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Slovo úvodem

Milí čtenáři
Ing. Tomáš Šenkyřík
starosta obce

V

Prožili jsme
letní období
plné zábavy,
setkávání
a dobré nálady.
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ážení a milí čtenáři,
jsem rád, že vás mohu
oslovit v relativně poklidném období po prázdninách,
zvláště když prognózy ještě
před koncem školní roku tak
optimistické nebyly. Prožili
jsme letní období plné zábavy, setkávání a dobré nálady.
Počasí se také umoudřilo,
přestože byly slunné a teplé
dny, občas zapršelo, a to je
dobře.
Náladu nám zkazilo snad jen
tornádo, které se přehnalo
před prázdninami nedaleko
od nás a spoustě lidí obrátilo
život naruby. S důsledkem
takového neštěstí je ale
spojený i fakt, že nám osudy
zasažených obcí nejsou lhostejné. Byla vidět obrovská
ochota lidí pomáhat a solidarita sjednotila celou naši
zemi. Velké poděkování patří
všem, kteří se zapojili do
pomoci, ať už byla jakákoliv.
V tomto čísle zpravodaje
se mimo jiné dočtete, jak
to bylo na počátku vzniku
vzdělávání našich nejmenších. Kdy a kde se začínaly
formovat osobnosti velatických rodáků. A to, kam až to

Za námi

někteří z nich dotáhli a jaké
jsou jejich životní osudy,
můžete nakonec vidět všude
kolem sebe. Dozvíte se také
o současném vedení naší
mateřské školy, jak se školka
změnila a co je nového. Jaké
jsou plány do budoucna a co
školku asi čeká dál.
Také spoustu zážitků popisují příspěvky a postřehy
směřované na ohlédnutí za
sportovním létem. Dozvíte
se o dalším výročí, které je
spojené s historií spolku
Sokola u nás, v jaké fázi se
nachází projekt cyklostezky
anebo, jak poctivě trénovaly
během Covidu naše Velásky.
Dočtete se také, jakých
úspěchů dosáhli naši hasiči,
a že jejich úkol není jen
hlídat naše domovy. Jejich
poslání je také vzdělávat
laiky od těch nejmenších,
a že schopnost zaujmout
a nadchnout se pro dobrou
věc taky něco stojí.
To jsou témata, o kterých je
dobré vědět, protože konečně ZASE MŮŽEME. Můžeme žít naplno svůj běžný
život. A tak bych vám všem
chtěl popřát pevné zdraví
z pohybu a dobrou náladu
z kulturních akcí a společného setkávání.
Přeji vám příjemné chvíle.

Za námi
Letní akce ve Velasu
Po uklidnění obecné situace a možnosti opět
pořádat společenská setkání byly jednou z prvních akcí u nás tradiční hody. Návštěvnost byla
tak velká, že museli pořadatelé některé později
příchozí bohužel i odmítnout. Kácení už bylo
o něco klidnější, ale i tak skvělé. Následovaly
další sportovní akce Sokolů nebo hasičů. Za
pěkného počasí se konal Sportovní den pro děti
a soutěž TFA. Klub důchodců také navázal na
svá pravidelná klání, na která jste všichni zváni.

Prodloužení plynovodu
Za Mlýnem
Plynové vedení Za Mlýnem v úseku od váhy po
křižovatku u pekárny je hotové. Stavbu provádí
společnost Hutira-PSV Ivančice s.r.o. Nyní bude,
po geodetickém zaměření a zanesení do mapy,
následovat technická přejímka od spol. GasNet.
Poté bude možné propojit nové vedení na přívodní potrubí a poslední výkop bude zasypán. Jakmile
bude vše hotové, naplánujeme bourání váhy.

Oprava mostu do Zaosadí
Hlavní stavební práce na opravě mostu jsou hotové. Bylo vybudováno nové podepření mostu
a zpevnění břehu ve směru od garáží. Hotový
je také asfaltový pás, který výškově navazuje
na vrchní desku mostu. Ještě bude třeba most
očistit, vyrovnat starý beton, nechat udělat
nový povrch a namontovat zábradlí.

Oprava střechy mateřské školy
Střecha na původní budově mateřské škol-

ky je hotová. Veškeré práce byly realizovány
v termínu. Oprava proběhla bez komplikací a za
dobrého počasí. Celková cena opravy střechy
včetně komínů, klempířských prvků a nového
bleskosvodu byla vyčíslena na částku 515.178,–
Kč. Část nákladů pokryje dotace od Jihomoravského kraje ve výši 500.000,– Kč

Nové veřejné osvětlení
Na stavbu nového veřejného osvětlení u komunikace od potoka směrem k nové zástavbě
byla vybrána firma s nevýhodnější cenovou
nabídkou Elkus – Jiří Kubica. Stavba byla provedena v druhé půli srpna. Firma Elkus vše zvládla
ve stanoveném termínu a konečné vyúčtování
proběhlo podle nabídkové ceny. Stavba nového
osvětlení stála 353.639,– Kč.

Hotové občanské projekty
Jsou hotové další dobré nápady, o které bylo
požádáno v rámci občanských projektů. Nepřehlédnutelný je nad obcí nový nápis Las Velas.
Z minulého ročníku bylo vyrobeno a namontováno zábradlí na schody pod Obecním úřadem.
Těšíme se na další Tříkrálovou sbírku a na nové
pláště koledníků, a to v termínu 8. ledna 2022.
Dalším projektem bude vytvoření barevných
„Her na chodníku“ u Zelené oázy, a to až po
skončení opravy mostu.
5

Před námi

Glosa místostarosty / Bořič mýtů

Před námi
Bourání váhy
Odstranění budovy staré váhy je na spadnutí.
Poslední odpojení od sítě, tedy plynového vedení, je hotové. Máme od stavebního úřadu
vydané povolení k odstranění budovy a hned,
jak to bude technicky možné, vybereme
firmu, která demolici provede.

Stavba cyklostezky
Plánování stavby cyklostezky Velaticemi
a pak na Tvarožnou dospěla do další fáze.
Nyní máme přes svazek DSO Šlapanicko
požádáno o pravomocné stavební povolení.
Také nyní na podzim bude vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele stavby a vysoutěžena
banka, která bude stavbu financovat. V plánu
je na jaře příštího roku začít stavět.

Výsadba Aleje života
Po pauze způsobené koronavirem jsme se
rozhodli, že budeme pokračovat v dobré tradici
a na přelomu října a listopadu společně vysadíme další Alej života za narozené děti v naší obci.
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Vánoční koncert

Ohlédnutí za tornádem
Mýtus:

Věříme, že se letošní Vánoce ponesou
v duchu normálního života. A proto opět
plánujeme uspořádat koncert na to pravé
vánoční ladění. Zamluveno máme uskupení
Husak Quartet, kteří u nás už jednou vystupovali a měli velký úspěch. Termín koncertu
bude 18. prosince v 19:00. Malou ochutnávku
můžete najít na www.husakquartet.cz

Přesunutí sběrného dvora
Po dokončení projektu na nový dvůr a získání
stavebního povolení jsme si nechali vypracovat cenové nabídky. Všechny ale byly finančně
nad naše okamžité možnosti, a tak jsme se
rozhodli, že část nákladů uhradíme formou
dotace. Dotační titul však v první půli roku
nebyl vypsán. Nyní čekáme na nové dotační
období. Do konce roku budou vypsány nové
dotační výzvy z Národního programu obnovy.
Jakmile se tak stane, žádost o dotaci podáme.

Bořič mýtů

Odpadky můžu nechat
i vedle sběrné nádoby
Pravda:

Poslední dobou často slýchám, že jsem si vybral nejhorší možnou dobu pro hejtmanování. Je pravda, že poslední měsíce nás
na jižní Moravě opravdu prověřili a museli jsme řešit problémy,
které do teď nikdo neznal.
Přiznám se, že jsem rád, že jsem stejné problémy, jako tornádo, nemusel řešit jako starosta. Že se žádný tak katastrofický
scénář u nás v obci nestal. Už teď je totiž jasné, že to obce
nepoznamená jen po dobu oprav dobu a náprav všech škod.
Na obcích je už teď vidět, že to bude velký zásah do jejich
sousedských vztahů. Bude to trvat dlouho a místní starostové
to nebudou mít vůbec lehké. Vzpomenu si na to vždycky, když
v životě nejsem s něčím spokojený. Často si pak uvědomím,
jaká je to drobnost. Že mi domem také mohlo prolétnout
tornádo. Doslova. Je to vlastně naprosto nepředstavitelné, ale
pro ty lidi na jihu je to skutečnost.
Ukázalo se ale, že všechno zlé pro něco dobré. Děkuji každému, kdo přijel pomoct, kdo poslal peníze nebo jinou materiální
pomoc. Bylo to naprosto neskutečné, jaká vlna pomoci se
zvedla.
A navíc je ve mně ještě čerstvý zážitek z papežovy mše na
Slovensku, kam jsem byl pozvaný i já. Když při takto velké mši,
za hranicemi, visí nad oltářem kříž a jeho srdce je ozdobené
dřevem ze střechy kostela v Moravské Nové Vsi, tak je to prostě nádhera. Krásné gesto.
Tak si z toho všichni odnesme to pozitivní a nezapomeňme na to,
že v životě může být během pár minut mnohem, mnohem hůř.

T Jan Grolich

Po obci máme 4 sběrná
místa s barevnými
kontejnery. Sběrný dvůr
s velkokapacitními
kontejnery je pravidelně
otevřený, a ještě v Zamlýní
je klecový kontejner na
papír. Přesto se stává, že
někteří z nás mají málo
možností nebo jiný důvod
nechávat odpadky mimo
určené nádoby. Vítr, déšť
a ne zřídka i kočky se pak
postarají o to, aby byl po
vesnici nepořádek. Hlavně,
že u nás doma nebo
v garáži už nic nepřekáží
a mám dobrý pocit z toho,
že je uklizeno. Nebuďme
lhostejní a když bude
málo místa v kontejneru,
zkusme to jinde. Nebo
za týden, kdy už bude
kontejner vyvezený.
Děkujeme.

7

NAŠE
„LESNÍ
ŠKOLKA“

Nebývalo tomu vždycky tak, že školka byla,
jak ji známe dnes, schovaná v lesíku. Naše
Mateřská škola bývala dominantou nad
Podškolím a vidět byla ze všech stran. Však taky
novostavba, která byla dokončena v r. 1961,
svítila novotou, s moderním vybavením uvnitř,
třídou a zázemím pro 24 dětí.
T

Ing. Tomáš Šenkyřík

Téma

V úryvcích z kroniky se dočítáme zajímavé
detaily a myslím, že jsme měli štěstí především na pedagogy, hospodáře a kuchařky,
díky kterým školka nepřetržitě fungovala
každý rok, a že se v ní děti střídají pravidelně
už po celých 60 let. To výročí určitě stojí za
zmínku nejen z podstaty, že všichni ti, komu
se dostalo základů vědomostí u nás ve Velaticích, rádi na to vzpomínají, vrací se k nám
a jsou rádi, že i jejich děti a vnoučata mohou
chodit do stejné školky, jako oni tenkrát.
Vlastně, do trochu jiné. V roce 2012 prošla
školka velkou změnou. S rozrůstající se obcí
se zvýšil i počet obyvatel, a hlavně mladých
rodin s dětmi. Na to bylo třeba reagovat,
a tak byl vypracován projekt na přístavbu
pro rozšíření kapacity naší školky. S tím se
modernizovalo veškeré zázemí a najednou
namísto 24 dětí mohlo být do školky přijato
celkem 42 dětí. Následně v r. 2015 byla vybudována i zahrada pana Čápa a bylo jasné,
jakou značku na fasádě ponese naše školka.
Na barevném komíně z kostek sedí sám pan
Čáp. V minulém roce byly na okna dvou tříd
pořízeny moderní žaluzie, aby děti mohly
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Téma

nerušeně odpočívat po obědě a prostor
uvnitř se při přímém slunci příliš neohříval.
A v letošním roce dostala původní budova
školky novou střechu.
Stromy rostly spolu s prvními absolventy,
zahrada má nové houpačky, kuchyňku i prolézačky. Nechybí hmyzí domek ani zimoviště
pro ježka. Protože se děti u nás hodně naučí,
paní učitelky, kuchařky i paní hospodářka
se na ně nemusí moc zlobit, a tak se zprávy
o naší školce rychle rozšířily. Dnes chtějí rodiče z širokého okolí svoje děti umístit právě
k nám. A divíte se jim?

Jak to bylo tenkrát
Úryvky z kroniky - Zahájení stavby mateřské školky
Dne 6. září 1958 povolena stavba naší mateřské školky okresním národním výborem.
Na toto sdělení ONV velatickému MNV pronesl v neděli 7. září tajemník Bohdan Vašíček
rozhlasový projev, v němž vyzývá všechny
občany dobré vůle k pomoci výstavby mateřské školky, která má býti do konce roku

1958 pod střechou.
Bylo navrženo členkami výboru žen, aby
ještě letošního roku započato bylo s vyučováním dětí předškolního věku, pro něž má
býti upravena prozatímně některá spolková místnost na sokolovně. Dne 15. září
zahájeno vyučování dětí předškolního věku
na sokolovně, ve spolkové místnosti v I.
poschodí. Vyučování navštěvuje 34 dětí.
Jako první učitelka na naší mateřské školce
zahájila vyučování paní Anna Stratilová (na
snímku vlevo).
Slavnost otevření mateřské školky
Dne 17. září 1961 v neděli odbýváno slavnostní otevření mateřské školky, přičemž
zároveň vzpomenuto 60 roků od zbudování
školy obecné v naší obci.
Po poledni o 2 h vyšel z kopce Betléma průvod s hudbou, s malebnými kroji národními
žactva i dospělých děvčat, který prošel celou osadou k nově zbudované školce, která
se skvěla ve slavnostním hávu jako panenka,
ozařovaná žárem posledních letních dnů.
Slavnost zahájil předseda národní fronty

Jan Drlík krátkým projevem a předal slovo
zástupci krajského národního výboru Miroslavu Vránkovi z Podolí. Po něm promluvil
okresní školský inspektor Bohuslav Vránek
z Horákova, za obec Velatice promluvil předseda MNV Cyril Remeš a projevy
zakončil inspektor mateřských škol Hanuš,
který přestřihl pásku u vchodu do mateřské
školky a všichni zástupcové kraje, okresu
a naší obce učinili prohlídku školky, po nich
následovala všeobecná prohlídka všech
přítomných. Po skončené prohlídce zahájila
omladina mateřské školky, chlapci a děvčátka za vedení své učitelky Anny Stratilové
z Brna svůj pestrý program sestávající
z národních tanců a zpěvů. Dospělá mládež,
hoši a dívky v místních národních krojích
zatančili moravskou a českou besedu.
Krásná mateřská školka v naší obci vypíná se
na kopečku po boku své staré družky obecné
školy, postavené před 60 roky, nyní sloužící
jako základní devítiletá škola. Jen málo obcí
se může honositi tak krásnou mateřskou
školkou, jako je naše, na níž se podílelo
několik občanů dobré vůle, kteří odpraco-
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Téma

vali na výstavbě školky bezplatně mnoho
hodin. Ti nejobětavější byli vyhodnoceni a při
slavnosti otevření školky odměněni knihou.
Jsou to Jarošek Vincenc, Juračka František,
Neveselý Alois, Rozkopal Klement, Vašíček
Bohdan, Štěpánek František, Zajíček Leopold, Kousalík František a Bělka František.
S příchodem večera, po tak krásném slunném dni, po zakončení slavnosti, odchází
účastníci, aby se účastnili taneční veselice
v kulturním domě.
Přístavba mateřské školy v r. 2012
„Vzhledem k rozrůstající se stavební činnosti v naší obci, a tím se zvyšujícímu počtu
obyvatel, se zvýšil i počet dětí, které mají
zájem navštěvovat v obci mateřskou školu.
Z tohoto důvodu vznikla potřeba rozšířit kapacitu mateřské školy o druhou třídu. Proto
po zpracování projektu a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení byla
v březnu zahájena přístavba nových prostor
mateřské školy a rekonstrukce stávajících
prostor. Stavbu realizovala společnost Stavby VANTO, s.r.o. Obec Velatice požádala při
této příležitosti na tuto akci Jihomoravský
kraj o dotaci.

dy na celou akci dosáhly částky 3.300.000,–
Kč, z toho částku 150.000,– Kč tvořila
dotace od Jihomoravského kraje. Stavba
byla koncem srpna v potřebném rozsahu
dokončena a zkolaudována. Kapacita školky
byla tímto navýšena na 42 dětí z původních
24 dětí.
V neděli 2. září proběhlo slavnostní otevření
rozšířené a opravené mateřské školy. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho dětí
a dospělých, mimo jiné také nová ředitelka
mateřské školy Mgr. Lenka Marková, starosta obce Mgr. Jan Grolich a starosta Šlapanic Ing. arch. Jaroslav Klaška. Program při
slavnostním otevření byl bohatý. Například
divadelní spolek DŽO zde sehrál loutkovou
pohádku, opékaly se špekáčky a na školní
zahradě byla zasazena lípa. Děti se také
mohly vyřádit na zapůjčeném skákacím
hradu.“

U

vstupu nás
vítá Čáp
Je tomu
více než 30
let, co jsem
navštěvoval
místní mateřskou školku.
Ředitelkou tehdy byla paní
Knoflíčková, později vdaná
jako Sekyrová, učitelkou
paní Tesaříková, v kuchyni vařila paní Kellnerová
a pokud se nepletu, tak tam
pracovala i paní Grolichová,
která vařila ve školní kuchyni donedávna. Ve školce byla
šatna, jedna třída a herna,
ve které se i spávalo. Taky si
vzpomínám, že jsme se najednou učili oslovení „paní
učitelko“ namísto „soudružko učitelko“.

Téma

Pohled zastupitele
Jak šel čas, začal jsem školku
navštěvovat znovu, ale
tentokrát v roli otce malé
Elišky a hodně se toho za tu
dobu změnilo. Budova se
rozrostla o jednu třídu na
místě, kde bývalo asfaltové
hřiště a celý interiér prošel
kompletní rekonstrukcí.
U vstupu děti vítá pan Čáp
na nové fasádě a při pohledu do zahrady je vidět řada
změn. Smrčky o velikosti
Vánočních stromků za ty
roky samotnou školku přerostly. Kolotoč, laminátová
skluzavka, domeček s eternitovou střechou i barevné
pneumatiky byly nahrazeny
novými, moderními prvky
na hraní. V letošním roce
dostala původní budova

dokonce novou střechu.
Eliška už sice chodí do 5.
třídy, ale já se každoročně
do školky vracím se svými
kolegy hasiči při pravidelné
besedě. Myslím, že dětem
se v naší krásné školce
opravdu líbí a je dobře, že
obec pravidelně investuje do
její modernizace a rozvoje.
Letos si připomínáme 60 let
od jejího otevření a já pevně
věřím, že bude sloužit našim
dětem ještě hodně dlouho.

T

Martin Sedlák

Škola byla rozšířena severním směrem
(směrem k budově bývalé školy). V přistavené části budovy jsou umístěny vstupní
prostory do mateřské školy pro rodiče a děti,
na které navazuje šatna pro děti. Dále je zde
nová třída, kancelář ředitelky školky a sklad.
V původní části budovy je druhá třída, umývárna a WC pro děti, kuchyně, zázemí pro
zaměstnance školy a další prostory. Součástí
záměru se v průběhu výstavby stala a byla
realizována také například výměna oken na
stávající budově, zateplení stávající budovy
včetně fasády, výměna obkladů v umývárně
a na WC, nová WC a nová umývadla. Nákla12 | Velatický zpravodaj 3/2021
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Anketa

Helena Rašovská
a Helena Katolická
My jsme začaly chodit do
školky rok po jejím otevření a musíme říci, že to
bylo úžasné, že jsme vůbec
mohly chodit do školky. To
tenkrát ještě všude nebylo.
S tím, jak školka vypadá
teď, se to ale vůbec nedá
srovnat. Vzpomínáme si,
že jsme seděly u stolečků
a jedly svačinky, ale jestli
jsme tu měly i obědy, to už
nevíme jistě.
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Petra Irajnová

Simona Richterová

Když se tady na oslavě
výročí školky koukám kolem
sebe, vzpomínám, jak jsme
si hrávali s těmi velkými
dřevěnými kostkami s dírami, stavěli si z nich hrady
a domečky a moc se mi líbí,
že vydržely doteď. Jsou tady
už takovou dobu, všichni si
je pamatují a je skvělé, že
jsou pořád oblíbené.

Školku jsem navštěvovala
v letech 1997–1999. Vzpomínám si na velké betonové
hřiště před školkou, kde
jsme jezdili na koloběžkách
a malovali křídami. Ve
školce byla jedna místnost
na hraní, kde byly nejlepší
velké dřevěné kostky, druhá
místnost sloužila jako jídelna. Dnes navštěvuje školku
moje dcera a musím říci,
že změny jsou veliké. Nyní
má školka třídy dvě, jsou
barevné a pro děti příjemné.
Největší chloubou je dle
mého názoru zahrada. Na
naši školku vzpomínám ráda
a věřím, že i další generace
budou s láskou vzpomínat.

15

TA N A Š E

SRDÍČKOVÁ
ŠKOLKA
Jelikož je toto číslo zpravodaje věnováno naší
mateřské školce, rozhovor nemůže být s nikým
jiným než s paní ředitelkou. Je jí paní Mgr. Lenka
Suchá a prozradila nám například, jak mohla
vypadat zahrada Pana Čápa a s čím vším se
musela a musí při vedení školky potýkat.
T
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Veronika Kadlecová
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Jak dlouho už v naší školce působíte?
Od srpna 2012, takže jsem zakrojila pomyslný desátý jubilejní rok.
Musela jste projít výběrovým řízením na pozici ředitelky? Co Vás motivovalo se přihlásit
právě do naší školky?
Ano, a pamatuji si to naprosto přesně. Jedno
krásné, teplé léto v roce 2012, byla vyhlášena
spousta konkurzů na ředitele všech škol.
Vešel v platnost nový školský zákon, který
změnil „doživotní“ působení ředitelů na
6leté funkční období. V únoru 2013 mi končila mateřská dovolená, bydleli jsme krátce
v Pozořicích, dvě malé děti a já už nechtěla
dojíždět za prací do Brna. Současně se syn
nedostal do státní školky (kapacita naplněna) a navštěvoval lesní školku Stromík
v Pozořicích. Ohlížela jsem se po práci, která
by se dala časově skloubit s vyzvedáváním
dětí a dojezdovou vzdáleností. Věděla jsem,
že místní školka prochází rekonstrukcí
a součástí školní zahrady je přilehlý lesík,
tzn. obrovské venkovní vyžití, spousta příležitostí, neohraničený, svobodný prostor.
Za tu dobu už Vás asi většina Velaťáků měla
šanci poznat, ale můžete se nám i přesto
krátce představit? Odkud pocházíte, jaké
jsou Vaše koníčky a zájmy…?
Narodila jsem se v Brně, Tuřanech. Bydlela
jsem s rodiči a sestrou ve dvougeneračním rodinném domě. Co nepovolili rodiče,
vynahradili prarodiče. Jedni byli přísní, druzí
láskyplně rozmazlující. Zažila jsem šťastné
dětství na oprýskaném dvorku, se slepicemi a psem. Sestra byla vzorný student na
gymnáziu, já měla ráda školu kvůli lidem,
ale s učením to bylo horší. Pookřála jsem až
na vysoké škole. Nikdo mě nenutil, záleželo pouze na mně. Studentský život byl
drahý a „zkušenosti“ z brigád mě přinutily
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s každou další zkouškou zkousnout zuby
a vydržet. Řekla bych taková studentská klasika, na kterou s odstupem času více a více
vzpomínám a jsem vděčná svým rodičům, že
to se mnou vydrželi.
Mezi moje koníčky patří jakýkoli sport, mám
ráda pohyb. Poslední dobou však převažuje
zahrada – všechny starosti a bolesti světa
pustíte do hlíny.
Co Vás překvapilo, mile i nemile, po příchodu
do Velatic?
Nic. Čekal na mne nepopsaný list papíru.
Jak vnímáte děti tehdy a dnes? A co rodiče?
Musela jste nějak změnit přístup k nim?
Děti jsou v zásadě stejné. Rodiče? Smííích,
sama jsem rodič. Přístup jsem musela
pořešit hlavně sama v sobě. Člověk má často
tendenci soudit podle sebe. Jinými slovy,
v roli učitele jsem do předání dětí rodičům.
Co se děje potom, už mě nesmí zajímat.
Totální hluchoslepota. Velice náročné, ale
pro mě fungující, psychohygiena.
Před necelými deseti lety byla školka přistavěna a rozšířena o jednu třídu a zázemí
pro personál. Co bylo hlavním důvodem pro
tento velký krok?
To není otázka pro mě. Zřejmě kapacita?
Já přišla v době, kdy školka byla v plném
rozpuku rekonstrukce, ve třídách stavební
materiál a řemeslníci. Dodatečný zápis do
nové třídy proběhl v lednu 2013. Školka jako
taková se rozšířila o jednu třídu, zázemí pro
personál však zůstalo stejné.
Na co během této akce nejvíc vzpomínáte?
Na nesmyslnost zákonů. To, co je v pořádku
např. pro hygienu nebo bezpečnost práce,
je v praxi naprosto nevyhovující a nefunkční. Začátky pro mě byly kruté. Já v pozici

ředitelky a jedna paní učitelka, 1 školnice
a 1,5 kuchařky. V řadě pedagogů, a že to byla
krátká řada, žádná zastupitelnost, já dvě
malé děti (často nemocné), žádná babička
(obě pracovaly). Zhrzená bývalá paní ředitelka mi předala vymazaný počítač, nic nebylo
na svém místě, všechno v igelitech a prachu
stavby. Opravdu dlouho jsem zvažovala,
jestli nepodám výpověď. Tenkrát mě podržely holky ze školky. Byly jsme taková pětka
(já, Soňa Hromková, Dana Grolichová, Liduš-

ka Eliášová a Jana Poláčková). Když jsem ale
viděla, jak je školka pro holky „srdíčková“,
tak mě snadno dostaly na svoji stranu.
Za Vašeho působení se školka zvětšila, hodně opravila a zahrada má nové vybavení. Byl
nový koncept prezentace školky a zahrady
Pana Čápa Vaším nápadem? Kde jste čerpala
inspiraci?
Ano. Koncept jsem tvořila ve spolupráci
s lidmi z Lipky, zahradní architektkou, lidmi,
19

Baví mě práce na třídě s dětmi. Jenom já
a ony, bez dospělých, bez nikoho. Co je
nejvíce náročné, řekla bych tristní, je čas.
Ředitelka má 20 hodin přímé pedagogické
práce s dětmi a učitelka 31 hodin. Na řízení
takovéto „firmičky“ zbývá 15 hodin týdně.
Pomůžu si přirovnáním, když chce pekař
udělat dobrý chléb, musí mu dopřát času.
Mně vyprší čas už u kvásku. Takto je nastavený systém českého školství.

nemusím, nevyjdu z domu. A když cítím, že
potřebuji znovu dobýt energii ve společnosti,
tak s přáteli a je hodně veselo.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji pevné nervy
ve Vaší další práci.

Jaké jsou Vaše kolegyně? Působíte jako velice
dobře sehraný tým. Míváte mezi sebou nějaké názorové rozdíly?
Především jsme všechny ženy (smích). Těší
mě, že působíme jako sehraný tým. I v našem kolektivu jsou hádky, tak jako v každé
jiné firmě či rodině. Zpravidla jsem u jejich
příčiny já. Kdybych byla chlap, řekla bych to
přímo. Někdy zbytečně chodím kolem horké
kaše. Ale, žádné kdyby není a já jsem ráda,
že i vychladlá kaše se sní a je zase dobře.

kteří koordinovali podání žádosti. Výsledek
se však liší od konceptu. Z toho je mi smutno nejvíce, např. stávající kopule měl být
altán se zelenou střechou, svodem vody jako
pítko pro ptáky, zkrátka venkovní učebna.
Ptáte se, proč tomu tak není? Prachy a nekorektnost firmy!!! Znovu musíte posbírat
ideály a jít dál.
Občas pořádáte brigády pro rodiče, když je
třeba něco opravit a vybudovat. Jaký to má
dopad?
Všichni máme málo času. Často si kladu otázku: poptat firmu či oslovit rodiče? Kdo vlastní
nemovitost, ví, jak náročné je to s řemeslníky.
My jako školka máme mnohdy velmi specifické požadavky. Ale musím říct, že po každé
brigádě jsem ráda za naše akce „Z“.
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Na co se připravujete v dohledné době?
(aktivity dětí, představení, investice, změna
nebo doplnění sboru…)
Je to takový kolorit, kde každé roční období
přináší své. Na něco se těšíte více, na něco
méně. Změny ve sboru nenávidím, ale
jestli některá z holek odejde na mateřskou
dovolenou, všichni budeme držet palce ve
šťastné rodičovství. Z investic se chystá nová
podlaha do spodní třídy, gastro vybavení do
kuchyně, obměna terasových prken, oplocení školní zahrady, a ještě by se našla spousta
dalších věcí.
Jako ředitelka ve školce máte úlohu nejen
pedagogickou, ale i manažerskou. Co Vás
v tomhle ohledu baví a co je na vedení školky
a jejího kolektivu nejnáročnější?

Před pár dny proběhla oslava výročí 60 let
od otevření školky. Jak hodnotíte tuto akci
a co byste školce popřála do dalších let?
Aby si udržela zdravý rozum, slušnost, soudnost, pokoru. Abychom my lidé nebrali věci
za samozřejmé a vážili si maličkostí.
Jak napsal Robert Fulghum ve své knize:
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se
naučil v mateřské školce.
Jaké je Vaše největší přání při kočírování
školky?
Stálost kolektivu v dobrém i ve zlém. Takové
druhé manželství. Teď bych potřebovala
hromadu smějících se smajlíků.

Mgr. Lenka Suchá, DiS.

Kam si jezdíte od učení a řízení nejraději
odpočinout?
Poslední dobou mám ráda klid a ticho. Když

Absolvovala Pedagogickou
fakultu Masarykovy univerzity
Od roku 2012 ředitelka MŠ
Velatice
21
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Sport
10 roků her
velatických seniorů
V úterý 8. června 2021 oslavil velatický klub
důchodců turnajem v mölkkách již deset roků
s hrami. Vítězství si vybojovali mezi dvaadvaceti soupeři Jarka a Luboš Šlezingerovi. Vůbec
poprvé jsme se sešli na hrách 8. června 2011.
Toto úterý byl sehrán první turnaj na hřišti TJ
Sokol Velatice (ještě s hlinopísčitým povrchem)
za účasti 18 soutěžících, z toho bylo 15 členů
KD. Vítězství a velkou mölkku si odnesli Josefka
Remešová a Laďa Neveselý. Nikdo z tehdejších
24 členů určitě nečekal, že setkání na hrách se
stane hlavní pravidelnou činností klubu a vydrží
více jak deset roků. Ne u všech členů měly
a mají hry zelenou. Pohybové aktivity se staly
„tahákem“ i pro seniory bydlící mimo naši obec.
Postupně členů přibývalo i z okolních obcí Brna,
Holubic, Mokré, Tvarožné a Viničných Šumic.
Současně má klub důchodců 39 členů z Velatic,
Brna, Mokré, Tvarožné a Viničných Šumic.
Za deset roků trvání se senioři sešli na hrách
celkem 531x. V prvním roce jsme vyzkoušeli osm
aktivit, které se postupně rozšířily na patnáct.
Některé činnosti již neodpovídají našemu věku,
jako jízda na kánoích, varpa a další. V posledních
letech střídáme deset her. Na hrách se scházíme při dobrém počasí na hřišti TJ Sokol Velatice
na umělé trávě, méně příjemné počasí nás
zažene do sálu kulturního domu nebo na kuželnu TJ Orel v Telnici. Úterní setkání není jedinou
činností. Pro širokou veřejnost, děti i mládež
pořádáme turnaje v boccie, bollo-ballu, kubbe,
kyykkä, mölkkách a unicurlingu. Turnaje jsou
zakončeny vyhlášením výsledků, předáním cen
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na stupních vítězů a nechybí příjemné posezení
u ohně s opékáním špekáčků.
Klub důchodců na sportovním poli spolupracuje
se Sportovním klubem Kociánka Brno, dvakrát
do roka zveme postižené děti na turnaj v sálové
boccie do Velatic. Vlastní turnaj je vždy doplněn
občerstvením zajištěným členkami našeho
klubu. Za odměnu nám SK Kociánka věnoval
vybavení na sálovou bocciu.(koule jsou kožené).
SKK je často pořadatelem republikového
mistrovství v boccie postižených, někteří naši
členové pomáhají s organizací a rozhodují.
Dobrá spolupráce za deset roků trvání KD je
také s Paracentrem Fénix (rehabilitační centrum) v Brně. I tady jsme se podíleli na organizaci
některých turnajů. Díky vedení Paracentra jsme
se seznámili s velmi oblíbenou hrou Unicurlingem. Na velké turnaje nám Paracentrum
unicurling zapůjčuje. Na oplátku jsme jim
věnovali vybavení na mölkky včetně praktického
seznámení s pravidly.
Málokterý seniorský klub se může pochlubit
tak rozsáhlou desetiletou činností. Ovšem bez
pomoci dvou institucí v naší obci by naše činnost nebyla tak pestrá a dlouhodobá. Za zády
velatických seniorů stojí především zastupitelstvo a oba starostové obecního úřadu a výbor
tělovýchovné jednoty. Díky těmto organizacím
užíváme bezplatně hřiště i sál kulturního domu.
Z obecního úřadu jsme navíc z občanských a jiných projektů získali různé náčiní na hry a ceny
pro vítěze na turnajích.
Po celostátních opatřeních proti covidu hry
klubu důchodců opět pokračují ve vyježděných
kolejích, dle směrnic hygieny. Mimo pravidelné
úterní hry proběhl 6. 7. 2021 již 10. turnaj ve hře
kyykkä. Na nejvyšší stupínek vystoupaly M. Cahlíková a M. Urbánková v ženách a v mužích to
byli J. Laichmann a J.Řičánek. Ve hře Boccia jsme
sehráli 11. ročník, vítězové jsou L. Langer a L.
Horáková. Na 28. září 2021 je připraven turnaj
o pohár starosty obce Velatice v Kubbe a 17. pro-

since 2021 se uskuteční turnaj v nejoblíbenější
hře velatických seniorů - unicurlingu.

Dětské sportovní odpoledne
V krásné slunečné sobotní odpoledne s datem
11. 9. 2021 přivítali sportovci děti a rodiče na
všech třech hřištích ve Velaticích. Po úvodní tradiční přetahované se děti rozběhly na stanoviště, na kterých pro ně byly připraveny sportovní
úkoly. Splněním úkolů si děti vysoutěžily koláč
od našeho každoročního sponzora – Pekařství
Makovec. Nejlepším sportovcům, dětem, které
splnily všechny disciplíny, se dostalo odměny
v podobě velké sladké medaile a drobného
dárku. Večer si všichni ještě pochutnali na
špekáčku.
Odměnou bylo rodičům i dětem společně
strávené odpoledne a organizátorům veselé
dovádění dětí a spokojenost zúčastněných
rodičů. Poděkování patří nejen organizátorům
a mládeži na stanovištích, ale především dětem,
bez jejichž přítomnosti a sportovního elánu by
se dětské odpoledne nemohlo konat!

Mažoretky očima trenérky
Velkou formaci na téma „Draci“ vymýšlely
a trénovaly holky pod vedením Katky přes
kameru a obrazovku počítače. Jaké bylo moje
překvapení v dubnu, za chladného počasí na
hřišti, když naživo šla každá jinak? Očekávání
z vynaloženého úsilí zdaleka neodpovídalo
realitě. Tréninky v květnu a červnu se zdály
nekonečné. Počet dívek prudce klesl, protože
nezájem o online tréninky se silně odrazil na
vytrvalosti a získaných dovednostech. Bylo to
trochu jako boj s větrnými mlýny. Odreagování
přišlo až v JumpParku na konci školního roku,
jehož návštěvu si děvčata řádně užila. Protože
se holek na konci prázdnin nesešlo tolik, aby se
mohla dotrénovat formace „Draci“, vymýšlela
Katka ještě novou miniformaci.
Novou sezonu jsme nastartovaly úspěchem!
Umístění v soutěži „O zámeckou korunku“
v Šumperku bylo odměnou nejen za online
tréninky, jarní trápení, letní soustředění, ale i za
intenzivnější tréninky v září. Za velkou formaci
„Draci“ jsme vysoutěžily druhé místo a s mi23
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niformací obsadily místo třetí. Nesmíme ale
zapomenout i na ochotné rodiče, kteří mají
podíl na výhře našich mažoretek – jak by se totiž
jinak na soutěž dostaly? Maminky a tatínkové
vytvořili bezva fanklub, jehož hlas se rozhodně
neztratil. Obě formace viděli ještě ten den také
děti a rodiče na Dětském sportovním odpoledni
ve Velaticích.
Nakonec bych mezi nás ráda pozvala nové
dívenky ve věku od 6 do 10 let nebo i starší a již
zkušené mažoretky. Tréninky pro minimažoretky budou každou středu od 16 hodin.
Děvčátka, přijďte si zasportovat a vyzkoušet si
práci s hůlkou a pompony!
Těší se na Vás trenérka
Zita Strejčková

Nohejbalový turnaj
Dne 28. 8. 2021 se uskutečnil další ročník nohejbalového turnaje Memoriál Honzy Strejčka
o putovní pohár.
Tento turnaj probíhá trošku netradičně, jelikož
se týmy do turnaje losují až po příchodu účastníků, a tak nikdo neví, s kým bude hrát. Letos
se moc nevydařilo počasí, a tak bylo nutno hrát
v naší malé, ale útulné tělocvičně. Turnaje se
zúčastnilo 6 družstev a hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Po této části si
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o třetí místo zahrály týmy na třetím a čtvrtém
místě a o první místo první s druhým. Vítězem
17. ročníku se stali po výborných výkonech Jiří
Poláček s Filipem Klímkem. Tímto jim ještě
jednou gratuluji a nejen jim, ale všem, kteří
se zúčastnili a přišli si zasportovat a následně
posedět a u občerstvení probrat skvělé výkony
všech hráčů.

125 let TJ SOKOL VELATICE –
Malé zamyšlení
V těchto dnech si připomínáme 125 let od
založení SOKOLA ve Velaticích. Přemýšlel
jsem, jak je to vlastně dlouho, 125 let? Vždyť
TJ Sokol Velatice je ještě starší než Československá republika. Byl tu dříve, než byl vyroben
první automobil v českých zemích. Může si
někdo dnes žijící osobně pamatovat někoho,
kdo tehdy před 125 lety Sokol zakládal? A kolik je mu dnes let?
A kolik si toho pamatují zdi tělocvičny nebo
cvičební nářadí?
V tělocvičně je 25kilogramová činka, na které
je napsán rok 1901. Ta činka má 120 let. Kolik
rukou s ní asi cvičilo? Kolik těl si s její pomocí
rýsovalo svoje svaly? Nyní s činkou cvičí syn
Ondřej (16 let) a je docela možné, že s ní cvičil

i jeho prapradědeček Josef Neveselý, kterého
jsem viděl na fotce cvičenců z roku 1908.
Jakou ta činka má asi dnes cenu? Když se
tak dívám na oblíbenou reality show „Mistři
zastavárny“, napadá mě: Kolik tenkrát stála?
Možná je to zaneseno v nějaké účetní knize
z počátku minulého století. Tato činka je
vlastně historický kousek.
Sokol Velatice má 125 let a přežil mnohé. Byl
u založení republiky v roce 1918, přežil obě
války, přežil nebo přežije koronavirus. A věřím, že přežije i naši generaci.
Generace našich předchůdců založila tuto
„tělocvičnou“ organizaci, jejíž účelem je tělo
cvičit. A na tom účelu se za ta léta nic nezměnilo. Možná jsou dnes populární jiné sporty
než v minulosti, ale stále se snažíme o to
samé. Různými sporty cvičit naše těla.
Každá z generací Sokolů ve Velaticích nějak
přispěla, tu k rozvoji, tu k udržení tohoto
zájmu. Před válkou tu byly asi populární
Sokolské slety, v druhé polovině 20. století
nás hodně bavil lední hokej, stolní tenis. Dnes
je to jiné. Je tu florbal, mažoretky, nohejbal.
A kdo ví, co nás (naše potomky) bude bavit za
dvacet či padesát let. Jaké to bude „tělocvičení“?
Máme dobré prostory, ke kterým každá
generace nějak přispěla. Někdo koupil zbořeniště, někdo dostavěl patro, někdo odkoupil

budovu, další rekonstruovali, další vylepšovali
či zvětšovali. Budova a přilehlé cvičební plochy se stále nějak vylepšují či upravují. I dnes
upravujeme a vylepšujeme naše prostory ke
cvičení.
P.S.
Nebojím se, že chuť tělo cvičit nějak zanikne.
Nebo, že to další generace přestane bavit.
Možná se jen promění. Totiž touha cvičit tělo
a nějak se u toho sdružovat je ten důvod, proč
v těchto dnech slavíme 125 let SOKOLA. To
už prověřil čas a věřím, že taková touha tady
vždycky bude.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem předešlým generacím za přenechané 125leté dědictví a chtěl bych popřát dalším generacím, aby
se o ten Sokol tak nějak postaraly.
Marek Neveselý

Kultura
Regionální značka BRNĚN-

25

Články

SKO originální produkt® má
své první držitele
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště
učinila další krok v podpoře místních podnikatelů, a to založením vlastní regionální značky
BRNĚNSKO originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně předány u příležitosti Dnů Slavkova na řemeslném jarmarku
v sobotu 29. 5. 2021 v překrásném prostředí
Rubensova sálu zámku Slavkov u Brna. Na
tomto jarmarku se tak mohli návštěvníci setkat
s čerstvě oceněnými produkty. Stánek MAS byl
součástí Pohádkové cesty, a tak měli zájemci
možnost seznámit se s myšlenkou regionální
značky a prací MAS.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území
kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice
až po Slavkov. Je součástí Asociace regionálních
značek, která koordinuje 30 značek po celé
republice. Regionální značku získají výrobky, které
jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho
charakter, tradice, kulturu či historii, a které svojí
jedinečností mají velký potenciál v cestovním
ruchu. Zákazník, který si koupí produkt označený
regionální značkou, má jistotu, že tento produkt
splňuje standardy regionálního značení.
První certifikované výrobky regionální značkou
BRNĚNSKO originální výrobek: keramický Podržkvítek Lucie Babákové ze Želešic, selské víno
Pavla Husáka z Nesvačilky, Kdoulový sýr a Višně
z Líšně z Chuti Moravy, mléčné bio výrobky
Veroniky Kropáčkové z Nelepče, medovina
Jindřicha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u Křížů
z Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná autorská
móda Lenky Miczkové z Hajan, med Jaroslava
Martínka z Kuřimi, Elegan originální šitá móda
s autorskými potisky Nely Šulákové z Velešovic,
uzené maso Josefa Jůzy z Březiny, Vildenberské
pivo Aleše Šmerdy z Holubic, moravské zemské
víno z vinařství Vykoukal z Hostěrádek-Rešova,
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děrované kraslice Pavly Tauberové z Křenovic,
víno, mošt a želé z rodinného bio vinařství Válka
z Nosislavi.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
www.slavkovskebojiste.cz

Hasiči
Pomáháme, i když zrovna
nehasíme
Moravská liga TFA, jejíž součástí je i závod TFA
Velatice pořádaný SDH Velatice, se v loňském
roce stala oficiálním partnerem Nadačního
fondu dětské onkologie KRTEK a když jsme letos v květnu Krtkovi předávali šek na 20 300,– ,
dozvěděli jsme se, že Krtek pořádá pro děti letní
tábor. Trvalo to jen pár vteřin, než byla na světě
myšlenka, že děti na táboře navštívíme, a to
v plné polní i s hasičskou technikou. Stalo se tak
24. srpna, kdy jsme s dvěma cisternami a jedním
dopravním automobilem vyrazili na Vysočinu
do krásné obce Milovy, kde právě děti měly svůj
tábor. Z celého týdne nám vyšlo vůbec to nejhorší počasí a skoro celý den pršelo. Přesto nás
čekalo úžasné přivítání od téměř 80 dětí a jejich
instruktorů, děti byly na počasí skvěle připravené a natěšené na nové zážitky. Na čtyřech
stanovištích jsme jim předvedli techniku, výstroj
hasiče při požáru, děti si vyzkoušely požár hasit
a také si zkusily jednu disciplínu z TFA, a sice
přemísťování figuríny. Děti byly moc pozorné
a zvídavé, měly spoustu dotazů a ne na všechny
bylo lehké odpovědět.
Překvapivý byl dotaz na to, jestli jsme byli

zasahovat na Moravě po tornádu, kdy všichni
s velkým zaujetím poslouchali Martina Sedláka
z Velatic, který byl na místě se svojí jednotkou
hned následující den po této katastrofě.
Náš dopolední program jsme zakončili tím, že
si mohli malí táborníci vyzkoušet hašení z lafetové proudnice na Tatře JSDH Podolí. Rozzářené
oči dětí, když lezly po žebříku na Tatru, pro nás
byly tou největší odměnou.
Po ukázkách a představení hasičů nás čekal
společný oběd a celou naši návštěvu jsme
zakončili předáním balíčků s něčím na zub. Děti
celá naše návštěva moc bavila, takže snad nic
nebrání tomu, abychom je v roce 2022 přijeli
opět navštívit, už teď se těšíme.
Pomoci můžete i Vy, a to libovolným
příspěvkem na náš transparentní účet:
2601773032/2010, stav účtu můžete sledovat na www.mltfa.cz Martin Sedlák a Martin
Novotný

TFA Velatice 2021
První zářijovou sobotu se tradičně uskutečnil již
6. ročník závodu o nejtvrdšího hasiče a zároveň
6. závod Moravské ligy TFA. Počasí bylo přímo
ukázkové, a tak nic nebránilo hladkému průběhu závodu a skvělým výkonům všech padesáti

závodníků a závodnic, kteří letos zavítali k nám
do Velatic. Závodili i tři zástupci SDH Velatice,
a to ve všech třech kategoriích. V kategorii A –
muži do 35 let závodil Jiří Novotný a umístil se
na 18. místě, Martin Sedlák obsadil v kategorii
B – muži nad 35 let 5. místo a v kategorii ženy
obsadila Veronika Kadlecová, která se vrátila
po asi dvouleté pauze kvůli narození syna, 11.
místo. Stupně vítězů v kategorii A byly obsazeny
následovně: 1. Zdeněk Král z SDH Trpín, 2. Michal Skřivánek z SDH Rohatec, 3. Zdeněk Maňák
z SDH Velká nad Veličkou, kategorie B: 1. Radek
Tesař z SDH Sebranice, 2. Petr Slouka z SDH
Sokolnice, 3. Jan Adamec z SDH Dětřichov
u Moravské Třebové.
Během všech závodů Moravské ligy TFA probíhá
i doprovodná charitativní činnost v podobě
osvěty dárcovství kostní dřeně, finanční sbírka
na transparentní účet pro Nadační fond dětské
onkologie KRTEK. Když covid dovolí, navštěvujeme děti na klinice dětské onkologie ve FN
Brno a předáváme jim hračky ze sbírky na našich
závodech a taky děti v dětském domově Chovánek v Brně. V letošní sezóně probíhá prodej
pivního speciálu, který byl uvařen speciálně pro
ML TFA a výtěžek z tohoto prodeje putuje do
míst postižených tornádem na Hodonínsku
a Břeclavsku. Veškerou naši činnost můžete
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sledovat na www.mltfa.cz
Na závěr musím poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách
a organizaci letošního závodu a samozřejmě
našim sponzorům: SOMI-CNC s.r.o., pan Pavel
Hlučka, Kovošrot Kovalovice – Miloš Ftačník,
Obec Velatice, TJ Sokol Velatice, Hostinec LAS
VELAS, Českomoravský cement, Moravská liga
TFA.
Martin Sedlák

Naši
nejmenší
Lýkožrout bydlí u nás ve
školce
Do lesíku u školky, který je starý cca 60 let, se
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nám nastěhoval lýkožrout. Je to chlapec pracovitý, stihl už svojí pílí zabít tři stromy. Stromy
budou teď v měsíci září pokáceny. Kůrovec
v jejich kmenech udělal dostatečný cedník, ze
kterého vylítl na další pastvu v okolí. Stromy
jsou teď mrtvé a už pro něj nejsou domovem
a pro nás chloubou lesíka. Kůrovec však zjistil,
že u nás je dobře a dá se předpokládat, že
neodletěl moc daleko, jen na sousední strom.
Který??? Nevíme.
Současné řešení, které se nám nabízí: 1. rozvěsit
1–2 feromonové lapače, 2. pokácet nejvíce vypadající unavený strom jako návnadu… a současně
ho odkornit, a za 3. zbývá se modlit, že kůrovce
dětský hluk vyplaší natolik, že se nad našimi
krásnými smrky, které nám poskytují krásné
venkovní zázemí po celý rok, slituje a odletí psát
svoje letopisy jinam.

Farnost

Od posledního vydání Velatického zpravodaje
došlo v naší farnosti k nečekané události. Už
jsme si zvykli na otce Kopečka, když jsme se
dozvěděli, že dojde k opětovné výměně našeho
faráře. Otec Pavel Kopeček chtěl dále pokračovat v akademické práci na univerzitě v Olomouci
a tuto činnost by nemohl vykonávat s plným
nasazením spolu s řízením naší farnosti. Proto
jsme se s ním o tvaroženské pouti rozloučili
a přivítali ve farnosti nového kněze – otce Romana Strossu, který k nám přišel z farností Dolní Cerekev a Batelov na Vysočině. Otec Roman
dále pokračuje v pastoračních aktivitách, jak je
zavedl otec Kopeček. Mše svatá ve Velaticích
je vždy ve středu v 18:30 a je zaměřena na děti.
Vždy poslední čtvrtek v měsíci navštěvuje otec
Roman nemocné, výuka náboženství probíhá
na ZŠ Mokrá dle rozvrhu, setkání mládeže
na faře se koná v neděli navečer. Přejeme otci
Romanovi, aby se mu u nás líbilo, našel tu
otevřená hledající srdce a vedl nás na našich
životních cestách.
Úřední hodiny na faře:
PO
8:00 – 11:00
ČT
14:00 – 17:00
Setkání je možné i mimo úřední hodiny po
osobní nebo telefonické dohodě na tel.
730 169 966. Telefonovat je možné kdykoliv.
Plánované akce:
měsíc říjen
v kapličce se budou konat
jako každoročně říjnové pobožnosti
3. 10. 2021 děkování za úrodu – při ranní a hrubé
mši svaté ve Tvarožné
10. 10. 2021
140. výročí posvěcení
tvaroženského kostela, ve 14 h je plánovaná
slavnostní mše sv., jsou pozváni všichni žijící
kněží, kteří tu působili, a ti, kteří z naší farnosti
pocházejí. Po mši bude připraveno občerstvení.
23. 10. 2021
v 10 h udělí našim biřmovancům biskup Josef Nuzík svátost biřmování.
24. 10. 2021
misijní neděle
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říjen
pouť do Křtin (termín bude upřesněn
v ohláškách)
Tyto a další akce jsou zveřejněny na stránkách
farnosti http://farnosttvarozna.cz
Významnou akcí, která se bude dotýkat naší
obce, bude Farní ples, který se tentokrát uskuteční v našem Kulturním domě ve Velaticích,
a to 29. 1. 2022. Pokud se budete chtít zapojit do
organizace, domluvte se na obecním úřadě.

Velatická
rodinka
Cyklostezky na Šlapanicku
se blíží do finále
Stavba cyklostezek Jiříkovice – Blažovice
a Kobylnice – Prace o prázdninách postoupila
do závěrečné fáze.
Po pokládce asfaltových vrstev byly provedeny dokončovací práce jako například obklady
propustků, přejezdy pro zemědělskou techniku,
budování krajnic, osazení stojanů na kola, instalace dopravního značení, osetí travnatých pásů
kolem cyklostezky atd.
Dne 16. září v 16 hodin proběhlo slavnostní otevření těchto dvou úseků, které bylo na začátku
cyklostezky ve směru od Jiříkovic do Blažovic.
Tím ale práce na tomto díle nekončí, budou následovat další kroky, jako například kolaudace,
výkup pozemků pod cyklostezkou a vyúčtování
dotace. To všechno ještě nějaký čas zabere a až
po jejím proplacení budeme moci říct, že je vše
úplně hotovo.
29

Příští rok se chceme pustit do stavby dalších
úseků, tentokrát na Pozořicku. Tato etapa se
skládá z úseků Líšeň – Podolí, Podolí – Velatice
a Velatice – Tvarožná. K již schválené dotaci
musíme ještě doložit pravomocné stavební
povolení, o které jsme o prázdninách požádali,
a vysoutěžit dodavatele a také banku, která
bude stavbu financovat. Obojí chceme stihnout
ještě na podzim, abychom se na jaře mohli pustit do díla. Výběrové řízení na zhotovitele bude
vyhlášeno už v měsíci září.
Zároveň také podáme žádost o územní rozhodnutí pro II. etapu na Pozořicku. V ní jsou zahrnuty úseky ve Tvarožné, v Sivicích, Pozořicích
a Kovalovicích.
Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko

Německý pinč
Již nějakou dobu lze vidět v naší obci a blízkém okolí dvě fenky stejné rasy, ale odlišného zbarvení.
Zeptali jsme se jejich majitelky, co je to za
pejsky:
Jsou to fenky německého pinče (národní
plemeno Německa), bylo vyšlechtěno z knírače
pro potřeby hubení myší, krys a podobné havěti
a jak jste správně uvedla, jejich srst může být
buď černá s pálením, nebo červenohnědá.
Mnohdy si tohle plemeno lidi pletou s mladým
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psem dobrmana, nebo ridgebacka.
Můžete nám popsat povahu plemene?
Ráda a budu se snažit být objektivní. Pinčové
jsou veselé, aktivní, přátelské a nenáročné plemeno, milující svého pána, jsou na něm hodně
závislí. Mají svou hlavu a taky sloní paměť, jsou
hodně společenští, hraví a vítaví, mají rádi děti,
ale lze v nich nalézt i lovecké a obranné schopnosti. Protože je to aktivní plemeno, rádi chodí,
běhají, zdolávají překážky. Jsou dobří agiliťáci,
celkově inteligentní, chytré plemeno. Na jedné
straně jsou hodně aktivní, na druhé se ale dokáží velmi aktivně rozvalovat na gauči, spát nebo
se mazlit s pánečkem.
Naše feny neprožívají vodu, jsou spíše suchozemci. Nejhorším trestem pro pinče všeobecně
je nuda, v takovém případě vymyslí věci, které
by jeden nevytvořil.
Jako společník pro neaktivní, starší lidi se nehodí, stejně ani hlídání domečku není to pravé
pro pinče, už vůbec neříkám nějaké přivazování
k řetězu, pak se z něj stává agresivní pes, jak
koneckonců ze všech podobných chudáků.
Nehodí se k pobytu venku za mrazu, jeho srst
k tomu není přizpůsobena. Není vhodný ani pro
úplné začátečníky a pokud si někdo myslí, že
z něj udělá dobrmana, plete se. Drilem u pinče
ničeho nedosáhnete, je potřeba ho přesvědčit
o správnosti věci, kterou po něm požadujete
a brát ho jako parťáka, pokud nechce sám,

na rozkaz to neudělá. Chce to laskavou, ale
pevnou ruku.
Samozřejmě, hodně v povaze psa dělají dědičné
vlastnosti, genové vybavení plemene, ale nejvíc
výchova, ale to platí u každého pejska.
Jaké ještě vlastnosti jste sledovala při výběru
právě tohoto plemena?
Jak jsem již uvedla výše, německý pinč je aktivní,
veselý, střední velikosti, lehce se vejde do auta,
je „samočistící“ - srst nepotřebuje zvláštní péči,
není přešlechtěn, tedy nemá zásadní zdravotní
problémy, je to zdravé přírodní plemeno. Porody
u fen probíhají lehce, bezproblémově, jsou
to perfektní milující matky. Navíc je to velmi
elegantní pes.
Jaké aktivity lze s německým pinčem dělat?
Různé, procházkami počínaje – hlavně ty delší,
přes výcvik – různé formy poslušnosti, překážky, i chození po žebříku, vyhrávají v soutěžích
agility, dobře si pamatují terén, posloupnost
úkolů a jsou rychlí a hbití. S fenkami preferuji
dlouhé vycházky v našem blízkém okolí a v týdnu i účast na cvičáku – s oběma již od jejich cca
4 měsíců. Rády jsou se svými kamarády a po
dvou hodinách plnění úkolů je od nich na delší
chvíli klid.

asi pinčů je v ČR? Můžete taky uvést, kolik se
jich ročně narodí?
Aktivních chovatelských stanic je asi devět,
některé další sice existují, ale už nechovají. Naše
chovatelská stanice (Z Konárovských lesů) je
mladá, zatím máme pouze jeden odchov, ze
kterého pochází našich sedm štěňat. Další vrh
plánujeme v příštím roce, zatím se věnujeme
výběru krycího psa, protože právě krycí pes je
nositelem genů a musí vyhovovat jak po stránce
povahové, tak i vzhledově. Pro zdraví vrhu je
lepší krýt psem s minimálním příbuzenským
číslem, a proto preferuji raději psa „z ciziny“,
než od nás, i když cesta za pejskem je fyzicky
i finančně náročná. Celkový počet německých
pinčů je těžké určit, možná kolem 500 jedinců,
úhyny majitel hlásit nemusí. Je to málo početné
plemeno a momentálně štěňata nejsou, poptávka převyšuje nabídku. Snad příští rok bude
plodnější, skutečným zájemcům bych doporučila vyčkat.
Co byste německému pinčovi popřála do
budoucna?
Hlavně uchovat si jeho největší prioritu, kterou
je zdraví, ať jsou všichni psi spokojeni se svými
majiteli a opačně, ať zůstanou pořád těmi praktickými a elegantními pejsky, jakými jsou.

Kolik je chovatelských stanic, které se
zabývají chovem německých pinčů a kolik
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Setkání
padesátníků

Listování kronikou / Společenská kronika

Jak je již dlouholetou tradicí, sešli
se v kulturním domě dne 24. července
v předvečer Anenských hodů padesátníci –
rodáci a občané naší obce, kteří v letošním
roce oslaví, nebo oslavili padesáté narozeniny. Z pozvaných oslavenců se dostavilo pět
jubilantů se svými partnery. V úvodu setkání
přišli oslavence pozdravit velatičtí stárci
a stárky, aby jim popřáli k jejich jubileu,
pozvali je na Anenské hody a zazpívali jim
hodové písničky.

je kulturní dům opraven a jaké tam bylo
vytvořeno příjemné prostředí.

Následoval neformální projev starosty obce,
blahopřání za sbor pro občanské záležitosti
a předání drobných dárků a originálního
velatického trička. Zároveň se jubilanti podepsali do pamětní knihy obce. Po společném přípitku a večeři pak oslavenci setrvali
v družné zábavě do pozdních nočních hodin.
Všichni zúčastnění byli překvapeni, jak hezky

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší
a do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a životního elánu.
					
SPOZ Velatice

Společenská
kronika
T SPOZ Velatice
Blahopřání jubilantům
V měsících červenec až
září 2021 oslavili významné
životní jubileum tito naši
spoluobčané:
95 let:
Kosíková Marie
85 let:
Hladká Jiřina
Kuklínek Václav
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Mezi letošní zúčastněné jubilanty patří:
Eva Bartošová (roz. Zahradníková), Miroslava Celfrová (roz. Šmerdová), Zdeňka Mášová
(roz. Fleková), Miroslava Eliášová (roz.
Poláčková) a Luděk Kučera, který sice oslavil
50 let v loňském roce, ale protože se chtěl
setkat se svými spolužačkami, dohodli jsme
se, že přijde v letošním roce.

80 let:
Vrchovský Miroslav
Izraelová Janina
70 let:
Čvančarová Zdeňka
Šenkyříková Helena
Putnová Blanka
Benešová Anna
Grolich Petr
60 let
Zikuška Zbyněk
Fidrmucová Ludmila
Pejřilová Marta
Kellner Miroslav

Zlatá svatba
manželé Hedvika a Vladimír
Chaloupkovi
Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Navždy nás opustili:
Žádníková Jaruška ve věku
93 let
Šmerda Miroslav ve věku
80 let
Odpočívejte v pokoji!
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Velatická štafeta

Antonín Vodák

Odkud pocházíš, kde jsou Tvé kořeny?
Narodila jsem se v Ostravě, část raného dětství jsem strávila v Zubří na Valašsku, a pak
jsem až do maturity pendlovala mezi těmito
dvěma destinacemi. Musím však přiznat, že
blíže je mi asi Valašsko – specifický kraj plný
velmi dobrosrdečných a komunikativních lidí
s nádhernou přírodou a krásnými folklórními
tradicemi, kterých jsem se ráda účastnila.
Jak ses ocitla ve Velaticích?
Studium na vysoké škole mne zaválo do Brna
a odtud to bylo do Velatic už jen kousek.
S manželem jsme hledali místo, kde bychom rádi postavili menší dům a pěstovali
na zahrádce vlastní zeleninu. Od Káji a Mira
Juhászových jsme dostali tip na Velatice. Na
první dojem se nám tu ohromně líbilo. Ještě
jsme objeli okolí Brna, ale stejně jsme se
vrátili sem. Nadchla nás krásná opečovávaná
vesnice mezi kopci s výbornými referencemi
na skvělou komunitu lidí. A tímto bych také
chtěla Káji a Mirovi srdečně poděkovat.
Jaké jsou Tvé zájmy a volnočasové aktivity,
kterým se věnuješ?
Můj největší koníček je možná trochu netradiční – nejraději se vzdělávám. Když mám vol34 | Velatický zpravodaj 3/2021

Kalendář akcí

Lenka Szásziová

nou chvíli, usedám s knížkou do křesla nebo
poslouchám nějaké zajímavé přednášky. Před
časem jsem úplně propadla tématu zdraví
v jeho nejširší podobě. Zatím jsem se dotkla
mnoha témat od mikrobiomu, stravy či léčivých bylin, přes holistický přístup propojující
fyzické tělo s psychikou, až po environmetální
vlivy na zdraví, jako např. alternativní formy
zemědělství v souvislosti s obsahem živin ve
stravě. Téma je to vskutku obšírné a fascinující, tak věřím, že mě to bude ještě nějakou
dobu držet.

Otázka nakládání s odpady je jedno z nejdůležitějších témat dneška. Můžeš nám něco
prozradit o projektech, na kterých jsi pracovala nebo momentálně pracuješ?
Naše projekty se zaměřují na primární výzkum a aplikaci matematicko-statistického
aparátu v oblasti odpadového hospodářství.
Jedná se především o různé simulace, optimalizační výpočty nebo sofistikované predikce.
Spolupracujeme s Ministerstvem životního
prostředí, ale i s obcemi, kdy řešíme konkrétní
problémy s odpady a infrastrukturou. Zajímavý byl i projekt návrhu plavidla pro sběr
a zpracování plastového odpadu v oceánech.

Myslíš, že má lidstvo nakročeno výzvu problematik y nakládání s odpady zvládnout?
S úsměvem vždy říkám, že oblast odpadů je
něco jako pohřebnictví – nutno to řešit vždy
bylo, je a bude. V současnosti je však toto
téma akcentováno konzumním stylem života
společnosti. Vnímám, že řádná a efektivní
recyklace je velkou výzvou po technologické
stránce. Proto se naše projekty zaměřují
z velké části na zpracování odpadu formou
energetického využití. Současným trendem je
přechod na cirkulární ekonomiku, což se odráží i ve směru nových výzkumných projektů.
Domnívám se však, že, tak jako u mnohého,
je ideální začít u sebe. Ať už co se týče třídění
odpadu, nebo ještě lépe již při nákupu zboží
zohlednit ekologii obalových materiálů, či
rovnou podpořit bezobalový systém. Již mnoho platforem dnes nabízí možnost prodeje,
darování či výměny nepotřebných věcí. Pokud
každý udělá, byť jen malou změnu, v součtu to dá velký posun k šetrnosti k přírodě.

Osobně věřím, že tuto výzvu lidstvo zvládne – je radost pozorovat změny ve společnosti a chuť k diskusi na téma odpady a trvalá
udržitelnost.

Štafetu předávám Karolíně Juhászové, podnikavé mámě tří dětí, která se ani přes nespočet
povinností nevzdala svého velkého koníčku
a tím je fotografování.

Kalendář akcí:

17. 12.
18. 12.
18.12.

Kalendářový turnaj v Unicurlingu
Vánoční nohejbal
Vánoční koncert v KD

Budou určitě i další akce, u kterých ještě není jasný termín
a o kterých vás budeme včas informovat.
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Vlastníte byt nebo dům a topíte starým
neekologickým kotlem na pevná paliva? Víte,
že to bude od 1. září 2022 zakázáno? Nyní,
i když nemáte dostatek financí, máte poslední
šanci na jeho výměnu za ekologický zdroj.

ockovani.jmk.cz

Máte starý

KOTEL?
Řekněte si o kotlíkovou dotaci
a získejte zpět až 95 % výdajů!
1. 9. 2022

Program na výměnu neekologických kotlů, tzv. kotlíkové
dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude
podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5.
Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je
vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

95 %

Dotaci můžete využít na výměnu kotle na pevná paliva
nižší než 3. třídy za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo
a plynový kondenzační kotel. Díky kotlíkovým dotacím
získáte zpět až 95 % způsobilých výdajů. Do nich lze
zahrnout například i stavební práce, dodávky a služby
související s realizací, rekonstrukci otopné soustavy,
akumulační nádoby a kombinované bojlery, zkoušky
a testy na uvedení zdroje k užívání a projektovou
dokumentaci. Za způsobilé jsou považovány instalace
realizované od 1. 1. 2021.

75 000 Kč

14 242 Kč

Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším příjmem
mohou využít ti, jejichž výše průměrného ročního
čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020
nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu
a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány
a u nezletilých dětí a u studentů do 26 let se příjem
počítá jako nulový. Osoby se starobním nebo
invalidním důchodem 3. stupně mají na dotaci nárok
automaticky.

50 000 Kč

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být
obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou
působností, které provádí kontroly, však budou moci
zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit.
V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte
o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se
vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

Tolik můžete získat navíc jako bonus, pokud
zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotací na zateplení
domu z programu Nová zelená úsporám.

Ať už máme všeci klid.
Du se očkovat. Tečka.

Kontakt:

Otevírací doba :

Křehlíkova 94,
Brno-Slatina
+420 778 534 334
veterina@rocovet.cz

Pondělí - Pátek
9:00 - 12:00
14:00 - 18:00

o preventivní medicína, diagnostika a terapie onemocnění psů,
koček, exotických zvířat
o diagnostika a terapie interních onemocnění, operace měkkých
tkání, stomatologie

o Dornova metoda

o specializace na infekční onemocnění (parazitologie), dietologii

Prodej a montáž tradičních kamen
KANUK, která navazují na úspěšnou
éru kamen „Bullerjan“.

Prodej, montáž a servis prémiových
plynových kondenzačních kotlů
německé kvality ve Vaší blízkosti!

Poptávejte na:
ETL-Ekotherm a.s., Sivice 503
tel.: 603 154 919, sivice@etl.cz, www.etl.cz
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