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Slovo úvodem

Milí čtenáři
Ing. Tomáš Šenkyřík
starosta obce

Letos to
bylo jako na
houpačce.

V

ážení a milí čtenáři,
rok se nachýlil a započala
doba příprav na vánoční
svátky. Jsem rád, že mohu
s vámi sdílet tato slova ve
zdraví, a tak trochu bilancovat naše roční úsilí v úřadu
obce. Byl to zvláštní rok,
který přinesl mnoho nového
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Za námi

a bylo třeba reagovat na
události, které se dějí náhle
a bez přípravy.
Obecní úřad není jen o projektech a rozpočtu, které
na sklonku každého roku
plánujeme, nebo schvalujeme jejich počet a výši. Letos
to bylo jako na houpačce.
Bylo to také o tom, co si
můžeme dovolit, co musíme
udělat nebo co naopak
omezit anebo odložit na
další roky. Pak je také třeba
často udělat rychlá rozhodnutí, protože je ještě vhodná
doba, případně obratem
reagovat na podněty, které
neplánovaně přicházejí. Kromě úkolů běžné agendy je to
také práce navíc zapříčiněná
rozmary přírody, se kterými
je ale také třeba počítat už
téměř pravidelně.
Narážím mimo jiné na
pandemii, která nás více či
méně svírá druhým rokem
i se svými důsledky. Ať už
se to týká finanční oblasti,
úrovní cen a úroků, lidských
zdrojů, průmyslu a mnoha
běžných pracovních profesí
většiny z nás. Především
nás ale tato doba ovlivňuje
v souvislosti s naším zdravím a jeho ochranou. Před
rokem jsme se těšili na další
Vánoce a na to, že to ještě
vydržíme. Doba se za další
rok uklidní. Těšili jsme se,
že budeme mít prostředky,
jak pandemii potlačit a bude
zase možné normálně
žít. Bohužel se naše přání
nevyplnila, a i když máme
možnosti, jak opět naskočit na kolo a šlapat dál, ne

všichni toho využili, a tak se
virům daří dál v nás hostitelích. Chtěl bych požádat
o ohleduplnost hlavně ty,
kteří s rozhodnutím stále
vyčkávají, aby nedali na rady
“samozvaných odborníků“,
protože lékaři a sestry nám
pak pomohou, ale jen do
té míry, pokud budou sami
moci. Pak už je to na nás,
jestli jsme zodpovědní vůči
druhým a vůči sami sobě,
nebo se jen tváříme, že se
nás to netýká.
Tedy konec letošního roku je
opět o omezeních společensky žít tak, jak jsme byli
navyklí, nebo jak bychom
si přáli. Ale i to je reakce na
neočekávané a nějak se s tím
vyrovnáme. Každopádně
je dobré vidět budoucnost
lepší a nahlížet, co dobrého
nám přinese. Proto bych
vám všem chtěl do dalších
dnů popřát pevné zdraví, poklidné prožití doby adventní,
veselé Vánoce a do nového
roku vše dobré, především
vrchovatě osobní spokojenosti.
Přeji vám příjemné chvíle.

Za námi
Rozsvěcení vánočního stromu
Letos, po roční odmlce, bylo možné opět
společně rozsvítit náš vánoční strom. Je to
jedle od manželů Grolichových. Opět jsme se
mohli spolehnout na naše hasiče, kteří strom
přemístili a ozdobili světelným řetězem. Účast
byla hojná, a i přes to, že mohl být letos naléván
jen teplý vánoční mošt, na dobré náladě se to
neprojevilo a na všechny se dostalo.

Prodloužení plynovodu
Za Mlýnem
Propojení nového úseku plynovodu je hotové.
Poslední výkop, který působil omezení v dopravě
do Zamlýní je zasypaný. Na tuto hotovou stavbu
již máme podepsánu kupní smlouvu se spol. GasNet, která nové vedení plynu od obce odkoupí za
cenu 330.573,– Kč a tím ho přijme do své správy.

Výsadba Aleje života
V listopadu jsme vysadili další Alej života za
narozené děti. Počtem 14 stromů pokračujeme v prodloužení aleje na Vinohrádkách.
Na poslední výsadbu moruší z r. 2018 navazují letošní jabloně. Počasí bylo sychravé
jako to už tak na podzim bývá, avšak na
dobré náladě všech se zima nepodepsala.

Osázení svahu za pekárnou
Máme hotovou výsadbu svahu za pekárnou. Tím se svah zpevní a povrch bude krytý
proti odplavování zeminy a kamení vodou
do úžlabí. Dešťová voda se tak bude lépe na
pozemku vsakovat. Na horní hraně pozemku
byly vysázeny stromky, např. bříza, habr, dřín
a vyšší keře jako zlatice, svída a tis. Přímo do
svahu jsou umístěny nižší keře a půdokryvné
rostliny druhu skalník, zimolez, pámelník.
Novou výsadbu necháme oplotit, aby lesní zvěř
rostliny neokousala. O výsadbu se postarala
zahradnická firma Elder Design s.r.o. z Blažovic.
Na platbu za tuto realizaci ve výši 265.020,– Kč
nám přispěl dotací Jihomoravský kraj, a to ve
výši 50 % z této ceny.

5

Před námi

Glosa místostarosty / Bořič mýtů

Před námi
Vánoční koncert
I přes obecně ne příliš příznivou situaci ve
společnosti jsme se rozhodli, že možnosti uspořádat Vánoční koncert využijeme
a všechny vás na něj zveme. Koncert se
uskuteční v původně plánovaném termínu, tj. v sobotu 18. 12. v 18 hod v našem
Kulturním domě. Na nadcházející vánoční
svátky nás přijde naladit uskupení HUSAK
Quartet. Malé představení najdete na www.
husakquartet.cz. Koncert se bude konat dle
pandemických podmínek za dodržení aktuálních vládních opatření.

Bourání váhy
Protože se nám podařilo na konci listopadu
dokončit odpojení plynu od váhy a jeho prodloužení je fakticky i administrativně hotové,
nechali jsme zpracovat cenové nabídky na
odstranění budovy. Zhotovitelem prací byla
vybrána spol. ANAH K+R, která budovu zbourá za cenu 425.134,– Kč ještě v letošním roce.

Nové webové stránky
Po deseti letech jsme se rozhodli, že internetová prezentace naší obce už potřebuje změnu,
a proto jsme oslovili zpracovatele webu, který
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má letité zkušenosti s tvorbou stránek pro obce
a samosprávy. Naše rozhodnutí bylo podpořeno i požadavkem na splnění legislativních
podmínek pro zobrazování veřejných informací,
nutností zabezpečení stránek a možnosti jejich
zobrazení na chytrých zařízeních bez omezení.
Do konce roku budou nové webové stránky
naší obce v provozu a zpřístupněny.

Obnova elektrického vedení
v Zaosadí
Spol EG.D a.s. ve spolupráci s firmou T.O.O.
s.r.o. bude provádět obnovu vedení nízkého
napětí v Zaosadí, vč. výměny všech sloupů.
Tato stavba bude probíhat od druhé poloviny
ledna do března 2022 a bude znamenat omezení průjezdnosti úzkými ulicemi. Budeme
ve spojení se stavební firmou a postup prací,
příp. záboru komunikace budeme předem
oznamovat na vědomí. S výměnou sloupů
souvisí i omezení provozu veřejného osvětlení a rozhlasu. Uděláme vše pro to, aby byl
výpadek co nejkratší, nebo najdeme náhradní
řešení. Předem děkujeme za trpělivost.

Oprava komunikace
Za Mlýnem
Rozhodli jsme se, že opravíme povrch části
komunikace za Mlýnem. Jde o úsek mezi
pekárnou a posledními domy na horním konci.
Původně jsme chtěli práce uskutečnit ještě
v letošním roce, nicméně počasí už neumožňuje s jistotou plánovat déle jak pár dnů předem. Proto jsme se rozhodli přípravné práce
odložit na jaro příštího roku. S firmou Strabag
jsme se dohodli na zachování cenových podmínek. Stavební přípravu zajistí spol. Terrabau.

Rok na kraji

Bořič mýtů

Uteklo to neuvěřitelně… Někdy se říká, že prvních sto dní by
mělo mít nové vedení kraje trochu klidu. Jenže my jsme neměli
před rokem ani to. Začala stoupat čísla nakažených, vakcína
byla ještě v nedohlednu. A do toho vstoupilo jednání o rozpočtu. Nazvali jsme ho tehdy jednoduše „Hra o přežití“. Kvůli
covidu a změnám v daních jsme ho totiž museli psát jenom
červenou tužkou a škrtat…
Po loňských Vánocích pak začala růst čísla… 15, 20 tisíc denně!
Byli jsme krůček od toho, že zdravotní systém zkolabuje.
Ale my jsme začali dělat, co jsme mohli. Otevřeli jsme spolu
s Brnem velkokapacitní očkovací centrum na Výstavišti a pak
ve všech okresech. Vyslali jsme očkovací týmy do domovů
seniorů. Bojovali jsme za to, aby mohli očkovat praktici… Vlna
odezněla. Napořád ale vyhráno nebylo.
Na jaře se očkování v kraji rozběhlo naplno. Klesala čísla, zdálo
se, že se vracíme do normálu. Začali jsme rozjíždět projekty,
kvůli kterým jsme na kraj šli.
Jenže pak přišla noc, jakou jižní Morava ještě nezažila. Přišlo
tornádo a bralo střechy, domovy i lidské životy. Ale i v té
největší temnotě se rozsvítí světlo. Vybrala se miliarda korun
ve sbírkách. Na místo přijelo pomáhat neskutečné množství
dobrovolníků. Zapojili se hasiči, záchranáři, policisté i vojáci.
Všem patří neskutečný dík. Nikdy na to nezapomenu.
A teď!? Už zase chystáme rozpočet. Čísla nakažených zase
stoupají a situace není dobrá.
A já jsem opravdu rád, že ve Velaticích všechno funguje,
dotáhla se řada projektů a já můžu být klidný, že je naše obec
v dobrých rukou.

T Jan Grolich

Mýtus:
Po svém psovi uklízet
nemusím, ono se to
v přírodě ztratí.
Pravda:
Postupně na našem
území doplňujeme koše
na odpadky, hlavně ty se
zásobníky a sáčky víte na
co. Pokud nevíte, je to na psí
výkaly. Snažíme se o zpětnou
vazbu od těch, kteří
pravidelně venčí a na základě
potřeb reagovat. Koše jsou
nejen po obci, ale také na
počátku všech oblíbených
cest za hranice zástavby.
Tam, nejen za zahradami,
často narážíme na menší či
větší hromady exkrementů,
které jsou od našeho domu
dost daleko, tak to přece
nevadí. Vadí a smrdí. Žádáme
všechny, aby s ohledem na
potřeby svých psů dbali na
výbavu sáčkem. Pokud si
nenesete s sebou z domu
dostatečné množství, sáčky
si ZDARMA ze zásobníků
vezměte a používejte je.
POZOR, po použití patří
sáček i s obsahem zpět do
odpadkového koše, nebo do
popelnice.
Děkujeme.
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DOTACE
DOTACE
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DOTACE
DOTACE
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DOTACE

PRO OBCE
Naplánované projekty, které bychom
chtěli na obci uskutečnit, máme možnost
realizovat z financí obecního rozpočtu.
Díky dotacím však můžeme obecní
pokladně významně ulehčit. Dokonce
v některých případech i celou akci hradit
z nabízené finanční podpory. S využitím
dotace však mohou být realizovány
i projekty, které bychom si jinak dovolit
nemohli. Předně je třeba si o takové
peníze požádat, a hlavně dodržet
pravidla, za kterých nám je někdo nabízí.
T

Ing. Tomáš Šenkyřík

DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE

Téma

Dotace?
V našem videozpravodaji často slýcháte,
nebo se můžete dočíst v tištěném zpravodaji, že jsme získali dotaci např. na stavbu
cyklostezky, na opravu střechy, na vybudování nového zdroje vody, na výsadbu a údržbu stromů a na spoustu dalších projektů,
které se zrovna hodí pro naši obec. Ale co to
vlastně dotace je a co obnáší takovou dotaci
získat? Jak o ni nepřijít, protože i to se může
stát při nedodržení podmínek? To všechno
není jen o předepsaném formuláři a jeho
odeslání.

Co je to dotace a kdo dotaci poskytuje?
Dotace je finanční podpora poskytovatele
směrem k žadateli na konkrétní projektový
záměr.
V ekonomii se dotací rozumí peněžitý dar
nebo daru podobná peněžitá úhrada ze
strany státu (zpravidla vlády, ministerstva),
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Téma

nebo územněsprávního celku (Krajský úřad,
obec nebo městská část) nějakému subjektu
v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož
poskytování je ve veřejném zájmu. Často
bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou
míru vlastní spoluúčasti příjemce. Například
dotace tvoří určitý procentní podíl z částky
vynaložené příjemcem dotace.
U nás na obecní úrovni jsou poskytovatelem
dotací především státní úřady a ministerstva se svými fondy. Jen namátkou uvádím
ty, které jsme v minulosti využili, např.
Státní fond životního prostředí pod Ministerstvem životního prostředí, Státní fond
dopravní infrastruktury pod Ministerstvem
pro místní rozvoj, Národní program, příp.
Operační program životního prostředí při
Ministerstvu životního prostředí a v neposlední řadě Jihomoravský kraj, který je nám
pro naše menší projekty nejblíže. Dá se říci,
že každé naše ministerstvo poskytuje nějaký
dotační program ve stanoveném dotačním
období, ale ne všechny jsou pro nás vhodné
nebo dosažitelné. Dotaci pro obce také
poskytují soukromé subjekty nebo jimi zři-

zované nadace, např. společnost ČEZ nebo
opět nám nejblíže Českomoravský cement,
závod Mokrá a další

Jak to funguje?
Základem pro získání dotace je podání žádosti. To má svá pravidla a hodně záleží na
tom, jaký subjekt dotaci poskytuje, jaký je
vypsán dotační program a v něm specifikované dotační tituly. K žádosti je třeba doložit přílohy, které zamýšlený projekt popisují
a upřesňují, přikládá se rozpočet, příp. plán
financování a čerpání finančních prostředků.
Další a důležitou součástí žádosti o dotaci
je často i projektová dokumentace. Pokud je
předmětem projektu stavební záměr, je nezbytné ve většině případů doložit i stavební
povolení, příp. jiné vyjádření stavebního
úřadu.
Často jsou dotační tituly spolu s výzvou
o možnosti podání žádosti vyhlášeny na

poměrně krátkou dobu. Důvodů je hned několik. Jedním z hlavních důvodů je, aby bylo
možné ze strany poskytovatele uspokojit
předpokládaný počet doručených žádostí
a aby mohla být alokovaná částka stanovená rozpočtem vyčerpána v konkrétním
dotačním období.
Dalším důvodem je dostatečný časový
prostor poskytovateli dotace na včasné
posouzení došlých žádostí, aby následně
mohla obec v případě úspěchu v projektu
pokračovat podle pravidel o výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky.
Z výše uvedeného vyplývá, že předem
zpracovaný projekt je u významných záměrů
nutností. Projektování až po vyhlášení výzvy
poskytovatelem je ve většině případů pro
získání dotace časově nereálné. Jako zástupci obecního samosprávného celku vyhledáváme informace o dotačních možnostech
a o připravovaných tematických okruzích, na
které je možné v budoucnu dotace očeká-
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Téma

vat. Ne vždy jsou však předem avizované
zprávy o následných dotačních titulech potvrzeny a výzvy buď vyhlášeny nejsou nebo
jsou uveřejněny jiné.

Dotace je přiznána
Jakmile je žádost odsouhlasena příslušným
úřadem, dostává obec vyrozumění o poskytnutí podpory a následuje potvrzení smlouvy
o dotaci. Pak záleží na subjektu, který dotaci
přiznal a na typu dotačního titulu, zda je třeba vypsat ze strany obce výběrové řízení na
veřejnou zakázku, nebo postačí jednodušší
forma zadání zakázky, tedy posouzení více
nabídek od dodavatelů, které obec oslovila. Pokud je dotace poskytována zejména
ministerstvem, je třeba počítat s procesem
kompletního výběrového řízení dle pravidel
o zadávání veřejných zakázek.
U větších a významných projektů do procesu
výběrového řízení vstupují externí společ-
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nosti, které mají se zpracováním agendy
dostatečné zkušenosti na to, aby nevznikla
v průběhu řízení žádná chyba a aby vysoutěžený dodavatel splňoval požadované
podmínky a byl schopen svoji nabídku dodržet. Pokud je zakázka v hodnotě 500 000,–
a vyšší, je třeba ji ze zákona i s přílohami
uveřejnit na portále Vhodné uveřejnění, kde
je celý proces výběru dodavatele a průběhu
realizace sledován poskytovatelem dotace.
Uložená data na portále pak také slouží jako
podklady při každoročním Přezkoumání
hospodaření obce.
Jakmile je výběrové řízení ukončeno, následuje realizace projektu se všemi náležitostmi včetně úhrad faktur. V tuto chvíli záleží,
v jakém režimu výplaty je dotace poskytována. Zda se jedná o poskytnutí prostředků ex-ante, vyplacení dopředně, tj. před realizací
výdajů na projekt, nebo výplata ex-post,
tedy až po ukončení realizace projektu zpětně. Ve druhém případě se jedná o poskyt-

nutí prostředků na základě prokazatelně
doložených uskutečněných výdajů. K tomu
je však ještě třeba odeslat žádost o uvolnění finančních prostředků s přílohami.
Mimo faktur jsou to také bankovní výpisy,
předávací protokoly, prohlášení o úhradě
ceny, finančně platební kalendář a další dokumenty, které dokladují ukončení zakázky.
Pokud by se v celém procesu vyskytla chyba,
můžeme o dotaci přijít a slíbené finanční
prostředky nebudou uvolněny.

Přijetím financí to nekončí
Pokud je vše dle poskytovatele dotace v pořádku a finance jsou zaslány na bankovní
účet obce, celý proces poskytnutí finanční
podpory je třeba uzavřít, a to vyplněním
protokolu ZVA, tedy Závěrečné vyhodnocení
akce. K této zprávě je potřeba opět doložit
přílohy, které dokladují započetí celého projektu, jeho průběh a dokončení. Nedílnou
součástí je také doložení fotodokumentace
mapující průběh realizace projektu a závěrečnou zprávu od zpracovatele odborného
posudku.
Důležitou roli pro poskytovatele, ale i příjemce dotace hraje také smluvní podmínka
udržitelnosti projektu, která bývá zpravidla
stanovena na 5 let. Po tuto dobu se obec
zavazuje, že bude projekt udržovat v rozsahu, na který byla dotace poskytnuta.
Další podmínkou je splnění tzv. publicity
projektu, kde si subjekt podporující obec
vyhrazuje právo na uveřejnění informací,
kdo byl poskytovatelem a jakou formou byla
dotace přidělena.
Celá administrace příhodné dotace je časově náročný proces a v rámci projektování
záměrů je dobré být připraven. Vhodné je

mít projekty tzv. v šuplíku, protože zajímavý dotační titul může být vyhlášen bez
předchozí reklamy. Celkově možná nebude
dotačních výzev do budoucna takové množství jako doposud, ale věříme, že podpora
obcí v rámci jejich rozvoje neustane a že to,
jak vypadají naše obce, je vizitkou fungující
společnosti.

A které konkrétní projekty byly
u nás hrazeny z dotací v roce
2021?

Jihomoravský kraj každoročně vypisuje
různé dotační programy. Jeden z těch, který
pravidelně využíváme, je Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji (PRV).
V rámci tohoto dotačního programu jsme
letos zažádali o dotaci na opravu střechy MŠ
Velatice a ta nám byla schválena v plné výši,
tedy 250.000,– Kč.
Dalším dotačním programem JMK, z nějž
jsme získali finanční podporu, je Podpora
boje proti suchu, zadržení vody v krajině
a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021. Jihomoravský
kraj tak přispěl částkou 28.630,– na péči
o výsadbu stromů v naší obci a částkou
59.000,– na studii krajinářských úprav
v obci. V druhém kole žádostí jsme ještě
uspěli s třetím projektem v tomto programu a získali rovněž 132.021,– Kč na výsadbu
zeleně proti erozi na svahu za Pekárnou.
Poslední dotací z Jihomoravského kraje bylo
25.000,– Kč na prorodinné aktivity v rámci
programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí. Z této dotace jsme podpořili kurzy Montessori dílen v našem Rodinném centru, které získali velkou oblibu.
Dotace také sloužila na podporu a částečné
pokrytí potřeb spolku Klubu důchodců, kteří
v rámci svých aktivit pořádají sportovní
setkání mj. i pro děti a jejich rodiny.

13

Téma

Dotace obráceně

Obec ale není jen příjemcem dotací, umíme
také v rámci možností dotace nabídnout
a rádi je poskytneme. Určitý způsob dotace
je náš každoroční participativní rozpočet na
Občanské projekty. A jsme rádi, že je každý
rok využívaný.
Dalším z projektů, který obec podpořila
dotací ze svého rozpočtu byla oprava sociálního zařízení v Sokolovně na žádost našeho
spolku Sokola a to částkou 200.000,– Kč.
Našim hasičům finančně vypomáháme při
pořádání Hodů. Pravidelně také jako obec
přispíváme na projekty zaměřené na práci
s lidmi s poruchou autistického spektra.
Konkrétně poskytujeme dotace spolkům
Paspoint a V růžovém sadu, v letošním roce
celkovou částkou 41.000,– Kč. Také jsme
letos vyhověli žádosti z Farnosti Tvarožná
a poskytli jsme dotaci na stavební úpravy
kostela sv. Mikuláše částkou 20.000,– .
Určitě je dobré, abychom přidělené finance
nejen utráceli, ale především je mohli
i nabídnout. Protože to, co se může na
obci vybudovat, nebo vylepšit, nemusí být
vždy nápad radnice, ale hlavně podnět váš
a vašich potřeb. Každý dobrý nápad, nebo
podnět projednáme a určitě najdeme cestu,
jak jej podpořit.
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Š

ílené papírování
Dotace –
pro někoho
zdroj obživy,
pro jiného
skoro až sprosté slovo. Před
nástupem na mateřskou
dovolenou jsem dva a půl
roku pracovala na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje
a vyzkoušela si tam mimo
jiné roli příjemce i poskytovatele dotací.
Jako administrátor dotačního programu jsem
byla u všeho od zjišťování,
jaké jsou vlastně potřeby
těch, kterým by měla být
dotace určená, přes přípravu
samotného dotačního
programu a materiálů pro
schválení v radě. V období
sběru žádostí jsem byla žadatelům po ruce, když měli
dotazy ohledně vyplňování
žádostí, poté bylo potřeba
všechny žádosti zkontrolovat a vyhodnotit, nachystat
podklady pro schválení
radou a zastupitelstvem,
návrhy smluv, zajistit jejich
podpisy oběma stranami,
vyplacení dotace, zveřejnění
v Registru smluv a posléze
být opět připravena zodpovídat otázky žadatelů týkající se čerpání, až po kontrolu
závěrečného vyúčtování.
A na straně druhé jsem si
vyzkoušela i vyplňování

Téma

Pohled zastupitele
žádosti o dotace z fondů
Evropské unie, přípravu projektu, schvalování, podpisy
smluv, realizaci samotného
projektu a nezbytné zakládání všech faktur, dokladů,
smluv i běžné korespondence, aby bylo možné připravit
vyúčtování.
Obě tyto části mojí práce
měly jedno společné – neskutečně obsáhlé, avšak
nezbytné, papírování. Obzvláště to dokládání, označování a zaúčtovávání všech,
i velmi drobných, výdajů
je pěkná otrava (a stejně
tak i jejich kontrola), ale
bez nich by si mohl každý
z dotace proplácet, co by
ho napadlo. Když jsou totiž
veřejné finanční prostředky
určeny na konkrétní účel, je
potřeba pohlídat, aby na něj
byly opravdu vynaloženy,
takže to bez té administrativní zátěže nejde. Bohužel
i tak se u nás občas stane,
že dotace poslouží spíše
zájmům pár jednotlivců než
široké veřejnosti. A jelikož
vím, co to obnáší, vážím si
vedení naší obce a zaměstnankyň obecního úřadu, že
se do toho opakovaně pouští a se vším tím papírováním
se perou, aby do našeho
rozpočtu přiteklo více peněz
a mohly se tu hýbat věci
k lepšímu. Potom můžeme
tuhle opravit část veřejného

osvětlení, tamhle vysadit
zeleň, pořídit vybavení do
knihovny nebo nechat opravit střechu školky. Není to
totiž všude samozřejmostí.

T

Veronika Kadlecová
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Každý den ji můžete potkávat v našich ulicích
s velkým, plným batohem dopisů, pohlednic
a balíčků a téměř neustálým úsměvem na rtech.
Řeč je o “naší” poštovní doručovatelce Radce
Doležalové. Tento rozhovor má pro mě zvláštní
význam, jelikož jsem několik let dělala právě
Radce záskok v roli doručovatele a mnoho se od
ní naučila.
T

Veronika Kadlecová
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Jak dlouho už pracuješ jako poštovní
doručovatelka?
Poštovní doručovatelkou jsem se stala po
své mateřské dovolené v květnu roku 2005,
ještě za vedoucí tvaroženské pošty paní
Jarmily Minaříkové. Je to tedy již úctyhodných 16 let.
Měla jsi předtím jiné zaměstnání? Co to
bylo?
Pracovala jsem v kanceláři vedoucího
ekonoma dopravy v Zetoru od roku 1995 do
roku 1999. Tato práce obnášela i to, že jsem
obíhala s papíry různá střediska Zetoru,
měla jsem na starosti výplatu zaměstnanců dopravy, občas něco ťukla do počítače,
faktury, též příruční pokladnu.
Jak začíná Tvůj běžný pracovní den?
Můj den začíná v 5:00 hod na Depu Brno 73,
Lesná. Ve velkých klecích se nachází pytle se
svazky větších písemností, katalogů, balíčky
z ČR i z ciziny. Ty s několika dalšími kolegy
musíme vytřídit na svoje doručovací okrsky.
V další kleci jsou modré krabice a tam jsou
již ve svazcích s označenými okrsky menší
dopisy, doporučené dopisy… A protože je
nás na depu hodně, tak opět hledám to
svoje. Odnesu si vše ke svému stolu a dále
třídím. Například zásilky pro poštu partner
Tvarožná, k tomu přidávám noviny, odnosy
lidí.
Poté jdu nasnímat balíčky z ciziny a rovnou
vytisknu jejich seznam. Dále zapíši doporučené zásilky a zároveň vytisknu výzvy a jejich
souhrn ke konečnému vyúčtování. Vše
uložím na flash disk. Dopisy roztřídím na
Velatice a Tvarožnou, přímo konkrétní ulice
a jak jdou čísla popisná za sebou, tak abych
se již na pochůzce tímto nezdržovala. Na
pokladně vyzvednu peníze na důchody a poukázky. Přepočítám a nachystám do obálek.
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Pak vše, co ten den mám roznést, posbírám,
zagumičkuji ulice a dám do kabel.
Když jsem ještě chodila na brigádu na poště
já, jezdila jsem třídit poštu do Tvarožné
a odtud jsem i vycházela na pochůzku. Kdy
a proč se to změnilo?
Velký zlom nastal v roce 2018. Nám „pěšákům” řekli, že nás chtějí mít na jednom
místě, a tak nás centralizovali do Depa Brno
73. Vzhledem k tomu, že oficiální stanoviska
České pošty může do médií prezentovat jen
tiskový mluvčí, ani nemůžu přesně popsat,
proč nastala tato změna, ale domnívám se,
že s největší pravděpodobností z důvodu
snížení počtu zaměstnanců.
Když už máš tedy všechno nachystáno,
vyrážíš na pochůzku. Co všechno obnáší tato
část Tvojí práce?
Z depa vyrážíme autem zhruba po osmé
hodině tři doručovatelky. Nejdříve jedeme na
poštu do Podolí a do Blažovic, kde odevzdáme na přepážce to, co ten den potřebují.
Pokračujeme do Tvarožné, kde si dám své
věci do knihovny a buď zůstávám anebo pokračuji do Velatic. To závisí na tom, co konkrétní den mám jít. V konkrétním místě se
již potom, slovy jednoho kamaráda z Velatic,
“věnuji zátěžové turistice” buď s batohem
či vozíkem nebo obojím, což je většinou.
Velatice začínám v ZD Tvarožná, následuje
areál Rohlenka, naproti od rodinného domu
Velanových až po zahradnictví pana Sukeníka a samozřejmě vaše Maxlovka a poté
teprve jdu do Velatic. Když mám doporučený
dopis, zazvoním a čekám. Buď otevřou, tak
předám, pokud ne, doplním výzvu o čas
a svůj podpis a odcházím o dům dál.
Dříve chodila jedna doručovatelka ve
Velaticích a jedna ve Tvarožné a i tak měly

dost práce. Jak se teď dají stíhat obě dědiny
v jednom člověku?
Původně ve Velaticích doručovala Jitka
Poláčková od roku 2004 do 2011. Dlouhá
léta nosila zásilky na pravé straně Tvarožné
moje kolegyňka Ivana Čaklošová, hodně mě
toho naučila a ráda na to vzpomínám. Já
obsluhovala levou stranu, méně doručných
adres, ale za to až po Rohlenku denně. Byl
to úvazek na 4,5 hodiny. Po pár letech přišla
změna. Jitka přešla na poštu do Pozořic, mě
naučila nový rajón Velatice. Přiznám se, nechtělo se mi. Ale tamní hodní lidé mi dodali

odvahy. Ivě tedy zůstala celá Tvarožná. To již
bylo na 6hodinový úvazek.
A jak se dají zvládnout obě vesnice v jednom
člověku? Zeptejte se mé rodiny, když usínám
odpoledne u kafe (smích). Některé dny je
to takový fofr, pořád se dívám na hodinky,
abych stíhala poslat svoje vyúčtování zpátky
na depo, tzn. do 14:30 hodin. Jindy je to klidnější. Někdy končím ve tři, nejpozději v 17:30
hod. Jsem ale placena pouze za 7,5 hodiny.
Kolik kilometrů denně nachodíš?
Na to se mě lidé ptají docela často. Záleží
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na tom, co zrovna jdu. Některé dny, když jdu
obě vesnice, to už je téměř 30 kilometrů. Jiný
den jen okolo 12 km.
Zastavila bych se u důchodů. Na jejich
vyplácení hodně ráda vzpomínám, protože
jsem se při tom mohla s lidmi na chvíli
zastavit, popovídat si, dozvědět se něco
zajímavého z jejich života nebo minulosti
Velatic. Máš to taky tak nebo na to není při
tom objemu práce čas?
Jelikož opravdu musím s důchody stihnout
obsloužit dvě vesnice, tak moc času bohužel
není, ale některé dny, kdy je jich méně, si
ráda vyslechnu a popovídám a dozvídám, je
mi to příjemné a blízké. Moc fandím vašemu
klubu důchodců, jsou velice činní na svůj věk.
Zrovna nastává období, které je podle mých
zkušeností pro pošťáky nejnáročnější –
zhoršuje se počasí a přibývá zásilek
s blížícími se vánočními svátky a koncem
roku. Jak toto období prožíváš?
Přesně tak, počasí - klouzanice, sníh, pokud
tedy je. Opravdu je to nejnáročnější období.
Všeho je více, ať už se jedná o katalogy lákající na své zboží, objednané menší balíčky do
2 kg, pojišťovny zasílající roční výpisy, různé
nadace žádající o příspěvek apod. Přesto
všechno mám vždy radost z toho, že mám
snahu doručit vše včas a přispět tím k malé
radosti.
Posílají si ještě lidé vánoční pohlednice či
PFka?
Jéje, kde jsou ty časy, kdy jsme s kolegyní
sypaly z pytle na náš velký pracovní stůl ve
Tvarožné pohledy různých velikostí s vánoční
tématikou nebo přání k Novému roku. Starší
generace si ještě píše pár pohlednic, mladí
lidé využívají docela často online pohlednice
přes celý rok. Ale jistě obojí potěší více než
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hromadný e-mail či opsaná SMS zpráva.
A co Tví kolegové balíkáři? Pomáháte si nebo
pomáhají Ti občas?
Ze začátku, když jsem přešla pod depo, mě
vozil náš balíkář Martin Holeček a pomáhali
jsme si navzájem při doručování, já jemu
s balíky a on mně, kam chci dovézt kabele
a občas doručit něco na vzdálenější adresu.
To bylo jen asi tři čtvrtě roku, pak nám
pořídili více aut a pošťáků řidičů - tzv. motorizovaných doručovatelů. Pokud si balíkář
neví rady, již má chytrý telefon a popřípadě
zavolá mně a já mu ráda poradím, ale to už
se moc často nestává.
Musíš ještě plnit tzv. produkty? Nabízet
a prodávat věci, které úplně nesouvisí
s doručováním pošty?
Ano, plnění aliančních partnerů je stále
náplní mé práce. Jen toho času, co bývalo
dřive, na tyto úkoly již moc nemám. Dříve
byly plány dost obtížně splnitelné - 6 ks
účtů,1 ks půjčka, 2 ks životní pojistka, 1 ks
stavební spořitelna. Nyní musíme splnit 1
produkt za rok. I když v době, kdy hodně lidí
má své finanční poradce, je to těžké. Losy již
prodávat nemusíme a ani jiné zboží.
A jak je to teď s letáky? Na ten vozík nacpaný letáky a jejich skládání si moc dobře
vzpomínám, jak to bylo vždycky těžké…
Letáků hodně ubylo, nosíme jen dva až tři
kusy týdně, někdy i jen jeden. Volebních bylo
o hodně více.
Co máš na své práci nejraději a co Tě naopak
nebaví?
Baví mě komunikace a setkávání s příjemnými lidmi, a nebaví opačný extrém, zabývat se
těmi, co si myslí, že jsem jejich služebná. Ale
naštěstí jich není moc.

Chtěla bys ještě něco za sebe doplnit nebo
vzkázat Velaťákům?
Odpovím od srdce, že i když jsem se přivdala
do Tvarožné z Brna, Velatice chodím velice
ráda. Neberete mě jenom jako pošťačku, ale
cítím, že jste mě přijali za svou bez předsudků. Když dostanu náhodou dovolenou, tak
s důchody a doporučenými zásilkami jezdí
někdo jiný, a pochopte, když nemáte číslo
popisné nebo není vidět na domech, nenajdou vás, jen já vás znám. A po dovolené ten
zbytek donesu.
Proto ráda vzpomínám na svůj „trumpetkový tým brigadníků“, a že jich za ty roky
bylo – Markéta Pejřilová, Zdeněk Krček, Jana
Ševčik, nejdéle Veronika Košinová (Kadlecová), Veronika Žitná, Erika Horňáková, Oskar
Ponížil, Denisa Ondráčková (Medková).
Brigádniky totiž pošta již nezaměstnává,
nyní je to pozice střídač, který jde tam, kde
je potřeba. Moc jich nemáme. Anebo jsou ve
vesnicích, kde jejich stabilní doručovatel je
třeba dlouhodobě na neschopence, tudíž je
tam tento střídač delší dobu.

vykonávala na ulici bez ohledu na počasí.
Totéž platí u vás ve Velaticích, kde mi mnoho
z vás umožní přístup na toaletu, možnost
převlečení při dešti nebo například odložení
mých poštovních kabelí a vozíku. Popřípadě
i zahřátí u vás doma. Ani si neuvědomujete,
jak moc mi tím pomáháte. A když mi někdo
nabídne v nevlídném dni třeba teplý čaj, což
často bohužel odmítám, neboť nestíhám,
tak mě to zahřeje u srdce.
Kam si jezdíš nejraději od pošty odpočinout?
Moc ráda jezdím na chalupu rodičů do chřibských lesů u Buchlovic, je tam nádherná
příroda, mám ráda setkávání s rodinou třeba
u táboráku. Výlety s přáteli z řad hasičů, každý rok na jaře vyrážíme pokaždé jinam a vždy
to stojí za to. V létě si dopřeji s manželem
wellness pobyt někde v lůně krásné přírody
Česka, Polska nebo Slovenska.
Děkuji a ať Ti to s úsměvem “šlape” dál.

Když odbočíme od pošty, jaké jsou Tvoje
koníčky a zájmy?
Takzvaně vypnu při cvičení jógy, bohužel
jen jednou týdně. S manželem chodíme do
tanečních, takže tanec, při výletech sbírám
kamínky, zahrádka je můj velký relax a samozřejmě rodina a pár skvělých přátel.
Na závěr vždycky pokládám dvě stejné, jen
lehce obměněné otázky: Co se Ti nejvíc líbí
na životě, v Tvém případě tedy hlavně práci,
ve Velaticích?
V dnešním systému doručování pošty nemá
listovní doručovatelka absolutně žádné
zázemí. U nás ve Tvarožné mi obec umožnila
přístup do knihovny, abych mohla udělat
závěrečné vyúčtování, které bych jinak

Radka Doležalová
Narozena 22. 7. 1976
Studovala na SOU Charbulova
a SOU Křižíkova
Od roku 2005 poštovní doručovatelkou ve Tvarožné, od
2011 ve Velatiích
Je vdaná, má dvě děti
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Sport
Zprávy z florbalu
I tuto sezónu hrajeme s muži orelskou florbalovou ligu. Za sebou máme již také první turnaj.
Ten se uskutečnil v nové hale v Kuřimi. V prvním
zápase jsme nastoupili proti Vyškovu. Zpočátku
týmu trvalo, než se dostal do tempa, hra byla
vyrovnaná, později však hráčům z Vyškova docházely síly. Vytvářeli jsme si více šancí, a hlavně
se podařilo i vstřelit důležité góly. Konečné skóre bylo i za přispění výborně chytajícího Vojtěcha
Brzobohatého 5:1.
Po podařeném prvním zápase jsme nastoupili
do druhého zápasu proti novému týmu v divizi –
Orel Pavlice. Byla to pro nás velká neznámá,
takže jsme hráli opatrně. Dařilo se nám i vytvářet šance, ale mnohé z nich skončily na výborně
připraveném gólmanovi soupeře. Po druhé
třetině jsme se ujali vedení 3:1. Do třetí třetiny
však soupeř nastoupil s velkým odhodláním
tento stav změnit. Našim hráčům docházely
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síly a po chybách jsme inkasovali. Druhý zápas
jsme tak prohráli 5:3.
Náš tým nyní čeká další turnaj na začátku prosince, kde sehrajeme další dva zápasy. Postupně
nás v sezóně čekají ještě výběry Blanska, Kuřimi
a Třebíče. Doufáme, že situace dovolí a vše se
zdárně dohraje. V minulé sezóně se to totiž
nepovedlo, odehráli jsme pouze jeden turnaj.
Na závěr bych ještě rád připomněl, že trénujeme v pátek a rádi uvítáme nové hráče, takže
pokud Vám není florbalka cizí, tak můžete
dorazit a vyzkoušet to s námi.
Za florbalisty Zdeněk Severa

Hasiči
V posledních měsících tohoto roku uskutečnil
SDH Velatice tradiční akce typické pro toto období. Nejprve proběhl v sobotu 23. 10. sběr železného šrotu po naší obci. V pátek 19. listopadu
jsme pak ve spolupráci s MŠ Velatice pomáhali

s pořádáním lampionového průvodu, zejména
zajištěním občerstvení, špekáčků a horkých
nápojů, v cíli průvodu – na nádvoří KD. Poslední
tradiční akcí bylo postavení a osvětlení vánočního stromu na návsi v sobotu před první
adventní nedělí, tedy 27. listopadu. Vánoční jedli
letos věnovali manželé Grolichovi.
V posledním letošním čísle zpravodaje vás ještě
krátce zpravíme o závěru sezóny 2021 Moravské
ligy TFA. Po vydařeném velatickém závodě se
konal ještě závěrečný závod Ligy u našich sousedů v Podolí. Po skončení skvěle připraveného
závodu následovalo vyhlášení výsledků celého
letošního ročníku. Pro zařazení do celkového
hodnocení Ligy bylo potřeba odběhnout alespoň pět závodů. Tuto podmínku splnilo celkem
41 závodníků a závodnic ve třech kategoriích.
Ani jeden z reprezentantů SDH Velatice bohužel
podmínku pěti závodů nesplnil, proto se závěrečné hodnocení bohužel letos obešlo bez nás,
příští rok to snad napravíme.

Letošní sezónu máme úspěšně za sebou, ale
jeden “závod” ještě stále běží. Na jaře letošního
roku jsme předali Nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek šek na 20.300,– a při této příležitosti jsme si dali za cíl, že příští rok bude předávaná částka začínat minimálně TROJKOU. Ke
splnění tohoto cíle nám ale ještě kousek chybí,
proto bychom Vás chtěli znovu požádat o příspěvek na transparentní účet 2601773032/2010,
abychom mohli Krtkovi předat na dobrou věc
pořádný balík. Stav transparentního účtu a další
možnosti, jak můžete v naší charitativní činnosti
pomoci, najdete na stránkách mltfa.cz v sekci
ML TFA pomáhá.
Děkujeme Vám všem příznivcům a fanouškům
a do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
Za SDH Velatice
Veronika Kadlecová

23

Články

Naši
nejmenší
Přichází zima a vánoční čas
Vánoční čas je ve školce jedním z nejhezčích
období. Jaké budou letošní Vánoce, co přinesou
v této době, co naše tradiční vánoční besídka,
jak se nás dotknou všechna protiepidemiologická opatření?
V létě jsme se potkávali, klábosili u kávičky či
oroseného chmelového nápoje. Doháněli jsme
všechna setkávání, která jsme nemohli v zimě
a na jaře uskutečnit. Dá se říci, že jsme si na
chvíli odpočinuli od pachu covidového stínu.
Září, říjen ve školce se nesl v poklidném duchu,
děti chodily v plném počtu. Školky ve městě
začínaly koncem října hlásit nízké počty dětí ve
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třídách, my se stále drželi. Zařadili jsme ještě
více pohybu na čerstvém vzduchu, začali jsme
s pravidelností jezdit do lesa, prodloužili naše
vycházky směrem k Tvarožné a Mokré. Objevili
jsme oboru daňků, spoustu posedů, pokladů
v lese, víme, kde je stádo krav, jak vypadá telátko, že i za chůze dokáže pít od mámy, že kravský
hnůj pořádně smrdí, obzvlášť když zakopneme
a spadneme do něho. Že dub má svoje duběnky
a spoustu dalších krás, které nejde vyjmenovat
a v podání dospělého se stanou pouze prázdnou
informací.
Začal listopad a nemoci se bohužel nevyhnuly
ani naší školce. Chodí nás polovina – ta, co
se uzdraví, nahradí tu, která se držela. Paní
učitelky nejsou výjimkou. Dalo by se říci, že
nic nového pod sluncem. Takové období tu
bylo vždy a bude. Proč je toto jiné, proč drtivá
většina rozhovorů začíná tématem očkování?
Ve školce jsme na otázky PROČ u dětí zvyklé, na
otázky u dospělých v tak masivní míře, na stejné
téma, dlouhou dobu, na to už zvyklé nejsme.
Navíc děti se po nějakém čase ptát přestanou,
dostanou svoji odpověď, jsou spokojené a ptají
se dál, ale na něco úplně jiného a nového. Proč
se tedy my, dospělí, cyklíme pořád dokola?

Že bychom nedostali uspokojivou odpověď,
pochybujeme o správnosti a smysluplnosti věcí
na téma covid?
Bylo by skvělé, kdybychom si každý mohl nést
následky svého rozhodnutí sám. Sami tu ale
nežijeme, máme zdravotnický systém, který
je u nás založen na solidaritě. Pojďme na sebe
aspoň neútočit za to, že žijeme své životy rozličnými způsoby.
Vánoční besídka tak v letošním roce v kulturním domě nebude. Jsme rádi za to, že můžeme
všichni chodit do školky, nemusíme testovat
děti a můžeme si dopřávat krás přírody. Dětem
besídka chybět nebude a my dospělí to vydržíme a vynahradíme si to třeba v létě.
Přeji všem klidné adventní dny, ať naše očekávání jsou radostná.
Hodně zdraví do nového roku přeje celý
kolektiv MŠ.
Lenka Suchá

Farnost
Mše o Vánocích
Pátek 24. 12.–Štědrý den – půlnoční mše ve
23.00 h
Sobota 25. 12.–Boží hod vánoční – ranní mše ve
7.45 h, hrubá mše v 10.45 hod.
Neděle 26. 12.–sv. Štěpán – ranní mše ve 7.45 h,
hrubá mše v 10.45 hod.

Synoda o synodalitě
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Momentálně nejvýznamnějším podnětem,
kterým se církev i naše farnost zabývá, je synoda
o synodalitě, kterou vyhlásil papež František.
O co vlastně jde a týká se to i každého z nás?
Slovo „synoda“ označuje cestu, po níž Boží lid
kráčí společně. Takže si to vykládám tak, že my
jako Boží lid se máme společně zamýšlet nad
tím, kam a jak společně kráčet, nad tím, co je
cílem našeho života a jak se tento cíl má projevovat v tom, co běžně žijeme a kam má naše
církev směřovat. Na této cestě však nekráčíme
sami, ale společně s Ježíšem a máme prosit
Ducha svatého, aby nám ukázal cestu.
Většina z nás se během svého života potkala s křesťanstvím, v křesťanských rodinách
vyrůstala, má křesťanské základy. Ale oslovuje
nás to? Projevuje se to v našem životě? Nebo si
žijeme svůj život a víra v Boha je někde zastrčená? Využíváme poklad, který nám přinesl Ježíš
a který předávají generace jedna druhé? Může
se nám stát, že budeme těmi, kdo víru v Boha,
která se předává dva tisíce let, pochovají.
Papež František chce, abychom společně hledali cestu, jak žít víru, jak žít křesťanství. Chce,
abychom se setkávali ve skupinkách a uvažovali
nad těmito otázkami a prosili Ducha svatého,
aby nám ukázal cestu. I to, aby nám lidé vně
církve řekli, jak nás vidí a co si o nás myslí. Abychom hledali, jak žít s Kristem, a ne vedle něho.
V každé farnosti, tedy i v naší má být ustanoven
koordinátor, který bude tento proces zaštiťovat (v naší farnosti je to Maruška Buchtová
z Tvarožné). Pomocníky mají být také členové
pastorační rady. Pokud Vás toto téma oslovuje,
zamyslete se nad tím, zda nevytvořit skupinku,
která se bude zamýšlet nad těmito tématy
a hledat cestu, jak se posunout dál.

Advent
Jako každý rok se v době vydání tohoto zpravo25
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daje blíží Vánoce a prožíváme Advent – příchod.
Dobu čekání na Vánoce. Letos ale v době, kdy
se na nás valí obavy ze všech stran – covid,
zdražování energií i všeho ostatního, nejistota
z toho, co bude dál.
Liturgické texty první neděle adventní nás
vybízejí k tomu, abychom se napřímili, zdvihli
hlavu a čekali na příchod Ježíše, abychom se
nedali zavalit starostmi, strachem, depresemi
a obavami. Když budeme hledět do tmy, nic
moc neuvidíme, když budeme hledat světlo,
můžeme je najít. Pokud se schoulíme do sebe
a budeme si budovat falešnou krustu bezpečí,
uteče nám život kolem nás, aniž bychom využili
dary a příležitosti, které jsme dostali. Nejde o to
pouštět se do nebezpečných věcí a ohrožovat
sebe a své blízké, ale důvěřovat Bohu a být
druhým oporou a společně hledat cestu plným
životem.
Přeji požehnané svátky.
Severová Anna

Tříkrálová sbírka 2021
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Stejně jako každý rok se i letos připravuje
Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou
sbírku, která bude letos probíhat v termínu od
1. 1. do 16. 1. 2022.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka
2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za doporučených bezpečnostních opatření. Bereme však
v potaz i variantu on-line podoby, vzhledem
k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci
covid-19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní
charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka
sbírky, Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdávat našim
koordinátorům v daných obcích.
Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad
veřejnost poprosit o podporu, která je pro nás
zvláště v této době tolik důležitá. I díky Vám
můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat
tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít
například na rekonstrukci oddělení A v lůžkovém hospici, financování dešťové kanalizace,

pořízení nových zvonků k postelím pacientů,
financování nového zadního vchodu s dálkovým
ovládáním nebo financování nového výtahu
u zadního vchodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde
najdou aktuální informace ohledně konečné
podoby sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodává Jana Janoutová.
“Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní.
Děkujeme!”

Velatická
rodinka
Jmelí bílé
Při toulkách po okolí můžeme vidět v korunách
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stromů polokulovité zelené trsy – jmelí. Jde
o poloparazita a jeho trsy dorůstají v průměru
až 100 cm. Jde o dlouholetou rostlinu a může
dosáhnout i stovek let, záleží jen na stromu,
na kterém roste, protože většinou umírá až se
svým hostitelem. Z krátkého kmínku vyrůstají
většinou pravidelně vidličnaté článkovité větve
a rostlina se vždy každým rokem rozrůstá
o nový článek, podle čehož lze určit její stáří.
Roste po celé Evropě od nížin až do hor, a to
zejména na borovicích, jedlích, lípách, topolech,
akátech, javorech, jabloních a hlohu. Ze svého
hostitele čerpá především vodu a minerální
látky, další organické látky asimiluje fotosyntézou. Plody jmelí jsou bílé až nažloutlé bobule,
obsahující lepkavou hmotu, díky níž se semena
v trusu ptáků lepí na větve a rozmnožují se dál.
Jde o léčivou rostlinu. Dříve se používala na
léčbu vysokého krevního tlaku, srdečních
potíží, neplodnosti, rakoviny a dalších neduhů.
Nedoporučuje se však užívat ji bez odborných
znalostí, protože je jedovatá. Záleží také na
stromu, na kterém roste. Nejjedovatější je prý
na topolech.
Jmelí je také jedním ze symbolů Vánoc. Aby
přinášelo štěstí, má být zavěšeno a darováno.
Když tedy jmelí koupíme, máme ho darovat
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někomu druhému a věřit, že budeme obdarováni jinými. Další tradicí je líbání pod jmelím
zavěšeným u stropu nebo nade dveřmi. Tento
zvyk pochází pravděpodobně z viktoriánské Anglie. Poněkud puritánskému národu to údajně
umožnilo troufnout si dát pusu komukoli. Zvyk
se ale rychle se rozšířil po celé Evropě a dobyl
celý svět, vždyť ostýchaví lidé žijí všude. Správně
se má za každý uskutečněný polibek utrhnout
jedna kulička - získává ji líbaný. Ale pozor, tu
poslední, která po všech líbačkách na větvičce
zůstane, už netrháme! I s uschlým jmelím ji
schováme až do příštích Vánoc – má to zajistit,
že se v domě bude po celý rok držet láska.
Pokud pod jmelím stála mladá žena, nesměla
polibek odmítnout, jinak by se nevdala. Traduje
se také, že když se snoubenci políbí o Vánocích
pod zavěšeným jmelím, jejich vztah vydrží. Pro
zajištění plodnosti dobytka se již na jaře přibíjelo
na dveře chlévů, kde viselo až do zimy. V té době
již ztratilo svou zelenou barvu a zezlátlo. Pravděpodobně z tohoto důvodu se nyní pozlacuje.
Jmelí považovali Keltové za posvátné a přinášející štěstí a jeho sklízení se mohlo provádět
jen zlatým srpem pomocí složitých rituálů
spojených s obětí býků, zachytávalo se do bílých
šátků. Věřili, že léčí všechny nemoci a odstraňuje neplodnost jak u lidí, tak u zvířat.
V germánské mytologii stálo jmelí za smrtí
boha jara a plodnosti Baldra. Jeho matka si
u všech věcí na zemi vyžádala slib, že jejímu
synovi neublíží, jen na jmelí zapomněla. Toho
využili Baldrovi nepřátelé a větévkou jmelí ho
usmrtili.
Díky způsobu života jmelí ho prvotní křesťané
považovali za symbol svého života. Také oni
čerpali svou sílu z víry v Krista a eucharistie
a přirovnávali tento vztah ke jmelí, které čerpá
energii ze svého hostitele a bez něho není
schopné své existence. Další legendou je, že
původně šlo o velký volně rostoucí strom,
z jehož větve udělal sv. Josef kolébku pro Ježíška.
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Římané z něj později vytesali kříž, na kterém
byl Kristus ukřižován. Strom tato skutečnost
trápila a chřadl a trápil se, až zakrněl a proměnil
se v drobný keřík, který může růst jen s pomocí
jiného stromu.
Jmelí si můžeme zvláště z dálky zaměnit
s ochmetem. Ochmet je také poloparazitickou
rostlinou. Také on tvoří na stromech kulovité
trsy. Parazituje na dubech, ale je opadavý. Jeho
plody jsou žluté a visí volně přisedlé v hroznu
s max. 5-6 kuličkami.
Všímejme si proto při našich procházkách
stromů, které budeme potkávat. V okolí Velatic
roste jmelí i ochmet. A třeba se nám podaří ho
utrhnout. A pokud jím někoho podarujeme,
přinese nám to štěstí a radost – i bez pověr.

Tady jsem doma
Když jsem si připravovala otázky k rozhovoru
pro mou milou kamarádku a bývalou kolegyni,
pošťačku Radku, s nostalgií jsem vzpomínala
na svá vysokoškolská léta, kdy jsem chodila na
poštu na brigádu a jako záskok za Radku roznášela v době její dovolené dopisy a balíčky po
Velaticích. Zažila jsem samozřejmě i krušnější
chvíle, když bylo pošty hodně a počasí nepřálo.
Před nástupem do zaměstnání, úplně poslední
den, kdy jsem s poštou vyrazila, jsem si dokonce
při uklouznutí na kousku zmrzlého sněhu
pochroumala meniskus v koleni a skončila
v nemocnici na operaci…
Většinu času to ale bylo moc fajn. Tak ráda
vzpomínám na to, jak jsem se procházela
velatickými ulicemi, házela psaní do vašich
schránek, zvonila na vaše zvonky a při předávání
doporučených zásilek nebo vyplácení důchodů
a poukázek s vámi prohodila pár slov, popřála
pěkný den, pohladila si pejska nebo kočku, přivoněla k růžím v předzahrádkách… Ten pravidelný kontakt s Velaťáky mi chybí.
Impulsem pro napsání tohoto článku byla

prosba pana starosty, jestli bych nechtěla zkusit
srovnat život ve Velaticích a ve Tvarožné. Na to
si ale netroufám. I když posledních pár let bydlím někde jinde, nejprve to byly Šlapanice, teď
jsem doma s manželem a synkem v domečku ve
Tvarožné, pokaždé, když jedu do Velatic, vracím
se zkrátka domů. A nejen proto, že zde mám
stále trvalé bydliště, ale jednoduše proto, že
jsem tady vyrostla a cítím, že sem patřím. A tak
bych porovnávala neporovnatelné, což nemá
smysl. Proto bych vás, milí sousedé, chtěla jen
tak pozdravit a třeba potěšit svým krátkým
zamyšlením.
Buďte rádi, že žijete v místě, kde na sebe lidé
stále dokážou být milí, pomáhají si a společně
v rámci různých spolků organizují pěkné akce
pro ostatní. V místě, kde se v největším horku
sejdou téměř všichni chlapi z dědiny a pomocí
žebříků na place postaví pětadvacetimetrový
strom jen proto, aby bylo tradici učiněno zadost
a mohlo vypuknout hodové veselí. V místě, kde
se na Štědrý den sejdeme pod stromem, abychom si s přáteli a sousedy popřáli pěkné svátky
předtím, než se rozejdeme do svých domovů
a usedneme s rodinami ke štědrovečerní večeři.
V místě, kde vás budu vždycky tak ráda potkávat
a které, pokud situace, úřady a další okolnosti
dovolí, snad budu moci zase brzy nazývat svým
jediným domovem. Na to se těším.
Přeji vám radostné vánoční svátky a krásný
zbytek roku.
Veronika Kadlecová

Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje upozorňuje
Pozor na nákupy na internetu
Nakupování na internetu se stalo v posledním
roce velkým hitem a mnoho domácností začalo

ve větší míře tuto formu nakupování využívat.
S tímto trendem vzrostla bohužel i aktivita
osob, které mají nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.
Nakupování na e-shopech
Zloději a podvodníci své podvody neustále zdokonalují a je stále obtížnější podvodný e-shop
na první pohled rozeznat. Také reklama či odkazy na tyto obchody se mimo běžné prostředí
internetu objevují stále častěji i na sociálních
sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být zájemce
o koupi obezřetný:
• Příliš nízká cena zboží.
• Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplatněním oproti jiným
způsobům doručení.
• Možnost platby ve virtuální měně.
• Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního
vyzvednutí.
• Nedávno založená doména e-shopu.
• Minimální počet recenzí.
• Absence reálných kontaktů.
• Nefunkční či neodborná zákaznická linka.
• Stylistické a gramatické chyby na stránkách.
• Název e-shopu neodpovídá nabídce zboží.
Nejdůležitější pravidla
• Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.
• Nakupovat jen u osvědčených prodejců.
• Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či
karetní transakce, užívat 3D
secure, být opatrný při provádění plateb na
zahraničních webech (možnost zneužití údajů
o platební kartě). Ideálně pro platby přes internet používat zvláštní účet.
Při nákupech na internetu buďte opatrní a dodržujte nezbytná preventivní opatření.
por. Zdeňka Procházková, 4. listopadu 2021
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Články

Články

Obec
informuje
Místní poplatek za obecní
systém odpadového
hospodářství
Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nová Obecně
závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dále v textu uvádíme výňatek a některé
významné údaje, které nová vyhláška obsahuje.
•
Poplatníkem poplatku je fyzická
osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
•
Poplatník je povinen podat správci
poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne
vzniku své poplatkové povinnosti.
•
Poplatkovým obdobím poplatku je
kalendářní rok. Poplatek na rok 2022 je stanoven ve výši 540,– Kč.
•
Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
•

Čl. 7
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3
let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest
domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která
a) je mladší 6 let
b) je starší 80 let
c) je držitelem průkazu ZTP/ZTP/P
d) po dobu delší než 6 měsíců v kalendářním
roce pracuje, nebo studuje mimo ČR
e) je hlášena na ohlašovně obecního úřadu
Velatice, č. p. 92, a její skutečný pobyt
není znám.

ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození zaniká.
Žádost o osvobození od místního poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
mohou podávat osoby, na něž se vztahuje
osvobození dle aktuální vyhlášky.
Povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
se nevztahuje na osvobození v čl. 7 v bodech 2a,
2b a 2e, kdy jsou obci předmětné skutečnosti
známy.
V případě, že poplatník nesplní povinnost
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození zaniká
(§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích). Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
Tzn. že ve všech bodech, kromě 2a, 2b a 2e
je nutné požádat o osvobození do 15. ledna 2022. V případě, že důvod k osvobození
nastane během roku, je nutno požádat do
15dnů, kdy změna nastala.

Třídit není povinnost, třídit
je prostě normální
Jsme rádi, že zavedení systému třídění odpadů
v naší obci skvěle funguje a že se většina našich
obyvatel aktivně zapojila. Je přece naprosto
normální, že se i odpadky dají nějak opět využít
a dávat je všechny na jednu hromadu nedává
smysl.
Ale i přes to můžeme sledovat trend, že množství komunálního odpadu rok od roku v naší
obci strmě narůstá a při srovnání s obdobím,
kdy se systém třídění zavedl oproti dnešním
číslům, je počet svezených nádob za rok o tisíc
víc. Toto číslo je ohromné a pokud budeme
chtít udržet poplatek za likvidaci komunálního
odpadu na přijatelné úrovni, opět apelujeme
na nutnost, aby byla v každé domácnosti ke
svozu vždy přistavována jen plná nádoba,
kterou svozová služba nakládá. Konečné
vyúčtování za svoz je pak vypočítáno podle
celkového počtu nádob, který je načítán během
svozu z jednotlivých popelnic, nikoliv za vyvezenou hmotnost odpadu. Proto není jedno, zda
je nádoba plná, nebo poloprázdná. Protože i za
nenaplněnou popelnici zaplatíme plnou cenu.
Děkujeme.

Svoji žádost můžete podat na formuláři, který je
k dispozici na OÚ, nebo volnou formou žádosti,
která bude obsahovat údaje potřebné k rozhodování o osvobození od poplatku.
Úplné znění nové Obecně závazné vyhlášky
obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství najdete na
internetových stránkách obce Velatice v sekci
Obec/Vyhlášky obce.

Výňatek z aktuální vyhlášky:
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost
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Velatická štafeta

Lenka Szásziová
Odkud pocházíš, jaké jsou Tvé kořeny?
Narodila jsem se v Jeseníku. Část dětství jsem
prožila na Šumpersku a od 11 let jsem žila
v Olomouci. Maminka pochází z Jihlavy a můj
táta z Hranic na Moravě. Do Brna jsem se přestěhovala kvůli studiu na VŠ a věděla jsem, že
chci v Brně (nebo okolí) zůstat.

Jak ses ocitla ve Velaticích?
Vlastně úplně náhodou. Hledali jsme pozemek ke stavbě domu v době, kdy jsme čekali
první miminko. Pozemek jsem objevila přes
realitku, ale vůbec jsem Velatice neznala.
Manžel sem dřív jezdil hrát fotbal, tak to tu
trochu znal. Pozemek se nám líbil moc a celkově vesnička působila ideálně pro rozrůstající se rodinku. A bydlí se tu úžasně.
Mnoho lidí Tě zná jako nadšenou fotografku.
V nejedné rodině zdobí interiér domu právě
krásné rodinné fotografie, které jsi zachytila.
Jak ses dostala k tak krásnému koníčku?
Asi jako většina maminek fotografek skrz
své děti. Nikdy jsem fotografii jako takovou
nestudovala, učila jsem se metodou pokus-omyl. Svou první zrcadlovku jsem dostala,
když se narodil Kubík, a tak to byl takový můj
pokusný králík. Potom jsem občas vyfotila
nejbližším kamarádkám jejich děti, a tak to
vlastně začalo. A u focení dětí jsem i v podstatě zůstala. Bohužel teď nemám tolik času
se focení věnovat jak bych chtěla, ale až půjde
Filípek do školky, tak to snad bude zase lepší.
Jaké jsou Tvé další zájmy a volnočasové
aktivity?
Jako máma od tří dětí se marně snažím
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Společenská kronika / Kalendář akcí

Karolína Juhászová
vybavit si, co jsem to vlastně měla za koníčky,
protože na ně opravdu nemám čas. Ale miluju
cestování. Dřív jsme se snažili s manželem
hodně cestovat a stejně tak i s dětmi, i když
v rámci možností a náročnosti. Také ráda
tančím, na střední škole jsem navštěvovala
sportovní taneční klub, to bylo úžasné. Můj
manžel bohužel vztah k tanci nemá, což je
hrozná škoda, ale třeba ho někdy přemluvím.

Jako maminka tří malých dětí máš určitě
skvěle zvládnuté hospodaření s časem.
Podělila by ses o tipy, jak lze skloubit péči
o několik dětí, koníčky a práci?
Kdyby ses mě na tohle zeptala před dvěma
lety, tak bych se asi rozepsala o tom, jak je
vše jednoduše i časově zvládnutelné, ale co se
nám narodil Filípek, tak o nějakém hospodaření s časem opravdu nemůže být řeč. Snažím
se vše zvládnout v rámci možností, zatím je
velkou výhodou, že pracuji z domu. Veškerý
náš čas věnujeme dětem a jejich zájmům,
práci stíhám po večerech a to ostatní, jak se
zrovna zadaří. Myslím, že většina maminek to
má podobně.
Komu předáš štafetu?
Bude to náš soused, kamarád, skvělý otec tří
dětí a rodilý Angličan – pan Nick Draycott.

Společenská
kronika
T SPOZ Velatice
Blahopřání jubilantům
V měsících říjen až prosinec 2021 oslavili významné
životní jubileum tito naši
spoluobčané:
85 let:
Remeš Rostislav
Beránková Marie

75 let:
Remešová Josefka
70 let:
Krček Miroslav

Narozené děti:
Křivánková Mia
Nezval Nikolas
Daňková Klára
Borkovcová Elena

60 let
Macháček Ivo

Přejeme mnoho radosti,
štěstí a zdraví.

Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Navždy nás opustili:
Višinka Lubor ve věku 73 let
Drápalová Marie ve věku
82 let
Odpočívejte v pokoji!

Kalendář akcí:
18. 12.
18. 12.
24. 12.
8. 1.
15. 1.
29. 1.
12. 2.
18. 2.

Vánoční nohejbal
Vánoční koncert
Zpívání u vánočního stromu na návsi
Tříkrálová sbírka
Hasičský ples
Farní ples
Večer sportovních tanců
Turnaj v Unicurlingu

Budou určitě i další akce, u kterých ještě není jasný termín a o kterých vás budeme včas
informovat.
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DO RESTAURACE,
KAVÁRNY I BARU
BEZPEČNĚ
PŘI VSTUPU
DO PROVOZOVNY
STRAVOVACÍCH
SLUŽEB SI VŽDY
VYDEZINFIKUJTE RUCE

DODRŽUJTE 1,5 M
ROZESTUPY OD OSTATNÍCH
ZÁKAZNÍKŮ

RESPIRÁTOR
SUNDEJTE POUZE BĚHEM
KONZUMACE U STOLU

U jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti

Když se od stolu vzdálíte,
opět si ho nasaďte

DBEJTE NA ZVÝŠENOU
OSOBNÍ HYGIENU

POKUD JE TO MOŽNÉ,
PLAŤTE BEZKONTAKTNĚ
KARTOU ČI MOBILNÍM
TELEFONEM

RESPEKTUJTE POKYNY
A DOPORUČENÍ OBSLUHY,
CHRÁNÍTE TÍM SEBE I
OSTATNÍ

Hygienické potřeby pro vás
zajistí provozovatel

Zvláště při konzumaci jídla a pití, užití WC či
manipulaci s penězi a platebním terminálem

OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY
Restaurace, bary, hudební a taneční kluby,
kasina, herny apod. budou zavřené v čase
22:00 - 4:59 hodin.

TEČKA

ZÁKAZ KONZUMACE
POTRAVIN V OBCHODNÍCH
CENTRECH

Tedy i ve food courtech (neplatí pro oddělené
prostory restaurace).

KONTROLA O–N
(OČKOVÁNÍ – PRODĚLANÉ
ONEMOCNĚNÍ)
Provádí se pomocí aplikace čTečka. Výjimka pro děti do
12 let. Výjimka pro odnos jídla s sebou (zahrnuje i kurýrní služby)

Testem se může prokazovat osoba, která absolvovala nejdéle
před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem, jde-li:
– o osobu do dovršení 18 let věku,
– o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci,
– o osobu rozočkovanou proti onemocnění covid-19,
– o osobu, u které neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího
schématu.

SYSTÉM O-N

OD
22. 11. 2021

v nejčastějších životních situacích
STRAVOVACÍ SLUŽBY

JOHNSON&JOHNSON PROKAZUJÍ SE
1 dávka
POTVRZENÍM

UBYTOVACÍ SLUŽBY, LÁZNĚ
HROMADNÉ AKCE

(slavnosti, poutě…)

POSILOVACÍ DÁVKA

VZDĚLÁVACÍ PROCESY

(mRNA vakcíny)

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ

OČKOVÁNÍ

(zkoušky, školení), zájmové
a výchovné vzdělání

KADEŘNICTVÍ/HOLIČSTVÍ,
MANIKÚRA/PEDIKÚRA

platným 14 dní od dokončení
očkování

VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ

PFIZER/BIONTECH, PROKAZUJÍ SE
ASTRAZENECA, MODERNA POTVRZENÍM
2. dávka

KOUPALIŠTĚ, WELLNESS,
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ, FITNESS

platným 14 dní od dokončení
očkování

POSILOVACÍ DÁVKA
(MRNA VAKCÍNY)

MUZEA, GALERIE, VÝSTAVY

platí pouze pro skupinové prohlídky

KONCERTY, DIVADLA
(KULTURA), VOLBY
HERNÍ A SPOLEČENSKÉ
KLUBY

NÁVŠTĚVA HRADŮ, ZÁMKŮ

platí pouze pro skupinové prohlídky

ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADY

NEMOC

HERNY, KASINA

NEMOC PROKAZUJÍ SE
POTVRZENÍM
O PRODĚLANÉ
NEMOCI

platí pouze pro skupinové prohlídky

Testem se může prokazovat osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem, jde-li:
– o osobu do dovršení 18 let věku,
– o osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci,
– o osobu rozočkovanou proti onemocnění covid-19,
– o osobu, u které neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího schématu.
Výjimka pro děti do 12 let.

SENIORKY A SENIOŘI,
POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná
skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem
elektřiny nebo plynu nebo zkontrolujte
platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA
ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE
ENERGY, Energie České spořitelny, Europe
Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy,
nebo X Energie a neřešili jste změnu plateb,
ověřte si, zda nedlužíte za energie dodavateli poslední instance.
Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným
způsobem nehradíte, dlužíte za energie
dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.

180 dnů od potvrzené pozitivity

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše
uvedených společností nebo Vaše platby
dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází,
tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci
ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktu-

álně Vám je dodává dodavatel poslední
instance.
Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte
rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém
řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad
(obecní nebo městský), poradí Vám i Váš
starosta nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední
vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit
platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem
nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.
cz) poskytuje veškeré informace k této
situaci – o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit
dodavatele, a odpovědi na často kladené
otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace
jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam
můžete také zajít osobně.

Nové kadeønictví
KADEŘNICTVÍ

dámské pánské detské

Vlasové poradenství, prodej kvalitní kosmetiky.

OTEVÍRÁME 8. 11. 2021
OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

8.00 -15.00
na objednání
10.00 -18.00
8.00 -15.00
na objednání

Tel.: 704 589 536
Sivice 292 (nad obchodem)
Kadeønictví Adel

Velatický zpravodaj
Velatický
zpravodaj
4/2021
1/2019
www.velatice.cz
www.velatice.cz

