do prázdnin bychom pak
měli vědět, jak je nový zdroj vydatný a jak má
kvalitní vodu. Následně budou zahájeny práce na vystrojení vrtu a napojení na stávající
vodovod.

Glosa místostarosty

Veřejné projednání strategie
obce
Většina z vás se v dotazníkovém šetření vyjádřila k tomu, že byste měli zájem o veřejné
projednání výsledku dotazníku. Navíc je
osobní projednání výsledků vždy přínosné,
protože se občané mohou vyjádřit i k návrhům, které je samotné nenapadly. Proto plánujeme veřejné projednání na středu 26. února od 17 hod. v rodinném centru Velatice. Do
té doby byste měli do rukou dostat tento
zpravodaj, abyste se mohli seznámit alespoň
s nejpodstatnějšími výsledky. Nepředstavíme
zde finální aktualizaci strategie – chceme zde
posbírat od vás ještě další podněty, které se
těžko zaznamenávají do dotazníků.

Žádosti o dotace
Připravujeme žádosti o dotace z Jihomoravského kraje. Určitě využijeme už zaběhnuté
dotace na Zdravé aktivity a na údržbu vysázených stromů. Chceme také podat žádost
o dotaci na letošní etapu oprav kulturního
domu. Uvažujeme i o žádosti na víkendovou
kulturní akci v novém KD, abychom vám
v novém prostředí nabídli ještě další, hlavně
divadelní program. Největší žádostí ale bude
spolufinancování realizace nového zdroje
pitné vody. Hned jak vysoutěžíme dodavatele
a budeme vědět výslednou cenu, požádáme
Jihomoravský kraj o spolufinancování. Už teď
máme jistou dotaci skoro 1 milion z Ministerstva životního prostředí.

Občanské projekty
Jako každý rok chceme vyhlásit výzvu na
občanské projekty, kam se může přihlásit
kdokoli z vás se svým nápadem. Pokud nabídnete jeho realizaci, my zajistíme jeho financování. Jeden projekt by měl být maximálně
za 20.000,– Kč. Už máme zkušenost, že i za
takto zdánlivě malé peníze se dá udělat dost
dobrého. Připomínáme např. pořízení kordulí
a džbánků pro stárky nebo opravu interiéru
kapličky. Neváhejte proto a přihlaste se do
letošní výzvy. Zatím se nám vždy podařilo
podpořit všechny rozumné nápady.

Za kulturou v novém
Věřím, že v těchto dnech už většina z vás
neodolala a přišla se podívat na nový interiér
KD. Pořádané akce na znovuotevření našeho
kulturního centra se hodně povedly. Ve
staronových prostorách jsem i já měl pocit
malého milého divadla, které nabízí vše pro
pohodlí diváka, lepší akustiku, příjemné zázemí protagonistům i pořadatelům. Zkrátka
výsledek rekonstrukce dopadl, dle mého
názoru, nad očekávání.
Když jsme zadávali výběrová řízení dle projektu a vizualizací, uměli jsme si představit,
jak by interiér mohl nakonec vypadat. Nicméně reálnému vzhledu a všem těm emocím, které přicházejí, když stojíte v hotovém,
tomu se nic nevyrovná. Tam potom vnímám
hmotu prvků i detail provedení. Hru světla
a stínů v různých režimech. V tu chvíli jsou
zapomenuty i trable, které během prací při
rekonstrukci vyvstaly. Také čas, který jsme
museli věnovat i mimo plánovaná setkání
a řešit věci „za pochodu“, nebyl nadarmo.
V neposlední řadě hrála důležitou roli
i finanční stránka, kdy jsme několikrát
stáli před rozhodnutím, zdali investovat
o něco více, než je nutné nebo se spokojit se
stavem, jaký je. I tady to, myslím, dopadlo
dobře a za rozumné peníze se povedlo vždy
najít řešení, které nakonec pomohlo k podařenému dílu.
Jak vypadá obnova KD v číslech?
•
doba prací 5 měsíců
•
celková cena 3 miliony
•
vyvezly se 4 velké kontejnery nepořádku
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•
•
•
•

instalováno 150 m elektrických kabelů
nataženo bylo 40 pytlů omítek a lepidla
(po 25 kg)
spotřebovalo se 10 kýblů malby (po 40
kg)
bylo použito 132 m2 látky

Velké díky patří všem nejen Velaťákům,
kteří přispěli svou prací jak při přípravách,
během akce, nebo při úklidu po ukončení
rekonstrukce. Především pak Martině Černé,
technické skupině z obecního úřadu, Liboru
Niezgodovi, Karlu Richterovi, Lukáši Putnovi,
Zdeňku Severovi, Aloisovi Daňkovi a dalším.
Nyní máme kulturní dům reprezentativní
nejen zvenčí, ale i zevnitř. Věřím, že bude pár
desítek let dobře sloužit všem, kteří chtějí
strávit hezké chvíle s přáteli v příjemném
prostředí. Ať už na obecních akcích a setkáních, které pořádají místní spolky, nebo také
při soukromých oslavách v rodinném kruhu.
A jak se líbí Vám?

T Tomáš Šenkyřík

7

Bořič mýtů / Kalendář akcí

Bořič mýtů

Kalendář akcí:

Veřejné projednání strategie obce

Mýtus:
V kavárně je dětský
koutek.
Pravda:
Je pravda, že umožňujeme
během provozu nedělní
kavárny, aby si děti hrály
ve skladu hraček. Je
to určitě velká výhoda
i lákadlo. Chtěli bychom
ale upozornit, že za děti
i za pořádek zde odpovídají
rodiče. Není zajištěn žádný
speciální dozor ani úklid.
Sklad slouží hlavně pro
potřeby rodinného centra.
Jsme rádi, že našel i jiné
využití. Pokračovat v něm
bude možné jen, když zde
bude pořádek. Děkujeme.

8 | Velatický zpravodaj 1/2020

NAŠE VELATICE

21. února
22. února
23. února
24. února
28. února

ÚNOR
Turnaj v unicurlingu
Ostatky
přednáška o Antarktidě
Schůzka – Montessori dílničky
Maškarní ples MŠ

4. března

BŘEZEN
Projednání strategie obce

23. dubna
24. dubna

DUBEN
Turnaj v ruských kuželkách
Taneční zábava Klubu důchodců

Příjďte nám říct svůj názor nebo návrh,
jak zlepšit naše Velatice.

Budou i další akce, u kterých ještě není jasný termín
a o kterých vás budeme včas informovat.

počet obyvatel
k 31.12.2019 – 765
občané ČR – 748
cizinci – 17

V roce 2019:
narození – 3
přistěhování – 31
úmrtí – 3
odstěhování - 18

středa 4. března 17:30
rodinné centrum

Naše
Velatice

Díky! Skoro 150 z vás nám vyplnilo
dotazník a dalo zpětnou vazbu na
fungování obce. Přinášíme souhrn
základních výsledků a podle nich
dopracujeme strategii. Jsme rádi, že
s většinou věcí jste spokojení. Je ale co
zlepšovat. Z výsledků je také vidět, že je
potřeba zapracovat do strategie nové
důležité záměry.
T

Jan Grolich

Téma

Téma

Ve zpravodaji není takový prostor, abychom mohli detailně představit všechny
výsledky dotazníků. Představíme proto ty
nejpodstatnější výsledky a oblasti, na které
bychom se podle vás měli zaměřit. Cílem ani
není v tomto zpravodaji představit řešení
ke všem problémům, které se v dotaznících
objevily. K tomu právě slouží strategie, která
bude dopracována a schválena po veřejném
projednání.
Ve všech grafech jsou uvedeny výsledky
v procentech a nejsou zapracovány odpovědi
„nevím“, protože ty pro znázornění v grafu
nemají význam.

městech, ale i v malých obcích je parkování.
U nás je to samozřejmě nejpalčivější v Zaosadí. Ale už i v jiných částech obce dnešní
velký počet aut způsobuje problémy.
Oba uvedené největší problémy je velmi
složité technicky vyřešit. Hlavní průtah
obcí sama obec rekonstruovat nemůže a je
nezbytné tuto situaci řešit s krajem, který
má silnici ve správě. Jen v případě kompletní
opravy hlavního průtahu je možné vyřešit
navazující chodníky a parkování. Bohužel
je tento problém v podstatě v každé obci,
a proto je přetlak žádostí o tyto projekty
a krajské finance na to nestačí.

s umístěním mantinelů kolem hřiště. Povrch
hřiště jako takový problémový není. Jen se
určitě musí počítat s úpravou kolem stávajícího hřiště.
Větší procento nespokojenosti bylo také
u projektů radarů na měření rychlosti, ke
kterým měli někteří občané výhrady. Dále
pak Zelená oáza a nedělní kavárna. U Zelené
oázy se domníváme, že u některých mohlo
dojít se spletením s Klidovou zónou, proto
byla hodnocena o něco hůře. S rekonstrukcí
Klidové zóny počítáme. Odložili jsme ji z důvodu potřeby navázat na opravu KD opravou
hospody.

Spokojenost s fungováním

Stav budov

Potřebnost plánovaných záměrů

Z grafu vyplývá, že v podstatě ve všech
oblastech jste většinou spokojeni. Pokud
se dá ale říct, že něco funguje dobře, musí
být spokojeno alespoň 70 % z vás. Proto
zejména stav silnic a možnosti parkování
považujeme za oblasti, které uspokojivě
řešeny nejsou. Další z neuspokojivých oblastí
je kvalita rozhlasu.
Velmi blízko této hranici se také blíží kvalita
sportovišť, zimní údržby a chodníků. V ostatních oblastech se dá říci, že jste v drtivé většině spokojení. Jsme za to rádi a budeme se
snažit v těch oblastech nepolevit. Budeme
se ale věnovat hlavně těm oblastem, kde je
potřeba něco zlepšit.

Největší problémy

Nejen z výše uvedeného, ale i ze slovních
odpovědí vyplynulo, že jako velký problém
je vnímána kvalita hlavní silnice v obci a přilehlých chodníků. Jako největší nebezpečí
v obci byl velmi často uváděn úsek silnice
mezi obecním úřadem a ulicí Lány. Toto je
asi nejzajímavější výsledek z dotazníků. Před
5 lety se tento problém ve výsledcích vůbec
neukázal. Po přestěhování obecního úřadu,
vzniku rodinného centra, a hlavně díky
tomu, že hodně rodin z nové zástavby má
děti ve školkovém věku, se tento problém
výrazně umocnil.
Je také zřejmé, že problémem nejen ve
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U obecních budov jsme rádi, že jste spokojení v podstatě se všemi rekonstrukcemi, které
jsme v posledních letech dělali. Zejména
s novým obecním úřadem.
Samozřejmostí je výsledek nespokojenosti
se stavem budovy váhy, kterou už delší dobu
plánujeme zbourat a čekáme jen na vyřízení
a realizaci opravy plynovodu mezi váhou
a bývalou pekárnou.
Nejste ani spokojeni se stavem hospody.
Proto se už oprava hospody provádí a věříme, že po dokončení bude výsledek vaší
spokojenosti mnohem pozitivnější.
Poslední ne úplně dobře hodnocenou budovou je bývalý obecní úřad. Zde žádná konkrétní úprava plánovaná dosud nebyla, ale je
možné ze stávajících nájmů od podnikatelů
provést alespoň základní opravy.
Ze slovních odpovědí pak také vyplynulo,
že není spokojenost se zázemím sokolovny,
zejména sociálním zařízením. I s touto opravou se do budoucna počítá.

Hodnocení projektů

Chtěli jsme slyšet váš názor alespoň na ty
nejvýraznější projekty, které se obci realizovaly. Tady můžeme podle výsledků říct, že
se jste spokojeni se všemi projekty. Moc nás
to těší.
Menší spokojenost je jen u spodního hřiště.
Chápeme to tak, že ne všichni souhlasili

Vaši jednoznačnou podporu má záměr na
vybudování nového zdroje vody. Je to dlouhodobě připravovaný projekt a je vidět, že
jeho důležitost si uvědomujete.
Dále za potřebné považujete cyklostezky
jak na Tvarožnou, tak na Mokrou. S oběma
záměry se počítá. Mnohem dále je projekt cyklostezky na Tvarožnou. Projekt je
připravovaný v rámci celého Mikroregionu
Roketnice od Líšně až po Kovalovice. Chystá
se stavební povolení a žádost o dotaci. Do
prázdnin bychom měli vědět, jestli se vše
podařilo včas a projekt má šanci na úspěch.
Jsme ale připraveni i v případě neúspěchu
cestu mezi Velaticemi a Tvarožnou zpevnit.
Cyklostezka na Mokrou je zatím pouze ve
formě studie a musíme jednat hlavně s obcí
Mokrá-Horákov, protože všechny úseky jsou
plánované na jejich katastru. Kvůli tomu,
že vystoupili z Mikroregionu, nemohou být
tyto úseky zahrnuty do právě chystaného
projektu a musí být řešeny zvlášť. Cítíme,
že cyklostezky jsou velké téma, a proto jim
v budoucnu věnujeme hlavní téma zpravodaje.
Poměrně překvapivým výsledkem bylo, že
celkem dost z vás si nepřeje stěhovat EKO
dvůr. I z hlediska zákonných požadavků se
tento projekt komplikuje. Přestože stěhování bylo plánované už na letošní rok, budeme
muset tento záměr ještě přehodnotit.

Další postup

Pro přípravu každé strategie je dobré mít
nejen výsledek dotazníků, ale také i osobně
prodiskutované záměry a návrhy. Chystáme
proto na středu 4. března veřejné projednání, kde se dozvíte více podrobností i o ostatních výsledcích dotazníků a také se budete
moct vyjádřit k návrhům – podpořit je nebo
vznést argumenty proti nim a také i na projednání můžete přijít s návrhy novými.
Po tomto pojednání bude nutné zapracovat
výsledky do stávající strategie a celou ji zaktualizovat. Nejen co se výsledků dotazníků
a plánovaných záměrů týká. Je potřeba také
zpracovat analytické údaje jako je vývoj
a výhled počtu obyvatel, domů apod. Takto
připravenou strategii pak bude schvalovat
obecní zastupitelstvo.
Budeme opravdu rádi, když se zúčastníte,
aby strategie a plány v ní opravdu představovaly NAŠE VELATICE.
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Téma

K

Pohled zastupitele

Koncem minulého roku jsme
byli vyzváni, abychom se
formou dotazníku vyjádřili
ke kvalitě života v naší obci.
Ankety se zúčastnila necelá
čtvrtina obyvatel obce.
Obecně se dá konstatovat,
že většina respondentů je
s bydlením ve Velaticích
spokojená. Obyvatelé kladně
hodnotí klidné prostředí
a bezpečnost obce, realizaci
ekologických projektů, sběr
a třídění odpadů, zlepšující se vzhled obce a také
například kvalitní informovanost obyvatel a práci
zastupitelstva. Velmi kladně
je hodnocena kulturně
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společenská a tělovýchovná
činnost v obci.
Většina respondentů také
souhlasí s projekty, které se
plánují. Například vybudování nového zdroje pitné
vody, úprava a rozšíření
nádvoří kulturního domu,
nebo vybudování nových
cyklostezek. Jsou však i věci,
které obyvatele naší obce
trápí. Jako největší problém
vnímám parkování ve staré
zástavbě, hlavně v Zaosadí
a horní části Podškolí. Tato
situace by se měla vyřešit
přesunutím sběrného dvora
do areálu bývalého JZD
a vytvořením parkovacích
míst u hřiště. Snad budou
lidé ochotni obětovat pár
minut svého času a kousek
se ke svému zaparkovanému
vozidlu projít. Jak z odpovědí
v dotaznících vyplývá, dalším tématem k zamyšlení je
bezpečné přecházení v horní
části návsi a Podškolí k mateřské školce a obecnímu

úřadu. Tuto situaci budeme
muset řešit se správcem
komunikace. Tato jednání
však většinou nebývají jednoduchá.
Námětů ke zlepšení je
samozřejmě více, zmínil
jsem jen ty, které vnímám
jako nejpalčivější. Zastupitelstvo obce se bude určitě
postupně věnovat všem
smysluplným návrhům,
které v anketě zazněly.

T Petr Košina

Anketa
Jak se vám líbí nově opravený kulturní dům?
Markéta Dragounová

Jana Plchová

Vlasta Urbánková

„Myslím si, že se rekonstrukce povedla. Když srovnám
současný stav s tím, co tu
bylo, tak je to o mnoho
lepší. Jestli je ještě prostor
pro zlepšení, to se ukáže
časem. Pro nás v divadelním
souboru je dobře, že se nedá
vylézt z hlediště na jeviště,
jednou se nám totiž stalo, že
nám na jeviště přišlo během
představení malé dítě a nikdo se o něj nehlásil. Děti
se ptaly, proč je to tu celé
jenom bílé. Ale židle jsou prý
pohodlné.“

„Je to tu moc pěkné, moderní, něco jiného než předtím.
Akustika fungovala dobře,
ale když herci na jevišti neměli mikrofony, tak je bylo
občas trochu hůř slyšet. My
už jsme se na znovuotevření
KD moc těšili, tak doufám,
že se tady povede uspořádat
nějakou pěknou výstavu.“

„Opravený kulturní dům
se mi líbí, je to tady velmi
hezké, čisté prostředí, pohodlné židle, dobrá akustika,
všechno voní novotou.
Všechny tři akce k otevření
KD jsem navštívila a moc se
povedly. Přesunout sem na
ten víkend kavárnu byl moc
dobrý nápad.“
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Na ledě
jako doma
Krasobruslení je krásný a elegantní sport, za kterým se ale skrývají hodiny usilovné dřiny, tréninků ráno i večer a také spousty modřin. Povídaly
jsme si o něm s Adélou Neveselou, talentovanou a nadějnou mladou
krasobruslařkou z Velatic, která se aktuálně těší a připravuje na svůj
čtvrtý start na Mistrovství České republiky.
T Veronika Kadlecová

Rozhovor

K

dy jsi začala dělat krasobruslení? Jak Tě to napadlo nebo jak ses k tomu
dostala?
Krasobruslení jsem začala
dělat, když mi byly asi čtyři roky. Napadlo
to taťku, který hrával hokej, takže chtěl, abychom se s bráchou naučili bruslit, tak jsem
začala chodit do kurzu.
Kdo rozhodl o tom, že budeš krasobruslit?
To mi řekla trenérka v kurzu bruslení, že
jsem dobrá, takže mám zkusit krasobruslení.
Jezdila jsi od začátku individuálně nebo jsi
začala ve skupině?
Ne, hned od začátku jsem jezdila individuálně. Na ledě nás v kurzu bylo víc, ale nikdy
jsem nejezdila v páru nebo ve skupině.
Co to všechno obnášelo? Musela sis najít
klub, trenérku…? Začala jsi tam, kde jezdíš
doteď nebo se to nějak měnilo?
Začala jsem tam, kde jezdím teď, v klubu TJ
Stadion Brno, dokonce u úplně stejné trenérky Lucie Kratěnové, protože se mě ujala už
v kurzu a trénuje mě doteď. A pak jsem taky
potřebovala pořádné brusle.
Jaký je rozdíl mezi bruslemi na krasobruslení
a těmi na ježdění ve volném čase na rybníce
nebo na ledě na hřišti?
Brusle, ve kterých se jezdí třeba na rybníku,
jsou hrozně měkké, v těch by se vůbec nedalo třeba skákat. To naše brusle jsou úplně
tvrdé, vůbec se nám nesmí hýbat kotník,
jinak bychom si ho mohli zlomit. A zranění si
nemůžeme dovolit.
Jak dlouho si pak zvykáš na nové, když z jedněch třeba odrosteš?
Zvykám si asi tak měsíc a někdy, když dosta20 | Velatický zpravodaj 1/2020
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nu nové brusle, tak mám puchýře. Ale pak si
to sedne a už je nemám.
Můžeš, prosím, čtenářům, kteří nejsou úplně
zasvěcení, popsat, jak to chodí, jaké jsou
kategorie v krasobruslení, jak často musíš
trénovat, jezdíš na závody…?
Kategorií je hodně, od nejmladších – jsou
mladší nováčci, nováčci, potom už máme
žačky, ty jsou taky rozdělené na nejmladší,
mladší a žačky, a nakonec jsou juniorky a seniorky. Já teď jezdím druhým rokem za žačky
a potom půjdu do juniorek.
Trénuji osm ledů týdně a pět cvičení, tzv.
suchou přípravu. Závody jsou skoro každý
týden, ale krasobruslařky se nedostanou na
všechny, protože je omezený počet startujících závodníků, tuto sezónu je to 42. Aby
se všichni prostřídali, tak třeba jedu jeden
týden já z klubu, další týden pak jede někdo
jiný… Je to podle klubů, na závody jedou třeba dvě z klubu, aby se prostřídaly i ty kluby.
Závody se odehrávají po celé České republice. Většinou jedu tak 7 závodů za sezónu.
Jak vypadá takový obvyklý týden mladé krasobruslařky? Musíš trénovat ráno i večer?
V pondělí mám led-suchou-led, aby se mi
to trochu prostřídalo, v úterý mám ranní trénink v 6:15 a pak mám odpoledne, ve středu
mám taky led a jedno cvičení, ve čtvrtek
jeden led a dvě cvičení a v pátek dvakrát led
a jedno cvičení. A do toho chodím normálně
do školy. V sobotu nebo v neděli mám buď
závody a nebo volno.
Takže před školou i po škole máš tréninky
a pak přijdeš večer domů a musíš se ještě
učit? Jak se to dá zvládat? Nepotřebuješ
individuální studijní plán?
Ne, ve škole mi to docela jde, takže individuální plán není potřeba. Učím se hlavně
21
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o víkendu, když mám čas, a testy nejsou
tak těžké, aby se to nedalo zvládnout, když
poslouchám ve škole.
Pojďme se přesunout k tomu, jak probíhají
závody. Jezdíš taky krátký program a volnou
jízdu jako krasobruslaři a krasobruslařky
v televizi? Jaký je mezi nimi rozdíl?
Ano, v krátkém programu, dřív se to
jmenovalo povinné jízdy, musí být vždycky
jedna kombinace, jeden skok axelového
typu a jeden libovolný skok. V juniorech už je
i ten sólový skok, který musí být provedený,
daný, a to buď dvojitý nebo trojitý. Potom
tam jsou zařazené dvě piruety a kroky, ty
mám i ve volné jízdě. V té jsou ty skoky úplně
různé, Axel tam vůbec nemusí být, můžou
tam být dvě kombinace, jedna z nich může
být i trojkombinace. Ve volné jízdě je výběr
skoků volnější. Já mám 4 sólové skoky, 2
kombinace, 2 piruety a kroky. Časově je krátký program kratší než volná jízda.
22 | Velatický zpravodaj 1/2020
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pozn. red.) jsem poprvé na závodech skočila
čistý trojitý skok, trojitý Salchow. Skoky
jsou v krátkém programu dva + kombinace
a ve volné jízdě jsou čtyři + dvě kombinace.
Můžou být i trojkombinace, ty taky mám, ale
klasické kombinace jsou jednodušší. Všechny
druhy skoků už zvládám.

Musím na to jít hlavně postupně a když mi
začne jít, tak ho začnu zařazovat. Ale pak
taky ten skok může zase odejít, takže ho
zařazovat přestanu… a pak ho zase někdy
zařadíme… Třeba dvojitý Axel, to už je skoro
trojitý skok, ten už jsem několikrát zapomněla, ale teď už ho na závodech zvládám.

Jak to probíhá, když se chceš naučit nový
skok, třeba tu těžší variantu? Můžeš měnit
během roku choreografii jízdy a přidávat
postupně nové a těžší prvky, například místo
dvojitého skoku trojitý?
Když se naučím nový skok, tak to určitě jde
v protokolu změnit, teď třeba zařazuji ten
trojitý.

Kdo vybírá hudbu a kostýmy pro Tvoje jízdy?
Jsou nějaké zvláštní nároky, které musí splňovat? Jak vypadají Tvoje šaty?
Hudbu si vybírám já sama, trenérka nebo
choreografka a šaty si vybírám sama, jaké
chci nechat ušít. Zvláštní nároky na ně asi
nejsou. Šaty na krátký program mám červené s černým a jsou hodně ozdobené kamínky. Na volnou jízdu jsou zelené, na sukni mají
černou, jsou hodně ozdobené a mají na sobě
takové plamínky. Nosím je jenom na jízdy na
závodech, ale když je mám na sezónu nové,
tak v nich zkouším jezdit i na tréninku.

Kdy to přijde, ta doba? Je to tak, že ho na
trénincích postupně zkoušíš a když se Ti
podaří skočit jednou, dvakrát, třikrát, tak ho
zařadíš do jízdy?
Jak vznikají choreografie pro Tvoje jízdy?
Dělá mi je choreografka z našeho klubu,
jeden rok jsem měla choreografku z Prahy.
Vždycky ji vymýšlí podle hudby a toho, co mi
jde. Já třeba jezdím raději na rychlou hudbu,
ty pomalé mi moc nejdou. Je to hlavně
o tom pěkně za sebe naskládat kroky do
hudby a rozmístit, aby nebyly všechny skoky
na jednom místě.
Můžeš do toho mluvit? Když zjistíš, že Ti
něco nevyhovuje nebo se Ti do toho špatně
najíždí, dá se choreografie změnit?
Můžu do toho mluvit a v takovém případě to
pak změníme.
Které skoky nebo kombinace už zvládáš
a zařazuješ je do svých jízd?
Zvládám kombinace dvojných skoků a už
jsem zkoušela i trojité skoky v kombinaci, ale
ty mi zatím moc nešly. Ale včera (1. února –
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Odkdy dokdy trvá sezóna? Trénuješ
i mimo ni?
Tréninková sezóna začíná v druhé půlce
července soustředěním a končí na konci
května. Závody začínají v říjnu a sezóna
vrcholí Mistrovstvím České republiky, které
je v březnu. Trénuji i mimo sezónu stejně
jako v sezóně a když mám v létě soustředění,
tak je to horší, to mám třeba šest tréninků
denně, a to už je hodně náročné. Pak ale
zase třeba týden nebruslím, protože mám
mezi soustředěními pauzu.

Ale zase je těžší se pak dostat na bednu…
První, druhý a třetí v pořadí má ještě bodový bonus.

Když už jsi na závodech, jak se připravuješ
nebo soustředíš na jízdu? Býváš nervózní?
Nervózní moc nebývám, většinou si v hlavě
řeknu, že ty skoky umím, a že když je skáču
na tréninku, tak proč bych je neskočila na
závodech a pak se to většinou povede.

Letos se Ti povedlo kvalifikovat na mistrovství České republiky, což je nejvyšší soutěž,
na kterou se můžeš ve své kategorii dostat.
Jak se těšíš a jak se připravuješ?
Těším se na to hodně. Mistrovství je událost,
na které se všechny holky sejdeme a všichni
si vzájemně fandíme. Připravuji se stejně
jako na všechny ostatní soutěže, je to jenom
závod, akorát jsou tam jen ty nejlepší a je
těžší se dostat dopředu.

Máš nějaké rituály nebo cvičení, které děláš
před jízdou?
To asi nemám.
Můžeš nám popsat, jak funguje bodování
jednotlivých jízd a potom i bodování v rámci celorepublikového žebříčku?
V každé jízdě máme body za jednotlivé
prvky – kroky, piruety, skoky, to je první
známka. Druhá známka je za předvedení,
jak jsem u toho vypadala, jak rychle a pěkně
jsem jela, jestli jsem škobrtla a podobně.
Potom se sečtou body za krátký program
a volnou jízdu a z toho vznikne celková
známka k umístění v tom konkrétním závodě. Do umístění v republikovém žebříčku
se umístění v závodě násobí koeficientem,
který se vypočítává pro každý závod zvlášť.
Když je na závodě někdo, kdo byl na minulém mistrovství ČR, tak dodává body pro
určení koeficientu. Čím víc je v závodě holek
z čela žebříčku, tím je za závod víc bodů.
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To je tedy složité. Jaká je maximální známka,
kolik můžeš dostat bodů za jízdy?
To je různé, já jsem zatím měla nejvíc celkově 84 bodů, což je můj rekord, když jsem
zajela hodně dobrou jízdu, ale třeba muži na
mistrovství světa mají i 320 bodů, to už je
hodně. Záleží to na tom, jaké tam mají skoky
a podobně.

Je to letos poprvé nebo už to znáš? Co jsi pro
to musela udělat?
Už jsem byla třikrát, letos je to počtvrté,
z toho podruhé za žačky. Musela jsem zajet
dobrý výsledek na závodech, protože z těch
dostáváme body do celkového žebříčku.
Nejlepší je umístit se třikrát třeba do první
osmičky, protože se započítávají tři nejlepší
závody a na základě bodů se pak 30 nejlepších kvalifikuje na mistrovství.
Na jaké zahraniční závody už ses měla možnost podívat?
Když jsem byla malá, tak jsem jela do Trnavy
a do Bratislavy na mezinárodní závody.
V juniorkách by mě na mezinárodní závody
Grand Prix musel vyslat svaz (Český krasobruslařský svaz – pozn. red.)., tak se musím

snažit, aby mě svaz vyslal.
Co považuješ za svůj zatím největší úspěch?
Úspěch je každá nominace na Mistrovství
ČR. Z mladších kategorií mám i nějaké zlaté
medaile. Ale letos je nejvíc včerejší druhé
místo z Břeclavi.
No tak to Ti gratuluji. Pomohlo Ti to ještě
poskočit výš v žebříčku?
Ještě asi ne, protože tam nebyla tak velká
konkurence, ale jsem moc spokojená, protože jsem skočila trojitý Salchow, což se mi
předtím ještě nepovedlo. A konečně mám
medaili, já jsem v této sezóně byla totiž asi
třikrát čtvrtá.
Máš nějaký sen spojený s krasobruslením?
Kam by ses jednou chtěla dostat?
Chtěla bych se dostat na nějaké Grand Prix
juniorek a třeba tam zajet i nejlepší výkon
nebo být do první desítky.
Kdo je tvůj sportovní vzor?
Určitě je to Jevgenija Medvedeva, která jezdí
nádherně a dlouho za Rusko, a potom taky
Eliška Březinová, která teď jezdí skvěle. No
a Ondra Hotárek a taky Javier Fernández.
Máš mezi ostatními krasobruslařkami
v klubu kamarádky? Cítíš, že by mezi vámi na
soutěži panovala rivalita?
Ne, všechny jsou kamarádky a fandíme
si. Máme i společné tréninky, protože je
nás v klubu celkem hodně, potkáváme se
v šatně…
Radíte si, co třeba na ledě zlepšit nebo jak si
najíždět do skoků a podobně?
Když vidím u někoho, s kým se dobře znám,
že jí něco nejde, tak jí třeba poradím, jak by
to asi mohla udělat.
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Rozhovor

reprezentační trenérkou Francou Bianconi.
Byl to skvělý zážitek a velká motivace do
dalších tréninků.
Jak Tvůj koníček berou rodiče? Dovedu si
představit, že bez pořádné podpory z jejich
strany by to asi úplně nešlo…
S taťkou spolu cvičíme a mamka mi třeba
říká, ať jdu běhat. Myslím, že bez jejich podpory bych určitě nebyla tak dobrá. Jezdí se
mnou na závody, na tréninky a řeší všechno
okolo. Fandí mi i brácha se ségrou a já jim
taky chodím fandit. Bráchovi na hokej a ségře na atletiku.
Jste taková sportovní rodina. Děláš i jiné
sporty, když máš volnou chvíli nebo si musíš
dávat pozor, aby ses nezranila a šetřit se?
Dávám si pozor, ale když můžu, tak jdu třeba
plavat. A ráda skáču na trampolíně.

I kdyby se něco takového stalo, tak bych
určitě chtěla mít bruslení aspoň jako hobby
nebo třeba dělat synchronizované krasobruslení, ale určitě bych s tím nepřestávala
úplně, protože mě to hrozně baví.
Co se Ti líbí na životě ve Velaticích?
Je tady klid, mám tu hodně kamarádů. Není
to město, ve kterém je pořád rušno, a je tu
hezké prostředí. Život ve městě si nedovedu
moc představit.
Kam si jezdíš nejraději odpočinout?
Ráda jezdím k babičce a dědovi do Mokré.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí na republice, ať tam nasbíráš spoustu zkušeností
a přivezeš nějaké pěkné umístění.

Plavání mi zní bezpečně, ale při skákání
na trampolíně si přece můžeš udělat něco
s kotníkem…
Když vím, že se mi nic nestane, tak je to
v pohodě.
Máš nějaké další, nesportovní, koníčky?
Ještě hraju na flétnu, tento rok budu absolvovat, a to mě taky celkem baví.

Máš nějaký zážitek z krasobruslení, o který
by ses chtěla podělit?
Kromě soustředění s naší trenérkou jsem
loni byla na soustředění s Ondřejem
Hotárkem v italském Bergamu. Ondra je
reprezentant Itálie ve sportovních dvojicích, trénoval dřív v našem klubu TJ Stadion
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Brno, je bronzový medailista z Mistrovství
Evropy 2013 a několikanásobný účastník ME,
MS i ZOH. Teď po ukončení kariéry trénuje
v krasobruslařském klubu IceLab Bergamo
a nabídl nám tuto příležitost. Byly jsme tam
tři kámošky z klubu a trénovaly jsme na ledě
i nasucho přímo s Mateem Rizzem, Lucreziou Beccari a Chenny Paolucci a jejich hlavní

Tak k tomu všemu máš i hudební talent.
Chtěla bys ještě něco doplnit?
Asi jen to, že je to hodně těžký sport a kdo si
myslí, že je to lehký, tak ať si to přijde někdy
zkusit. Je to vážně náročné, když trénuju
tolik a pořád nejsem úplně na špici. Navíc
mám všude modřiny od pádů, ale vždycky
zase vstanu a nevzdávám to.
Co by se muselo stát, abys s krasobruslením
skončila? Třeba kdyby Tě potkal nějaký úraz…

Adéla Neveselá
Má 14 let, chodí do 8. třídy ZŠ
Mokrá
10 let bruslí v TJ Stadion Brno
Kategorie: žačky
Nejlepší umístění v sezóně
2019/2020: 2. místo na Velké
ceně Břeclavi
Aktuální umístění v žebříčku
ČR: 9. místo
Můžete jí držet pěsti na
nadcházejícím Mistrovství ČR
7. – 8. března
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Objevte
Šlapanicko

Mottem projektu je ukázat, že všude něco
je. Jistě budete souhlasit, že krajina v okolí je
malebná. Někdy se jen stačí trochu porozhlédnout, jindy se musí více zapátrat. Občas
totiž ani netušíme, co se skrývá kolem nás.
Proto autoři projektu grafik Tobiáš Grolich
a architekt Petr Kalivoda vytipovali, objeli
a popsali přes 40 lokalit v našem okolí. Jsou
to místa, která nejsou daleko. Můžete se
na ně vydat v rámci většího cyklovýletu, ale
i během krátké volné chvilky při jízdě autem.
Nebo i pěšky či vlakem. Třeba se jen tak
někam vypravit a něco objevit.
Jsou to místa, která mají poutavou historii,
unikátní přírodní krásy, kvalitní architekturu
nebo jsou součástí pěkné procházkové cesty,
jako například sokolnická obora. Nebo jsou
to v podstatě zcela nově vybudovaná místa,
kde to opravdu žije, když je krásně. Tak jako
v kovalovickém přírodním koupacím biotopu. Zkrátka v každé obci se našla alespoň
jedna lokalita, kterou stojí za to objevit.

Naše obec je součástí Dobrovolného svazku Šlapanicko, společně
s dalšími 26 obcemi, které spadají pod správní obvod města Šlapanice.
Svazek umožňuje meziobecní spolupráci, sdílení vybraných služeb,
organizaci společných nákupů nebo koordinaci větších staveb na svém
území. V rámci své propagace připravil poznávací projekt, jehož cílem je
seznámit širokou veřejnost s nejzajímavějšími lokalitami na Šlapanicku.
Internetové stránky ObjevteŠlapanicko.cz odhalují lokality obecně známé, ale také ty známé méně nebo ty, které jsou prakticky neznámé.
T DS Šlapanicko

Barokní sýpka, Sokolnice

Kulatý dub, Ochoz u Brna

O vizuální podobu se postaral grafik Tobiáš
Grolich. Navrhl jednoduchý a moderní
grafický styl postavený na rafinovaném logu.
Za ním stojí myšlenka spojování minulosti
a současnosti. Propojením tradiční a současné typografie logo odkazuje na samotný
obvod Šlapanicka, kde se často kloubí staré
a nové. Jednotlivé lokality jsou prezentovány články s fotografiemi na webových
stránkách ObjevteŠlapanicko.cz. V textech
se dozvíte něco o historii i současnosti míst.
Doprovodné fotografie zachycují jejich přirozenou a autentickou atmosféru, která čeká
na každého návštěvníka. Součástí webu je
i interaktivní mapa, pomocí které si můžete
naplánovat návštěvu vybraných míst. Mapu
je možné stáhnout si do počítače nebo si ji
tištěnou vyzvednout na obecním úřadě.
www.objevteslapanicko.cz
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Ekologie
Topte s ohledem na ostatní
V topné sezóně se občas nad obcí objeví
šedý kouř z komína. Bývá nejen vidět, ale
hlavně i cítit. Topit se ale nemůže vším
a chtěli bychom upozornit, že v posledních
letech chodí i kontroly a dávají nemalé
pokuty.
Bohužel někteří lidé ztopí i nabarvené nebo
nalakované dřevo a znepříjemní pak den celé
ulici. Čím se doma topí se dá jen těžko zkontrolovat. Úřady mají ale díky změně zákona
nový nástroj. Každý kotel na tuhá paliva
musí mít revizi, která platí dva roky. Málo
kdo o tom ví a málo kdo ji má. Úředníci tedy
mohou k topičům přijít a nekontrolovat čím
přímo topí, ale jestli mají revizi kotle. Pokud

Články

ne, mohou dát pokutu až 20.000,– Kč.
Pokud by kontrola zjistila, že se topí něčím
zakázaným, může být pokuta podstatně
větší.
Prosíme tedy lidi, kteří topí pevnými palivy,
aby dávali pozor na to, co do kotle nebo
krbu dávají. Přes zimu se zvýšily stížnosti na
zapáchající kouř, nemožnost větrání, sušení
prádla apod. Buďte doma v teple, ale s ohledem na ostatní. Děkujeme.

T Jan Grolich

Sport
Aktuální florbalové výsledky
Mladší žáci

Kluci mají za sebou již čtyři turnaje, celkově sehráli osm zápasů, v nichž se podařilo

dvakrát zvítězit. V současnosti se nacházejí
na šestém místě ze sedmi.
Na posledním turnaji pořádaném ve Slavkově sehráli první zápas se Židenicemi. Tento
zápas byl dlouho vyrovnaný, avšak nakonec
se podařilo soupeře přetlačit a porazit 5:3.
Velikou zásluhu na druhé výhře v sezóně měl
střelec tří branek Honza Ženožička z Mokré
a také i zkušený brankář Richard Pejřil, který
podržel tým v těžkých chvílích.
V druhém zápase jsme nastoupili proti nejlepšímu týmu ve skupině, kterým
jsou Řečkovice. Možná měli kluci už před
zápasem trošku ze soupeře strach, přesto
podali velice bojovný výkon. Zápas byl taktéž
dlouho vyrovnaný. V polovině zápasu kluci
drželi nadějný výsledek 3:4 ve prospěch
soupeře, avšak otočit skóre v druhé polovině
se nepovedlo. Soupeř odskočil na konečné
skóre 7:4.

Poslední dva turnaje:
29. 2. Nezamyslice
29. 3. Brno

Muži

Naši muži si vedou lépe než minulý ročník.
V tomto roce mají již tři výhry (minulou
sezónu získali pouze jednu výhru). V tabulce
se nachází na pátém místě ze sedmi týmů.
Odehráli již osm zápasů, takže je čekají už
jenom čtyři zápasy.
Poslední turnaj, kterého se muži zúčastnili
byl až v daleké Třebíči. V prvním zápase
jsme nastoupili proti domácím. Třebíč jako
hlavní adept na postup podala výborný
výkon, a náš tým tak vyprášila výsledkem
9:0. V tomto zápase se nedařilo proměňovat
šance, což byl první problém. Druhá příčina
vysoké prohry spočívala ve velkém množství
chyb, které soupeř dokázal využít.
V druhém zápase jsme nastoupili proti
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Bořitovu. S ním se nám podařilo již jednou
vyhrát, i teď jsme tak doufali v další výhru.
V zápase jsme zlepšili obranu, takže soupeř
se k ničemu téměř nedostal. I když se jednalo o věkové podobné hráče, tak jejich fyzička
byla slabší, což jsme využívali a soupeře tak
mnohdy přehrávali. Nedařilo se nám však
proměňovat velké množství šancí. Přesto se
podařilo zvítězit a to poměrem 5:2, kdybychom proměnili některé další tutovky, tak to
mohlo skončit i 10:2.

Poslední dva turnaje:
28. 3. Kuřim
26. 4. Blansko

T Zdeněk Severa

Velásky
V září 2019 jsme se my, Velásky, opět začaly
scházet na pravidelných trénincích v pondělí
a v pátek. Naše řady se rozrostly o další tři mažoretky. Trénujeme velkou formaci Aladin, se
kterou již jezdíme na soutěže. Dále pak malou
formaci velkých holek, kterou si kompletně
vzala na starost a trénuje ji Katka Strejčková, malou formaci malých holek (Růženky)
a nemůžeme zapomenout ani na nově vzniklá
sóla a dua.
S vystupováním jsme začaly ihned v září, kdy
jsme v rámci sportovního odpoledne pro děti
ukázaly první část Aladina spojeného se starou
sestavou. A pak jsme trénovaly a trénovaly na
naši první soutěž školního roku 2019/2020.
Soutěž se uskutečnila v Hranicích na Moravě
a velké šance jsme si nedávaly, věděly jsme, že
chybičky tam byly. Jaké bylo ale naše překvapení, když přišlo na vyhlašování výsledků. Nejprve
byly vyhlašované velké formace, kde jsme
obsadily 3. místo u odborné i laické poroty.
31
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Chybělo nám pouze 1,3 bodu na místo druhé.
Následovalo vyhlašování miniformací. Laická
porota poslala Velásky na 2. místo. Při vyhlašování výsledků odborné poroty, která umístila
Velásky na 1. místo, holky stály jako opařené
a přemýšlely, zda opravdu slyšely svoje jméno.
Ano, byla to pravda, vezly jsme si domů zlato.
Byla to skvělá odměna za jejich dřinu.
Následovalo již jen pár vystoupení jako třeba
20. 12. 2019 Školní ples v Mokré-Horákov nebo
24. 1. 2020 ples v Líšni.
A co nás čeká? Plno soutěží a vystoupení, které
jsme si naplánovaly. A pokud se chcete na nás
přijít někam podívat, sledujte naše stránky
www.tjsokolvelatice.webnode.cz/roztleskavacky,
kde zjistíte, kam máme namířeno.
T Lucie Poláčková

Pozvánka do cvičení pro děti
Zveme malé děti školkáčky a mladší školáky
do cvičení pro děti.
Cvičení pod vedením Jany Strejčkové bude
probíhat ve středu od 16 hod.
Cvičky, cvičební oblečení, pití a dobrou
náladu s sebou.
T Zita Strejčková

Hasiči
Hasičský ples
Nový rok jsme v SDH Velatice začali již tradičně výroční valnou hromadou už v pátek
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3. ledna. Tento rok je pro sbory dobrovolných hasičů volební, proto i na naší valné
hromadě proběhly volby do výboru a volba
kontrolní a revizní komise. Poté už se naše
pozornost obrátila k přípravě tradiční zimní
akce, a sice hasičského plesu, který se uskutečnil v sobotu 18. ledna. Do prostor kulturního domu, ve kterém už byla téměř hotová
rekonstrukce, se po letech vrátila skupina
Modul a skvěle zahrála návštěvníkům k tanci
a poslechu. Jsme rádi, že se do KD na náš hasičský ples i přes nepříznivé počasí a ledovku
vypravila více než stovka návštěvníků.
Pro jarní období nás čekají určité novinky,
které posílí vybavení naší zásahové jednotky
a také už se samozřejmě začínáme chystat
na start nové sezóny Moravské ligy TFA,
v rámci které chceme ještě zintenzívnit
charitativní činnost Ligy.
T Veronika Kadlecová

Potřebujeme projet
Určitě víte, že máme nové hasičské auto. To
nám pomůže při naší práci a umožní nám
dělat při zásazích o dost více úkonů. Abychom ale naši práci mohli udělat, musíme
se na místo dostat. Jako hasiči musíme mít
zajištěný průjezd po všech cestách v obci. To
stejné platí pro profesionální hasiče, záchranku nebo třeba i popeláře či zimní údržbu.
Po tom, co jsme pořídili pořádné větší auto,
narazili jsme i my na dva hlavní problémy, kde
potřebujeme vaši pomoc a spolupráci.
Hlavně jde o parkování. Ve většině ulic
projedeme bez problémů. Největší problém
je, jak jistě tušíte, v Zaosadí. Pokud budete
všichni parkovat za vyznačenými čarami, není
problém žádný. Čáry na silnici jsou vyznačené
tak, aby všechny záchranné složky i obsluha

mohly projet. Pokud zaparkujete tam, kde
se parkovat nesmí, často potom nemůžeme
kolem vás projet. Nebo musíme vybočit a vjet
mimo silnici. Problém je, i když třeba o 20 cm
přečníváte přes parkovací čáru. Často se ale
stane, že přes čáru přesahuje polovina auta.
Buďme rádi, že zatím naše pomoc nebyla
v těchto případech potřeba. Může se ale stát,
že bude hořet a my se k vám kvůli špatnému
parkování nedostaneme. Celkem litujeme
popeláře, kteří takto musí ulice projíždět
třikrát do měsíce.
Dalším problémem jsou stromy a keře kolem
silnic. Často se jedná o stromy na obecním
pozemku. Občas se najdou i stromy na vašich
zahradách, které větvemi zasahují přes cestu.
Tady jsme připraveni pomoct. Naplánujeme
termín, kdy bychom stromy a keře mohli prořezat a dáme vám předem vědět, abychom se
na místě domluvili, co je potřeba. Určitě nepůjde o kácení celých stromů, ale o pár větví.
Budeme moc rádi, pokud nám v těchto
věcech pomůžete. My pak budeme lépe
schopní a rádi vám pomůžeme, až to budete
potřebovat vy.
T Michal Pejřil

Kultura
Tříkrálová sbírka
ve Velaticích
Dne 11. ledna proběhla Tříkrálová sbírka
pořádaná Charitou ČR. V naší obci se vybralo
45.758 korun. Po obci koledovaly celkem 4
skupinky a dle vyjádření koledníků je koledování bavilo.
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří
koledníky přivítali u svých dveří a přispěli na
projekty Oblastní Charity Rajhrad.
Oblastní charita Rajhrad by ráda z letošní
sbírky podpořila následující projekty:
•
instalace klimatizace do lůžkového
hospice sv. Josefa
•
pořízení lehátek a vozíčků pro převoz
hospicových pacientů
•
zakoupení auta pro Charitní pečovatelskou službu
•
zastínění venkovního místa pro akti33
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vizaci klientů s demencí Chráněného
bydlení sv. Luisy
Kdo by se chtěl v příštím roce zúčastnit
Tříkrálové sbírky a rozšířit řady koledníků,
může se ozvat Janě Strejčkové již dnes.
T Jana Strejčková

Klubu
důchodců
Zprávy z Klubu důchodců
leden 2020
Klub důchodců je již dnes nedílnou součástí
kulturního, společenského a částečně i sportovního dění v naší obci. Pro svou činnost

využívá především kulturní dům, v letních
měsících pak pro sportovní hry hřiště místního Sokola.
V současné době probíhá plánovaná rekonstrukce tohoto kulturního stánku, což je
důvod, že zde teď není možné provozovat
dočasně žádné aktivity.
Další zaběhlou tradicí našeho Klubu jsou
návštěvy divadelních her na jevištích brněnských divadel. Tentokrát to byl zájezd do
Městského divadla Brno, který se uskutečnil
9. prosince, na legendární muzikál „Mamma
Mia“, zajištěný včetně dopravy Maruškou
Grolichovou.
Téměř poslední hodiny minulého roku,
29. prosince, jsme uskutečnili „Předsilvestrovskou vycházku“ do Hostěnic s tradičním
posezením a obědem v hostinci U Stupárků.
Zde nás mile překvapilo veselé trio hudebníků – basa, kytara, banjo – s hrdým titulem
„VIROZA“.
Cestu do Hostěnic absolvovala část našich
seniorů pěšky z Mokré, ostatní využili autobusového spojení až do Hostěnic, kde jsme
se setkali se známými kamarády a přáteli.
Na zpáteční cestě již v pozdním odpoledni

samozřejmě využili všichni autobus.
Tímto byl završen, dovolím si poznamenat,
pro Klub důchodců úspěšný rok 2019.
T

Jaromír Poláček

Farnost
Farní ples
Letos poprvé se díky přičinění farníků uskutečnil ve Tvarožné farní ples. V sále sokolovny na Kosmáku se sešlo asi 140 návštěvníků
všech věkových kategorií – tedy s výjimkou
dětí. Bylo tu spousta mládeže, ale i ti, kteří
již překročili osmdesátku. K tanci hrála kapela Buch Luďka Strašáka a výběrem melodií
oslovila všechny generace.
Byli jsme velmi rádi, že se mezi nás přišel
podívat náš otec David Ambrož, ale i bývalý
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pan farář Jan Nekuda, nyní děkan v Hustopečích. Setkali jsme se tu se spoustou
známých, mohli jsme si popovídat a společně se pobavit.
Ze spousty dojmů snad jen zmíním pár postřehů: Vkusně vyzdobený sál i stoly, talířek
koláčů na stolech jako drobná pozornost,
bohatá tombola, do níž přispěli kromě oslovených sponzorů i farníci, vystoupení Katky
Strejčkové jako mažoretky, půlnoční překvapení mládeže, milí pořadatelé, podpora
a vstřícnost obcí naší farnosti, občerstvení
zajišťované panem Lazarčíkem.
Zkrátka – byla to povedená akce a díky všem,
kteří se na ní podíleli. Věřím, že příští rok se
sejdeme zase, a to třeba už ne ve Tvarožné,
ale možná u nás ve Velaticích anebo v Horákově.
T Anna Severová
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1920

100 let
volebního práva žen
Dne 18. dubna 1920 v neděli o 8. hod. ráno
konána v budově školní první volba do sněmovny poslanecké v Praze. K volbě oprávněných mužů bylo 159, žen bylo 177, voličů celkem bylo 336. K volbě se skutečně dostavilo
mužů 124, žen 165, celkem hlasů 289.
V neděli, dne 25. dubna 1920 konána v budově školní o 8. hod. ráno volba do senátu
v Praze. Volební komise táž jako do sněmovny. K volbě oprávněných mužů bylo 131, žen
bylo 144, voličů celkem bylo 275. K volbě se
skutečně dostavilo mužů 111, žen 142, odevzdáno celkem hlasů 253.
Právo volební do poslanecké sněmovny
úplně rovné a tajné má každý bez rozdílu
pohlaví, kdo dokonal 21. rok věku.
Právo volební do senátu úplně rovné a tajné
má každý bez rozdílu pohlaví, kdo dokonal
26. rok věku.
Ženy, jimž „Národní shromáždění v Praze“
dalo právo voliti nejen do obecního zastupitelstva, nýbrž i do obou sněmoven, a jsouce
účastny prvních voleb, tvořily většinu. Účast
žen do poslanecké sněmovny činila 99,9 %
a u mužů 88,8 %. Účast žen do senátu byla
menší, činila 90,2 %, u mužů 90,6 %.
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Národní shromáždění udělilo volební právo
i ženám v uvážení, že ženy nabývají stejného
všeobecného vzdělání s muži, za nezlomnou
věrnost, obětavost a útrapy v době hrozné
světové války, kdy žena sama na sebe bez
muže jsouc odkázána, zcela dobře a rozumně si počínala, jakož i v uvážení slov básníka
Svatopluka Čecha: Všem stejně světla, všem
stejně stínu, všech ruce na pracích a žádná
v klínu. Ovšem dalo se očekávati, že udělením volebního práva ženám přibude hlavně
na venkově volebních hlasů straně lidové
a stranám dělnickým.
Ačkoliv skoro všechny strany měly na svých
kandidátních volebních lístcích i ženy,
dostalo se žen volbou do sněmovny i do
senátu jen nepatrný mizivý počet, jich nepříliš šťastný výběr jen posílil odpůrce práv
žen. Ani volba poslanců mužů nedopadla
pro národ příliš šťastně, jakost zvolených
poslanců zůstala daleko jak vzděláním, tak
i charakterem za členy prvního „Národního
shromáždění“, jež vyslaly jednotlivé strany
politické bez volby lidu dle svého volného
uvážení. Kolik poslanců bylo pro nečestné
jednání mandátů zbaveno.

Společenská
kronika
T SPOZ Velatice
Narozené děti:
Hofírková Sofie

Blahopřání jubilantům
V měsících leden až březen
oslaví významné životní
jubileum tito naši spoluobčané:

85 let:
Přejeme mnoho zdraví a štěs- Brzobohatý František
75 let:
tí do nového života.
Bajer Josef

Ludmila Daňková

70 let:
Čvančara Pavel
60 let:
Poláček Jiří
Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Miroslav Župka

Kdy do Tvého života vstoupila „Hrabyně“
a co osobně pro Tebe znamená?
Do Hrabyně jsem se poprvé dostal 10. srpna 2005. Byl jsem v takovém stavu, že jsem
dokázal pohnout jen pravou rukou. Jinak
jsem ležel jako hovězí ocas. V té době bylo
v Hrabyni běžné, že jsem měl každý den
v posteli zdravotní sestru a byly to samý
pěkný mladý holky!

Fakt nekecám (smích).
Ale teď vážně, postupně, díky cílené rehabilitaci a dokonalému kolektivu lékařů a rehabilitačních pracovníků jsem se zlepšoval a když
jsem opouštěl Hrabyni 28. 2. 2006, tak jsem
dokázal ujít o francouzských holích 5 metrů.
Takže, když odpovím na Tvou otázku, tak je
pro mě Hrabyně srdeční záležitostí. A to je
bez nadsázky.

Děláš si srandu?
Nedělám. Tenkrát spinální jednotka, to je
oddělení, kde jsou pacienti s poškozenou míchou, nebyla vybavena jako dnes, zdvihacím
zařízením. A sestřičky, když mě přemisťovaly z vozíku na lůžko, takovým zvláštním
úchopem, tak většinou ta, která mě za zády
držela za paže, skončila se mnou v posteli.

Každoročně se účastníš akce La Manche
Hrabyně. Jaký byl ten letošní ročník?
Zdolání kanálu La Manche štafetovým způsobem, je v Hrabyni tradicí už od roku 2012.
Doprovodný program je vždy nějak tematicky zaměřen, to aby těch cca 16 hodin, než
se uplave 33,6 km nebyla pro diváky nuda.
Letošní téma bylo „Cesta kolem světa“.
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Zaměstnanci si připravili taneční scénky na
různé zastávky, právě při cestě kolem světa.
Letos jsem si vzal kameru a na mém kanálu
na YouTube je pár ukázek. Já jezdím na La
Manche tradičně s Laďou Flekem, který mi
dělá asistenta, a letos jsme byli v kostýmech
Mexičanů, které vytvořili Laďa s manželkou
Zdenou.
Můžeš nám představit ParaCentrum Fenix?
Vím, že jsi aktivním členem.
ParaCENTRUM Fenix je neziskovka, která
pomáhá lidem po poškození míchy. Já tam
jezdím na rehabilitační cvičení dvakrát týdně. Díky tomu si udržuji kondičku. Ostatně
velatický Klub důchodců s Fénixem čile
spolupracuje v oblasti sportovních aktivit.
Na koho se mohou lidé obrátit, pokud by
chtěli jakkoli pomoci či přispět na chod
centra?
Naši, nejen důchodci, už Fénix podporují. Při vánočních trzích v Brně mívá Fénix
prodejní stánek a prodává jak výrobky svých
klientů, tak výrobky různých přispěvatelů.
Výtěžek jde na podporu činnosti ParaCentra
Fenix. Loni to byly z Velatic výrobky od Jitky
Poláčkové, Míly Urbánkové, Míly Cáhlíkové,
manželů Flekových a od Petra Koláře. Ale
PCF určitě potěší i finanční pomoc. Víc je na
www.roztacime.cz Tam jsou k přečtení i některé příběhy klientů Fenixu, jak se dostali
na invalidní vozík.
Můj oblíbený kout země je Pálava. Ty jsi ji
viděl i z výšky. Jaký to byl pohled?
No, to se musím zase vrátit k Fenixu. Poprvé
jsem letěl na motorovém paraglidu na letišti
v Křižanově v rámci rekondičního pobytu
v Březejci, které organizuje právě Fenix. Když
pilot Jarek Sura z Letecké amatérské asociace ČR po čase prováděl nějaké úpravy na
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paraglidingové tříkolce, tak potřeboval odzkoušet vhodné těžiště s větší i menší hmotností pasažéra. No a neměl lepší nápad, než
že budeme s mojí manželkou dělat zkušební
zátěže. Startovali jsme na letišti mezi
Popicemi a Strachotínem. Přeletěli jsme
Nové mlýny až nad Pálavu. Byl to nádherný
zážitek. Někdo tvrdí, že nejhezčí pohled na
svět je z koňského hřbetu. To ale nepoznali
pohled na svět z paraglidingu. Ostatně na
mém kanále na YouTube je video.
Bílé nebo červené?
Tentokrát odpovím stručně. OBOJÍ.
Komu předáš štafetu?
Já obdivuji naše důchodce, jak si užívají
různých aktivit. Tak mě napadá prezident
velatického klubu důchodců (Ladislav Flek,
pozn, red.).

Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku
Základní školy Mokrá-Horákov

Zápis žáků k povinné školní docházce
pro školní rok 2020/21
se koná
v pondělí 6. dubna 2020 a v úterý 7. dubna 2020 vždy od 13.00 do 17.00 hod.
v budově Základní školy Mokrá-Horákov
K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi,
které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2020.

Nemohl jsi vybrat líp! Mirku, děkuji.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného
školního roku, může být přijato k plnění
povinné školní docházky již v tomto školním
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Pro dítě narozené od září do konce
prosince je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologické poradny Brno nebo
Brno-venkov), pro dítě narozené od ledna
do konce června doporučující stanovisko
školského poradenského zařízení a odborného lékaře [§ 36, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků).

K letošnímu zápisu přijdou i děti,
které byly u zápisu v loňském
roce a mají rozhodnutí o odkladu
školní docházky.
Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte,
průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání (dostupná v mateřských školách
a na www.zsmokra.cz včetně Poučení o právech dle zákona 110/2019 Sb.).
Podrobné informace jsou zveřejněny na
webu školy: http://zsmokra.cz
￼

Tomáš Pětivlas, ředitel školy

Tabulku pro časový rozpis zápisu obdrží
ředitelky mateřských škol.
Děti, které mateřskou školu nenavštěvují,
přijdou k zápisu v tento den po telefonické
domluvě termínu.
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MONTESSORI
DÍLNIČKY
Pro rodiče s dětmi od 18 do 36 měsíců
s lektorkou Lucií Hudecovou

•

Podporujeme TFA Velatice
a Moravskou ligu TFA

• Péče o zdraví více než
našich klientů

1 300 000

750 000 000

• Více než
Kč
za rok vynaloženo na prevenci
z veřejného zdravotního pojištění

90

klientských
• Více než
center po celé ČR

100 bonusových

• Více než
příspěvků

• Služba Lékař na telefonu
denně zdarma

24 hodin
800

• Slevy a výhody u více než
našich obchodních partnerů

Rodinné centrum:
pondělí 24. února 17:30
schůzka pro rodiče
středy od 26. února, 9:15 - 11:45
dílničky pro rodiče s dětmi

Díky
všem

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Našimi pojištěnci se můžete
stát vždy k 1.1. a 1.7.

Velatický zpravodaj
Velatický
zpravodaj
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1/2019
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