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Slovo úvodem

Milí čtenáři
Ing. Tomáš Šenkyřík
starosta obce

V

Věřím, že
i v dnešní
nelehké době
bude o čem
psát, že zbyde
chvilka si něco
zajímavého
přečíst a že
si třeba i na
Krajském
úřadě náš
zpravodaj
občas rádi
prolistují.
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ážení a milí čtenáři,
před vámi je první vydání
letošního zpravodaje, na
kterém se podílím větší měrou, než bývalo obvyklé.
Předchozí ročníky, které
zpracovával a informace
přes náš zpravodaj vám předával Honza Grolich, nebyly
jen tak ledajaké. Na počátku
loňského roku proběhla od
něj informace o změnách
v obsahu a grafice stránek,
aby bylo čtení zajímavější,
a také skromná zmínka
o tom, že náš zpravodaj
přihlásil do soutěže Radniční
listy roku 2020. Soutěž
proběhla bez větší publicity,
nicméně už nyní známe vítěze v kategorii obcí do dvou
tisíc obyvatel. Naše periodikum Velatický zpravodaj se
dostal na 1. místo v okrese
Brno-venkov, umístil se na
1. místě v Jihomoravském
kraji a můžete hádat, jak to
dopadlo v celostátním kole.
Už je to tak,1. místo.
Celá ta práce kolem určitě
není o tom, že vydáváte
zpravodaj, abyste se do
10 let stali vítězem nějaké
soutěže, ale je především

Za námi

o našich lidech.O tom, aby
se nám čtvrtletník líbil, byl
přehledný, neotřelý, zajímavý a v neposlední řadě srozumitelný. A to se, myslím,
Honzovi rozhodně povedlo.
Proto i cena za všechny ty
roky určitě potěší, stojí za
vyzdvihnutí a velké uznání.
V tuto chvíli i na mně leží
nelehký úkol. Chtěl bych,
aby i nadále byl pro vás náš
zpravodaj takovým čtivem,
které vás jednou za čtvrt
roku ve schránkách potěší.
Abyste se dozvěděli vše
užitečné a aby v něm byly
i nadále hlavně zajímavé
a poutavé články.
Věřím, že s týmem pravidelných i občasných přispěvatelů, kteří se na obsahu každého čísla podílejí, neuděláme
ostudu. Budeme rádi, když
se se svým námětemnebo
příspěvkem do zpravodaje
přidáte. Věřím, že i v dnešní
nelehké době bude o čem
psát, že zbyde i chvilka si
něco zajímavého přečíst a že
si třeba i na Krajském úřadě
náš zpravodaj občas rádi
prolistují.
Přeji vám příjemné chvíle.

Za námi
Rozpočet na rok 2021
V prosinci jsme na zastupitelstvu schvalovali
rozpočet pro rok 2021. V tu dobu ještě nebylo
zřejmé, kam se příjmy do obecní pokladny
posunou v důsledku daňových změn, které
schválila vláda koncem roku. Předpokládali
jsme variantu jejich výrazného snížení. S tím
jsme rozpočet sestavovali a také počítali
s investicemi v menším měřítku. A však proti
předpokladu, se situace za první měsíce vyvíjí
dobře a věříme, že bude možné v letošním
roce dokončit přesunuté investice z minulých let: oprava mostu v Zaosadí, opravit
plynovod a zbourat starou váhu za Mlýnem
a doplnit veřejné osvětlení.

Akustika RC a hospody
Na stropy do Rodinného centra a do nově
opravené hospody byly instalovány panely,
které výrazně zlepšují akustiku v prostoru. Ve
zkušebním režimu jsme mohli posoudit na za
zastupitelstvu, které se v RC koná pravidelně
a musím se přiznat, že jsem takové zlepšení
opravdu nečekal. Pokud se připravuje projekt
obdobných veřejných prostor, je dobré na
toto myslet už od počátku. Budeme rádi,
až se obecná situace zlepší, že přijdete sami
změnu posoudit na některou z veřejných
přednášek, nebo pobýt s přáteli do hospody.

Nový zdroj vody
Dokončili jsme stavbu kolem nových zdrojů
vody naproti pomníku Třech chlapců. Nyní
máme zkolaudováno a povolení od Vodoprávního úřadu na čerpání vody s dodávkou
do našeho vodovodu. Posílení dodávek
z těchto nových vrtů se projevilo v menší potřebě čerpání ze zdroje v Cihelně, vody tedy
máme pro naše potřeby dostatek s rezervou
i do „suchých“ let.

Vyúčtování dotací
Dotace, které jsme v minulém roce čerpali
byly od dvou institucí. První ze Státního
fondu životního prostředí na nový zdroj vody.
Tady bylo vyúčtování náročnější, protože
během realizace stavby došlo ke změně
projektu a bylo třeba upravovat dokumenty
spolu s dodatky. Nicméně vše proběhlo v
pořádku a dotaci jsme před koncem roku
obdrželi. Pak jsme také využili dotace od
Jihomoravského kraje na opravu interiéru
KD a na rodinné aktivity ve Velaticích. Byly
to kurzy Montessori pro rodiče a děti a také
soutěže seniorů s dětmi. I tady jsme požadovanou dotaci vyčerpali

Pořízení traktoru
Traktor i s příslušenstvím máme vybraný,
máme uzavřenou smlouvu s dodavatelem,
a protože některé pracovní zařízení není
skladem, čekáme nyní na kompletní dodávku
k nám do Velatic. Jakmile bude vše připravené, o předání nového pomocníka naší technické skupině se určitě předem dozvíte.
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Před námi

Před námi
Přesun sběrného dvora
Máme hotový projekt i vydané stavební
povolení na zbudování nového sběrného
dvora v lokalitě Za mlýnem. Poptáváme dodavatele stavby a jakmile bude vybrán, práce
zahájíme. O tomto tématu se dozvíte více na
dalších stránkách zpravodaje.

Oprava mostu v Zaosadí
V současné chvíli máme dopracovanou projektovou dokumentaci a ukončené poptávkové řízení. S vybranou společností uzavřeme
smlouvu o dílo a předpokládáme zahájení
prací teď na jaře. Prostor u Zelené oázy a cesta kolem potoka budou během stavby hodně
omezené proto prosíme všechny o trpělivost
a vzájemnou ohleduplnost.

Oprava Sokolovny
Po dohodě se Sokoly jsme zahájili stavební práce na opravách zázemí Sokolovny. V první etapě
se opravy týkají sociálního zařízení v mezipatře,
které od zbudování ještě obnovou neprošlo
a bývalé výkupny se skladem. Tady by měla
nově vzniknout kancelář spolku. Tím se uvolní
místnost u tělocvičny v patře, kde je v další fázi
plánovaná nová šatna a oprava nářaďovny.

Oprava střechy Mateřské
školy
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Glosa místostarosty

Střecha na původní budově naší školky je už
také na hranici životnosti a je třeba ji obnovit.
Jedná se hlavně o novou krytinu, laťování,
oplechování a další nezbytné práce. Tuto
akci plánujeme na letní měsíce. Nyní čekáme
na poslední nabídky, abychom mohli vybrat
realizační firmu. Pro spoluúčast na financování projektu jsme podali žádost o dotaci na
Jihomoravský kraj.

Žádosti o dotace
Jako každý rok jsme připravili a podali žádosti
o dotace z Jihomoravského kraje. V letošním
roce bychom rádi využili finance na zmíněnou
opravu střechy MŠ, pak také na mapování
a projektování prvků pro zadržení vody v krajině. S tím také souvisí další žádost na výsadbu
a údržbu stávající zeleně. Protože věříme, že se
obecná situace ve společnosti změní a bude
možné opět pořádat společné akce, podali
jsme žádost na dotace pro rodinné aktivity.
A poslední byla žádost o dotaci na obnovu
výstroje a dovybavení jednotky hasičů.

Alej života.
Další ročník plánované výsadby stromů za
narozené děti jsme bohužel museli odsunout.
Tato tradiční akce se stala milou událostí,
na kterou určitě opět navážeme hned, jak
to bude možné. Věříme však, že podzimní
termín stihneme.

Občanské projekty
Stalo se dobrou tradicí, že na jaře počátkem
března předkládáme výzvu na občanské
projekty a vyhlásíme ji i letos. Jestli máte nějaký nápad, zajímavou myšlenku a chuť něco

zrealizovat, podejte žádost, my váš projekt
zafinancujeme. Horní limit pro požadovanou
částku je 20.000,– Kč. I za takto relativně
malou částku lze uskutečnit hodně zajímavých věcí, které budou dělat radost nám
všem. Něco na připomenutí z minulých let
např. zajímavé přednášky, lavičky u odpočívky, výstavy, výbava pro stárky.

První měsíce
mimo Velatice
Snad každý, kdo mě potká se nejdříve zeptá,
jestli nelituji. Musím říct, že práce ve Velaticích byla mnohem klidnější. Až teď zpětně
oceňuji, v jaké atmosféře se na naší obci vše
řeší, i když jsou to nepříjemná témata. Važme si toho, že se všichni známe a chováme
se k sobě slušně, ať už se děje cokoli.
To, co jsem si o sobě musel přečíst v posledním měsíci, to jsem se ve Velaticích nestihl
dozvědět za celých 10 let. Ale to už k mé
nové funkci patří.
I přes to je odpověď na úvodní otázku, že
nelituji. Sice děláme v krajích úplně jinou
práci, než jsme si před rokem představovali,
ale zároveň je to obrovská výzva a osobní
odpovědnost, abychom touto pandemickou
situací prošli co nejlépe.S detaily vás tady
nebudu zatěžovat, jsou toho plná media a je
potřeba si od tohoodpočinout.
Jsem ale rád, že můžu být pořád v kontaktu
s naší obcí a aspoň občas se na úřadě stavit
a probrat s Tomášem, starostou, ty nejaktuálnější věci. Přímý kontakt s projekty a věcmi

v terénu mi určitě chybí a jsem rád, že ve
Velaticích se nic nezastavilo. Naopak se
dotahuje vše, co jsem nechal rozpracované
a připravují se nové akce. Moc rád sleduji, že
vše funguje.
A když podle vás něco občas fungovat nebude, klidně se jako vždy na úřad nebo na mě
obraťte. Vím, že u nás „doma“ to bude vždy
slušně a věcně a za to díky!

T Jan Grolich
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Bořič mýtů / Kalendář akcí

Bořič mýtů
Mýtus:
Když napadne sníh, je
uklizeno do půl hodiny.

Kalendář akcí:
15.–30. 3.
15.–19. 3.

Velikonoční procházka s vajíčkem
Večerní čtení s panem Čápem

9.–11. 4. Ukliďme Velatice přes víkend
23. 4 Turnaj v ruských kuželkách

Pravda:
1. 5.
Letošní zima byla na
sníh docela bohatá a už
jsme si skoro odvykli
pohledům na zapadané
cesty u domů. Jako obec
se snažíme odklízet
poctivě a pravidelně ve
chvílích, kdy je to potřeba.
Službu prohrnování
a posypání komunikací
nám ochotně zajišťuje
vlastním traktorem místní
člověk – Jiří Kříž. Není však
v jeho ani v našich silách,
abychom měli „uklizeno“
hned a ve všech lokalitách
současně. Vyráží na pokyn,
jakmile přestane sníh
padat. Časově však proces
prohrnutí a posypání
dědiny trvá asi 2,5 hodiny
i s přepřáhnutím. Proto
prosíme majitele aut do
budoucna o trpělivost, na
všechny se dostane.
Děkujeme.

Prvomájový turnaj ve Woodballu

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

Statistika:
Počet obyvatel 758
občané ČR
742
cizinci 16
V roce 2020
narodilo se
zemřeli 3 lidé

8 dětí

data k 31. 12. 2020
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BÝT
POZITIVNÍ JE
STAV NAŠEHO
SRDCE
Současná situace příliš nepřeje setkávání
větších skupin lidí, které je ovšem velmi typické
pro bohoslužby, obřady a další aktivity běžně
se odehrávající v kostele. Proto bychom chtěli
prostřednictvím rozhovoru ve zpravodaji
seznámit naše čtenáře s novým duchovním
správcem tvaroženské farnosti, který zde
působí od začátku roku.
Je jím R. D. Pavel Kopeček.
T
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Veronika Kadlecová
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a diskusní setkání na kolejích, i kontakt
s podzemní církví. Velmi rád na toto období
vzpomínám, pak přišla vojna, zaměstnání
v Ingstavu v Brně a nakonec místo na investicích v JZD Čejč. Zde mne zastihly listopadové události roku 1989 a odtud vedla přímo
má cesta do semináře v Olomouci, kde
jsem nastoupil v září 1990. Po třech letech
teologického studia v této moravské církevní
metropoli jsem je dokončil na Lateránské
univerzitě v Římě. V roce 1996 jsem byl
vysvěcen na kněze a nastoupil jako kaplan
do Šlapanic.

Můžete se pro začátek našim čtenářům
krátce představit? Kde jste studoval a kdy
jste se stal knězem?
Nejdříve bych všechny čtenáře Zpravodaje
a občany Velatic touto formou pozdravil
a poděkoval za vřelé přijetí v tvaroženské
farnosti. Pocházím z obce Násedlovice,
farnost Žarošice, kde jsem vyrůstal a zde na
poutním místě zrálo i mé kněžské povolání.
Od dětství jsem ministroval, později jako
student gymnasiajsem vedl ministranty, pravidelně konal duchovní cvičení a s ostatními
12 | Velatický zpravodaj 1/2021

ministranty jsem jezdil na brigády opravovat kostely a fary. V době normalizace byla
tato aktivita a zajímavá setkání s různými
lidmi pro mne velkým obohacením a vedla
k mému rozhodnutí pro kněžství. Neměl
jsem pocit duchovní prázdnoty, který mnozí
mí kamarádi ventilovali v pohostinských
zařízeních a na zábavách. Po maturitě přišla
vysoká škola a náboženský život v Brně, v 80.
letech byly inspirující pro katolické studenty
bytové semináře, balení balíčků pro misie,
prázdninové výlety a chaloupky, modlitební

Kde všude jste působil jako duchovní?
Na Šlapanice rád vzpomínám, bylo to moje
první kněžské působiště a velmi dobře jsem
si rozuměl s panem farářem Mirkem Šudomou. Po dvou letech jsem se vrátil do Říma,
kde jsem pokračoval v postgraduálním studiu a po návratu v roce 2002 jsem začal učit
na teologické fakultě v Olomouci a v Praze.
S návratem ze studií a mým nástupem do
akademického prostředí se řešilo i mé začlenění v brněnské diecézi, byl jsem ustanoven
jako kaplan ve Křtinách. Po roce působení na
tomto poutním místě jsem přišel do Podolí
u Brna, farnosti, kterou jsem znal a která
umožňovala rychlé spojení s Olomoucí i Prahou. Po 15 letech jsem opustil Podolí a stal
se výpomocným duchovním kostela sv. Jakuba v Brně. V říjnu loňského roku mne oslovil
generální vikář, biskup Pavel Konzbul, abych
přijal místo faráře ve Tvarožné a Blažovicích
s tím, že se ukáže, zda je možné skloubit
moje akademické povinnosti s pastoračním
nasazením v těchto farnostech.
Studoval jste i v Římě. Jaké bylo Vaše studium tam? Máte odtud nějaké zážitky, o které
byste se podělil?
V Římě jsem strávil celkem 7 let, z toho

tři roky jsem byl v české koleji Nepomucenum a čtyři roky v benediktínském klášteře
Sant´Anselmo na Aventinu. Při studiu mne
fascinovalo mezinárodní prostředí a bohaté
knihovny, z této doby mám mnoho přátel
a někdy s úsměvem říkám, že bych zbytek
života měl věnovat jejich návštěvám. Přínosné bylo, že jsem měl možnost procvičovat
nejrůznější světové jazyky, poznal tradice
a kulturní zvyky mnoha národů. V Římě jsem
se velmi spřátelil s Christianem Geblsem,
tento německý student z Padebornu byl
vášnivý lyžař, a tak jsem do Říma přivezl lyže
a jezdili jsme lyžovat na Campo Felice do
Abruz. Když mne celníci v Mikulově zastavili
a viděli lyže, tak se ptali, zda jedu lyžovat
do Alp, řekl jsem: ne do Říma – což nemohli
pochopit.
Působíte také jako pedagog na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.Jakým tématům se nejvíce
věnujete v akademické rovině?
Na CMTF v Olomouci jsem vedoucím katedry liturgické teologie, tím je dáno i mé profesní vymezení. Přednáším všechna témata
o liturgii, dále se věnuji sakrální architektuře,
liturgickým překladům, ochraně památek,
rituálům a obřadům v životě člověka.
Dozvěděla jsem se o Vás, že jste také napsal
několik knih. Jedná se asi o odbornou literaturu, že? O čem knihy jsou?
Moji první knižní publikací byla má doktorská práce, která se věnovala výstavbě
moderní kostelů na území římské diecéze
a obsahovala jeden návrh kostela na jedné
římské městské periferii. Další kniha byla
o české sakrální architektuře a moderním
umění. Třetí knihu jsem psal ve spolupráci
s Mendlovou univerzitou v Brně a pojednává
o drobné sakrální architektuře v krajině
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a tradičních rituálech, které v krajině
v průběhu roku probíhají, kterými jsou různé
poutě, pobožnosti a žehnání. Čtvrtá kniha
pojednává o Českém liturgickém hnutí a zavádění liturgické obnovy po II. vatikánském
koncilu v našich farnostech. Nyní je v tisku
další kniha o Fundamentální liturgice, před
dokončením je kniha o Speciální liturgice
a rozepsanou mám knihu na téma Josef
Kupka, brněnský biskup a profesor liturgiky.
Učíte i teď, v době omezení prezenční výuky?
Jak zvládáte distanční výuku?
Současná pandemická situace nevedla
k omezení výuky na CMTF, všechny přednášky probíhají tak, jak jsou uvedeny v rozvrhu,
nikoli prezenčně, ale online. Je to rozdíl
oproti základním a středním školám, kde
žáci mají upravený rozvrh – méně hodin než
při běžné prezenční výuce, u nás je počet hodin zachován. Na přednášky online je třeba
dobře se připravit, poskytnout studentům
kvalitní materiály a literaturu ke studiu
a snažit se s nimi i prostřednictvím online
spojení komunikovat – dávat jim otázky. Někdy si studenti nezapínají kamery, zdůrazňuji
ale, že vizuální kontakt je důležitý. Vedle výuky jsem i členem různých grémií a všechna
tato jednání probíhají také online.
Když už jsem nakousla ta omezení dnešní
doby, pojďme si říct, co aktuálně platí pro
Vás duchovní? Jaké mají lidé možnosti, co
se návštěv kostela a účasti na bohoslužbách
týče?
Pro nás duchovní platí především, že jsme
posláni do farnosti, kde máme hlásat Kristovo evangelium a svojí službou i modlitbou
posvěcovat věřící. Na tomto základním poslání získávat všechny pro Krista nic neubírá
ani současná pandemická situace. Samozřejmě, že ochrana zdraví je důležitá, proto
14 | Velatický zpravodaj 1/2021

respektujeme všechna nařízení. Konkrétně
to znamená dodržovat rozestupy, nosit respirátory, používat desinfekci a nepřekračovat limit počtu účastníků na bohoslužbách.
I když jsou věřící biskupem dispenzováni od
účasti na nedělní bohoslužbě, ale mají se
snažit o prohloubení své víry skrze projevy
své zbožnosti a modlitbu. Neděli by věřící
člověk měl prožívat s Kristem, je to den jeho
vzkříšení, může prožívat mši doma přes televizi, rádio nebo internet; může si vykonat
domácí liturgii nebo se modlit; další možností je účast na mši v kostele po předchozí
rezervaci; do kostela může přijít v neděli
odpoledne na adoraci a přijmout eucharistii;
sv. přijímání se podává po každé mši v neděli. Další možností je účast na mši sv. ve všední dny, před níž je možnost přijmout svátost
smíření. Tyto možnosti však vyžadují jistou
změnu a přizpůsobení u věřících, protože
platí zmíněná omezení a není správné stále
zůstávat doma, neboť nevíme, jak dlouho
tato omezení budou platit.
Jak funguje přihlašování na nedělní mše
v kostele sv. Mikuláše ve Tvarožné?
Přihlašování na nedělní bohoslužby je možné
dvojím způsobem, elektronicky přes webové
stránky farnosti – 22 míst a písemně
v kostele – 8 míst. Tento poměr je dán
velkým zájmem o elektronickou formu. Domnívám se, že obojí forma funguje, čemuž
odpovídá i počet účastníků při bohoslužbě.
Jakým způsobem se mohou lidé zúčastnit
mše, a přitom zůstat doma?
Účast na mši je dána naší přítomností
v kostele při bohoslužbě, sledování mše
z domova v televizi nebo na internetu není
účastí. Když sledujeme nějaký pořad
v televizi, tak se ho také neúčastníme, ale
jen sledujeme. Zbožné sledování mše

z domova nikdy nemůže nahradit přímou
účast na bohoslužbě, ale tato forma dává
duchovní rozměr našemu životu. Při tomto
sledování slyšíme boží slovo a promluvu,
sledujeme celý průběh mše a máme skrze
obrazovku vizuální kontakt se svátostným
Kristem, což je podmínkou pro duchovní
svaté přijímání – pokud ve víře vyjádříme
upřímnou touhu. Doporučuji, aby věřící,
pokud nejsou přihlášeni, sledovali mši a poté
přijeli do farního kostela k přijímání. Již to, že
se oblečeme svátečně, přijedeme do farního
kostela, zde se pomodlíme a vrátíme domů,

má velmi hluboký význam a posiluje vědomí
důležitosti nedělní účasti na bohoslužbě.
A co další aktivity, obřady a svátosti – svatby, křty, pohřby… Jaká pro ně platí pravidla?
Pro všechny další obřady platí stejná pravidla jako pro mši, nyní v době pandemie se
stává běžnou praxí, že na smutečním oznámení–parte, se neuvádí datum pohřbu, což
mne osobně mrzí, protože vyprovázet mrtvé
je skutkem křesťanského milosrdenství a povinností farní obce. Omezení jsou i ohledně
přípravy před biřmováním, 1. sv. přijímáním,
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křtem a svatbou. Pokud je to možné, tak se
konají individuálně (křest, svatba), pokud
tomu tak není, tak je to online.
S čím se na Vás mohou lidé, nezáleží na tom,
jestli věřící nebo nevěřící, obrátit? Případně
s čím se na Vás nejčastěji obracejí?
Lidé se na kněze obracejí především
s problémy, které je tíží, ale je to spíše
poskromnu. To, že kněz přestal být duchovním rádcem svých farníků, je dáno několika důvody: lidé si myslí, že své problémy
vyřeší sami nebo jim poradí někdo jiný lépe;
nechtějí kněze zatěžovat svými starostmi;
mnohdy mají obavu a ostych o svých problémech mluvit. Lidé jsou dnes více nedůvěřiví
a zranitelní, proto se nechtějí ani před
knězem otevřít. Nejčastějším tématem
rozhovoru s knězem je situace v rodinách a
předávání víry dětem: Proč naše děti a vnuci
nechodí do kostela? Kde jsme udělali chybu?
Je zajímavé, že tyto otázky řeší rodiče
s knězem ve stáří, kdy jejich děti jsou dospělé, ne když jsou jejich děti malé a oni je
vychovávají.
Co je pro Vás osobně v současné době nejnepříjemnější? A abychom nebyli jen negativní,
vidíte i nějaká pozitiva?
Věřící člověk, a především kněz, by měl být
vždy pozitivní, je to stav našeho srdce
a vědomí boží přítomnosti, co nás činí
opravdu šťastnými. Nevzpomínám si, že
by bylo něco, co by mne trápilo a působilo
negativně. Ani stávající pandemie a obavy
o to, zda se naplní kostelní lavice, nejsou
na místě, víra nás činí pozitivními a dává mi
možnost radovat se z každé maličkosti.
Blíží se velikonoční svátky, které budou letos
už podruhé poznamenané pandemií koronaviru. Co všechno bude jinak oproti „normál16 | Velatický zpravodaj 1/2021

nímu stavu“? Jak je budete prožívat? Co lze
udělat pro to, aby se lidé při jejich prožívání
co nejvíce tomu normálnímu stavu přiblížili?
Letošní velikonoční svátky budou probíhat
téměř jako za normální situace, omezení budou jen v počtu účastníků. Všechny obřady
budou probíhat v plném rozsahu a budou
i připomínkou, že život přináší změny, které
není třeba kritizovat, ale přijímat je jako
další výzvy a boží znamení.
Máte čas pro nějaké vlastní koníčky nebo
zájmy?
Asi u každého člověka se zájmy v průběhu
života mění, dříve jsem hodně sportoval,
dnes mi zůstalo lyžování, golf a plavání. Rád
jezdím na kole, cestuji a chodím do přírody.
V létě jezdím na motorce do Buchlovských
kopců si „provětrat hlavu“. Rád čtu, pracuji
na zahrádce a pěstuji květiny.
Kam si chodíte nebo jezdíte nejraději
odpočinout?
Moje sestra žije v USA, takže jezdím za ní,
po rodičích mám v Násedlovicích domek, tak
ve volných chvílích jsem zde. Mám rád kopce
a lesy, proto chodím po Chřibech, jezdím
na chalupu do Jeseníků a navštěvuji známé
v Rožnově pod Radhoštěm. Beskydy a okolí
Pusteven mi přirostly k srdci, miluji oblast
Lopeníka, Bílých Karpat a Kopanice. Ale mojí
srdeční záležitostí je malebné Slovácko
a Podluží, zemitost Moravského Toskánska,
kde víno zraje a země zpívá.
Blížíme se k závěru. Když dělám rozhovor
s někým z Velatic, tak se ptám, co se mu
na životě ve Velaticích nejvíc líbí. Tady bych
otázku mírně upravila a zeptala se, co se
Vám líbí na naší farnosti, případně na životě
v ní, pokud jste schopen to za tak krátkou
dobu posoudit?

Za tak krátkou dobu nelze proniknout do
života farnosti a vyjadřovat se v tomto směru, zvláště když je vše limitováno současnou
pandemickou situací. Říká se, že místo dělají
lidé, ve všech obcích farnosti jsem byl věřícími velmi vřele a srdečně přijat, za což děkuji.
Myslím si, že lidsky i duchovně si farnost
stojí velmi dobře a za to bych chtěl poděkovat kněžím, kteří zde přede mnou působili.
Líbí se mi kostel, dobře se v něm cítím a rád
modlím. Těší mne i spolupráce farnosti
s jednotlivými obcemi a složkami, věřím, že
se bude zdárně rozvíjet a prohlubovat.
Mohla bych Vás na závěr požádat o nějaké
Vaše poselství nebo povzbuzení pro lidi do
této doby?
Necítím se na to, abych dával nějaká prohlášení či poselství. Na závěr bych se ale rád podělil o jednu myšlenku, která mne napadla
v souvislosti s dobou, kterou prožíváme.
Jsme vystaveni nejrůznějším vlivům a zprávám, ale měli bychom myslet a mluvit nejen
pozitivně, ale především s důvěrou, laskavostí a pochopením. Radost a dobrou náladu
bych popřál všem čtenářům zpravodaje
a popřál požehnané velikonoční svátky.
Děkuji moc za všechny odpovědi a Váš čas.

R. D. doc. ThDr. Ing.
Pavel Kopeček, Th.D.
Věk: 56 let
Povolání: kněz, vysokoškolský
pedagog
www.farnosttvarozna.cz
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NOVÝ

SBĚRNÝ
DVŮR
Už několikrát jsme z různých důvodů odložili
stěhování sběrného dvora do lokality Za
mlýnem mezi pekárnu a stolárnu. Nyní máme
hotový projekt i vydané stavební povolení.
Vybereme zhotovitele a celý prostor u hřiště
uvolníme parkovacím místům. Těch důvodů,
proč sběrný dvůr přesunout, je hned několik.
Ostatně i úprava veřejného prostranství také
vychází z konceptu rozvojové strategie naší
obce a s tím souvisí i záměr soustředit služby
občanům do průmyslových zón.
T

Ing. Tomáš Šenkyřík

Téma

Zelené srdce Velatic
O potoku, který se nám klikatí a plyne celou
obcí, jsme už psali. Je málo obcí, které se
mohou pochlubit vodotečí přes centrum
obce, a ještě méně těch, kteří s ní mají spojený i hezký kus přírody, park, nebo jen malé
klidné zákoutí. U nás ve Velaticích máme
tohle všechno na jednom místě.
Možná si našinec v tom každodenním
kolotočiani nevšimne, že prochází něčím
výjimečným. Možná si cestou jen plánuje,
co je třeba ještě doma udělat, když jde tudy
z autobusu, nebo co ho zase čeká v práci,
prochází-li opačným směrem. Přitom míjí
udržované nábřeží, mosty, parčík s odpočívkou, koryto potoka s vrbami a stálezelenými
rostlinami, zahrady a ovce, skálu porostlou
stromy a pestře kvetoucími květinami, vidí
moderní upravené hřiště a za zatáčkou něco
barevného. Ty barevné věci, ty kontejnery
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jsou tam celý rok. Když jsou plné a už vnich
není místo, na zemi je místa dost a potok
taky něco sem tam odnese. A to je velká
škoda, když nám dojem z cesty velatickým
central parkem pokazí pohled na odpadky
a na nádoby pro jejich sběr.
I plánovaná cyklostezka, která má vést brzy
přes Velatice, bude navazovat na cestu
kolem potoka, a tak by stávající dvůr nebyl
dobrou vizitkou pro všechny přijíždějící
sportovce.

místa nevejdou tak, jak bychom si představovali. Navíc manipulace s nimi vyžaduje víc
prostoru a samotný odvoz ze zadních pozic
nutně prodlužuje čas nakládky a klade další
nároky na potřebné místo pro přední kontejnery. Proto jsme navrhli umístění kontejnerů
v řadě vedle sebe s dostatečným prostorem
před každým z nich. Tento způsob postavení
bude lepší nejen pro nakládku, ale také pro
jejich postupné plnění, když je sběrný dvůr
pro nás otevřený.

Větší objem

Doba automobilová

Protože nám staré kontejnery dosluhují
a byla příležitost využít dotaci, tak jsme před
časem pořídili kromě menších nádob ještě 5
velkoobjemových kontejnerů pro efektivnější
využití ukládání a s tímspojený i levnější
odvoz odpadů. Ty se nám do stávajícího

Nezřídka se stává, že v Podškolí nebo u hřiště hledáme místo na zaparkování. Ať už
z důvodu krátké návštěvy nebo i delšího odstavení auta třeba přes noc. Většina z nás ví,
jak to u hřiště vypadá, když se u nás pořádají
závody TFA, sportovní nebo kulturní akce

s okresním věhlasem. Zkrátka aut i u nás
přibývá a místa ubývá. Proto dalším pádným
důvodem je prostor stávajícího sběrného
místa uvolnit a vybudovat místo něj parkoviště pro auta.

Nová legislativa

Od nového roku, tj. od 1. 1. 2021 vešel v platnost nový Zákon o odpadech č. 541/2020
Sb., ve kterém se mění některá ustanovení,
především upřesnění o původci odpadu,
o povinnosti obcí s jeho nakládáním a také
o místech v obci pro sběr a soustředění
odpadů, které odpovídají stanoveným
předpisům. Zákon je poměrně obsáhlý, tak
uvádíme jen ve stručnosti, co se obcí týká:
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PŮVODCE ODPADU
•
•

každý, při jehož činnosti vzniká odpad
obec od okamžiku, kdy osoba odloží
odpad na místa obcí určená

Téma

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI OBCE
•

•

OPRÁVNĚNÍ K PŘEVZETÍ ODPADU
•

•

•
•

provozovatel zařízení s povolením KÚ
podle nového zákona pro daný druh
odpadu
provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu
a nakládání s odpady se souhlasem KÚ
podle stávajícího zákona jsou min. po
dobu 1 roku nebo do vypršení platnosti souhlasu KÚ oprávněni k převzetí
odpadu
vyjmenovaná zařízení dle přílohy č. 4
zákona
obec, na místech obcí určených

OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
Prostředky pro soustřeďování nebezpečných
odpadů se označují
•
písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem
•
kódem a názvem každé nebezpečné
vlastnosti a grafickým symbolem pro
každou nebezpečnou vlastnost
•
nápisem „nebezpečný odpad“
•
v místě soustředění je k dispozici identifikační list nebezpečného odpadu
•
způsoby značení NO a obsah a forma
identifikačního listu
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

přebrat veškerý komunální odpad
vznikající na jejím území při činnosti
nepodnikajících fyzických osob
určit místa pro oddělené soustřeďování
komunálního odpadu, a to alespoň:
papír, plast, sklo, kovy
biologické odpady (celoročně)
jedlý olej a tuk
nebezpečné komunální odpady
od roku 2025 také textil
oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit
prostřednictvím
sběrných dvorů
zařízení k nakládání s odpady
velkoobjemových kontejnerů
sběrných nádob
pytlového sběru
kombinací výše uvedeného

BIOLOGICKÉ ODPADY

povinnost zajištění celoročního odděleného soustřeďování biologického odpadu může být splněna i v případě, pokud
má obec zavedený systém komunitního
kompostování rostlinných zbytků v rozsahu celého území obce

NEBEZPEČNÉ ODPADY
•

•
•
•

obec zajistí místa pro oddělené soustřeďování NO určením místa k soustřeďování NO:
alespoň ve stanovených termínech
minimálně však dvakrát ročně
soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů musí být obcí prováděno
pouze na shromažďovacích místech
s obsluhou nebo v zařízení určeném pro
nakládání s odpady

CÍLE ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ PRO OBCE
•

•
•
•

zajistit, aby odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního
odpadu tvořily v kalendářním roce 2025
a následujících letech alespoň 60 % celkového množství komunálních odpadů,
kterých je v daném kalendářním roce
původcem
v kalendářním roce 2025 a následujících
letech alespoň 65 %
v kalendářním roce 2035 a následujících
letech alespoň 70 %
do výpočtu podílu mohou být zahrnuty
rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu
vznikající při činnosti občanů, které
nejsou předávány do obecního systému

A jak bude dlouhá cesta
do nového dvora?
Pro někoho kratší, pro jiného delší. Právě
tak, jak je to teď, jen se role obrátí. Je
pravdou, že ještě spousta lidí chodí s odpady do kontejneru pěšky, ale také čím
dál častěji dováží svoje kýble auty. Přesnou statistiku si nevedeme, ale máme
vysledované, že počty dovozů auty mírně
převyšují a tento trend se postupně
navyšuje. Proto cesta do nového místa
mimo centrum obce nebude problém.
U nového dvora bude pro auta víc místa,
a když se případně vytvoří delší fronta,
auta se nemusí blokovat navzájem a bez
komplikací se všichni vystřídají. Jsme si
vědomi, že pro některé starší občany
bude obtížnější se do Zamlýní dostat,
a proto zvažujeme možnost zavedení
služby na pomoc při odvozu menšího
množství odpadu přímo od domu.
Předně se bude jednat o stavební zbytky
a bioodpad (větve a klestí apod.), případně předem dohodnuté druhy odpadů.
Jakou formou to bude, zda pravidelně,
nebo na zavolání, je ještě předmětem
debaty. Jsem přesvědčen, že i toto je
jedna z možností, a že náš nový obecní
traktor takovou práci hravě zvládne.
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V

Pohled zastupitele

Vážení spoluobčané,
produkce
odpadů dnešní
společností
stále roste.
Ať už si to připouštíme
nebo ne, je to každý z nás,
kdo k tomuto negativnímu
jevu nějakou měrou, předně
svými nároky a spotřebitelskými požadavky přispívá.
Proto jena místě také přijmout svůj díl odpovědnosti
na řešení tohoto palčivého
problému. Prostor pro každého jednotlivce, případně
domácnost, je především
v poctivém a důsledném
třídění odpadů, aby se
následný proces nakládání
s odpady co nejvíce usnadnil
a umožnila se větší míra
jejich recyklace, eventuelně
co nejšetrnější likvidace odpovídající dnešním technologickým možnostem.
Také obec je důležitým článkem v řetězci odpovědného
nakládání s odpady a je její
povinností zajistit pro občany vhodné podmínky pro
jejich třídění, sběr a ukládání. Mimo obvyklý pravidelný
sběr nejčastějších odpadů –
plastůa směsného odpadu,
je dnes už samozřejmostí
v každé obci také sběrné
místo na ukládáníostatních
24 | Velatický zpravodaj 1/2021

Téma

druhů odpadů.
V naší obci je toto místo již
dlouhou dobu provozováno
na poměrně malém a dle názoru zastupitelstva i ne příliš
vhodném místě. Proto se již
delší dobu uvažuje o jeho
přesunutí. Jako nejvhodnější bylo vytipováno místo
v bývalém areálu JZD, tedy
Za mlýnem. Konkrétněv prostoru mezi pekárnou a stolařstvím pana Severy. Je to
jednak prostor větší, dobře
přístupný, a i pro manipulaci
s kontejnery vyhovující.Dnes
je tento záměr v procesu
projekční přípravy, která řeší
zpevnění plochy, oplocení,
nejnutnější zázemí pro obsluhu, přípojky na inženýrské
sítě a příslušná povolení.
Přesunem sběrného místa
odpadů do nového prostoru
Za mlýnem se sice zvýší průměrná přístupová vzdálenost, ale vzhledem k tomu,
že objemnější odpady jsou

i dnes sváženy v drtivé
většině případů auty, tak
by toto nemělo znamenat
obecně zhoršení situace pro
občany. Navíc, ve stávajícím
prostoru zůstanou zachoványvětší plastové kontejnery
pro základní druhy odpadů,
jak je tomu na více místech
v obci.
Dalším pozitivem této
změny by mělo být také
možnost parkování aut z ulicePod školou a tímčástečné
zlepšení tíživé dopravní
situace v této ulici.

T

Ing. Jan Grolich
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Ekologie
První jarní den
Jarní rovnodenností končí zima, která na severní
polokouli trvá 89 dní a jednu hodinu a začíná
jaro v trvání 92 dnů a 22 hodin.
Astronomové stanovili počátek jara v tomto
roce na 20. března v 10 hodin a
37 minut dopoledne. Den a noc jsou přibližně
stejně dlouhé (12 + 12hodin).
Astronomické jaro začíná ve chvíli, kdy se střed
slunečního kotouče ocitne přesně nad rovníkem. Slunce vstoupí do znamení Berana, což se
každý rok děje o zhruba šest hodin později než
v roce předešlém.
Planeta Země oběhne kolem Slunce za 365
dní, 5 hodin a 49 minut. Proto se okamžik jarní
rovnodennosti opožďuje každý následující rok
o přebývajících pět hodin a 49 minut.
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Loni, v roce 2020 začalo také 20. března, ale již
ve 4:49 hodin ráno.
Pak už se zase noc zkracuje a den prodlužuje,
což trvá až do letního slunovratu, kdy už je den
dvakrát delší než noc.

20. březen jako World
Sparrow Day, tedy
Světový den vrabců
V České republice žijí dva druhy vrabců, domácí
a polní. Prý „nezpívají“, ale „čiřikají“ anebo
„čimčarují“. Vrabci, dříve běžní, všudypřítomní
zpěvní ptáci, známí i ze Slabikářů a hádanek,
jsou dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím
druhem.
Kvůli úbytku vrabců byl organizací NatureForever Society od roku 2010 vyhlášen 20. březen
jako Světový den vrabců (World Sparrow Day).

Tipy na výlet

nemůžeme, bych chtěla nabídnout tipy, kam se
vypravit do přírody za různými zajímavostmi.
Pobyt na zdravém vzduchu a mimo davy lidí je
pro každého prospěšný a my můžeme objevit,
co za krásy máme kousek od našeho bydliště.
Bledule – první květy jara
Bledule jarní je jednou z prvních jarních květin.
Patří mezi zvláště chráněné rostliny a chráněny
jsou i biotopy, kde se vyskytuje.Kvete dle počasí
a dle lokality už od února do dubna v podmáčených místech u potoků a tam, kde se vyskytuje,
můžeme najít záplavu bílých květů, někdy i mezi
zbytky sněhu.Pozor však: Bledule obsahuje
jedovaté alkaloidy a je chráněná, takže ji prosím
netrhejte.
K nejznámějším patří údolí Chlébského potokau
Nedvědice na Svratecku. Je to již začátek
kraje Vysočina, ale lokalita je dobře přístupná
značenou turistickou cestou (zelená značka)
a návštěvníci jsou odměněni desetitisíci květy
kvetoucími podél potůčku v lokalitě dlouhé přes
kilometr a půl. Kolem potoka také vede naučná
stezka, kterou můžete projít celé místo výskytu

a vrátit se po zpevněné cestě zpět. Její délka je
asi 4 km.
Dalším místem s výskytem bledulí, které
se nachází kousek odtud na Boskovicku, je
přírodní památka Hersica. Místo se nachází
mezi Bedřichovem a Černovicemi asi 100 m od
silnice. Nevede k němu značená cesta, takže
jeho nalezení je velkým dobrodružstvím, které
se však se současnou technikou dá zvládnout.
Také zde budete odměněni množstvím bílých
květů, můžete tu najít i růžově kvetoucí větvičky
jedovatého lýkovce. Vzhledem k tomu, že se
toto místo nachází ve větší nadmořské výšce,
kvetou tu bledule později než u Chlébského
potoka.
Nám nejbližší a nejpřístupnějšíje přírodní
památkaRakovecké údolí u Račic na Vyškovsku,
kde se podél potoka Rakovec nachází spousty trsů bledulí. Údolím vede naučná stezka,
cyklostezka i červená turistická značka, po které
můžeme dojít až do Jedovnic. Přístup do údolí
je možnýpo silnici z Račic do Ruprechtova. Z té
vede odbočka na parkoviště u pomníku, kde je

S ohledem na současnou dobu, kdy ledasco

27

Články

úvodní panel naučné stezky. Další možností,
kudy se vydat do údolí, je vyjít od autobusové
zastávky Říčky, hájenka po žluté turistické
značce k Malému Rakovci. Pokud chcete
využít delší cestu, kde nebude tolik turistů, lze
vyrazit i z Bukovinky po modré turistické značce
a v údolí se napojit na červenou značku a vydat
se po ní směrem doprava.
Další ještě náročnější variantou je vyrazit po
červené značce z Jedovnic do Račic – budete
odměněni pohledy na Jedovnické rybníky. Asi
většina z nás zná Olšovec, ale mnozí již netuší,
že za ním se nacházejí chovné rybníky Budkovan, Vrbový a Dubový, mezi nimiž vede další
naučná stezka. Asi v polovině cesty budete
procházet kolem zaniklé obce Bystřec a záhy
se na tuto trasu napojí modrá cesta z Bukovinky a za chvíli již budete potkávat jednotlivé
trsy bledulí, které se pak slijí v jednolitou bílou
plochu jarních květů.

Články

Zaniklé osady
V této části Drahanské vrchoviny je možno
najít pozůstatky zaniklých obcí. Ty se do dneška
dochovaly v místních názvech. Budkovan
u Jedovnic, Vilémov, Dvorce, Harbechy, Típeček.
Původní obce byly zničeny většinou v období
husitských válek nebo později v morových obdobích. Pozůstatky těchto sídel však již nejsou
téměř patrné – snad jen vyvýšeniny po zbytcích
domů nebo drobné střepy z používané keramiky
či úlomky přepálené hlíny zbarvené do červena.
Jednou z nich je právě Bystřec na červené
trase z Jedovnic do Račic – původní název
Mehrlinslag. Podle archeologických výzkumů
se předpokládá, že tato osada vznikla při
kolonizaci okolo r. 1250 (první písemná zmínka
1349). Svahy kolem údolí byly vykáceny a v údolí
byla zbudována stavení, kde začali noví usedlíci
hospodařit. Odlesněním a následnými silnými
dešti došlo k povodni a sesuvu půdy, která

ves zničila, proto byla přesunuta o několik set
metrů dále. V době jejího největšího rozvoje
patřila k největším osadám v okolí. Měla asi 18
usedlostí na rozloze 20 ha a žilo v ní přes 100
obyvatel. Začátkem 14. století ale došlo k jejímu
vypálení a zániku.
Podle výzkumů historiků souvisí s kolonizací
této oblasti i pověst o krysaři z města Hameln,
který, protože nedostal zaplaceno, v r.1284
pomocí své píšťaly odvedl z města 130 dětí.
Předpokládá se, že krysařem byl vlastně lokátor
(kolonizátor), který z hustě osídleného Hamelnu odvedl mladé lidi s dětmi na Vyškovsko, kde
založili obec Hämlingen, což znamená „Hamelnští“ (česky Hamlíkov). Tuto teorii podporuje
i to, že město Hameln leží poblíž Schauenburku,
odkud pocházel olomoucký biskup Bruno ze
Schauenburku, jež kolonizaci Moravy podporoval.
Obec Hamlíkov se dle pramenů nacházela v katastru obce Podomí asi 1 km na sever od obce
Ruprechtova na okraji lesa ve svahu Psího žlebu.
První písemná zmínka pochází z r.1353, zanikla
koncem 16. století.

Kmen Huascaran
v době koronaviru
„Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem
studnu, ze které mohou pít i jiní.“
Ernest Thompson Seton
I těmito slovy amerického spisovatele, malíře,
přírodovědce, pedagoga a zakladatele Ligy lesní
moudrosti se v našem woodcrafterském kmeni
snažíme řídit a šířit dál jeho myšlenky.
Kdo tedy jsme?
Huascaran je dětský woodcrafterský kmen,
spadající pod českou Ligu lesní moudrosti.
Hlavní činnost se zaměřuje na výchovu
správných zálesáků, táborníků, ale i přírodo28 | Velatický zpravodaj 1/2021

vědců nebo prostě jen lidí s dobrým smyslem
pro humor a zájmem o rozvíjení dovedností
v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti.
Kmen v posledním roce prošel omlazením ve
vedení s novým náčelníkem Hurvajzem – Ondřejem Prchalem a ohnivcem Notorixem – Radkem Streitem, kteří se plní energie pouští do
plánování činností i přes překážky, které nám
kvůli koronavirovým opatřením ztěžují práci.
I tak se ale snažíme dál provozovat schůzky – online – a naplánovat tábor i výpravy pro
případné zlepšení epidemiologické situace.
Tábor online by asi neměl smysl, ale jak říká
zakladatelka našeho kmene Raksha:„Kde je
vůle, tam je cesta.“
Případní zájemci se mohou připojit na naši online schůzku, a to každý čtvrtek od 17 hodin.
Odkaz najdete na stránkách kmene –
www.kmen-huascaran.webnode.cz
Za kmen Huascaran
Shoke – Radim Eliáš

Lidová slovesná tvořivost
v souvislosti s přírodou
Internetová mnohojazyčná encyklopedie Wikipedie říká, že pranostika je drobný útvar lidové
slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů
či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství
a počasí.
Pranostiky jsou více či méně rýmovaná sdělení,
návody a doporučení. Řada pranostik má racionální jádro, u některých však obsah ustoupil
rýmu, mnohé jsou pověrečné. Především pro
zemědělce a lidi, kteří se při své práci pohybují
v přírodě a pod širým nebem, byly cennou
studnicí informací. Vznikly potřebou předat tyto
informace, a protože naši předci nejlépe znali
církevní kalendář, zapisovaly se agrotechnické
lhůty podle svatých. Dokonalejší zveršování
29

Zaujal mne ale článek publikovaný na internetových stránkách ČMeS. Je od pana K. Kršky –
PRANOSTIKY O POČASÍ JAKO BERLY CHROMÝCH PROGNOSTIKŮ.
Citace: „Na trhu hydrometeorologických informací mají pranostiky o počasí trvale slušný kurz.
Své postavení si upevnily prazvláštní symbiózou
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s družicovými snímky a s výstupy z numerických prognózních modelů. Dobře se prodávají
a naštěstí je jich hodně publikováno.“
V současné době si můžeme koupit knihy plné
pranostik na celý rok. A bývají krásně upravené
a ilustrované. Můžeme se podívat v televizi na
zprávy o počasí, zjistit si teplotu, tlak a rosný
bod. Informací máme mnoho – možná někdy
až příliš. Když si ale vzpomenu na některou
z pranostik a při pohledu z okna zjistím, že je
pravdivá i bez všelijakých vědeckých udělátek,
prostě mi to udělá radost.
S přáním stále dobré nálady a pevného zdraví
Marcela Ulrichová
A ještě na závěr si můžeme vyzkoušet paměť
Masopust na slunci – pomlázka u kamen. Jsou-li
v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok
na mouchy.

červen

těchto povětrnostních rčení mají prý na svědomí až doboví intelektuálové a národní buditelé.
Letos již máme za sebou „Na nový rok o slepičí
krok“, „Na Tři krále o skok dále“nebo také „Na
Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí“.
Již jsme se posunuli „Na Hromnice o hodinu
více“ a užili jsme si zčásti „Únor bílý, pole sílí“.
Pranostiku na 31. března „O svaté Balbíně je už
po zimě“, tak tu jsem neznala, ale před sebou
máme velice obsáhlou a podle mne oblíbenou
pranostiku „Březen - za kamna vlezem, duben ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj“.
Dnes tyto pro nás ponejvíce meteorologické
instrukce bereme s nadhledem a trochu pro pobavení se jimi častujeme (zvláště přihlédneme-li
ke změně klimatu). Nicméně, když se řekne, že
„Na svatého Řehoře led plave do moře, čáp letí
od moře, žába hubu otevře (a hlavně) líný sedlák, který neoře“, začnete se 12. března shánět
po nabroušené motyčce a hurá do zahrádek.
Ve dvacátém století vznikají instituce zkoumající meteorologii – počasí. U nás to byla Československá meteorologická společnost, která svoji
činnost zahájila dne 17. prosince 1958 v Praze.
Dr. Hrubeš jako hospodář této společnosti
doporučil členský příspěvek ve výši 10,– Kčs a zápisné 5,– Kčs (jednou provždy). Tento návrh byl
jednomyslně schválen. Valného shromáždění se
účastnilo 48 členů.
Dnes je to Česká meteorologická společnost
a má čtyři pobočky (Praha, Brno, Hradec Králové
a Ostrava). Kolik platí dnes členský příspěvek se
mi nepodařilo dohledat.
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Sport
Stavební práce na Sokolovně
Možná jste v poslední době zaregistrovali jakousi
stavební činnost na sokolovně. Pokud se ptáte,
co se děje, tak využíváme času, kdy jsou tělocvičné aktivity omezeny, k vylepšení stavu některých
místností. Po úspěšné opravě fasád včetně výměny oken a dveří v roce 2018 jen vynikla všeobecná
zchátralost interiérů, na něž se, s výjimkou vlastní
tělocvičny, dlouhá léta nesáhlo. Vytvořili jsme
proto jakousi koncepci postupných oprav a rekonstrukcí, jejichž konečným výsledkem by mělo
vylepšení podmínek v zázemí sloužícím pro vlastní sportování i pro práci našeho výboru. Začali
jsme plánovat provedení první etapy z vlastních
zdrojů, aledíky nečekané dotaci z cementárny
jsme po dohodě a ve spolupráci s obcí rozjeli
hned dvě etapy, a to jednak rekonstrukci záchodů
na mezipodestě před šatnou, jednak zkulturnění
prostoru bývalého obchodu (téžvýkupna, Džokolovna), který bude sloužit jako klubovna pro
činnost výboru, archivaci sokolských dokumentů,
kterých je nemálo (kroniky, diplomy, účetnictví,
fotografie), pohárů a sezónních tělocvičných
pomůcek. Kromě zmíněné dotace jsme podali
též žádost o dotaci v jednom z titulů vyhlášených
Jihomoravským krajem a malou část pokryjeme
z vlastních skromných zdrojů. Celkové náklady
přesáhnou 400 tisíc Kč.
Na záchodcích dojde ke kompletní obměně
podlah, omítek, obkladů, rozvodů i zařizovacích
předmětů, topného zdroje, budou mírně upraveny dělicí příčky a zrepasovány dveře, doplněn
podhled; kdo jste tyto prostory někdy navštívili,
víte, že již byly opravdu dožilé, a ne vše po těch
letech fungovalo. V klubovně budou částečně
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opraveny omítky, doplněna podlaha, snížen
podhled a provedeny vnitřní rozvody elektřiny
včetně vytápění. Sem bude následně přesunuta
z patra sokolská klubovna včetně archivu, čímž
se nahoře uvolní prostor pro zamýšlené vylepšení šaten a nářaďovny; to ale zase za nějaký rok,
až to finanční situace dovolí. Nyní se těšíme, až
vám ukážeme výsledek současné rekonstrukce,
a hlavně na to, že se ve zdraví sejdeme v otevřené
Sokolovně při cvičení a sportování.
Radoslav Ulrich
Místopředseda TJ Sokol Velatice

Rok v mažoretkách
Celý rok 2020 uplynul jako voda. Přišel Covid-19
a všechny naše plány na sport a soutěže nám
zhatil. Zůstaly jsme doma, tréninky ze začátku
byly pouze na každé z nás.Kdo chtěl, sám si
doma trénoval, kdo ne, nedělal nic. Nicméně
poté naše trenérky dostaly skvělý nápad zkusit
tréninky online. Byl to skvělý nápad, i když ne
všichni mají doma velký prostor, aby mohly
vyhazovat hůlku, ale na točení to většinou
stačí. Tělocvična nám chyběla, musely jsme si
zvyknout, že když nějaký prvek uděláme špatně
nebo nám nejde, tak tu není Kačka, která vždy
přišla, ukázala a vysvětlila nám ho. Přes kameru
to prostě nejde.
Na soutěži jsme vloni byly jen jednou. Od září
jsme byly zase párkrát v tělocvičně, zvládly jsme
i sportovní odpoledne a po něm přišlo opět
zklamání, zůstaly jsme zase doma. Začaly jsme
se tedy učit novou sestavu, ale bohužel to ještě
není ono. Nejsme sehraní, když je každý u sebe
doma. Kačka využila tento čas k tomu, aby nám
nazdobila naše kostýmy. Jsou moc hezké.
Už se moc těším, až to všechno skončí a budu
moci chodit na tréninky opět do tělocvičny.
Kateřina Poláčková

Kultura
Dávná historie na území
Velatic
Že první písemná zmínka o Velaticích pochází
z roku 1288 většina lidí asi ví, stejně jako to, že
byly pojmenovány podle nejvyššího písaře Václava II. – Veleslava.Co ale víme o mnohem starší
historii naší obce? A jak hluboko v minulosti tu
bylo osídlení?To vše nám prozrazují archeologické výzkumy, které se na území naší obce
v průběhu minulých let uskutečnily.Ten první
proběhl již v roce 1924, objeveny byly žárové
hroby z doby římské. Výzkumů v průběhu let
proběhlo skoro na dvě desítky.
Nálezy pocházely z různých dob lidského vývoje.
K nejstarším patří pozůstatky sídlištních objektů kultury s lineární keramikou – mladší doba
kamenná (5500-4000 př.n.l). Největší část
nálezů pochází z nové zástavby v části Velatický
Široký. Šlo o kulturu prvních zemědělců. Z této
doby se dochovala také keramika. Nejrůznější
štípané kamenné nástroje byla zase nalezeny
v oblasti Velatické vrchy.
Z doby římské (30 př.n.l. - 380. n.l.) bylo objeveno velké množství žárových hrobů. Ne všechny
byly publikovány, ale víme, že je jich nejméně 70.
Za zmínku stojí asi i slovanská chata s kamennou píckou nebo ohništěm o velikosti 10x20
metrů. Nález pochází z doby hradištní, jde tedy
o památku z období Velké Moravy a příchodu
věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Jako poslední bych zmínil středověký kostrový
hrob ze stejného období. Objekt se nacházel
v polích západně nad obcí v části zvané Velikonoce. Nalezeni byli dva muži staří 40-50 let,

jedna žena ve věku 35-45 let a asi dvanáctiletá
dívka. Zda takto mladý život ukončila nemoc
či nějaké zranění pro nás zůstane už asi navždy
záhadou.
Co dodat, pro archeology jsou Velatice dobře
známou lokalitou, a jak by také ne, když podle
nás pojmenovali jednu z pravěkých kultur.
Radim Eliáš

Tříkrálová Covid pohádka
Byl jednou jeden virus, který neměl rád lidi.
A tak si jednoho krásného dne usmyslel, že udělá vše pro to, aby zamezil Třem králům vyrazit
do ulic. Lidé, ke kterým Tři králové předchozí
roky chodili, byli smutní. Smutné byly také děti,
které se každý rok za Tři krále převlékaly a na
koledování se moc těšily.
Najednou se tu objevil pan Onlajn. Ti štědří lidé,
kteří si s panem Onlajnem netykají, vyšli z tepla
svých domovů a ve sněhu a zimě zamířili k naší
velatické kapličce k jednomu ze Tří králů.
Výsledek jejich snahy je 34 184 Kč. Peníze jsou
poslány na účet oblastní charity Rajhrad.
S panem Onlajnem, s Martinou Kociánovou
a Janem Čenským se podařilo uskutečnit
i tříkrálový koncert, který podpořili Pokáč, Voxel,
Michal Hrůza a Alena Antalová, na kterém se
vybralo 2 163 861Kč.
Pan Onlajn ještě stále přijímá finanční podporu
pro všechny potřebné a děkuje z celého srdce
všem, kteří přispěli.
A zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Pohádku napsala Jana Strejčková
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Hasiči
Hasičcské kulturní akce
Začátek roku býval vždy pro Sbor dobrovolných
hasičů ve Velaticích ve znamení kulturních akcí.
Po každoroční valné hromadě jsme se pustili do
přípravy tradičního plesu a následně se s plesovou sezónou rozloučili pořádáním velatických
ostatků. V letošním roce však nic z toho nebylo
možné uskutečnit, proto jsem si myslela, že do
tohoto čísla zpravodaje za velatické hasiče ani
přispívat nebudu. Našla se ovšem jedna věc,
která stojí za zmínku.
Jak pozorní čtenáři dobře vědí, náš sbor je
jedním ze sedmi, které organizují závody TFA
v rámci Moravské ligy TFA. Kromě samotných
závodů pořádáme sbírku hraček pro děti z dětské onkologie, které jsme bohužel z pochopitelných hygienických důvodů ještě nemohli vyrazit
předat dětem do FN Brno. V loňském roce jsme
však k aktivitám ML TFA připojili finanční sbírku
pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Díky

větším i menším příspěvkům mnoha štědrých
dárců se za minulý rok podařilo vybrat přes
20.000,– Kč, za což jsme velice vděční a všem
tímto za příspěvky děkujeme. Máme v plánu
vybrané peníze předat NFDO Krtek hned, jak to
situace dovolí a těšíme se, že budou pomáhat
dále.
A rovnou pokračujeme ve sbírce i v tomto roce.
Pokud byste chtěli do sbírky pro Krtka také
přispět, transparentní účet Moravské ligy TFA
je neustále otevřený. Na stránkách www.mltfa.
cz naleznete odkaz, na kterém lze sledovat jeho
aktuální stav a číslo účtu pro zasílání příspěvků
je 2601773032/2010
Děkujeme!
Veronika Kadlecová

Naši
nejmenší
Karneval v MŠ
Každý rok pořádá MŠ karneval v prostorách KD.
Letos nám to bohužel covidová situace nedovolila, a tak jsme si udělali karneval ve školičce.
Navštívili nás piráti, princezny, jednorožci
a různá zvířátka, čarodějnice a čaroděj, a dokonce i Bořek stavitel s robotem Minecraft, duha
a mimozemšťanka.Na maskách dětí se odrážela šikovnost a kreativita maminek, které nás
rok od roku více a více překvapují.Jiné maminky
předvedly svoji dovednost v dobrůtkách, které
nám připravily, a na kterých jsme si všichni moc
pochutnali a snad získáme na některé i receptík.
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Děti si zasoutěžily, zatančily a zaskotačily a také
je čekala krásná tombola, ze které si děti odnesly Lego, pomůcky do školy, barevné gumy a další
drobnosti, za které děkujeme naší nové paní
školničce Mirce a firmě Zapf-creation.
Ani personál školky nezůstal letos v nápaditosti
masek pozadu. Sešly se nám tu dvě baletky,
které pro vás tančí v kuchyni, včelička bzučící
u skřítků, veselý neposedný šašek, moderníčarodějnice, benátská colombínazhlížející na nás
z ředitelny a dvě krasavice černé pleti, které děti
i rodiče vítaly při příchodu do MŠ. Přijely k nám
z daleké Afriky od skřítků a moc se jim u nás líbí.
Letošní karnevalový den 18. 2. byl úžasný!!! Za
oknem svítilo sluníčko, byla výborná nálada
a všichni jsme si to moc užili. Už teď se těšíme
na další.
Marcela Uhrová

Večerní čtení
s panem Čápem

kamarády ze školky – Námořníky a Zahradní
skřítky. Děti ve školce velmi rády poslouchají
při odpoledním odpočinku pohádky, a protože máme možnost moderních technologií,
vymyslely jsme pro vás překvapení, které jsme
nazvaly Večerní čtení s panem Čápem. V týdnu
od 15. do 19. března 2021 jsme připravily on-line
večery s pohádkou. Čtení bude probíhat vždy od
19 hodin a uslyšíte pohádku od jedné z našich
paní učitelek.
Připojit se k nám můžete na odkaze: http://
meet.google.com/unw-vphd-zco
Čtení a vyprávění pohádek je v předškolním
věku pro děti velmi důležité. Spadá totiž do
čtenářské pregramotnosti, která v předškolním
věku znamená osvojování si dovedností, které
předcházejí čtení a psaní. Čtenářská pregramotnost také zahrnuje vnitřní motivaci ke
čtení, budování si vztahu ke knihám, ale také
porozumění textu, rozvoj mluvené řeči, aktivní
naslouchání a rozšiřování slovní zásoby.

Kolektiv Mateřské školy Velatice zdraví všechny,
kteří mají rádi pohádky. Zejména zdravíme naše
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Klub
důchodců
Ohlédnutí za hrami 2020

Divadlo v MŠ
I přes nepříznivou situaci, která trvá už tak
dlouho, sedětem v naší mateřské škole snažíme
vymýšlet a zařizovat různé zajímavé programy.
Mezi ně patří i dětmi oblíbená divadla, která
přijíždí k nám do školky.
V pátek 19. 2. 2021 nás navštívilo divadlo Kača
a Kača s pohádkou O holčičce Natálce a panu
Netopejrovi. V pohádce se zvědavá holčička
Natálka setkala s panem Netopejrem a společně spolu putovali za dobrodružstvím. Nebylo
to ale jen tak, holčička mluvila česky a pan
Netopejr anglicky.K tomu, aby si ti dva rozuměli,
jimdopomohlykouzelné netopýří uši. Každý,
kdo si uši nasadí – rozumí cizí řeči. Na společné
cestě spolu potkali zlomyslného draka Fintila,
který se jim snažil cestu znepříjemnit a překazit.
Natálka spolu s dětmi naučila draka barvy –
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česky i anglicky, a tím pomohla drakovi od jeho
trápení. Nakonec vše dobře dopadlo a dobro,
jak to ve správné pohádce bývá, zvítězilo nad
zlem. Děti byly do celého představení zapojovány – tančily, zpívaly, vymýšlely i domýšlely různé
situace.
V následujících měsících se ve školce s dětmi
můžeme těšit na další divadelní představení.
Pokud nám to situace umožní, rádi bychom
vynesli Moranu a přivítali s dětmi jaro, na které
se již velmi těšíme!
Jitka Severová

V průběhu roku 2020 museli senioři oželetvíce
jak třetinu setkání na hrách z důvodu opatření
proti šíření „Covidu“. Běžně v předchozích letech
jsme se scházeli na hrách a turnajích v průměru60× do roka. V loňském roce to bylo jen 37×
a jednou jsme se sešli na hrách v kulturním
domě mimořádně ve středu, to se na naše hry
přijel podívat bývalý hejtman Jihomoravského kraje pan Šimek.Významné hry proběhly
3. března–slavili jsme jubileum „pětisté setkání
na hrách“. Odměnou pro všechny účastníky
pětistého setkání byla příležitostní jubilejní
pětistovka.
Do prvního setkání v roce 2020jsme střídali na
hřišti a v sále KD devět her: Boccia, bollo-ball,
kubb, kyykkä, mölkky, minimölkky, ruské kuželky, unicurling a woodball. Loňský rok 2020 jsme
zahájili novou hrou – stolnímunicurlingem.
Pro zpestření činnosti jsme si také zajeli zahrát
kuželky na orlovnu do Telnice. Nejoblíbenější
hrouv sále se stal unicurling, ten jsme hráli
nejčastěji– 6x. Na hřišti si senioři nejvíce oblíbili
woodball (něco mezi kroketem a golfem), který
byl celkem hrán také6x.Náš klub má 39 členů,
průměrná účast na hrách je téměř 70%.Nejlepší
účast měli Josefka Remešová a Laďa Flek 97%.
Všechna setkání na hrách i kuželkách končí vždy
vyhodnocením a vyhlášením výsledků. Nejčastěji na stupně vítězů u žen vystupovaly Miluška
Cahlíková, Jarka Šlezingerová a Míla Urbánková.
U mužů byli nejčastěji „na bedně“ Laďa Flek, Jan
Laichmann, Tonda Poláček a Pepek Řičánek.

Mimo klasické setkání na úterních hrách jsme
zorganizovali o víkendech pro širokou veřejnost
včetně dětí šest turnajů. O medaile a poháry se
soutěžilo v boccie, kubbe o pohár starosty Velatic, kyykkä, mölkkách, unicurlingu a woodballu.
Ceny na některé turnajebyly finančně zabezpečeny z grantů JMK.Turnaj v bocciebyl dokonce
odehráns mezinárodní účastí, zlatá medaile
putovala až do Italie.Kolébkou boccie je právě
Italie. Celková účast na turnajích byla více než
uspokojivá - 178 účastníků.
Petr Kolář
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Farnost
Otvírání studánek
V lidové tradici má doba postní své specifické
poslání a její prožívání vyjadřovalo sepětí člověka s místem, krajinou a prací, veškerá činnost
byla zakotvena ve víře. Naše doba běh času
a lidské práce vnímá jinak a mnohdy i my sami
opouštíme víru, že vše dobré bude odměněno
a špatné potrestáno. I přes tuto naši zkušenost
se chci s vámi, čtenáři Velatického zpravodaje,
podělit o několik postřehů, které mohou vést ke
vzpomínce na „doby minulé“, ale být i podnětem k zamyšlení.
Lidová tradice všechny postní neděle pojmenovává, a tak charakterizuje, pro mne
je nejvíce oslovující neděle třetí a pátá. Třetí
postní neděle se nazývá Kýchavná, latinsky
Okuli, podle vstupního verše ke mši sv. „Oculi
mei semper ad Dominum–Mé oči stále vyhlíží
Pána“. Název Kýchavná odkazuje nejen na
kýchání, ale i na předjarní epidemie a především
šíření moru v minulosti. Byť naši předkové
neměli takové znalosti, jak máme my, věděli,
že kašlání a kýchání je počátečním příznakem
virové nemoci. Toto plicní onemocnění, které se
přenášelo kapénkovou infekcí, bylo nakažlivé
a doprovázeno častým kýcháním. Z této doby
pochází úsloví Pozdrav Pán Bůh, kdy kýchající
člověk byl pokládán za nevyléčitelněnemocného, kterému již není pomoci a brzy se pozdraví
s Hospodinem. Odpověď Dejžto Pán Bůh, je
přání, aby nemocnému Hospodin při jejich
setkání dopřál nebe.
V pozdější době je tento pozdrav spojen
s kýcháním o 3. postní neděli a vyjadřuje prosbu,
aby Bůh kýchajícímu dopřál zdraví. Čím více si
člověk o Kýchavné neděli kýchnul, tím více byl
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zdráv. Tato představa v 19. století vedla k užívání
šňupavého tabáku o Kýchavné neděli, kdy nejen
věřící, ale i kněží kýchali během bohoslužby
a slovy Pozdrav Pán Bůh a Dejž to Pán Bůh si
přáli vzájemné zdraví. Toto přání vzájemného
zdraví je stále aktuální, má být i spojeno s důvěrou v Krista, lékaře duše i těla.
Pátá postní neděle je Smrtná, kdy se vynášela
slaměná figurína znázorňující smrt(Morenu),
zimu, nemoci a vše špatné. Průvod šel k potoku
nebo řece, kam byla figurína vhozena do vody,
a vše špatné mělo odplout. Tím byla ukončena
zima, přišlo jaro, které je symbolicky vítáno otvíráním studánek. Studánky se po zimě čistily, aby
se z nich mohla po celý rok pít čistá voda. Hudební skladatel Bohuslav Martinů navštívil roku
1938, před svým odjezdem do Francie, vesnici Tři
Studně ležící poblíž Nového Města na Moravě.
O mnoho let později tento pobyt a také báseň
Miloslava Bureše „Píseň o studánce Rubínce“,
byly inspirací pro vytvoření kantáty Otvírání studánek. Celá skladba je chválou zázraku vzkříšení
a probouzení života, hudba se dotýká lidských
srdcí, která se mají otevřít a uzdravit, špatné má
zemřít a odplavit se. Otvírání studánek není jen
melodickou vzpomínkou, ale vyjádřením naděje
v život, který je za hranicemi poznaného.
V tomto čase, kdy ještě vládne zima a mnozí
kašlou na své okolí, víme, že jaro se blíží a budou
se otvírat studánky.
V této naději vše dobré přeje P. Pavel Kopeček.

Ze života farnosti
V prosinci jsme se rozloučili s naším farářem
Davidem Ambrožem a v lednu přivítali nového
kněze Pavla Kopečka.
Během svého krátkého působení se otec Kopeček snažil získat informace o fungování farnosti,
setkal se s ekonomickou i pastorační radou,
začal pracovat s mládeží připravující se na
biřmování, s dětmi připravujícími se na svátost

smíření a přijetí eucharistie…
Protože v současné situaci není možné navštěvovat mše svaté jako před epidemií, navrhl otec
Kopeček třítýdenní cyklus: 1. týden účast na mši
svaté v kostele tak, aby byla dodržována předepsaná opatření, 2. týden vlastní bohoslužba
slova v rodině, případně sledování bohoslužby
prostřednictvím sdělovacích prostředků a v čase
po mši přijetí eucharistie v kostele, 3. týden –
účast na adoraci v neděli odpoledne s přijetím
eucharistie. Pro možnost osobní účasti na mši
svaté byla zavedena i sobotní mše s nedělní
platností v 18 hodin.
Aby nedošlo ke kolizím a k překročení maxima
účastníků, byl zaveden rezervační systém, vždy
na tři týdny dopředu. V kostele se může zapsat
osm věřících – ti, co nemají přístup k internetu,
přes stránky farnosti dalších sedmnáct. Do
tohoto počtu se nepočítají děti do 12 let, ministranti a kostelník, lektoři a dva farníci, na jejichž
úmysl je mše sloužena.
Na mše ve všední den zatím registrace nebyla
zavedena, protože počet účastníků nepřekračuje požadovaný limit.
Věřím, že změny, které vláda nyní chystá, nenaruší tento připravený systém, aby náš vztah
k Bohu nezakrňoval, ale dále se rozvíjel a rostl.
Severová Anna

Plánované akce farnosti
Připravované akce jsou zveřejněny na stránkách
farnosti, ale s ohledem na současnou situaci
mohou být upraveny.
Zveme Vás:
PÁ, NE v postní době: pobožnosti křížové cesty –
buď v kostele nebo v přírodě – dle ohlášek
28. 3. 2021
Květná neděle – žehnání ratolestí
Velikonoce
obřady budou upřesněny v ohláškách dle
situace

17. 4. 2021
Autobusová a pěší pouť do Žarošic
25. 4. 2021
svátek sv. Marka – žehnání polí – pobožnost
u Boží muky u Tvarožné
Květen
májové pobožnosti v kapličce
16. 6. 2021
mše u Pacherova kříže v Mokré
Také v letošním roce bude uspořádána farní
chaloupka – týdenní pobyt pro děti na faře
v Opatově na Vysočině – od 14.–20. 8. 2021.
Na prázdniny se také připravuje pěší pouť do
Vambeřic.
Velikonoční hrkání
Zveme děti na velikonoční hrkání. Hrkat se začíná na zelený čtvrtek večer – letos 1. dubna. Poté
v pátek ráno, v poledne, ve tří hodiny a večer
a v sobotu také ráno, v poledne a večer. Vychází
se vždy od kapličky. Pokud nemáte hrkače, můžete si domluvit zapůjčení. Časy hrkání budou
uvedeny na vývěsce u kapličky.

Velatická
rodinka
Montessori dílničky
V létě a začátkem podzimu 2020 jsme měli
možnost se setkávat v Montessori dílničkách
v rodinném centru na obecním úřadě ve
Velaticích. Mnohé maminky si dílničky oblíbily
a za spokojenost dětí mluvili jejich rozzářené
oči. V dílničkách mohly děti pracovat a hrát si
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v připraveném prostředí, které odpovídalo jejich
vývojovým potřebám. V ranném dětství jsou
děti mimořádně vnímavé a citlivé na podněty
z okolí, proto je na nás, abychom toho využili
a dopřávali jim výživné prostředí. V tomto období jsou děti nachystány rozvíjet svůj pohyb, a to
nejen hrubou motoriku, ale i tu jemnou.
V dílničkách jsou děti prakticky neustále v pohybu. Vybírají si pomůcky, které si odnášejí na
kobereček, kde s nimi pracují. Trénují nejen rovnováhu při přenášení, ale taky trpělivost a učení
se řádu. Podporujeme i smyslové vnímaní, a to
nejen v rámci pomůcek, ale taky v improvizované kuchyňce, kde si děti samostatně můžou
nachystat svačinku. Neméně oblíbeným místem je i tvořivý koutek. Závěrem spolu zpíváme
a tancujeme na jednoduché říkanky.
Naše dílničky jsou určeny pro děti od 18 měsíců.
Pomůcky přizpůsobujeme jejich vývoji a v odpoledním kroužku pro školkové děti jejich
obtížnost roste. Kromě pomůcek na zjemňování pohybu rukou nabízíme i pomůcky pro
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seznamování se s matematikou a jazykem. Moc
oblíbené bylo i aranžování květin. Za tenhle
školní rok jsme plánovali projít celou naši Zem,
ale bohužel se to na čas muselo odložit. Zvládli
jsme však několik pokusů na téma Pevnina
a voda a nadšení bylo znát.
Montessori dílničky jsou jedna z aktivit, která
se opravdu hodně těžko dá realizovat v jiné
než reálné offline formě. Malé děti potřebují
pracovat a hrát si v reálnem světě, odkud čerpají
informace a absorbují souvislosti. Sice se teď
nemůžeme vídat, avšak hlavními a nejdůležitějšími průvodci jsou v tomto věku rodiče. Mnohé
z aktivit praktického života je možné zkoušet
i spolu doma a už teď se těším na opětovné
setkávaní v dílničkách, které poskytují nejen
místo pro dětský rozvoj, ale i podporu maminek a příjemně strávené dopoledne. Prozatím
můžeme být v kontaktu v online prostoru, kde
pro Vás dokončuji několik materiálů k aktivitám
v kuchyni a taky přípravě, či úpravě domácího
prostředí v souladu s potřebami dětí.

S pozdravem Lucia Hudecová z Montessori
Náruč

Pozvánka pro děti a dospělé
Velikonoční procházka s vajíčkem
Za pár dní tu máme jarní rovnodennost. Tma
začíná ustupovat světlu a země ukazuje svoje
krásy a barvy, které na čas byly našim očím
schovány. Pojďmesispolu s dětmi či každý
sám za sebe užítpředvelikonoční čas.Vajíčko
je symbol nového života, neboť samo zárodek obsahuje. Neuhasme ani my v sobě jiskry
naděje, úsměvu a těšení se, že i z těch mála věcí,
co povolených je, se můžeme radovat a najít
jiné, dosud neobjevené poklady. Po zimě opět
přišlo jaro, letos možná trochu dříve. Příroda se
probouzí ze zimního spánku a my vászveme na
velikonoční vycházku, kterou pomůžete ozdobit
Velatice a potěšit sami sebe.
Tato vycházka začíná od 15. 3. u obecního úřadu,
kde si můžete vyzvednout vajíčko k nazdobení

Společenská
kronika
T SPOZ Velatice
Narozené děti
Doubrava Adam
Kadlec Kristián
Sedlák Josef
Přejeme mnoho radosti,
štěstí a zdraví.
Blahopřání jubilantům
měsících leden až březen
2021 oslaví významné životní
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a mapku Velatic, pro další velikonoční putování. Bez prvního zastavení se vám bude špatně
vycházet. Mapka vás navede na pěkná místa
Velatic, kde najdete další drobnosti a instrukce
pro vyzdobení vašeho vajíčka. Putování zakončíte v Podškolíu č.p. 135, kde bude pro nazdobená
vajíčka připraven košíček do 30. 3. Paní Ulrichová z nich následně dokončí výzdobu na návsi Velatic.Není důležité navštívit všechna stanoviště,
ale zpříjemnit si všední dny pěknou procházkou
a pro nejmenší i dospělce najít motivaci.
Zásoby nejsou bezedné, prosím buďme fér
a pomozme každému vajíčku ať skončí ve správném košíčku, v „Podškolí 135“.
Za celou školku přeji všem šťastné a požehnané
svátky velikonoční.
Lenka Sucháředitelka školky ve Velaticích a kolektiv.

jubileum tito naši
spoluobčané:
80 let:
Urbánková Vlasta
Šmerda Miroslav
75 let:
Petlach Josef
Jílková Alena
70 let:
Smetanová Josefína
Krkoška Jiří

60 let:
Daněk Otto
Beránková Klára
Novotný Vladimír
Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Navždy nás opustili:
Jaroslav Král ve věku 75 let.
Odpočívej v pokoji!
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Sčítání 2021

Velatická štafeta

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ
A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU A DOMŮ
VE VELATICÍCH

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domůa bytů v roce 2021 a o změně zákona č.
89/1995 Sb.o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na
celém území České republiky přistoupeno ke
sčítání lidu, domů a bytů(dále jen„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna
poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání
je primárně navrženo jakoonline, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžikna území České republiky trvalý pobyt
nebo přechodný pobytnad 90 dnů, nebo které
byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i ne-

obydlený). Povinnost sečíst se se nevztahuje
pouze na cizince, kteří jsou v České republice na
dobu kratší než 90 dnů(například turisté), a na
cizince požívající diplomatickévýsady a imunity.
Každý má možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4.
do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek. Sčítací
komisaři nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů, v případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.

Počet obyvatel
1869
418

1880
459

1890
495

1900
517

1910
570

1921
573

1961
629

1970
585

1980
522

1991
513

2001
561

2011
648

1930
575

1950
592

1930
130

1950
145

Počet domů
1869
71

1880
76

1890
83

1900
90

1910
113

1921
113

1961
149

1970
150

1980
145

1991
170

2001
183

2011
200
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Jana Ambrožová
Borku, vím o Tobě, že máš atraktivní, ale náročné
zaměstnání. Můžeš nám přiblížit náplň tvojí práce?
Ve zkratce: jsem vinařský úředník pracující v organizaci s názvem Vinařský fond České republiky.
Nakolik je to atraktivní a náročné, ať posoudí jiní.
Zabýváme se především obecným marketingem
tuzemských vín pod značkou „vína z Moravy, vína
z Čech“ a patří nám i značka mladých vín „Svatomartinské“. Každoročně (když tu tedy zrovna nemáme Covid) mám na starosti organizaci Svatomartinského koštu 11. 11. na Náměstí Svobody v Brně. Mojí
běžnou náplní práce je ale zejména komunikace
s vinaři a občas dělám i nějaké ty degustace.
Součástí tvé práce je cestování. Kde všude jsi byl
a kam ses dostal nejdál?
Díky práci se občas někam podívám. Většinou jde
o různé vinařské veletrhy nebo veletrhy cestovního
ruchu, což jsou zpravidla stále ta stejná místa. Ale
kromě toho spolupracujeme i s Jihomoravským
krajem. Podobně jako jiné kraje či větší města má i Jihomoravský kraj různé partnerské regiony a v rámci
těchto partnerství se delegace regionů vzájemně
navštěvují. Je to přínosné z hlediska výměn zkušeností, kdy například jeden region je v něčem opravdu
progresivní a druhý se může inspirovat a získané
zkušenosti implementovat u sebe.
Nicméně díky těmto cestám jsem „objevil“ a dost
si zamiloval Portugalsko. Krásná země s úžasnými lidmi, skvělými víny a ještě lepší atmosférou.
Portugalci, podobně jako ostatní velké vinařské
země, nemají vůbec ponětí, že v České republice
vůbec víno vyrábíme a znají nás jen díky pivu.
Nicméně naše vína je velmi zaujala a chutnala jim.
Velkou zásluhu na tom, že jsme Portugalsko mohli
navštívit a vína tam předvést, má náš velvyslanec
v Portugalsku pan Petr Šelepa, který je taky Jihomoravák, rodák z Kyjova a víno má rád.
A kde jsem byl nejdál? Čína, konkrétně Šanghaj.

Ctibor Dolanský ml.
Jsem rád, že jsem se tam podíval, ale doufám, že
tam už nikdy nebudu muset jet znovu. Sice jsme
mediálně masírováni, jak je Čína úžasná, ale na
místě jsem cítil tu totalitní realitu, smog, špínu.
Když si vzpomenu na jejich pouliční gastronomii,
tak se nedivím, že tu máme pandemii. Necítil jsem
se tam vůbec dobře.
Kde rád trávíš dovolenou – u svých přátel v Řecku
nebo máš i další oblíbené destinace?
Jak říkáš, tak mám přátele v Řecku a jezdím na
Chalkidiki, kde mají dům kousek od moře. Je to velmi příjemné místo a znám tam už i dost místních,
takže se tam ani necítím jako turista. Ale zase tam
nejsem tak často, jak bych chtěl, protože na to
není úplně čas. Paradoxně teprve loni jsem se tam
dostal dvakrát během jednoho léta, a to díky pandemii, kvůli které odpadlo hodně pracovních věcí
a byl tedy časový prostor si zaletět k moři. Dále
mám rád země jako je Itálie, Francie, Británie… ale
tady to už není tak úplně o moři jako spíš o poznávání. Baví mě historie a tyhle země (samozřejmě
nejen tyto) velkou měrou přispěly k formování naší
evropské civilizace.
Máš při náročném zaměstnání čas i na své záliby
a koníčky?
Jak už jsem zmínil, tak mě baví hlavně historie.
Díky internetu se o ní dá číst prakticky cokoliv
a kdekoliv, takže je to vhodná náplň volného času
třeba během toho cestování. A čas mi taky zabírá
moje už skoro čtyřletá dcera Ema, která sice trvale
bydlí v Českých Budějovicích, ale každý druhý pátek
si pro ni dojedu a je z ní tedy takový víkendový
Velaťák.

Komu předáváš štafetu?
Štafetu předám ještě relativně novému obyvateli
Velatic Antonínu Vodákovi
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Zápis k povinné školní docházce
pro školní rok 2021/2022
Termín a formy zápisu
Zápis k povinné školní docházce pro
školní rok 2021/2022 proběhne ve
čtvrtek 8. dubna 2021 v době od
12.00 do 17.30 (prezenční zápis).
Pro rezervaci času zápisu můžete
využít archy umístěné v mateřské
školce Mokrá-Horákov od 22. března
2021.
Pokud Vaše dítě navštěvuje jinou MŠ,
kontaktujte naši školu na email:
simkova@zs.mokra.cz.

Elektronický zápis
Pokud epidemiologická opatření v den
konání
zápisu
nedovolí
osobní
přítomnost zákonného zástupce a žáka
ve škole (prezenční zápis), proběhne
celý zápis elektronicky.
Při elektronickém zápisu odevzdá
zákonný
zástupce
žáka
pouze
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k
základnímu vzdělávání (ke stažení zde),
a to v době od 1. do 30. dubna 2021.
Vaše žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání
bude
vedena
pod
registračním číslem, které Vám bude
zasláno na email uvedený v žádosti o
přijetí.

i
n
k
i
Podn
to!
Přijď na worksh

op a

online

Možnosti předání Žádosti o
přijetí žáka při
elektronickém zápisu
do datové schránky základní školy
(u934xrq);
na email školy (info@zs.mokra.cz), a
to
za
použití
uznávaného
elektronického
podpisu
(nelze
využít prostý email);
prostřednictvím České pošty;
případně osobně, a to po předchozí
telefonické nebo emailové domluvě
v čase 8.30 - 11.30 (+420 515 537
185, info@zs.mokra.cz);

Upřesnění informací o formě zápisu bude zveřejněno na webových stránkách školy
a v mateřské školce obce neprodleně po obdržení detailních instrukcí od MŠMT ČR.
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16. 3. → 17:00
JAKUB TÍŽEK

podnikatel a mentor

Jakub Tížek, stihl založit 2 společnosti než vystudoval
vysokou. Svou vášeň však našel v podpoře začínajících podnikatelů a tak založil projekt Podnikni to!,
který tuto podporu poskytuje nejen studentům na
univerzitách ale také třeba maminkám na mateřské.
V rámci kurzů Podnikni to! pomáhá účastníkům rozjet
vlastní reálné záměry a neposadit se z toho na zadek
ale krůček po krůčku proměnit jejich nápad v reálné
podnikání.

ine
Kurz proběhne onl
m.
přes platformu Zoo

UKLIĎME VELATICE
Pomozme s úklidem KAŽDÝ SÁM
Namísto hromadné akce prosíme s úklidem kolem Velatic.
U sběrného dvora budou umístěné pytle na plasty a ostatní odpad.
Ty jsou Vám k dispozici a budeme rádi, když při procházce s rodinou
nějaký odpad např. kolem cesty, potoka, nebo ve stráni posbíráte.
Pytle s odpadky pak prosím dejte zpět ke sběrnému dvoru
a my je uklidíme.

Víkend 9. – 11. dubna
DĚKUJEME!
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