4/2020

O BSAH
4 • Slovo úvodem
5 • Za námi
6 • Před námi
7 • Glosa místostarosty
7 • Kalendář akcí
8 • Bořič mýtů
8 • Velatická štafeta
10 • Téma / Velatice 2010—2020
20 • Rozhovor / Z COOL starosty COOL hejtmanem
28 • Články
35 • Společenská kronika
36 • Listování kronikou / 1990

Velatický zpravodaj 4/2020

Vydává: Obec Velatice • Velatice 92, 66405 • IČO: 488364, ev. č. MK ČR E 10217
• čtvrtletník • vydáno: 11. 11. 2020 • www.velatice.cz
Náměty a příspěvky posílejte na: starosta@velatice.cz
Texty: Jan Grolich, Tomáš Šenkyřík, Veronika Kadlecová, Michal Jašek, Zita
Strejčková, Marcela Ulrichová, Martin Sedlák, Petra Kiliánová, Marcela Uhrová,
Anna Severová • Design, DTP: Tobiáš Grolich

Náměty a příspěvky
posílejte na:
starosta@velatice.cz
Uzávěrka příštího čísla
29. 2. 2021

Slovo úvodem

Milí čtenáři
Mgr. Jan Grolich
starosta obce

V

Věřím, že
Tomáš bude
v mnoha
ohledech
lepším
starostou a že
tato výměna
obci jen
prospěje.

4 | Velatický zpravodaj 4/2020

poslední době se událo
několik věcí, které ovlivní
chod naší obce. Díky tomu,
že jsem byl zvolený hejtmanem, končím po deseti
letech jako starosta obce.
Moc děkuji všem za podporu
nejen ve volbách ale po
celých deset, kdy jsem měl
tu čest se podílet na vedení
tak úžasné vesnice.
Chtěl jsem napsat, že se
vlastně na fungování obce
nic nezmění, že Tomáš
Šenkyřík bude pokračovat
v rozdělaných projektech
a že tu změnu ani nepoznáte. Ve skutečnosti ale
doufám, že tu změnu poznáte. Vím totiž, jaké jsem měl
rezervy, co všechno jsem
nestihl nebo v poslední době
zapomněl. Věřím, že Tomáš
bude v mnoha ohledech
lepším starostou a že tato
výměna obci jen prospěje.
Přeci jen po deseti letech
je člověk zajetý v nějakých
kolejích a je potřeba zase
nový pohled na věc. Přeji
Tomášovi, ať se mu práce
daří a hlavně, ať ho baví. Vás
prosím, abyste ho hlavně na
začátku podpořili.

Za námi

Protože vnímáme, že změna
ve vedení obce je velké téma,
rozhodli jsme se toto číslo
věnovat v podstatě bilancování uplynulých deseti let.
Jako hlavní téma uvedeme
ty největší změny, které
naši za deset let proměnily.
V rozhovoru pak Veronika
Kadlecová vyzpovídala
přímo mě, abych vám všem
mohl odpovědět na to, co by
vás kolem kampaně, voleb
a mého nového působení
mohlo zajímat.
Obracím se na vás v rámci
úvodního slova tohoto zpravodaje vlastně naposledy.
Chtěl bych vám ještě jednou
všem chtěl poděkovat za
tu příležitost pro Velatice
pracovat. A budu v tom pokračovat i jako hejtman.
Přeji inspirativní čtení.

Za námi
Nový zdroj vody

jsme úmyslně nechali na místě – hnízdí v nich
netopýři a hmyz. Dále bude probíhat prořez
větších stromů po obci, jako jsou velké lípy,
hruška pod OÚ a podobně.

Projekt úpravy Klidové zóny

Naproti pomníku třem chlapcům už je
hotovo. V rámci projektu nakonec vznikly tři
vrty – dva hluboké 75 a 90 m a jeden mělčí
15m. Všechny tyto vrty jsou propojené v jedné šachtě a napojené na stávající vodovod.
Všechny práce jsou dokončené a čekáme na
povolení změn stavby, protože jeden vrty se
dělal navíc a proběhly i další drobné úpravy
projektu. Následně potom bude řešena
kolaudace stavby. Vše by mělo do konce roku
být hotové i po formální stránce.

Máme vypracovaný projekt na úpravu
prostoru Klidové zóny. Nechali jsme projekt
zpracovat v ideální variantě, ale budeme
muset z některých požadavků asi ustoupit,
protože projekt je velmi nákladný. Budeme se
ale snažit zajistit finance, abychom z tohoto
prostoru udělali reprezentativní a dobře
udržovatelný park.

Opravy silnic

Nápisy na OÚ

Provedly se opravy těch nejhorších míst na
silnicích. Od malých výtluků, až po rozpadající se pásy asfaltu na silnici od čerpací
stanice, včetně křižovatky. Současně byly
opraveny i nájezdy na dva přejezdové pruhy
do obytných zón. Chtěli bychom upřesnit,
že se nejedná o retardéry – ty ne vjezdech
do obytných zón být nemají. Má být pouze
materiálem odlišen povrch začátku obytné
zóny. Proto jsme nájezdy upravili.

Protože si lidé často pletli obecní úřad
a kulturní dům, rozhodli jsme se obecní úřad
lépe označit. Proto na OÚ je nyní velký nápis
obecní úřad, který je vidět už z dálky ze silnice. Pod obecním úřadem vznikl pěkný nápis
VELATICE, který bude sloužit jako orientační
bod.

Prořez a kácení stromů
Část rizikového kácení stromů je už hotová.
Zejména suchý strom na Skalce u hřiště a suché topoly podél cesty na Mokrou. To byly
nejrizikovější případy. Některá torza topolů
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Před námi

Glosa místostarosty / Kalendář akcí

Před námi
Akustika v hospodě
Hospoda je v podstatě komplet opravená
a ladí se pouze detaily, které se objevily během zkušebního provozu. Hlavním
problémem se ukázala akustika. Proto jsme
našli řešení, jak prostor akusticky vylepšit bez
výrazného zásahu do pěkného designu. Na
stropech budou umístěn čtverce z akustického materiálu a na stěny dáme obrazy
z akustického materiálu s fotkami ze starých
Velatic.
Podobné řešení chceme současně zajistit
i na stropě rodinného centra, kde je akustika
také velmi špatná a už delší dobu jsme i tady
chtěli tento problém vyřešit.

Oprava plynovodu
Za Mlýnem
Už je připravený projekt na opravu plynovodu
od váhy směrem k bývalé pekárně. Tuto opravu je nutné provést, aby se bývalá váha mohla odpojit od plynovodu – nyní je tam hlavní
přívod a plynoměr pro celý bývalý areál JZD.
Po této akci pak bude moct být provedena
demolice váhy, která je už dávno povolena.

Oprava mostu v Zaosadí
Pracujeme také na projektu opravy mostu
v Zaosadí směrem ke hřišti. Chceme, aby
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oprava nebyla provedena amatérsky na pár
let a aby oprava měla význam. Během přípravy se ale ukazují pořád nová a nová technická
úskalí, na která musíme reagovat. Už se ale
chystá dokumentace, abychom po zimě byli
na opravu připraveni. Bude to ale náročná
akce kolem milionu korun, tak doufejme, že
na ni i v době krize budou prostředky.

Alej života
Kvůli opatření v době pandemie se výsadba
aleje života bude konat až na jaře. Výsadba
proběhne jako pokračování malého švestkového sadu v Horním Zaosadí.

Střídání o poločase
Za námi je téměř poslední čtvrtina letošního roku. Po příjemném období Babího léta
a nadějném počátku podzimu stran obecné
situace, jsme opět museli přijmout restriktivní opatření z důvodu rychlého šíření „čínské chřipky“, museli jsme omezit setkávání
s přáteli a proškrtat kalendář s termíny akcí,
kterých pravidelně na podzim nebývá málo.
Jednou ze zásadních událostí tohoto podzimu byly volby do krajských zastupitelstev
a z části do Senátu parlamentu ČR. Všichni,
kdo k volbám u nás poctivě přišli, ale věřím,
že i ti, kdo se z nějakého důvodu nedostavili, dobře věděli, že horkým kandidátem na
vedoucí pozici jihomoravského krajského
úřadu je náš úřadující starosta Jan Grolich.
O tom konec konců vypovídá i volební účast
u nás ve Velaticích, která dosáhla téměř na
¾ počtu voličů.
Z výsledků je zřejmé, že se u nás právě hojná
účast voličů podepsala na podpoře kandidátky KDU-ČSL s jejich lídrem a našim Cool
Starostou v jedné osobě. Jistě jste napjatě
sledovali výsledky z celého kraje i informace
o povolebním vyjednávání na obsazení jednotlivých pozic. Nyní už je jisté, že hejtmanem Jihomoravského kraje bude Jan Grolich.
Tuto skutečnost jsme ve vedení obce řešili,

a také otázku dalšího působení a fungování
úřadu v obecních záležitostech. V této souvislosti mi byla nabídnuta funkce starosty,
s kolegy zastupiteli jsme se na změně funkcí
dohodli a roli starosty obce jsem přijal.
Rád bych tuto příležitost využil a poděkoval
Honzovi za jeho starost o nás o všechny,
za zájem o obec a za dosavadní příkladnou starostovskou práci. Budu rád, když
u nás zůstane na postu zastupitele i nadále
dobrým kolegou a velkou oporou. Současně
bych mu chtěl do jeho nové krajské funkce
popřát hodně invence v projektové oblasti,
sily a vytrvalosti ve vyjednávání s Prahou.
Ale především radost a naplnění z nového
veřejného působení.

T Tomáš Šenkyřík

Kalendář akcí:
Mrzí nás, že poprvé nemůžeme do kalendáře napsat žádnou akci.
Doufáme, že v do Vánoc se zdravotní situace ustálí a budeme vás moct pozvat
na tradiční akce jako je setkání u vánočního stromu a v novém roce na plesy.
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Bořič mýtů / Velatická štafeta

Velatická štafeta

Bořič mýtů

Marie Švábenská

Mýtus:
Nedělní kavárna LONT
se ruší.
Pravda:
Je samozřejmé, že teď
v době krizových opatření,
je kavárna zavřená.
Počítáme ale s tím, že
jakmile tato opatření
opadnou, kavárnu pro
vás znovu otevřeme. Je
také pravdou, že hospoda
už v době provizorních
otevření nabízela také
kvalitní dezerty a kávu.
Určitě jim to nemůžeme
a nebudeme zakazovat.
Tím pádem je možné, že
lidí do obecní kavárny
začne chodit méně
a budeme na to muset
reagovat. Rozhodně
ale neplánujeme, že
by nedělní kavárna
automaticky končila.

Jana Ambrožová

Jani, musím přiznat, že jsi mě vždy podporovala ve
všech mých aktivitách, dá se říct, že jsi mi fandila.
Komu jinak ještě opravdu fandíš?
HC KOMETA BRNO – Fandíme (s manželem a synovcem) víc jak 20 let. Prožili jsme „dobu temna“ (tj. před
Liborem Zábranským), kdy Kometa hrála svoje zápasy
dokonce i ve Vyškově a v Rondu nás bývalo snad jen
50. A potom zmrtvýchvstání, kdy jsme s Kometou
projeli snad všechny stadiony v republice, a dokonce
jsme si zafandili i v Rakousku a na Slovensku. A byly
to super zážitky – třeba, když jsme na jednom výjezdu
potkali na benzince Karla Gotta a on se nechal vyfotit
s komeťáckým dresem. Nejúžasnější, nejemotivnější
a nejkrásnější však byl 12. titul Komety, kdy se celé
Brno ponořilo do zlatého, mistrovského opojení a já
jsem mohla být u toho přímo v Rondu. Druhý den jsem

samozřejmě měla v práci dovolenou (můj
šéf naštěstí také fandí Kometě) :-).
VALENTINO ROSSI – fandím mu od začátku,
kdy přijel do Brna a každý rok si ho na GP ČR
v Brně užívám naživo. Největší zážitek pro
mě byl, když jsem ho potkala v boxu a podal
mi ruku (takže je jasné, že jsem si ji několik
dnů nemohla umývat :-)). Další, poněkud
kuriozní, je zážitek z Mallorky. Na dovolené
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jsme v místním baru sledovali velice napínavý závod Rossi versus Lorenzo. Najednou se
Lorenzo poroučel k zemi a já jsem v návalu
radosti vyskočila ze židle a zatleskala. Zarazilo mně mrazivé ticho a nenávistné pohledy. Až potom jsem si uvědomila, že Lorenzo
je Španěl, a navíc rodák z Mallorky. Rázem
jsem se stala národním nepřítelem.
GUNS N‘ROSES – Díky tomu, že jsme u nás

ve Velaticích měli možnost už dlouho před
revolucí sledovat MTV, poznala jsem svoji
další „lásku“ – Axla Rose a skupinu Guns
N‘Roses. My dvě jsme si spolu užily všechny
jejich koncerty u nás, bohužel ten letošní
kvůli omezením zrušili. Ale nejkrásnější
a nejúžasnější vždycky zůstane ten první –
20. května 1992 v Praze na Strahově.
A také samozřejmě nemůžu vynechat Černouška, mého milovaného černého kocourka, ten mi připomíná jeden velký hit další
srdcovky, skupiny KERN – „Černý kocour“.
Pracuješ dlouhá léta v cestovce Atlas. Kam
ráda posíláš lidi na dovolenou a jaká je to
práce?
Mým přáním bylo pracovat v cestovní
kanceláři, a to se mi díky Tobě splnilo. Svoji
práci mám moc ráda, naplňuje mne a baví.
S manželem jsme procestovali spoustu
různých zemí. Asi nejvíc vzpomínám na
15denní poznávací zájezd po mém vysněném
Egyptě a také na infocestu po Tunisku. Moc
rádi se vracíme i do Španělska a jeho klenotu
Barcelony.
Ale opravdu srdeční záležitostí je Chorvatsko. Je tam nejkrásnější moře a nádherná
příroda. Každý rok jezdíme do Bašky Vody.
Máme tam spoustu přátel a známých, na
které se vždycky velice těšíme. Letos jsme si
užili skvělý výlet do pohoří Biokovo s nově
otevřenou vyhlídkou Skywalk se skleněnou
podlahou. Obrovský zážitek pro mě např.
také bylo prožít tam Mistrovství světa ve
fotbale 2018. Jako suvenýr mám doma dres
Luky Modriče.
Takže já, pokud by chtěl někdo doporučit,
kam na dovolenou, bych volila hlavně Chorvatsko a Španělsko.

S tatínkem jsem měla vždy pěkný vztah,
který se ještě víc prohloubil hlavně ke
sklonku jeho života. On byl velice tolerantní,
chápavý a obětavý. Vystudoval práva, složil
všechny státní zkoušky, ale pár dnů před
promocí ho vyhodili ze školy a uvěznili (kvůli
aktivní činnosti v Lidové straně) – záminkou
byla pomoc spolužákovi. Po propuštění už
nikdy nemohl vykonávat povolání, které
vystudoval. Teprve po revoluci v roce 1990 se
dočkal plné rehabilitace a byl mu slavnostně
předán titul JUDr., jenž mu patřil. Tatínek
měl těžký život, přesto nezatrpkl a stále, až
do svého stáří, se aktivně podílel na práci
pro obec Velatice.
Vím, že jsi měla v USA strýce, který žil v Chicagu. Jaké to bylo mít příbuzného v zahraničí
před rokem 1989?
Strýc – bratr mého tatínka emigroval do
USA. Já jsem si ho pamatovala jako sedmileté dítě, jak si s námi hrál, jak jsme spolu
sáňkovali na kopci za Velaticemi a potom
najednou jsme si jen psali. Poprvé přijel až
skoro po 20 letech. Vzpomínám si, jak jsme
na něho, celá naše velká rodina, čekali a byli
jsme z toho všichni nadšení. Když odjížděl, převládl smutek, kdy se zase uvidíme.
Podruhé přijel hned po revoluci – v prosinci
1989. Bylo to „WOW“ mít strýce v USA, ale
také to přinášelo různá omezování, např.
v možnostech studovat nebo cestovat. Dnes
už je to jen úsměvné, ale měla jsem dokonce
problém dostat se služebně i do Moskvy.
Komu předáváš štafetu?
Štafetu předávám mému sousedovi a kamarádovi, Ctiborovi Dolanskému ml.

Jaký vliv na Tebe měl Tvůj otec, kterého jsem
si vždy moc vážila?
9

2010

Velatice

Hezky kulaté roky, a navíc kulaté výročí 10 let,
po kterých se na obci bude měnit starosta. Jak
se za těch let Velatice proměnily? Dokážete
si vzpomenout, že před několika lety tu třeba
nebyly autobusové zastávky nebo že tu stály
ještě staré budovy JZD? Je ideální čas si aspoň ty
nejvýraznější proměny připomenout.
T

Jan Grolich

2020

Téma

Výstavba rodinných domů
Asi největší změnou v obci za posledních
10 let byla velká výstavba rodinných domů.
Začalo se stavět už před rokem 2010, ale
největší výstavba byla v letech 2010 až cca
2017. Domy rostly jako houby po dešti, úřední deska byla pořád plná stavebních povolení
a rostl i počet obyvatel.
Vznikla v podstatě nová část obce, které se
nejčastěji říká Hlučkova skála. Mnozí z nás
jistě pamatují, že tu ještě nedávno byla
skládka a kolem pole. Dnes zde žije spousta
lidí.
Vznikla také nová ulice při vjezdu do obce.
Je to jen pár domů. Ale úplně se příjezd do
obce změnil. Dříve tu byly zahrádky, potom
prázdná plocha a dnes tu žije několik rodin.
Ty se po několika letech dočkaly i chodníku
a veřejného osvětlení.
Poměrně velká i když nenápadná výstavba
probíhá i uvnitř obce. Dnes v obci nemáme
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Téma

skoro žádný starý prázdný dům. Většina
z nich byla prodána a rekonstruována. Skoro
v každé ulici takových domů najdeme hned
několik. Toto tvář obce pomalu ale výrazně
proměnilo.

Areál JZD
Další velkou lokalitou pro výstavbu rodinných domů je bývalý areál JZD. Tam před
deseti lety stály ještě polorozpadlé a poničené budovy zemědělského družstva. Ty začal
bourat nejdřív soukromý majitel a hned
potom obec zbourala bývalý vepřín a kravín.
Je to opět výrazný část obce, která prošla
velkou proměnou.
Dnes už v této části obce několik rodin bydlí,
a ještě velká výstavba v této lokalitě obec
čeká. Je to ale v podstatě poslední ucelená
lokalita, kde se dá do budoucna větší výstavba očekávat.

Největší stavby
V podstatě každá obecní budova prošla
v těch uplynulých deseti letech větší nebo
menší rekonstrukcí.
Hned první stavbou byla přístavba mateřské
školy. Ta se potýkala s velmi omezenou kapacitou. Díky přístavbě se do školky vejdou
každý rok (kromě letošní výjimečné situace)
všechny děti z Velatic. To bylo při přebírání
vedení obce nejbolavější místo, které jsme
díky plánované výstavbě museli řešit hned.
Určitě největší proměnou prošla bývalá škola. Ta bylo po době využívání zemědělským
družstvem a dalšími firmami v dezolátním
stavu. Byla to skvrna v centru obce. Po
velmi podařené rekonstrukci na obecní úřad
s knihovnou a rodinným centrem se z budovy stala nová dominanta obce. Budova díky
tomu, že není jenom úřadem, doslova ožila
a vrátil se jí původní význam, aby sloužila
veřejnosti.

Po přestěhování obecního úřadu do nové
budovy prošel opravou starý úřad. Nyní je
z jeho místností klubovna pro hasiče a dva
prostor pro místní podnikatele. Byla to malá
akce, ale dříve tu žádné místo pro místní
podnikatele nebylo.
Chtěli jsme také opravit všechny budovy
v centru obce. Kulturní dům měl novou fasádu už dřívějška. První na řadu přišla kaplička,
která získala nejen novou fasádu, ale i vnitřní omítky, které byly popraskané. Velkou
a výraznou budovou na návsi je samozřejmě
sokolovna. Její dřívější omšelou fasádu už si
těžko vybavíme. Díky jejímu novému kabátu
už na návsi nemáme žádnou obecní budovu,
ze které bychom mohli mít špatný pocit. Samozřejmě si sokolovna zaslouží rekonstrukci
ještě vnitřní rekonstrukci, abychom mohli
být se všemi budovami úplně spokojení.
Sportování v obci také získalo mnohem lepší
podmínky na opraveném spodním hřišti.
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Projekt, které se dlouho plánoval, se mohl
velmi rychle realizovat díky tomu, že sokolové zajistili velmi levný povrch a odvedli na
přípravě hřiště obrovský kus práce.
Vnitřní kompletní rekonstrukcí totiž prošel
jak nedávno kulturní dům, tak i v posledních
měsících hospoda. Toto jsou prostory, které
by měly reprezentativní, protože se v nich
konají všechny veřejné i soukromé kulturní
a společenské akce. Po těchto opravách
se z nich staly opravdu důstojná místa pro
pořádání jakékoli akce.

Téma

Na posledním místě zmíníme i dokončení
silnic v nové zástavbě. Dnes už to bereme
jako samozřejmost. V celé této lokalitě se
ale několik let jezdilo po „polosilnicích“
nebo jen po štěrku. Byla to jedna z největších
investic, po které dlouho volali obyvatelé
nejen z této lokality.

Kulturní život
V naší obci vždy byl kulturní život a držely se
tradiční akce, které se konají dodnes. V posledních letech ale akcí hodně přibylo nebo
prošly proměnou. Ani zdaleka to není zásluhou jen obce, protože na velké spoustě akcí
se podílejí místní spolky a další dobrovolníci.
Dříve byl například každý rok jeden koncert
- vánoční dechovka. Za posledních deset let
u nás hrály kapely jako Spiritual kvintet, Hradišťan, Javory, Vladimír Mišík, Fleret, Mňága
a Žďorp, pavel helan, Láďa Kerndl a řada
dalších.
Na Vánoce přibylo zpívání u vánočního
stromu a rozsvícení vánočního stromu. V rodinném centrum byla řada cestovatelských
přednášek, přednášek o zdravém životní
stylu a další vzdělávacích programů. Bylo zde
několik krásných výstav. Nemůžeme také zapomenout na otevření nedělní kavárny, které
pro řadu rodin zpestřila nedělní odpoledne.
Vznikl také Klub důchodců, který pořádá
neskutečné množství aktivit pro seniory. Od
sportovních her, přes taneční zábavy, zájezdy
až po turnaje pro děti z Kociánky.

Dětská hřiště
V roce 2010 si děti mohly chodit hrát pouze
na staré dětské hřiště vedle škaredé bývalé
školy. Nejdříve byla zřízena Klidová zóna
v nové zástavba, která byla díky dřevěným
sochám pro děti příjemným místem. To už
v posledních letech neplatí a je potřeba toto
místo dát znovu do kupy.
Ve špatném stavu bylo i hřiště u školky,
a proto se dočkalo kompletní rekonstrukce
a zahrada úprav. Už několik let si děti mohou
hrát na přírodním hřišti, které se k naší školce
výborně hodí.
Bývalá zahrádka u potoka byla předělána
na Zelenou oázu, která je pořád hezkým
útočištěm pro rodiny s dětmi. Díky stromům,
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kterým se tu pěkně daří, toto místo bude brzy
i příjemným stinným místem v létě.
Při rekonstrukci bývalé školy se kompletně
opravilo i přilehlé dětské hřiště. To teď nabízí
mnohem víc vyžití pro děti různého věku,
a nejen pro ty nejmenší.

Výsadba zeleně
Jsou to stovky stromů, které se v obci za poslední roky vysadily. Strom potřebuje čas, aby
vzrostl a opravdu svoje okolí výrazně proměnil. Už teď je ale ovocná alej na Vinohrádky
jedním z nejčastějších míst na vycházky. Na
tuto alej navazuje alej života. Ty jsme vysadili
postupně už tři za desítky dětí narozených
v naší obci. V této příjemné akci, která má
hned několik významů bychom chtěli i do
budoucna pokračovat.
Stromy se vysazovaly i do volné krajiny – biokoridor v polích na Mokrou, duby a buky vedle
cihelny, jabloně a třešně u rybníky, třešně
naproti čerpací stanice atd.
Největší proměnu a význam přinese určitě
alej javorů kolem silnice od Maxlůvky, kde je
navíc vysazeno i několik ořešáků. Jsou to teď
mladá stromky, ale až vyrostou, tak vjezd do
obce naprosto promění, přinesou stín a zamezí jak splachování půdy z okolních polí, tak
i zorávání meze kolem silnice. Je to investice
do budoucna.
Nedá se zde uvést všechno, co se na obci
dělalo posledních deset let. Nejde ani o to
se chlubit. Vždy budou nějaké nedostatky,
nedokonalosti, které jsme se i v textu snažili
uvést. Je ale dobré se jednou za čas zastavit
a podívat se zpět. Obec prochází změnami
pořád ani to nestačíme sledovat a uvědomit
si, co který projekt obci přinesl a jak to tu bez
něj před pár lety fungovalo. Teď pro to byla
ideální příležitost. Děkujeme všem, co se na
těchto proměnách obce podíleli.
15
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Pohled zastupitele

e to více než deset let, co jsme se
rozhodli postavit
dům ve Velaticích.
Do té doby jsme obec
vůbec neznali. Když
jsem poprvé přijel do Velatic
a projížděl kolem starých
stromů a vysoké trávy
u silnice, míjel jsem starou
budovu s dětským hřištěm,
kterou jsem pokládal za
školku, a smlouvu o koupi
pozemku podepisoval ještě
na starém obecním úřadě,
trochu jsem se obával.

Téma

Obavy jsou ale dávno pryč.
Dnes mám radost ze všeho,
co se v obci za posledních 10
let podařilo opravit, vybudovat, postavit. Příjezd do obce
lemuje osvětlený chodník
kolem nově postavených
domů, stará škola se proměnila v krásný reprezentativní
obecní úřad s moderním
dětským hřištěm, u potoka
vznikla klidová oáza, ve
které se dá chvíli posedět.
A takto bych mohl pokračovat dále ve vyjmenovávání
všech dosud zrealizovaných
projektů, které nám všem
zpříjemňují život v obci.
Jsem rád, že jsme si k bydlení

vybrali právě Velatice.
Doufám, že i projekty, které
se zatím připravují, se nám
podaří dovézt ke zdárnému
konci.

T

Michal Jašek

Anketa
Veronika Knosová
„V posledních deseti letech
prošly Velatice velkou proměnou. Opravily se obecní
budovy. Byla vytvořena
místa odpočinku a dětská
hřiště, kde mohou trávit svůj
čas rodiče s dětmi. Vysadilo
se mnoho zeleně a ovocných stromů. Máme snad
nejlevnější vodu v okolí díky
vlastním zdrojům. Byla to
dlouhá cesta proměn a díky
tomu jsme získali i mnoho
ocenění. A tímto ti děkujeme, Honzo. Z naší malé
vesničky jsi udělal známou
obec.“
Ludmila Eliášová
„Posledních deset let vidím
jako dobu zásadních a nemalých změn v obci, které
Velaticím plným právem
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přinesly, kromě příjemného prostředí pro občany,
i několik ocenění v soutěži
Vesnice roku. Na první pohled je vidět, jak se Velatice
rozrůstají do všech stran. Při
procházce obcí je vidět velký
kus hotové práce – ať už
jsou to nové nebo zrekonstruované obecní budovy
sloužící všem občanům (OÚ,
školka, KD, sokolovna) nebo
venkovní prostory a zeleň.
Neméně důležité jsou také
nové zdroje vody, které sice
nejsou vidět, ale v době, kdy
se voda stává nedostatkovou surovinou, pro nás mají
velkou cenu. Je toho opravdu
hodně, za co můžeme zastupitelstvo chválit a věřím, že
v budoucnu tomu nebude
jinak.“

Gabriela Zahradníková
„V uplynulých deseti letech
se toho ve Velaticích postavilo, zbouralo, přestavělo
nebo vylepšilo nespočet.
Zmínila bych například
vybudování dvou klidových
zón na Hlučkově skale
a u potoka, dětské hřiště
u bývalé školy, posezení s altánkem u rybníka směrem
na Mokrou, kryté zastávky
atd. Mezi větší investice
počítám nový obecní úřad,
rodinné centrum a knihovnu v bývalé škole, zvětšení
mateřské školy, renovaci
tělocvičny, kulturního domu
a v neposlední řadě hospody.
Mezi největší investice pro
lepší žití v obci považuji
zprovoznění nového vrtu
tolik potřebné vody.“
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Z COOL
starosty
COOL
hejtmanem
Říjnové volby do krajského zastupitelstva měly výsledek, který ovlivní život ve Velaticích tak jako v žádné jiné jihomoravské obci. Po desíti letech
totiž Honza Grolich opustí funkci starosty, aby se mohl naplno věnovat
řízení celého jihomoravského kraje na postu hejtmana. V rozhovoru pro
toto číslo zpravodaje jsme tedy probrali, jak to bude dál s vedením obce
i co mu bude nejvíce chybět.
T Veronika Kadlecová

Rozhovor

Nedávno Ti skončila zhruba roční jízda v podobě předvolební kampaně do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Jejím výsledkem
je pro Tebe post nastávajícího hejtmana, na
který během pár dnů nastoupíš. Jaké máš
z toho pocity?
Ten čas těsně před volbami, a i teď po
volbách byl šílený kolotoč. Nervozita
z výsledku, pak okamžitě vyjednávání, hned
jak se zadařilo postavit koalici, následovaly
rozhovory pro různé novináře. Člověk si to
musí zažít, aby si ten shon dokázal představit. Teď to ale vše opadlo, protože jsme
okamžitě museli začít řešit Covid, a to není
vůbec sranda. Celkově je to velká výzva.
Kdy Ti došlo, že bys to mohl být Ty, kdo se
stane příštím jihomoravským hejtmanem?
Asi nejvíc to bylo až ten poslední měsíc.
Když se rozjela kampaň, lidi mě začali znát
a reagovali na mě velmi pozitivně. Chodila
za námi opravdu spousta lidí, kteří říkali, že
poprvé budou volit KDU. Tam jsme začali
věřit, že by se to mohlo opravdu povést.
I předtím ta hromada dobrovolníků, co pro
nás pracovala. To se v žádné kampani KDU
ještě nepodařilo a strašně mě to motivovalo
k další práci.
V rámci kampaně jsi měl videopořad Grolich
jede a navštěvoval jsi různá zajímavá místa
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Rozhovor

a lidi napříč jižní Moravou. Co na Tebe nejvíc
zapůsobilo?
Asi neřeknu žádný projekt nebo místo, ale
spíš to, jak mě lidi sami zvali, doporučovali mi zajímavá místa a hlavně mi sami
doporučovali velice zajímavé lidi a předávali
kontakty, a tak jsem se dostal k tak zajímavým lidem jako je třeba Petra Burianová,
výherkyně soutěže Peče celá země. A když
jsme u toho, co na mě zapůsobilo, tak její
„obyčejné“ tvarohové buchty už asi nikdy nic
nepřekoná…
A teď, když si vezmeš kampaň jako celek, co
Tě nejvíc pozitivně a negativně překvapilo?
Pozitivně právě ta setkání se zajímavými
lidmi. Často třeba řekli: „OK, reportáž s vámi
natočíme, ale my nic s politikou nemáme
společného a neberte to jako formu podpory.“ Samozřejmě normální fér přístup, ale
po tom čase, co jsme spolu strávili mi pak
sami napsali, že mě začali více sledovat a že
mě podporuje celá rodina a tak. U lidí, kteří
už něco dokázali a kteří mi byli hlavně moc
sympatičtí, to moc potěšilo.
Jak ses vyrovnával s tzv. „hejty“? Tím nemyslím rozumně a slušně vyjádřenou kritiku, ale
útočné nebo nenávistné komentáře, které se
pod Tvými příspěvky na internetu taky sem
tam objevily?
23
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Sám jsem na to byl zvědavý, ale před volbami nebyly skoro vůbec. Když už, tak to byly
takové obecné narážky, které by mohly být
u jakéhokoli člověka a jakéhokoli příspěvku.
Je pravda, že po volbách jich přibylo, ale žádný nebyl nijak osobní, nijak se mě nedotkl.
Nejvíc mě trápí to, jak lidi zlehčují situaci
kolem Covidu. Bylo to v době, kdy jsem měl
málo času na všechny ty nesmysly reagovat
a vysvětlovat je. Ale přesně tohle je důvod,
proč jsme nakonec v tak těžké situaci.
Co na to celé, Tvou kandidaturu a následně kampaň, říkali Tvoji nejbližší – rodina
a přátelé?
To já asi nedokážu říct. Je to v podstatě roční
proces a s nikým z rodiny a podobně jsem to
nijak nehodnotil. Na začátku jsem s některými kamarády řešil, jestli se jim líbí, co
jsme vymysleli. V rodině jsme spíš řešili čas
a ten výsledek jako takový. Čas jsme naštěstí
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jsem měl od paní Švábenské plnou moc na
to, abych mohl řešit narovnání se stavební
firmou situaci, kdy zateklo do sokolovny, kde
opravovali střechu.

dohodnutí, že post místostarosty nabídneme lidem z druhé kandidátky. Vše teď
v zastupitelstvu funguje přátelsky a věřím,
že to tak bude už pořád.

Už v rozhovorech při kampani jsi předjímal,
že jako hejtman nebudeš vykonávat funkci
starosty Velatic. Jak to teď tedy bude s vedením obce?
Je to tak. Hejtmana ani starostu není možné
dělat na „vedlejšák“. Samozřejmě mě to
mrzí, ale je to nutnost. Už jsem se na to
připravoval a místostarostovi, Tomášovi
Šenkyříkovi, jsem předával nějaké projekty.
Chvíli po volbách jsme se sešli se zastupiteli
a dohodli se v klidu na tom, že starostou
bude právě Tomáš. Já budu chvíli místostarosta, abych mohl podepisovat nějaké dokumenty a tak, než se vyřídí všechna podpisová
práva. Potom i tuto funkci předám a jsme

Zůstaneš i potom členem zastupitelstva
obce?
V zastupitelstvu chci určitě zůstat. To, že
budu hejtmanem, neznamená, že mě Velatice přestanou zajímat. Myslím, že naopak
budu moct Velaticím dost pomoct. A už teď
Tomášovi říkám, že mu samozřejmě kdykoli
s čímkoli poradím, ale že taky musí čekat, že
budu mít tendenci mu do toho kecat.
Je tu něco, s čím se budeš po těch desíti
letech starostování jen nerad loučit?
Tak celkově mi to bude asi líto. Deset let
je kus života a myslím, že neodcházím
s ostudou, naopak. Ale jak se říká ve sportu:

nějak ukočírovali a výsledek jsme udělali
výborný, takže asi spokojenost.
Jak proběhne Tvůj nástup do funkce a jaké
první úkoly na Tebe jako na hejtmana JMK
čekají?
Jak už jsem zmínil, všechno se točí kolem
Covidu. A to už před nástupem. Naštěstí
je pan Šimek velice otevřený a uvědomuje
si, jak důležité je věci kolem Covidu dobře
předat, takže mě hned přizval do krizového
štábu a velice brzy mě nechal, abych některé
věci rozhodoval. Všechno samozřejmě muselo přejít přes něj jako stávajícího hejtmana. Myslím ale, že se nikdy ještě nestalo, že
by nový hejtman musel řešit tak závažnou
situaci ještě před svým nástupem, a že by
k tomu byl tak otevřeně přizván stávajícím
hejtmanem.
Je to ale asi můj osud, protože ještě předtím,
než jsem byl tady zvolený starostou, už
25
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myslím, že se tady
dobře žije, jsou tu
dobré vztahy mezi lidmi,
a to pokud zůstane,
tak si můžeme Gratulovat.

Rozhovor

skončit v nejlepším. Chybět mi bude to, že
můžu odskočit na oběd domů a taky říkám,
že už nikdy nebudu mít tak pěknou kancelář.
A něco, co Ti naopak chybět nebude? Třeba
telefonáty brzy ráno o víkendu, že napadl sníh
a je potřeba někde shrabat a posypat silnici…?
To jsi asi trefila. Jestli mám říct něco, co mě
fakt nebavilo a v podstatě trápilo, protože to
nikdy nejde udělat ke spokojenosti všech, tak je
to zima, sníh, náledí, silnice a chodníky. V tomto buďte na budoucí vedení obce shovívaví.
Jsi nebo byl jsi posilou místního florbalového týmu, členem divadelního spolku DŽO,
jehož část stále funguje a hraje v rámci
IMPRODŽOW, ve vedení MAS… Máš v plánu
se těmto aktivitám věnovat i v budoucnu
nebo počítáš spíš s tím, že na to už nebudeš
mít čas?
Myslím, že až si kluci přečtou, že jsem posila
místního florbalu, tak se opravdu zasmějí.
Ale hlavně jsem už poslední sezonu kvůli
času vynechal. IMPRO bych určitě ještě chtěl
dělat, naštěstí to nevyžaduje žádné přípravy,
ale uvidíme, jak se nám vše po Covidu a po
tom, co hned dvě holky budete mít děti,
podaří dát vše dohromady. Všechny ty formální funkce, které jsem měl jako starosta,
samozřejmě budu hned ukončovat, to by se
stíhat nedalo a některé bych ani vykonávat
nemohl, když starosta nebudu.
Co přeješ Velaticím a Velaťákům do dalších
10 let?
Mohli bychom konečně vyhrát tu Vesnici
roku, když ji letos museli zrušit! Ne, to je
celkem jedno. Já myslím, že se tady dobře
žije, jsou tu dobré vztahy mezi lidmi, a to
pokud zůstane, tak si můžeme za deset let
gratulovat.
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Chceš ještě něco sám za sebe doplnit nebo
vzkázat?
Buďte na nového starostu hodní jako jste byli
na mě! A díky za těch deset let.
A máme tu dvě tradiční otázky pro každého
Velaťáka, se kterým děláme rozhovor: Co se Ti
nejvíc líbí na životě ve Velaticích?
Já už jsem to vlastně říkal. To, že to tady žije
a jsou tu dobré vztahy mezi lidmi. To ve městě
není.
Kam sis jezdíval nejraději od Velatic a starostování odpočinout?
Dřív jsme jezdili hodně na chalupu ve Svojanově, v poslední době stačila aspoň procházka
nebo běh v lese za Hostěnicemi. Teď si ale
uvědomuji, že u toho běhu jsem kolikrát řešil
nějaký telefon, takže s tím odpočinutím od
starostování je to obecně někdy těžké
Díky a ať se Ti „na kraji“ daří!

Jan Grolich
Věk: 36 let
Povolání: Starostou ve Velaticích 2010–2020
Hejtmanem JMK 2020 -?
Zájmy, koníčky: hokej, florbal,
divadlo, čtení
27

Články

Články

Sport
Strohé pocity ze soutěže
Je sobota 19. 9. 20020, jsem nemocná, ale kovid
to není. Pořád ve mě hlodá pokušení sebrat se
a jet s holkami na soutěž. Nemůžu. Kašlu.
Od čtvrtka několik telefonátů s organizátorkou
soutěže. Nejdřív odhlášené 2 holky, potom
další.
V pátek po tréninku a další telefonát. Má to
vůbec cenu jezdit? Obvolávám všechny zbývající
rodiče. Všichni jsou odhodlaní, pevní, natěšení,
někteří mají obavy. Obavy rozptyluji. Bude tam
moje Katka. Je zkušená. Byla na desítkách soutěží. Společně to zvládnou. Rodiče jsou úžasní.
Večer zveřejní mapu nakažených. Jestli budeme
žlutí, budeme to muset stejně zrušit. Večerzelená.
Je sobota, čas odjezdu. Předávám dresy a poslední instrukce:

28 | Velatický zpravodaj 4/2020

„Bez medailí se nevracejte“ volám na holky
a spiklenecky mrkám na Marcelu. I ona ví, že
v jedné z kategorií počet přihlášených nepřesáhl
počet medailových míst. Medaile bude. Odcházím domů a čekám. Den je dlouhý a nekonečně
se táhne.
17.30 cinkl mobil.
Rozesmáté fotky. Beru si brýle. 3 medaile.
Posílám otazníky. Nevěřím. V juniorkách jsme
soutěžili se dvěma týmy, jejichž holky byly loni
moc úspěšné.
Volám:
„To jste byli jediní v kategorii?“
Kulomet slov:
„Ne, prostě se nám to konečně povedlo. Jim to
popadalo. Byli jsme lepší. Byli jsme první.“
„A co ty další medaile?“
„S Aladinem taky první. Porazili jsme i domácí.
Malé holky Růženky byly druhé.“
Pořád nevěřím, ale začínám mít radost.
Už je tma. Rodiče mi přiváží Katku, dresy, nadšení, pohár, diplomy, dojmy… holky běhají okolo
auta a ukazují girlandu nafukovacích balónků.
Povídání nadlouho, ale už chtějí být také doma.

Večer ještě hodnotím videa. Fakt se jim to
povedlo.
T

Zita Strejčková

Kultura
Brněnská ZOO
Tentokrát to není ani tak článek, ale upozornění na výzvu brněnské ZOO. Dnešní doba
je pro spoustu společností, podnikatelů
a institucí velice obtížná. Zoologické zahrady
nejsou výjimkou.
Je tu podzim a řada zvířat by ocenila trochu
toho přilepšení, ať už jako enrichment nebo
doplněk při krmení.
Jedná se především o DÝNĚ, ŠÍPKY, JEŘABINY,
SLUNEČNICE

(CELÉ), KUKUŘICI (KLAS), MÁTU, MEDUŇKU, LEVANDULI, ŠALVĚJ.
Žaludů, kaštanů, jablek, cuket či hrušek mají
prý už opravdu hodně. Přivítají také, jestli
máte doma nevyužité a nepotřebné KOŠE
Z VRBOVÉHO PROUTÍ. Oni je využívají jako
hnízdní košíky pro ptáky, zavěšené jako úkryty nebo enrichment např. pro opičky…
Vše mají podrobně popsané na internetových stránkách.
Snad každý z nás, ať už se svými dětmi anebo vnoučaty, se byl
v brněnské zoo projít. Pro naši rodinu to byl
několik let cíl štědrovečerních vycházek, na
které jsme se vždy moc těšili.
Budu se snažit trochu přispět, a pokud se někdo chce přidat, můžete mne kontaktovat.
T

Marcela Ulrichová
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Hasiči

Dárcovství kostní dřeně
nebolí, avšak zachraňuje
životy

Nové hasičské auto je
konečně naše!
První zářijový víkend byl ve znamení dvou
hasičských akcí, na které se náš sbor těšil
a připravoval. V sobotu 5. září se uskutečnila na spodním hřišti soutěž TFA, která
byla zároveň 5. závodem Moravské ligy TFA
v tomto roce. Akce se zúčastnilo asi 60 závodníků a závodnic, Velatice reprezentovali
Jiří Novotný, který se umístil 22. a Karolína
Lungová, která obsadila 3. místo. Počasí
nám tentokrát přálo a akci si všichni užili.
V neděli 6. září jsme pak navázali další
událostí – křtem a žehnáním novému hasičskému autu, které jsme oficiálně převzali
do užívání, i když nám slouží už skoro rok.
Původně byla akce plánovaná na jaro, ale nemohla se z důvodu pandemie uskutečnit. Na
velatické návsi jsme tak pokřtili hasičskou
cisternu dovezenou z Holandska jménem
Vlasta na počest bývalého starosty sboru
Vlasty Katolického. Autu následně požehnal
otec David a přihlížející si mohli prohlédnout
jeho vybavení.

T

Veronika Kadlecová

30 | Velatický zpravodaj 4/2020

Když jsme před třemi lety rozjížděli Moravskou ligu TFA, tak jsme hned věděli, že
to nebude jen o TFA, ale že bychom s tou
velkou skupinou super lidí, co se kolem
nás pohybuje, mohli dokázat i něco víc.
Tak vznikla myšlenka propagace dárcovství
kostní dřeně, Českého národního registru
dárců dřeně, Nadace pro transplantace kostní dřeně a spolupráce s Dětskou onkologií
Fakultní nemocnice Brno, o kterých jste se
už ve zpravodaji leccos dozvěděli. Jedním
z našich velkých přání bylo pomoci zachránit
alespoň jeden život.
Téměř na den přesně po třech letech se náš
cíl splnil. Naším novým hrdinou se stal Jirka
Bulva z Poličky, který závodí za SDH Lezník
a pravidelně se účastní našich závodů. Jirka
se do registru dárců kostní dřeně přihlásil
v roce 2017 na závodě v Doubravici nad
Svitavou a chtěl by se teď s Vámi prostřednictvím krátkého rozhovoru podělit o svoje
dojmy z darování kostní dřeně, které nedávno podstoupil.
Co Tě k vedlo k tomu vstoupit do registru
dárců kostní dřeně?
„Byl to hlavně pocit toho, že mohu někomu
změnit život a když to vyjde, tak ho i pomoci
zachránit a dát jinému člověku další šanci
a naději na normální život. Samotného by
mě asi nikdy nenapadlo vstoupit do registru dárců kostní dřeně a tímto bych chtěl
poděkovat Moravské lize TFA a všem jejím
organizátorům za osvětu a propagaci této
záslužné činnosti.“

Popiš nám, jak to celé probíhalo? Jak Tě
kontaktovali?
„Nejdříve mi zavolali z mého kmenového dárcovského centra z Brna, kam jsem
přijel na odběry krve a vyplnění dotazníků.
Výsledky odběrů se poté dále porovnávaly,
aby se ověřilo, zdali budu vhodným dárcem,
a v kladném případě budu kontaktován odběrovým centrem v Plzni. Měsíc po prvotním
odběru následoval telefonát z Plzně a dohodli jsme termín mé návštěvy v Plzni. Další
fáze v Plzni spočívala v odběru krve, RTG
plic, kardio vyšetření a krevním obrazu. Poté
následoval pohovor s lékařem, kde se jsme
se domluvili i na způsobu odběru. Jelikož
pacient byl středního věku, byl mi doporučen odběr na separátoru. Na závěr jsme se
domluvili na samotný termín odběru, který
následoval asi tři týdny po tomto vyšetření.“
Jak ses tam dopravil?
„Obě cesty, jak na vyšetření, tak pak na
samotný odběr, jsem jel autem. Naštěstí D1
byla průjezdná. Jinak nadace hradí veškeré
náklady na dopravu.“
Co takový odběr obnáší?
„Příprava spočívala v tom, že čtyři dny před
odběrem jsem musel užívat léky, které mi
byly aplikovány injekčně do břicha. Tyto léky
způsobí, že se vyplaví žádané látky z kosti
do krve. Při aplikaci se člověk cítí jako by
měl lehčí chřipku, která se projevuje bolestí
kloubů a svalů. Potom je většinou v pondělí
do 20:00 hod. nástup ve Fakultní nemocnici
v Plzni na hematologicko-onkologickém
oddělení, kde následuje odběr krve. V úterý
ráno člověk dostane další injekci s přípravkem a následně proběhne odběr krve.
Kolem 9:00 hod. se jde na separátor. Člověk
tam leží asi 4 hodiny nehnutě napojený na
separátor, kdy má napíchnuté žíly na obou

rukách. Během odběru dostáváte vápník
a roztok proti srážení krve. Po odběru se
vyhodnotí vzorek a změří počet potřebných
krvetvorných buněk. Pokud je počet dostačující, může dárce čtyři hodiny po odběru jet
domů. Pokud nikoliv, druhý den podstoupí
stejný proces znovu.“
Bolelo Tě při tom něco?
„Když opomenu bolest svalů po lécích na
vyplavení buněk z kostí, tak nic. Ty aplikace
léků a samotný odběr zní hrozně, ale nebolí
to. Pocit toho, že tím zachráníte lidský život,
přebíjí veškerou mírnou bolest a podpoří to
i hezké sestřičky všude kolem. Musím říct, že
všichni v nemocnici se ke mně chovali skvěle
a opravdu jsem se chvíli cítil jako někdo
důležitý.“
Jaký je to pocit, žít s vědomím, že někomu teď koluje v těle Tvá krev a možná mu
zachrání život?
„Pocit je to povznášející a jsem hrdý na to, že
jsem mohl takto pomoci.“
Co bys vzkázal těm, kteří váhají se vstupem
do Registru?
„Není se čeho bát. Registrace ani samotný
odběr nebolí. Bylo by super, kdybyste (ML
TFA) příští rok zase udělali podobnou akci
s možnou registrací přímo na závodě. Kdo
bude chtít vědět více, tak se můžeme pobavit na závodě v Olešnici. I TY MŮŽEŠ DÁT
ŠANCI!“
Jirka má náš velký obdiv a děkujeme mu.
Velké poděkování také patří transfuznímu
oddělení Nemocnice Boskovice, která nám
při závodě v Doubravici v roce 2017 poskytla
součinnost a zajistila potřebné odběry. Jak
už píše Jirka ve svém rozhovoru, budeme se
snažit, pokud to situace dovolí, upořádat
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podobnou akci zase v příští sezóně.
Věříme, že to pomůže k rozhodnutí tomu,
kdo doteď váhal. Má to opravdu SMYSL. Pro
více informací mrkněte na www.kostnidren.
cz, www.mltfa.cz, nebo nás přímo kontaktujte. A pokud z nějakého důvodu nemůžete
nebo nechcete vstoupit do Registru, podívejte se na další možnosti pomoci v rámci
charitativních aktivit Moravské ligy TFA jako
je finanční sbírka pro Nadační fond dětské
onkologie Krtek v sekci ML TFA pomáhá.
Předem děkujeme za jakýkoliv příspěvek!

T

Veronika Kadlecová, Martin Sedlák

Dětský
koutek
Přivítání nového školního
roku ve školce aneb
„Odpoledne s Bodlinkou“
Přivítání nového školního roku je již tradiční
akcí pořádanou mateřskou školkou jako milé
setkání rodičů, dětí a zaměstnanců školky.
Tato tradice má na kontě už nějaký ten rok,
a jak pro něj bylo typické se řadu let věnovat
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„Dýňobraní“, postupem času se z podzimního
odpoledne stala tradice, která je každý rok
zasvěcena originálnímu tématu.
Připomeňme si loňské „Jablíčkobraní“ a zmiňme letošní „Odpoledne s Bodlinkou“. Mimo
jiné se nám celé téma zrcadlilo i v náplni
vzdělávací nabídky ve školce. A proto nejen
z tohoto odpoledne víme, že ježek je hmyzožravec, víme, jak bydlí a víme i to, že představa, že se ježek živí jablky, je mylná.
Společně jsme si užili slunečné odpoledne,
děti se mohly odnést krásné výrobky, opéct
si špekáček, nebo se dozvědět ještě něco
více o ježčím životě. Maminkám děkujeme
za příspěvky z kuchyně a tatínkům za pomoc
s renovací ježčího domečku a údržbou jabloní.
T

Petra Kiliánová

Již třetím rokem je naše školka zapojena do
projektu MAP ORP Šlapanice (místní akční
skupina obce s rozšířenou působností).
Cílem tohoto projektu je zvyšování kvality
vzdělání v regionu v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a vytváření podmínek, které posilují spolupráci místních škol.
Pro učitele pořádají workshopy, vzdělávací
kurzy, semináře a zajišťují návštěvy středisek
EVVO (životní prostředí, výchova a osvěta). Součástí tohoto projektu je i projekt
Technických školek. Cílem projektu je hravou
formou, přiměřenou věkovým možnostem
dětí podporovat a rozvíjet u nich technické
myšlení, tvořivost a manuální zručnost.
Naše paní učitelky se několikrát zúčastnily
workshopů technických školek. Na základě zájmu jsme obdrželi velké množství
praktických pomůcek – vrtačku, lupínkové
pilky, balsu, aku šroubovák a další nářadí,
se kterým děti mohou pracovat sami či pod
vedením paní učitelky. Společně se zapoje-

nými školkami jsme vytvořili metodickou
příručku, podle níž si děti mohou vyrobit
spoustu zajímavých výrobků. MAP není pouze o polytechnickém vzdělávání. Podporuje
i enviromentální vzdělávání a naše děti tak
navštívily několik středisek EVVO např. Jalový dvůr či Lamacentrum. Chystaná návštěva
střediska Lipka v Soběšicích se neuskutečnila
z důvodu covidové nákazy.
Počátkem října opět proběhl workshop technických dílniček. Tentokrát se nesl v duchu
extrudovaného polystyrenu a práce sním.
Byla nám poskytnuta částka 2tis. korun
na nákup pracovního nářadí a plně jsme ji
využili. Letošní školní rok jsme byli přihlášeni
na kurz Beeboti v MŠ. Vzhledem ke covidové situaci se uskutečnil formou webináře,
kterého se zúčastnila paní učitelka Petra
Kiliánová. Ještě před konáním webináře jsme
obdrželi výukovou pomůcku Beebot, aby
s ní paní učitelka mohla v průběhu webináře pracovat a vše si vyzkoušet na vlastní
kůži. Beebot je malá včelička, které svítí oči,
vydává zvuky a pohybuje se po čtvercové
síti. Děti mají za úkol pomocí tlačítek včelku

naprogramovat tak, aby správně dorazila
k určenému cíli. I když dá tento úkol zpočátku dětem určitě zabrat, brzy se vše naučí
a včelku nebudou chtít pustit z ruky. Byť
se zdá být hračkou není tomu tak. Při práci
s beebotem se dítě učí. Rozvíjí pravolevou
orientaci, ale i pamět, prostorovou orientaci,
pochopení vzájemných souvislostí a vztahů,
řeč, rozhodování, samostatnost, radost
z úspěchu a práci s neúspěchem a mnoho
dalšího. Děti z důvodu uzavření školky neměly možnost si ji ještě vyzkoušet, ale určitě
si ji oblíbí.
Další chystanou aktivitou, tentokrát pro
rodiče, měl být logoworshop. Bohužel
z důvodu šířící se covidové nákaze a snaze
tento virus co nejméně rozšířit, byly všechny
plánované aktivity zrušeny.
T

Marcela Uhrová
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Farnost
Ze života farnosti
Jak vlastně funguje naše farnost, když je
počet účastníků na mši svaté omezen na
minimum a i počet odsloužených mší se
zmenšil?
Život farnosti nestojí na mších svatých,
ale na živém (tedy oboustranném) vztahu
věřících s Kristem, který se upevňuje při
mši svaté, ale buduje se také každý den při
osobní modlitbě a životě s Bohem. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v současné době
udělil dispens od účasti na nedělní mši svaté
(to znamená, že katolík nemá povinnost
zúčastnit se nedělní mše). V desateru Božích
přikázání je uvedeno „Pomni, abys den
sváteční světil.“ Křesťané proto mají neděli
jako sváteční den – den odpočinku, kdy
odloží své povinnosti a věnují se sobě navzájem a uvědomují si, že všechny povinnosti
a úkoly, které musejí splnit jsou tu proto,

aby se mohli radovat ze života a vytvořili
si podmínky k tomu, aby mohli žít. Neděle
je čas zastavení, rekapitulace – abychom
pod tíhou povinností a úkolů, které na nás
doléhají, nezapomněli na to, proč žijeme. Je
to čas oslavy Boha – oslavy našeho Stvořitele, který nám dal zemi k tomu, abychom ji
užívali a podíleli se na Božím stvoření. A od
tohoto „přikázání“ osvobozeni nejsme.
Přesto se však mše svaté konají. Náš pan
farář každý den slouží mši svatou, a to zejména na nahlášené úmysly farníků. Někdy
tento úmysl nevyjde přesně na den, který si
dopředu zamluvili, ale otec David se snaží,
aby mše byla odsloužena v co nejbližším
termínu. Úmysly na mše svaté a jejich pořad
je vyvěšen na vývěsce u kapličky, kde se na
ohlášky můžete podívat. A zároveň se ve
uvedeném čase můžete zklidnit a uvědomit
si svou sounáležitost s církví a s dary, které
tato odsloužená mše přináší. Ve všední den
slouží otec David mše v soukromé kapli
na faře, v neděli v kostele ve Tvarožné, a to
v 7:30 h. Je velkým darem, že náš kněz je
otevřen k účasti nejbližší rodiny na této
slavnosti. Je dobré mu zavolat a domluvit se.
Po nedělní mši svaté, tj. v čase od 8:00 do
8:30 h je kostel otevřen pro ty, kteří by chtěli

přijít a přijmout Ježíše Krista v Eucharistii. Je
potěšující, že všichni příchozí respektují daná
pravidla, udržují rozestupy a pro rozjímání
volí místa v kostele, která dovolí dodržovat
požadované odstupy.
Další možností, jak světit neděli, je sledování mše svaté v televizi nebo na internetu.
Máme nyní příležitost navštívit různá poutní
místa, různé farnosti, naše bývalé kněze…
Také si můžeme udělat soukromou bohoslužbu slova, do jejíž průběhu se mohou
zapojit všichni rodinní příslušníci – čtením
liturgických textů, přímluvami a pod. Ať už
zvolíme tuto nebo jinou variantu, mějme na
paměti, že nejdůležitější je setkání s Kristem.
Využijme tento čas k budování vztahu s Bohem. Setkávejme se s ním v četbě Božího
slova – Bible. On po nás touží daleko víc než
my po Něm. Je stále s námi, i v této době.
Začátkem listopadu jsme také oslavili
slavnost Všech svatých a 2. 11. vzpomínali
na všechny věrné zemřelé. S těmito svátky

Společenská
kronika
T SPOZ Velatice
Blahopřání jubilantům
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se pojí udílení plnomocných odpustků přivlastnitelných věrným zemřelým. Vzhledem
k současné situaci jejich získání prodlouženo na celý měsíc listopad. Na webových
stránkách farnosti i biskupství jsou uvedeny
konkrétní podmínky.
Prožíváme teď těžkou dobu, kdy se dovídáme, kolik lidí je v nemocnicích a kolik jich
každý den umírá, a to mnohdy o samotě
a opuštěnosti. Prosím, abyste na ně v modlitbě vzpomněli a doprovodili je na jejich
cestě. Bůh naše modlitby vidí a jejich úmysl
najde využití. Buďme druhým nablízku,
obzvláště starší generaci, těm, kteří žijí sami
a kvůli opatřením ztrácí kontakt se světem.
Přeji Vám zdraví a pokoj. A jak říká náš pan
farář: „Nebojte se, jsme přece Bohem velmi
milovaní!“
T

Anna Severová

75 let:
Vykoupilová Květoslava
70 let:
Plch Lubomír
Knobloch Ivo

V měsících říjen až prosinec 2020 oslaví významné
životní jubileum tito naši
spoluobčané:

60 let:
Ludvík Milan
Hlučka Pavel

80 let:
Vaníčková Jaroslava
Macháčková Zdeňka

Diamantová svatba:
Manželé Jiří a Jaroslava
Vaníčkovi

Zlatá svatba:
Manželé Ladislav a Zdeňka
Flekovi
Manželé Pavel a Zdeňka
Čvančarovi
Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
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1990
Druhou význačnou událostí byly komunální
volby do obecního zastupitelstva, které se
konaly dne 24. 11. 1990. Občanům Velatic byla
předložena kandidátní listina pro volbu do
obecního zastupitelstva, na níž kandidovali
zástupci pouze dvou seskupení:
1) Sdružení nezávislých kandidátů (SNK)
2) Československá strana lidová (ČSL)
Počet zapsaných voličů činil 381. Z toho počtu
se voleb zúčastnilo 353 občanů, tj. 92,65%. Nevolilo 28 občanů, tj. 7,35%. Ze 353 odevzdaných
hlasů bylo 348 platných a 5 neplatných (1,42%).
Z 21 navržených kandidátů se volilo 15 členů
obecního zastupitelstva.
Z navržených kandidátů byli zvoleni:
za SNK: Pavel Hlučka, RNDr. Jana Šmerdová,
Miroslav Župka, Ladislav Flek, Oldřich Urbánek,
Marie Švábenská, Václav Pejřil
za ČSL: Josef Poláček, Ing. Josef Grolich, Josef
Petlach, Miloslav Poláček, Ing. Rudolf Daněk,
Zdislava Slaná, Josef Košina, Zbyněk Zikuška
Od těchto voleb neplatí již název Místní národní
výbor, nýbrž „Obecní úřad“ a místo předsedy je
název „starosta“.
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Obecní zastupitelstvo zvolilo na ustavující
schůzi obecní radu a starostu.
Obecní radu tvoří:
1) Josef Poláček - starosta
2) Ladislav Flek - místostarosta
3) Pavel Hlučka - finanční komise
4) Ing. Josef Grolich - revizní komise
5) Miroslav Župka - stavební komise
Těmito volbami se dostalo obcím a městům
možnost spravovat svěřenou oblast skutečně
demokraticky. Bude to však vyžadovat také od
zvolených funkcionářů obětavost a iniciativu
pro zvelebení obce.
Budování na obci
Za svého působení jako prozatímní MNV, po
komunálních volbách jako Obecní úřad, bylo
vykonáno pro obce více za jeden rok, nežli za
celé období ve sloučeném MNV Mokrá – Horákov.
V roce 1990 byly v naší obci uskutečněny tyto
akce:
1) Dokončena plynofikace kulturního domu,
která vázla pro potíže se získáním dvou plynových kotlů. Tyto se podařilo nakonec zajistit

a zakončit tak plynofikaci celé budovy.
2) Úprava obecního úřadu – klub důchodců
Zakončena práce pro KD – místnost (klubovní)
a sociální zařízení, takže nyní se mohou zájemci scházet v pěkném prostředí. V kanceláři
obecného úřadu byla vytrhána shnilá podlaha,
vybetonována, položena krytina z PVC a místnost vymalována.
3) Byla provedena rekonstrukce obecního
rozhlasu, všechny reproduktory byly vyměněny
a také rozhlasová ústředna na obecním úřadě
je nová.
4) V celé obci byla rovněž vyměněna všechna
svítidla, takže osvětlení v celé obci je renovováno.
5) Za pomoci četných brigádníků byl vybudován asfaltový chodník kolem potoka. Je to
mnohem lepší než drobný štěrk, který se na
chodník vždy po několika letech navážel. Pokud
tam byl, špatně se chodilo a časem se ztratil
v blátě. Tento asfaltový chodník je pouze hrubý,
potřeboval by ještě kvalitnější povrch.

jedincům. Činnost „Chovatelů“ a „Zahrádkářů“
je ovlivněna finančními možnostmi.
Proto tím více vyniká úspěšné dokončení kabelového společného televizního rozvodu v celé
obci s možností připojit všechny domy všechny
domy, který provedla Samostatná drobná
provozovna Velatice z pověření rady MNV. Je to
další krok ke zvýšení kulturní úrovně občanů.
Celá akce byla dokončena v polovině listopadu
90. V místech, kde pomocí TV převaděče měli
někteří občané pouze 1. program, mají nyní kvalitní obrazy na devíti kanálech. Velkou zásluhu
na této akci měl člen rady MNV a předseda SDP
Pavel Hlučka.
Během roku proběhly všechny tradiční akce
téměř beze změny: 2 plesy, zábava s výstavou
obrazů, letní noc, Anenské hody – ráno hojná
účast na bohoslužbách, odpoledne krásné
počasí a velká návštěva. Za 14 dní kácení máje.
V předvečer hodů se uskutečnilo setkání rodáků – „padesátníků“. Úspěšný byl také dětský
karneval.

Organizace a kulturní činnost v obci
Po 17. listopadu dochází i v činnosti zájmových
organizací ke značnému útlumu. Se změnami
ve sféře politické dochází ke změnám i v ekonomice v souvislosti s přípravou k tržnímu
hospodářství. Zmenšují se nebo ustávají
úplně státní dotace a je proto snahou těchto
organizací provádět též určitou ekonomickou
činnost pro zajištění vlastní existence. V tomto
přechodném období dochází k prudkému
poklesu aktivity téměř všech organizací i v naší
obci. Některé z nich ukončily svoji činnost úplně
(KSČ, SČSP) nebo ji výrazně snížily. V tělovýchově, kde dochází ke strukturálním změnám,
se vedou více spory o majetek než o vlastní
práci. V naší obci se daří vyvíjet omezenou
tělovýchovnou činnost díky několika obětavým
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Krabice od bot

23. listopadu - 6. prosince 2020
Chcete udělat radost dětem z chudých rodin?
Darujte jim k Vánocům krabici od bot plnou dárků.
Sběrná místa máme po celé republice.
Na na webu sbírky si předem vyberete,
pro jak staré dítě a kde dárek odevzdáte.
Více na www.krabiceodbot.cz nebo na Facebooku.

Můžete přispět přímo ve Velaticích:
adresa: Velatice 46 - Zaosadí
pondělí-sobota 9-12, 16-19
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