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Slovo úvodem

Milí čtenáři
Ing. Tomáš Šenkyřík
starosta obce

Pomáhejme
druhým…

P

omáhejme druhým, protože
i to je jeden ze způsobů, jak
mít ze života radost.
Vážení a milí čtenáři,
srdečně vás zdravím u prvního
čísla našeho zpravodaje v letošním roce. Úvodem bych
vám všem chtěl pro letošní
rok popřát pevné zdraví a spokojenost v osobním životě.
Kdybych měl krátce zhodnotit rok minulý, tak z našeho
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Za námi

pohledu byl úspěšný nejen
proto, že nezbytná omezení
měla také své limity. V rámci
investic a projektových
záměrů na obci se povedlo
opravit střechu na mateřské
škole, mohli jsme opravit
i vybudovat nové veřejné
osvětlení. Také jsme nechali
opravit most přes potok,
pořídili nový traktor s příslušenstvím a mohli jsme nechat
prodloužit plynovod Za mlýnem. Pak jsme také nechali
zbourat budovu váhy a další
menší projekty, ke kterým
např. patří nový vzhled našich
internetových stránek nebo
umístění zásilkového boxu na
návsi a jiné.
Co se společného setkávání
týká, byly možnosti omezené.
Přesto jsme mohli na jaře
přivítat nové občánky, zatancovat si na hodech, uspořádat
letní kino, posedět s cimbálem u burčáku, nebo zajít na
divadelní představení. Na
podzim jsme společně vysadili další Alej života, rozsvítili
vánoční strom a mohli jsme
si užít vánoční koncert. Dnes
už máme za sebou i Sportovní
večírek, který pořádal spolek
Sokola a věříme, že další
plánovaná setkání a kulturní
akce už budou bez omezení.
V hodnocení nemohu
opomenout tornádo, které
připravilo lidi o majetky,
a s ním spojenou obrovskou
míru solidarity nejen našich
občanů, kdy jsme uspořádali
materiální sbírku za přispění
vás všech, abychom pomohli
potřebným.
Dnes, ani ne rok poté, se

snažíme opět pomoci. Rozdíl
je však v tom, že nyní nejde
lidem o věci, ale o život. Jen
kousek od našich hranic
jsou lidé vytržení ze života
s nejistou budoucností, bez
prostředků, avšak s nadějí, že
najdou bezpečí, pochopení
a přechodně střechu nad
hlavou. Opět jsme uspořádali
sbírku, tentokrát především
zdravotnického materiálu,
protože toho se ve válce
nedostává. Co je ale určitě
potřeba, je nabídnout lidem
možnost ubytování. I v našich
podmínkách a omezených
možnostech jsme se rozhodli,
že se do toho pustíme a malé
ubytování připravíme.
Doba se mění vlivem událostí z posledních let, životní
i provozní náklady rostou
a my se musíme přizpůsobit.
Budeme více uvažovat, do
čeho investujeme, kde uspořit
a jaké projekty můžeme odložit, anebo naopak, co je nyní
prioritou. Ve všech případech
bude naše konání s vědomím,
že kvalitu života u nás ve Velaticích nesnížíme, i když nás to
bude něco stát. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky budeme
nadále usilovat o rozvoj naší
obce ve všech oblastech.
Na závěr mi dovolte, abych
vám všem popřál v této bláznivé době především pozitivní
myšlení. Aby naše konání
vedlo ke smysluplnému cíli.
Abychom se dokázali radovat
z malých věcí každý den, protože přece jen dnes už víme,
že vlastně nikdy nevíme…
Přeji vám příjemné chvíle.

Za námi
Vánoční koncert 2021
Na konci minulého roku byla situace pro
pořádání společenských událostí ještě docela
komplikovaná, avšak vánoční koncert jsme
mohli uspořádat. Jsme rádi, že se někteří z vás
rozhodli nenechat si ujít tuto předsváteční
pohodu.

Bourání váhy Za Mlýnem
Těsně před koncem roku byla budova bývalé váhy
ZD odstraněna. Počátkem ledna ještě proběhly
odklízecí práce zbylé suti a železného šrotu. Dnes
už můžete při procházkách vidět jen prázdný
pozemek, který chceme ještě na jaře srovnat
a osít trávou.

Nové internetové stránky
S malým zpožděním oproti plánu byly hned
počátkem ledna spuštěny nové internetové
stránky naší obce. Věříme, že v tuto chvíli už se
většina z vás s novým prostředím našeho webu
seznámila. Postupně probíhají malé úpravy
a korekce na grafice, doplnění obsahu a uspořádání stránek. Naší snahou je, aby byly stránky
poutavé a informace pro vás přehledné.
Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu nebo návrhy na vylepšení.

Obnova elektrického vedení
v Zaosadí
Byla také dokončena stavba obnovy elektrického vedení v Zaosadí. Při realizaci bylo nutné reagovat na stísněný prostor ulic a oproti projektu
na skutečný stav ostatních sítí v lokalitě. S kom-

plikacemi se realizační firma T.O.O. vypořádala
nad očekávání dobře. Omezení jednotlivých
domácností připojených na toto vedení nebylo
málo, a tak bychom chtěli poděkovat všem,
kterých se taková omezení dotkla, za jejich
trpělivost a příkladnou spolupráci v průběhu
celé stavby.

Tříkrálová sbírka 2022
V letošním ročníku Tříkrálové sbírky se u nás
vybralo celkem 57.008,– Kč a 5$. To je prozatím
nejvíc v historii sbírky u nás. Za štědrost vám
patří velké poděkování, ale také především
všem, kdo se u nás na sbírce a organizaci
podíleli.

Čištění vodojemu
V souvislosti s provozem našeho obecního
vodovodu jsme nechali provést firmou Vodárenská a.s. čištění vodojemu od usazenin. Nyní
máme jistotu, že voda, kterou si doma napouštíme, je opravdu čistá. Současně také proběhla
technická prohlídka stavu samotné jímací
komory. Výsledek stavu konstrukce a povrchů
je dobrý a vodojem může sloužit určitě dalších
10 roků.

Oprava komunikace Za
Mlýnem
Jednou z prvních stavebních akcí u nás v letošním roce byla obnova povrchu komunikace
Za Mlýnem. Protože byla příprava podkladu
firmou Terrabau provedena ještě před koncem
minulého roku, mohla firma Strabag položit
povrch hned na počátku stavební sezony. Nový
povrch komunikace nyní umožňuje nejen bezpečnou jízdu auty nebo na kole, ale především
její bezproblémovou údržbu, hlavně v zimním
období.
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Před námi

Žádosti o dotace z JMK
Také v letošním roce jsme podali žádosti o dotace na úřad Jihomoravského kraje. Chtěli bychom využít finanční podpory na výměnu vrat
u hasičské zbrojnice, na opravu komunikace,
také na prorodinné aktivity, na údržbu zeleně
a nakonec dotaci na opravu sochy sv. Aloise na
návsi a kříže na konci ulice v Zaosadí.

Před námi
Garáž na traktor
Po ujasnění vzhledu a rozměrů nové garáže
jsme zadali vypracování projektu na stavební
povolení stavby nové garáže pro traktor
a jeho příslušenství. Pokud bude povolení
vydáno a vybrána stavební firma, chtěli bychom garáž vybudovat ještě v letošním roce.

Stavba sběrného dvora
Už několikrát jsme byli nuceni plánovanou
stavbu a přesun sběrného dvora odložit. Nyní
necháváme aktualizovat jednotlivé cenové
nabídky. Jakmile budou ode všech zájemců
doručeny, vybereme vhodnou variantu a stavbu zadáme.

Obnova přivaděče vodovodu
Při čištění vodojemu jsme se ujistili, že stav
souvisejících armatur už nevyhovuje a s nimi
spojené původní přívodní potrubí vody do obce
je také za hranicí životnosti. Budeme zadávat
projekt a plánovat brzkou investici do této
obnovy.
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Glosa místostarosty / Bořič mýtů

Oprava povrchu mostu
za KD
Po opravě mostu u Zelené oázy bychom chtěli opravit i narušený povrch druhého mostu
za Kulturním domem. Nyní máme zpracovanou cenovou nabídku na obnovu povrchu od
firmy, která práce na prvním mostě dodávala. Výše cenové nabídky je 112.000,– Kč. Po
opravě bude povrch shodný s provedením,
jaké je použité na mostě u Zelené oázy.

Vybudování dočasného
ubytování
V reakci na příliv lidí z Ukrajiny a na situaci
možností s ubytováním, jsme se spolu se
zástupci spolků dohodli, že upravíme a doplníme prostory kabin na hřišti tak, aby vyhovovaly k využití dočasného ubytování pro 5-6
osob. Bude to obnášet dobudování splaškové
kanalizace, vystavění jedné příčky, vybavení
a zařízení koupelny a kuchyně. Drobné úpravy
na elektroinstalaci a nutné rozvody vody
a odpadů. Odhadovaný rozpočet nákladů je
160.000 – 200.000,– Kč.

Glosa místostarosty
Pokaždé, když si sednu k tomu, abych napsal glosu místostarosty, nějak se to zvrtne a píšu spíše jako hejtman – o covidu,
očkování nebo tornádu. I teď se nabízí, abych psal o vlně lidí
z Ukrajiny, kteří k nám utíkají před válkou, protože neřeším
skoro nic jiného.
Schválně se tomu ale vyhnu, protože toho jsou plné noviny
a televize. Chtěl bych totiž hlavně napsat, že jsem rád, že se
Velatice opět probudily k životu.
Je skvělé sledovat, že už je znovu otevřená nedělní kavárna
Lont. Že po dvouleté přestávce (jestli se nemýlím) na Smrtnou
neděli mohly holky projít celou obec dům od domu a jsem
strašně rád, že tato tradice kvůli přestávce nezanikla. Byl tu
vánoční koncert i divadlo. Konal se sokolský věneček. Sejdeme
se na akci Ukliďme Velatice a můžeme se potkat všichni
dohromady a nemusíme obcházet obec každý sám. Moc díky
všem, kdo se této akce zúčastnili i v tom omezeném režimu
a pomohli obec uklidit.
Navíc nám teď náves rozkvetla tulipány. Prostě se obec
probouzí k životu a je moc dobře, že jsme si od společenského života neodvykli, ale že se chceme potkávat. A velký dík
všem organizátorům, kteří se i po tom hluchém čase do všech
těchto akcí pustili.
Tak si to užívejme, protože za poslední dva roky moc dobře
víme, že to není samozřejmost a že se každou chvíli může stát
něco, co nám to setkávání zase zkazí. Snad už ale ne. Tak na
viděnou!

Zaokruhování vodovodu
Tuto stavbu bychom chtěli zahájit co nejdříve.
Souvisí s dodávkou vody do obce při havárii,
nebo odstávce stávajícího přivaděče. Máme
již vydáno rozhodnutí o umístění stavby a nyní
pracujeme na doplnění podkladů k žádosti
o povolení stavby.

T Jan Grolich

Bořič mýtů
Mýtus:
Zdražily energie, tak můžu
topit čímkoliv, v kotli to
přece shoří.
Pravda:
Letošní zimu bylo u nás na
dědině znát, že dřevo je opět
tím nejlevnějším zdrojem
tepla pro domácnosti.
I když na jeho přípravu
musíme vynaložit nějakou
práci, pořád se to vyplatí.
Ne všichni však dodržují
Zákon o ochraně ovzduší
a stanovená pravidla pro
topení tuhými palivy a možná
si i tak trochu usnadňují
přípravu otopu a přiloží
všechno, co hoří. Takové
teplo pak otravuje vzduch
na ulici, zvyšuje prašnost
a v období inverze je u nás
mezi kopci nedýchatelno.
Přestože pravidla pro topení
v kamnech a krbech platí po
celý rok. Buďme u přikládání
doma do kamen ohleduplní
ke svým sousedům
i k přírodě.
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KAM
SMĚŘUJE
NAŠE OBEC

←
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Svojí rozlohou je velatický katastr
nejmenší v našem okrese. To však
neznamená, že nemáme možnosti, jak se
rozvíjet a realizovat svoje záměry, anebo,
že se o to nebudeme snažit.
T

Ing. Tomáš Šenkyřík

Téma

Chceme, aby se lidem v naší obci líbilo,
a proto se snažíme reagovat na podněty
zvenčí, které určují potřeby investic a plánování projektů do budoucích let.
Jakým způsobem rozvoj obce směřovat
a kam se posunout, můžeme volit podle
několika hledisek. Buď můžeme přistoupit
k vypracování tzv. rozvojové strategie obce
na předem stanovené období s určením
jednotlivých priorit nebo můžeme postupovat podle záměrů a rozhodnutí zastupitelů
obce. Oba postupy jsou správné, jen se vždy
využijí v jiných případech.
První možností je rozhodování na základě
strategie obce, která stanovuje, co udělat,
kde, v jakém čase a na co se zaměřit. Tento
postup je obecně vstřícný, protože jsou do
procesu zapojeni všichni občané v rámci
dotazníkového šetření. Ze zpracovaných
odpovědí pak vychází grafy, jednotlivá
srovnání a stanovují se cíle. Takové šetření
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Téma

a rozvojovou strategii jsme u nás zpracovávali v r. 2015 a její aktualizace proběhla v r.
2017. S dokumentem se doposud můžete
seznámit na našich internetových stránkách
v sekci Obecní úřad – Passporty a strategie.
Jeho současná podoba je platná do roku
2025.
Jednotlivé cíle s přidělenou prioritou se
snažíme postupně plnit, i když ne vždy je
možné dodržet termíny dle předpokladu,
anebo samotná realizace proběhne s dílčími
změnami.
Druhá možnost, jak se zaměřit na rozvoj
obce se váže především na roli starosty. Ten
návrhy a jednotlivé záměry předkládá po
vzájemné dohodě zastupitelům k projednání a schválení. Ani tato varianta však není
jen o nových projektech a jejich realizacích,
ale především se jedná o obnovu nebo opravu toho stávajícího.

Avšak ani sami zastupitelé nemají možnost
jen spolurozhodovat, co a kdy se opraví,
nebo pořídí, ale často sami přichází s podněty a návrhy na zlepšení stavu veřejného
prostoru, nebo na uspořádání veřejné přednášky či představení.
I to je rozvoj, který je třeba uchopit například v souvislosti s využitím některých míst,
které už nevyhovují dnešním potřebám,
nebo souvisí s opravou majetku, na kterém
se podepsal zub času.
Často se také zohledňují možnosti využití
nových technologií, použití nových materiálů, lepších vlastností v souvislosti k dnešním
trendům. Všechno to rozhodování a plánování je především směřované k potřebám
obyvatel a kultuře prostředí.
Další možností, jak vylepšit své okolí a tím
se také zapojit do rozvoje obce, mají sami
občané. Každý rok na jaře vyhlašujeme

výzvu, kde můžete žádat obec o podporu
svého občanského projektu. Tuto příležitost
využíváte a jsme za to rádi.

Čemu bychom se chtěli věnovat
v budoucnu a jaké jsou plány?
Oblastí, na které je potřeba se zaměřit, je
mnoho. Nicméně vybíráme ty, které jsou
prioritou, nebo pokračováním v započatém
díle.

Kultura a tradice
I přesto, že už fakticky zanikl místní divadelní spolek DŽO, který hodně pozdvihl
kulturní dění u nás v obci, zanechal za sebou
spoustu dobře vykonané práce i některé
společenské aktivity, které přetrvávají
dodnes. Příkladem je podzimní posezení
u burčáku, pořádání divadelních představe-
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Téma

ní, opravené zázemí pod podiem v kulturním
domě a mnohé další. Budeme pokračovat
v pořádání akcí, které vás mají pobavit, vzdělat, nebo jen tak potěšit. Chceme uspořádat
přednášky, letní kino, pozvat dobrou kapelu
a zařídit divadelní představení, vánoční
koncert a další setkání při různých příležitostech. Budeme rádi, když nám v tom
pomůžete.
Tradice a zvyky u nás, to je zásluha především dobrovolníků, místních spolků a vás
všech, kteří se zúčastňujete, ať už sami nebo
se svými dětmi. Určitě podpoříme zveřejněním konání akce, finančním darem nebo dotací, poskytneme potřebné zázemí, případně
i vybavení. Bez nadšení lidí a přesvědčení, že
bez toho by to nebylo ono, bychom neměli
nad dveřmi symbol svěcenou křídou, nebyly
by ostatky ani mazanec, utichlo by velikonoční hrkání, hody možná jen v hospodě a na
mše bychom chodili jen do kostelů v okolí.
Tohle dědictví je potřeba si zachovat.

Téma

Podpora spolků
V současné době u nás probíhá činnost
čtyř spolků, které podporujeme, protože
vnímáme, že život na obci je ve větší míře
ovlivněn činností spolků. Proto i nadále
budeme usilovat o finanční a materiální
podporu organizací, bez kterých by nebylo
možné realizovat spoustu užitečných věcí.
Věřím, že všichni vnímáme úsilí každého
z nich, nicméně pokud bych měl krátce popsat jednotlivé, pak je to Sbor dobrovolných
hasičů, kde jsou jejich úkoly jasné a opora
v technických záležitostech na obci velkou
jistotou. Kultura a sport v rámci zařazení pro
veřejnost jim přesto není cizí. Pak je to Tělovýchovná jednota Sokol Velatice, která s tradicí u nás více než sto let zajišťuje možnost
pohybu všem, kdo o to projeví zájem. Výuka
mladých lidí pohybu, soutěživosti a fair play
je základní normou pro další život. Pořádáním kulturních akcí doplňují hasiče. Spolek
seniorek a seniorů, kteří v kolektivu svůj
zralý věk obohacují aktivním pohybem, je

pořadatelem společných setkávání napříč
generacemi a ochoten kdykoliv pomoci
tomu, kdo zrovna potřebuje. Na závěr Kmen
Huascaran, bez kterého by snad dnes děti
ani nevěděly, co je to teepee nebo jak zpívá
slavík obecný. Učí děti vztahu k přírodě
a k životním hodnotám.

Zázemí a služby
Životní prostředí
Při procházkách kolem naší vesnice můžete
vnímat mladé výsadby alejí jak ovocných,
tak parkových stromů. Je to výsledkem
snažení minulých 10 let, kdy za účelem
oživení krajiny, navrácení původních druhů
dřevin do naší obce a z důvodu zamezení
půdní eroze, byly stromy vysazovány. V roce
2020 se nám podařilo získat od soukromého
majitele další pozemky, které chceme také
osázet stromy a udržovat zelené plochy, aby
byly aleje nejen k užitku, ale mohly sloužit
i k odpočinku. Dalším záměrem je postupně
obnovit polní cesty, které jsou využívané
zemědělci, abychom mohli jednotlivé vycházkové trasy kolem obce na sebe navázat.

Velatická voda
Drahocenným dědictvím je vlastní obecní
vodovod a voda, kterou v domácnostech
využíváme. I v budoucnu chceme zachovat
naši nezávislost na skupinovém vodovodu a čekají nás velké stavební investice,
abychom si vlastní vodovodní řád udrželi
a mohli jej sami provozovat. V první fázi
je to tzv. „zaokruhování vodovodu“, kdy
musíme nové napájení z vodojemu propojit s rozvody v obci. Hned za ním a možná
současně chceme nahradit původní potrubí
z vodojemu do obce, které je již za hranicí
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své životnosti. V současné chvíli uvažujeme
i o úpravě vodojemu, aby došlo k navýšení
kapacity načerpané vody a také, aby bylo
možné zajistit pravidelné čištění komor vodojemu bez nutné odstávky do domácností.

V minulých letech 2020 a 2021 byly dokončeny rekonstrukce prostor kulturního domu
a přilehlé hospody. Doposud nemohly být
plně využívány, ale pokud nás nepostihnou
opět nějaká omezení, věříme, že se spolu
s našimi plány opět prostory naplní. Chceme dokončit projekt obnovy nádvoří kulturního domu, který navazuje na rekonstrukci
budov. Záměrem je, aby bylo nádvoří otevřené, se zelení, propojené s parkem Zelené
oázy, a tím by mohlo sloužit jako prostor
k letnímu posezení u hospody a současně by
sloužilo jako zastávka návštěvníkům projíždějícím po nové cyklostezce.
S připravovanou cyklostezkou, která má
být u nás dokončena na jaře příštího roku,
souvisí i dovybavení mobiliářem, který cyklisté využívají. Chceme trasu v obci doplnit
o stojany na kola, Smart dobíjecí stanicí pro
elektrokola, příp. dalšími odpočívkami za
obcí.
Poslední budovou na návsi, která na svoji rekonstrukci interiéru ještě čeká, je budova sokolovny. Zde chceme pro potřeby sportovců
vyřešit nejen úpravy dispozic v prvním patře,
ale bude třeba obnovit i instalace, vytápění
a větrání. Záměrem při tak rozsáhlé rekonstrukci je, aby prostory tělocvičny a zázemí
sportovců splňovaly dnešní standardy, a aby
budova byla úspornější ve spotřebě energií
a vody.
13

Téma

Téma

Vzdělávání

Odpadové hospodářství

Naší chloubou je právem mateřská škola,
která už víc než 60 roků slouží svému účelu.
Přístavba druhé třídy před 10 lety a obnova
zázemí dělá ze školky místo, kde nachází 42 dětí možnost se vzdělávat, hrát si
i odpočívat. V případě, že v budoucnu bude
větší potřeba předškolního vzdělávání, kdy
kapacita školky nebude dostačující, budeme
podporovat vznik dětské skupiny s využitím
zázemí našeho Rodinného centra.

V současné chvíli bych chtěl poděkovat
všem, kteří se zapojili do obecního systému třídění odpadů, objednali si nádoby na
plasty a kompostéry. Dobře funguje i třídění
ostatních domovních odpadů – papíru,
plechovek, skla a nepotřebného oblečení.
Dvakrát ročně necháváme odvézt nashromážděné elektrospotřebiče, a to vše přispívá
k tomu, že poplatek za svoz komunálního
odpadu účtujeme v relativně přiměřené výši.
Do budoucna však, dle novely Zákona o odpadech, budeme muset jako obec produkci
odpadů ještě snížit, protože do roku 2025
bude ukončeno skládkování, poplatek za
likvidaci odpadu se bude navyšovat a obce
budou limitovány podle toho, kolik odpadu
vytřídí. Komunální odpad bude možné
likvidovat pouze ve spalovnách a cena za
tuto službu bude vyšší, než je tomu nyní

V minulém roce dostala střecha na starší
budově nový kabát, ale stárnutí podléhají
i další, především zařizovací předměty.
Plánujeme postupnou výměnu kuchyňských
spotřebičů, vstupních dveří i dalšího vybavení, aby sloužilo další roky bez nutnosti
oprav, ale především snížilo energetickou
náročnost běžného provozu školy.

na skládkách. V této souvislosti uvažujeme
o dalším navýšení počtu nádob na tříděný odpad do domácností, příp. s využitím
jiných možností, aby třídění u nás v obci bylo
ještě efektivnější. Tím se budeme snažit
udržet poplatek na spodní hranici.

Možnosti další výstavby
V budoucnu se určitě nevyhneme dalším
změnám územního plánu pro stanovení
ploch určených k bytové výstavbě. V současné době jsou kapacity dostatečné pro již vyčleněné lokality. Chceme tato místa doplnit
inženýrskými sítěmi a nabídnout k prodeji
zájemcům, aby bylo možné zachovat i tento
demografický rozvoj.

J

Pohled zastupitele
e to deset let, co
bydlím ve Velaticích. Tenkrát zde
žilo necelých 650
obyvatel, nyní je
to asi 750. Už toto
číslo napovídá, že
se obec neustále

rozšiřuje a některé lokality
se poměrně změnily. Zájem
o bydlení ve Velaticích je
stále velký i přesto, že volných pozemků není mnoho
a lokalita v Zamlýní není
ještě kompletně připravena
na stavbu rodinných domů.
Otázkou do budoucna bude,
zda nezměnit územní plán,
a tím umožnit další výstav-
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Jsou další témata, která nás pálí více či
méně, jsou stejně důležitá, nebo se o nich
tolik nemluví. Určitě je třeba všechna postupně řešit, analyzovat a snažit se reagovat
na podněty především od vás občanů. Proto
bych vás chtěl tímto vyzvat k diskuzi a pokud máte nějaký návrh, stížnost, žádost,
nebo připomínku k rozvoji obce, neváhejte
nám je sdělit. Naší snahou je vždy najít
nebo zprostředkovat vhodné řešení.

bu i v místech, kde zatím
nevedou inženýrské sítě.
Se zvyšujícím se počtem
obyvatel se zde postupně
zkvalitňovala občanská vybavenost. Jedná se o rekonstrukcí zvětšenou školku,
nový obecní úřad včetně
rodinného centra a dětského hřiště, dále sportoviště
a restaurace s kulturním
domem. Nádvoří kulturního
domu, které na svou rekonstrukci a rozšíření ještě čeká,
by tak mělo pojmout také
více lidí, kteří se budou moci
účastnit společenských,
kulturních a sportovních
akcí, které se po covidovém

útlumu díky místním spolkům i jednotlivcům opět
hlásí ke slovu.
Také všechny další dosud
zrealizované projekty nám
všem zpříjemňují život
v obci.
Do budoucna nás čeká
spousta dalších úkolů,
například vyřešit parkování
v centru obce. Doufám, že
i projekty, které se zatím připravují, se podaří zrealizovat
ke zdárnému konci.
Michal Jašek
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JAK JSME SI
D O B Ě H LY Z N Á D R A Ž Í
PRO MEDAILE
O tom, že máme ve Velaticích velice šikovné
mažoretky, zajisté všichni dobře víte. Ovšem
to, že jedna mažoretka je od minulého roku
i mistryní světa v mažoretkovém sportu, jste
možná ještě nevěděli. Přinášíme vám proto
rozhovor s Kateřinou Strejčkovou o úžasném
úspěchu, kterému díky zpoždění vlaku
předcházel pořádný adrenalin.
T
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Veronika Kadlecová
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Budeme si povídat hlavně o mažoretkách.
Jako první se tedy nabízí zeptat se, kdy a jak
jsi začala s mažoretkami? Proč právě tento
sport?
Začala jsem, myslím, ve 2. třídě základní
školy. Už od malička jsem chtěla být gymnastkou, a tak jsem mamku přemluvila,
abychom se jely podívat na nábor do gymnastiky do Líšně, protože to bylo pro nás
nejblíž. No a tam nebyly jen gymnastky, ale
i mažoretky. Poté, co mi řekli, že jsem na
gymnastiku moc stará – bylo mi asi 8 nebo
9 let a oni brali tří až pětileté holčičky, jsem
řekla, že půjdu na mažoretky.
Jsi členkou nějakého klubu?
Jsem členkou týmu SK Provo Brno, a i když
v Brně jsou další nejméně tři kluby, za nic
na světě bych ho nevyměnila.
Když se řekne “mažoretky”, jako první
mi vyvstane na mysl velká skupina
dívek v bílých kozačkách, pochodujících
v přesných rozestupech a točících
přitom hůlkou na pochodovou hudbu.
Mažoretkový sport, který Ty děláš, je ale
úplně o něčem jiném. Mohla bys nám ho
trochu popsat?
Řekla bych, že posledních tak 15-20 let to
tak už moc není. Různé týmy začaly přidávat kousek sebe do choreografií a celkově
se pravidla hodně pozměnila. Je zde jedna
disciplína, která se toho drží, a to je classic
stage a classic march. Kozačky jsou ale pro
nás nevyhnutelné od juniorských kategorií.
Respektive… juniorky musí mít podpatek
vysoký nejméně 3 cm a senior musí mít
zakrytou část holeně a podpatek. Neřekla
bych, že ten sport, který dělám já, je o něčem úplně jiném. Je tam spousta rozdílů,
ale i spousta společných věcí. Řekla bych,
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že se teď snažíme prodat ty pocity, které
zrovna máme anebo se vžít do písničky
a zajet ji podle srdce.
Jaké jsou kategorie a disciplíny?
Kategorie jsou podle věku a podle počtu
soutěžících. Podle věku se dělí na littlekadet (průměr do 8,0 let), kadet (průměr do
11,99 let), junior (průměr většinou do 14,0
let) a senior (od 14/15,0 do horního limitu,
který může a nemusí být dán). Poté už jen
grandsenior, a to jsou většinou rodičovské týmy. Podle počtu soutěžících je to
pokaždé jiné. Ale u nás jsou sóla, dua/tria,
miniformace – do 7 členů a od 8 členů je to
velká formace.
Disciplíny jsou velice rozmanité a každý
si vybere. 1 baton, classic, 2 baton, pom,
mix, flag, mace a pochodové defilé baton
a classic.
Co ty pojmy znamenají? Různé náčiní, se
kterým sestavu cvičíte?
Disciplíny jsou vždy se vším náčiním. 1
baton je sestava s jednou tyčí. 2 baton sestava se 2 tyčemi, classic se nejvíce podobá
starým dobám, kdy byly mažoretky jen
o tom pochodování. Pom je sestava s pompony (lesklé třásně), mix je sestava, kde
jsou jak pompony, tak i tyče. Flag je speciálně upravená tyč s plastovou dutinkou
okolo, na kterou se přidělá suchým zipem
čtverec látky. Mace je nejméně populární,
protože je to nejdražší náčiní ze všech a je
to metrová, dřevěná, tlustá a ozdobená
tyč.
A potom jsou ještě disciplíny march a stage. March je pochodovací defilé, kdy na
ploše 8x25 m musíme zajet sestavu, kdy
se nesmíme posunou dozadu, můžeme jen
dopředu. Musíme jít sestavu z počáteční19

vu na hudbu a pak třeba 10x-20x sám jen
tak bez hudby. My si vždy najdeme i chvilku
oddechu, abychom si i chvíli popovídaly
a dohromady si sdělujeme různé společné
zážitky.
Viděla jsem pár vystoupení mažoretek
Velásek a hrozně jsem obdivovala, co
děláte s tou hůlkou. Občas mi přišlo, že to
trochu popírá zákony fyziky. Bylo těžké se
naučit hůlku ovládat?
Řekla bych to, co říkám všem, co začínají.
Vše je jen o tom, kolik tomu věnujeme
času.
A co soutěže mažoretek? Jezdíte
poměřovat síly i s dalšími?
Jezdíme na všechny závody, které jsou
zhruba do 2-2,5 hodiny jízdy.
Co všechno se v soutěžní sestavě hodnotí?
Hodnotí se jak práce s hůlkou, gymnastika,
technické provedení kroků, skoků a všeho,
kde se zapojují nohy, tak i estetický dojem,
téma sestavy (pokud nějaké je), kostýmy
a opravdu spousta dalších drobností.

ho chlívečku a cestovat tam, zpátky, tam
zpátky a s koncem písničky už musíme být
zase v tom chlívečku, kde jsme začínaly.
No a stage je velká formace na ploše 12x12
metrů.

Jak často a intenzivně trénuješ?
Řekla bych že nejvíce té dřiny odmakám
doma vlastní přípravou. Ale tréninky máme
ve čtvrtek 3 hodiny a v pátek stíhám 1,5
hodiny.

Ty tančíš i sólově nebo jen ve formacích?
Už 3. rok mám sólo 2 baton a letos i sólo
1 bat. Jezdím i v miniformaci 1 a 2 baton
a také ve velké formaci classic i baton. Asi
tak 3 až 4 roky zpět jsem byla i v miniformaci pom.

Jak vypadají vaše tréninky? Kdo vám dělá
choreografii?
Naše tréninky jsou velice vtipné, ale přesto
vyčerpávající. Trénujeme v Líšni na Holzově
ve školní tělocvičně. Ve čtvrtek máme rozdělený trénink tak, že 1 hodinu máme sóla/
dua, a to si každý z nás asi 2x projede sesta-
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Můžeš nám teď povyprávět svoje zážitky
ze světového poháru a mistrovství světa,
které se konalo loni na podzim v Praze?
Kolik vás tam jelo? Musely jste se nejdřív
kvalifikovat?
Ano, prošly jsme kvalifikačním kolem
a v celostátních výsledcích jsme byly nejlepší. Ale jelikož nás bylo málo v kategorii,
tak nás poslali rovnou na MS.
Jelo nás asi 14 nebo 15, přesně to nevím.
A myslím, že 3 maminky. Spousta holek
jela auty a mě a dalších 6 holek napadlo,
že než bychom přemlouvaly rodiče, tak
pojedeme vlakem. No, a tak jsme si koupily
lístky a ve čtvrtek ráno jsme byly na nádra-

ží. Avšak… vlak byl mezinárodní a měl hodinku zpoždění. Tak jsem si říkaly nevadí, to
zatím stíháme. Ale kvůli větru jsem nabraly
další zpoždění a už jsme lehce nestíhaly.
Jak jste se nakonec stihly dostat na místo
soutěže?
Musely jsme se převlékat, načesat a namalovat ještě ve vlaku a pak v těch šatech běžet po pražském nádraží k jedné mamince,
která nás vzala ke sportovní hale Královka.
Všechno jsme stihly a sestavu classic senior march jsme zvládly na stříbrnou medaili
ze světového poháru. A asi po půl hodině
jsme tancovaly znovu, tentokrát classic senior stage, ze které jsme získaly bronz. Takže první den ze tří byl úspěch. Potom jsme
šly na hotel a objednaly jsme si oslavnou
pizzu. Druhý den po snídani jsme se oblékly
do oddílového a šly fandit juniorkám, které
startovaly na MS s velkou formací na téma
Malý princ. Vše se podařilo, jak má a holky
jsou II. vicemistryně světa.
To je skvělé. A jak probíhala příprava na
poslední, nejdůležitější den?
Pak už jsme se musely rozloučit s ostatními, protože jsme v Praze zůstávaly jen čtyři
a ostatní holky jely domů fandit k počítačům. My jsme si udělaly moc hezkou
procházku po Praze a stihly jsme i kousek
nočního města. Potom už jsme seděly na
pokoji a snažily se co nejvíce připravit na
poslední den MS. To se neobešlo bez tréninku na asi 2 m2, kdy jsme málem rozbily
půlku pokoje. Poslední den jsme se musely
sbalit a se všemi věcmi odejít do haly. Tam
na nás zbylo místo ve sprše.
No a pak jsme odjely svoji sestavu a myslely jsme si, že po obědě bude vyhlášení a pojedeme domů. Ale kvůli vysílání kousku
soutěže na ČT sport jsme musely čekat až
21

Byla atmosféra na mistrovství světa jiná
než na obvyklých soutěžích? Jak probíhala
celá soutěž a jak se vám podařily vaše
sestavy?
Atmosféra byla stejná jako na jiných
závodech. Všude byla cítit tréma, ale na
vyhlášení hlavně štěstí. Soutěž probíhala
velice rychle. Jedna kategorie za druhou,
minimum přestávek. Takové by mohly být
všechny soutěže. Musím říct, že tady vše
jelo, jak mělo. No a sestavy se podařily asi
nejlépe, co jsme kdy zajely.

do večera na vyhlášení. My jsme tipovaly,
že medaile bude. Ale že to vyhrajeme, tak
to nikdo z nás moc nečekal.
K tomu vám moc gratuluju. Jak jsi prožívala
vítězství na mistrovství světa?
Byl to zážitek stát před celou halou, která
nám tleská. Vlastně jak jsme nastoupily na
plochu s tím, že máme zajet svoji sestavu,
tak nám tleskala moje maminka, která se
dojela podívat, a kamarádčini rodiče, kteří
také přijeli. Ale potom, co jsme ji dokončily, nám tleskala celá hala. Doteď mám
ten zvuk v uších. Poté tam stát s ostatními týmy po boku za zvuku české hymny
a koukat na to, že vlastně stojím po boku
někoho, kdo byl a někteří pořád jsou, mými
vzory. Byl to zážitek. Doufám, že ještě
jednou tam tak budu stát.
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Panuje mezi mažoretkami na soutěžích, ať
už domácích nebo té mezinárodní, rivalita
nebo přátelská atmosféra? Podporujete
se a fandíte si navzájem s holkami z jiných
klubů nebo se spolu spíš nebavíte?
Řekla bych, že to také záleží na týmu.
Máme pár týmů, které nemáme rády, ať už
pro jejich styl nebo chování. Ale většinou je
to na přátelské úrovni. Na vyšších soutěžích jsem se nesetkala s žádnými konflikty, ale na obyčejných pohárovkách už to
je jiné. Celkově nemohu srovnávat vyšší
soutěže a pohárovky, protože to je úplně
jiná úroveň.
Dělají váš sport i nějací muži/kluci mažoreti nebo mažoreťáci?
Pár jich je. Vím asi o pěti.
Nemůžu se nezeptat ještě na Velásky,
i když už jsem jednou dělala rozhovor
i s Tvou mamkou na toto téma. Trénujete
a vymýšlíte choreografie pro naše velatické
mažoretky společně?
Většinou to dělám já sama a mamka to
holkám občas jen upraví, aby to měly
jednodušší. Hudbu vybíráme obvykle spolu.

Ale jinak děláme vše společně. Já to holky
i mamku učím a mamka je pak opravuje
z hlediska estetiky a já z hlediska techniky.

Klid a kulturní akce, kterých se velice ráda
účastním. Líbí se mi i práce lidí, aby naše
vesnička vypadala co nejlépe a hezky.

Jak to všechno ještě se školou stíháš?
Se školou to zatím zvládám. Sice to vypadá
tak, že dojdu domů, učím se a jdu spát, ale
jde to. Bojím se ale, že nebudu stíhat, až
budu maturovat, takže se snažím co nejvíce
nahnat učivo ve dnech, kdy mám málo
učení a doufám, že to nějak zvládnu.

A kde a jak nejraději odpočíváš?
V posteli a v přírodě, kde nechodí moc lidí.

Máš ještě nějaké další koníčky?
Řekla bych, že co se tak najde. Kvůli mažoretkám jsem ve 4. nebo v 5. třídě (moc si to
nepamatuji) skončila se závodním plaváním a někdy v 6. nebo 7. třídě s florbalem.
Teď si jdu příležitostně zahrát volejbal, ale
moc času na další koníčky nemám.
Co máš na mažoretkovém sportu nejraději
a co se Ti na něm líbí nejméně?
Nejraději mám asi tu atmosféru, kterou vytvoříme na tréninku i na závodech. Já jsem
extrémní stresař, a tak mi nejvíce pomáhají
právě holky z týmu. Nejméně mám ráda asi
ten pocit před tím, když mám jít soutěžit. A taky modráky. Některé kombinace
s hůlkou se ne vždy povedou podle plánu,
a tak se mě už pár lidí ptalo, jestli mi někdo
neubližuje.
Chtěla bys za sebe ještě něco doplnit,
někomu něco vzkázat nebo se podělit
třeba o nějakou vtipnou historku?
Celá cesta vlakem byla jedna velká vtipná
historka.
Na závěr pokládám každému dvě stejné
otázky, tak ani tady neudělám výjimku. Co
se Ti nejvíc líbí na životě ve Velaticích?

Kateřina Strejčková
18 let
Je studentkou Biskupského
gymnázia
Sportovní tým: SK Provo Brno
Největší úspěchy: 1. místo na
mistrovství světa mažoretkového sportu pod asociací
IFMS 2021 v kategorii senior
2 bat mini, stříbro a bronz ze
světového poháru
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Kultura
Co se dělo v uplynulém roce
na Lontu
Provoz kavárny Lont byl v minulém roce značně
ovlivněn epidemií koronaviru. Ač neradi, rozhodli jsme se kvůli zhoršující se epidemiologické
situaci na podzim roku 2020 kavárnu dočasně
uzavřít. Vynucená pauza nakonec trvala déle,
než jsme čekali, takže jsme mohli kavárnu znovu otevřít až na začátku června minulého roku.
Museli jsme se popasovat i s neplánovanými
změnami: stávající cukrářka Bára Daňková –
B-cake nám už z kapacitních důvodů dezerty
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Články

přestala dodávat (i přesto jí patří velké dík!).
Hanka Drozdová, od které jsme brali makronky,
mezitím přešla na mateřskou dovolenou. Není
úplně jednoduché sehnat nového dodavatele
dezertů, pokud chceme udržet předchozí kvalitu a zároveň zachovat nižší cenu výrobků.
Kavárna se dočkala i personálních změn: nově
jsme přivítali Katku se Šlapanic. Brigádnice,
které jste u nás potkávali ještě před covidem, se
rozhodly z časových důvodů spolupráci s námi
ukončit.
Letní i podzimní sezóna na Lontu byla celkem
vydařená. Do kavárny chodili místní i přespolní. Dezerty a teplé i studené nápoje šly dobře
na odbyt. Bohužel ale už podruhé náš provoz
zastavil Covid. S přibývajícími omezeními
a vzrůstajícími počty nakažených jsme byli
nuceni kavárnu na začátku prosince opět zavřít.
Doufali jsme, že se po svátcích vše vrátí do
normálu, ale k tomu bohužel nedošlo. Proto
je i v těchto dnech kavárna uložena k zimnímu
spánku. Netrpělivě vyhlížíme jaro a doufáme, že
se s vámi co nejdříve zase potkáme u dobré kávy
a lahodného dezertu!

Hasiči
Zprávy z Moravské ligy TFA
Návrat na místo činu
Dne 24. 6. 2021 udeřilo na Břeclavsku a Hodonínsku ničivé tornádo, jehož následky mnozí
z nás měli možnost vidět na vlastní oči. Mnoho
z nás, dobrovolných hasičů, na místě pomáhalo, a to ještě dlouho poté, co o této nešťastné

události přestala informovat média.
Během závodu TFA Velatice, stejně jako na
všech závodech Moravské Ligy TFA jste v průběhu celé sezóny měli možnost si zakoupit pivo
Hasičák, které speciálně pro Moravskou ligu
uvařil minipivovar Velický Bombarďák. I my,
Moravská liga TFA, jsme chtěli do této oblasti
přinést trochu štěstí a radosti, a proto jsme
výtěžek z prodeje piva v hodnotě 5.400,– Kč
zaokrouhlili na rovných 10.000,– a přichystali
jejich předání. A kdy je k tomu vhodnější chvíle,
než vánoční čas. 23. 12. jsme se tedy vypravili
do Moravské Nové Vsi ke dvěma sympatickým
slečnám, Zuzce a Nikči.
Holky žijí doma samy s maminkou, jejich dům
však silně poničilo tornádo. Po našem příjezdu
holky hned vylezly ven a vítaly nás stydlivým
úsměvem. Nejdříve jsme představili sebe a ML
TFA a pak předali holkám šek na 10.000 Kč.
Holky měly obrovskou radost, když viděly šek,
rozzářily se jako sluníčka. Mimo to jsme jim

předali tašky s dárkovými předměty ML TFA,
z kterých měly holky také obrovskou radost.
Paní domácí nám uvařila kafe a nabídla cukroví,
chvilku jsme si povídali o tornádu, o tom, jak
to postupně zvládají. Nakonec jsme ani my
neodjížděli s prázdnou a vedle skvělého pocitu
jsme si odvezli i tašku dobrot.
Máme neskutečnou radost, že jsme mohli
holkám, mladým hasičkám, udělat hezčí Vánoce a vykouzlit jim úsměv na tváři i díky vám,
kteří jste si na našich závodech zakoupili pivo
Hasičák!
Dny dětské onkologie
Náš transparentní účet pro Nadační fond
dětské onkologie Krtek v roce 2021 slavil svoje
druhé narozeniny. Druhý rok finanční sbírky
na pomoc dětským onkologickým pacientům.
Nejen, že máme obrovskou radost, že v této
akci můžeme pokračovat, my máme především
neskutečnou radost z toho, že i když byl rok
25
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2021 v mnoha směrech bláznivý, díky vám všem
se nám podařilo částku z prvního ročníku téměř
zdvojnásobit a předat tak Krtkovi šek na 40 000
Kč!
V sobotu 26. 3. jsme se za krásného slunečného
počasí v Brně na Kraví hoře mohli zúčastnit Dnů
dětské onkologie a právě zde jsme Krtkovi předali šek od ML TFA s touto skvělou částkou. Ale
tento den pro nás nebyl zdaleka jen o předání
šeku. Celou sobotu jsme na místě měli hasičské
auto, které děti mohly prošmejdit odspodu nahoru, podívat se na nejrůznější vybavení a zkusit
uhasit domeček. Potkali jsme se tam i s dětmi
z Krtkova tábora, který jsme navštívili loni, a už
se těšíme, až se na něj vypravíme letos znovu.
Během Dnů dětské onkologie byly také
v prostoru planetária a jeho okolí rozmístěny
panely se spoustou příběhů onkologických
pacientů a jedním z nich byl i můj příběh, který
si můžete také přečíst na stránkách https://
mltfa.cz/mltfa/dny-detske-onkologie-brno/.
Jsme nesmírně šťastní, že se po dlouhé době
zase začínají “rozjíždět” tyhle společenské akce,
a že i my můžeme vykouzlit někomu úsměv
na tváři! Protože jestli nás něco baví, tak je to
dělat radost druhým. Proto bude i letos finanční
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sbírka pro Krtka pokračovat a už nyní je možné
na transparentní účet ML TFA 2601773032/2010
zasílat libovolné příspěvky, za které předem
velmi děkujeme.
Martin Sedlák

Naši
nejmenší
Školka a její střípky ze života
Tak, jak se překlopil rok 2021 v rok 2022, tak se
i trochu pozměnil režim naší školky. Z loňského
školka-školka-školka, to letos nechtěně přešlo
do režimu škola-školka-karanténa-školka.
Nicméně i přes tyto drobné zádrhele se stále
snažíme si naši školku užívat, ať už přes pěkný
program, který pro děti chystáme, nebo různé
kulturní akce.

Nový rok jsme započali adventním koncertem,
na který jsme se vydali autobusem, jelikož se
konal v Brně v Konventu Milosrdných bratří.
A už samotná cesta autobusem je pro děti změnou a zážitkem. Dále nás pak v lednu ve školce
navštívila dvě divadla, a to divadlo Paravánek
s pohádkou O Palečkovi a divadlo Šikulka s pohádkami o zdraví a hygieně.
A únor byl pro školku také pestrý. Nejenže nás
začátkem února navštívila společnost Filiánek
se svým programem, a sice s příběhem o uzdravení nemocného stromu, ale hlavně se v únoru
konal KARNEVAL. Ten letos proběhl ve školce
a nuda to tedy rozhodně nebyla. Namísto dětí
a paní učitelek, které do školky zpravidla chodí,
se v tento neobyčejný den ve školce sešly samé
nádherné masky a převleky – indiánky, piráti,
princezny, různí superhrdinové a mnoho jiných.
Pestrý program po celý den zaručoval u dětí
úspěch – soutěže a diskotéka jsou jen střípky
z nabitého dne. A tento pochmurný, ale ne
méně záživný měsíc zakončila paní Klára, která
do školky jezdí s pohádkovým příběhem a jógou.
Děti si poslechly poutavé vyprávění, a hlavně si
u toho zacvičily a protáhly se.
Není to ale jen kultura, která vytváří dění ve
školce. Jsou jím především témata, které pečlivě
a rozmanitě připravují paní učitelky. V lednu to
byla například paní Zima, která se ujala hlavního
dění ve školce. Správné oblékání, zimní sporty
a mnohé experimenty dětem přiblížily život během zimy, které pak vystřídalo téma pohádky.
Kouzelné a dětmi milované. Že dobro zvítězí
nad zlem (alespoň jak se děje v pohádkách) se
děti dozvěděly od Červené Karkulky, nebo třeba
od moderního Harryho Pottera. O tom, že je
pěkné držet při sobě z pohádky Boudo, budko
(známé také pod názvem Rukavičko, rukavičko),
a o tom, že provokovat se nevyplácí od kamaráda Koblížka.
A co je ve školce opravdu nového? Každou
středu nyní vyrážíme do tělocvičny, která nám

skýtá daleko větší sportovní a prostorové vyžití
nežli samotná třída. Rozběh, rozcvička a jdeme
na to – míčové hry, trampolína, ale i třeba klasický Chodí Pešek okolo jsou nyní na programu
každou středu.
A další změnou, kterou si školka připravila od
nového pololetí, jsou oslavy narozenin dětí.
Doposud probíhaly tak, že děti v den svých narozenin přinesly do školky nějaké dobroty, které
rozdaly ostatním dětem jako poděkování za
gratulaci k narozeninám. Od února to uděláme
trošku jinak. Poslední středu v měsíci oslaví
narozeniny všechny děti, které v tom daném
měsíci oslavily svoje narozeniny. Tudíž nás čekají
veliké oslavy. A nebude to jen tak, hodláme se
ně řádně připravit – dorty vlastní výroby nevyjímaje. Takže oslavám a sportu zdar.
Petra Kiliánová

Farnost
140. výročí úmrtí
Šebestiána Kubínka
Farnost Blažovice si v letošním roce připomíná
140. výročí úmrtí Šebestiána Kubínka, nazývaného také apoštol dobré knihy. Vzhledem k tomu,
že v době jeho života patřily Blažovice do Tvaroženské farnosti, týká se to také nás – jde vlastně
o našeho farníka, který se při mších ve Tvarožné
setkával i s našimi předky. Proto bych v tomto
roce zaměřila ve svých příspěvcích pozornost na
tuto osobnost.
Šebestián Kubínek se narodil v roce 1799. V této
době probíhají změny způsobené Tereziánskými
a Josefínskými reformami. Blažovice patřily
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řádu dominikánek u sv. Anny v Brně. Vystavěly
zde zámeček a vytvořily svou pobočku. Vedla
k tomu pravděpodobně morová epidemie v r.
1679, aby vzniklo místo, kde mohly ubytovat
své hosty a kam by se mohly řádové sestry
v případě další morové epidemie uchýlit. Tak
se staly Blažovice středem svatoanenského
dominia „Královská zahrada“. Školní výuka
začala v Blažovicích probíhat někde v letech
1770-1775. (Povinná školní docházka byla Marií
Terezií zavedena v r. 1774). Předtím se chodilo
do školy pěšky do Tvarožné. Po zrušení řádů
a sekularizaci majetku byl do Blažovic situován
vrchnostenský úřad, který spravoval kromě
panství Blažovického také panství Habrovanská
a část panství Šlapanického. Znamenalo to
množství úředníků a možnost přivýdělku pro
místního učitele.
Zrušení nevolnictví patentem Josefa II. vydaným 1. 11. 1781 se rozšířilo na Moravu v r. 1783.
Blažovice jako jedna z prvních obcí na Moravě
podepsaly smlouvu o vyvázání z nevolnictví již
20. 7. 1784. Všichni zástupci půllánů ji podepsali
třemi křížky, což svědčí o tehdejší negramotnosti. Po pozemkové reformě, která proběhla
v osmdesátých letech 18. stolení byly Blažovice
malou hospodářskou vesnicí s asi 400 obyvateli.
K jednotlivým statkům náležela půda rustikální nebo dominikální. Rustikální půda byla
pevně vázána na statek bez možnosti rozdělení
nebo jiné manipulace (to se později dotkne
Šebestiána Kubínka, když se rozhodne vzdát
majetku). Půda dominikální byla přidělena do
nezrušitelného nájmu po sekularizaci dominikánského majetku. Bylo s ní možno nakládat
svobodněji. Většinou šlo o půllány. K domu č.
30, kde hospodařili Kubínkovi rodiče, patřila
půda rustikální.
Další významnou historickou událostí byly Napoleonské války. Napoleon Bonaparte se nechal
korunovat na císaře 2. 12. 1804 – přesně rok
před bitvou u Slavkova. V srpnu 1805 vstoupilo
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Rakousko do války s Francií. Zatímco Napoleon
táhl na Vídeň, přes Moravu přicházela Rakušanům na pomoc ruská armáda. Její hmotné
zajištění bylo ošetřeno smluvně. V krajích musely být připraveny povinné dodávky dřeva, sena,
slámy, chleba i masa nazývané furáž. Vše bylo
hrazeno z rakouské státní pokladny. Když však
rakousko-ruské vojsko nuceně ustoupilo zpět
k Olomouci a v brněnském kraji až k Vyškovu se
rozložilo vojsko francouzské, docházelo k rekvizicím bez náhrady, a to i násilím spojeným se
ztrátami na životech. Před započetím bitvy se
Blažovice ocitly v sevření dvou válečných linií, na
jedné straně rakousko-ruská armáda s 85 tisíci
muži a na straně druhé francouzská armáda se
74 tisíci muži. 2. prosince r. 1805 se vesnice a její
polnosti staly bojištěm bitvy u Slavkova. Obec
utrpěla velké škody. Mnohé domy byly strženy,
vypáleny nebo zbaveny střech. Vojsko tábořící
v chladných nocích na polích spálilo dřevo,
mnohé hospodářské nářadí, někdy i stromy.
Z vrat, dveří a strhaných došků si na polích
stavělo boudy. Zásoby místních se tenčily.
Na okolních polích podupaných koňmi ležely
stovky mrtvých a raněných. Vítězné vojsko
se ubytovalo v jednotlivých domech, a to až
do 12. ledna. Během r. 1806 zemřelo 31 osob,
zejména dětí, vlivem nemocí způsobených
nedostatkem, hladem nebo infekcemi přivlečenými vojáky (tyfus, neštovice). Další válečné
tažení a rekvizice postihly tuto oblast i v r. 1809
při dalším Napoleonově tažení do Rakouska-Uherska. Do třetice pak Blažovice postihla
bitva u Lipska v r. 1813, kdy museli mladí chlapci
narukovat a odejít a místní museli plnit dodávky
potravin a proviantu.
Šebestián Kubínek se narodil jako předposlední
z 12 sourozenců. Osm z nich zemřelo v prvním
roce života. Dospělosti se dožil pouze Šebestián a dvě sestry. Hned druhý den po svém
narození je Šebestián pokřtěn ve tvaroženském
kostele. Vyrůstá v přísně katolickém prostředí.

je vychováván k praktickému křesťanskému
životu a hospodaření na vesnici a otec počítá,
že zdědí statek. Na druhou stranu – rodiče mu
jako jedinému synovi nic neodepřou – jak píše
ve svých pamětech: „Kteřiž mu potřebný peníz
mohli poskytnout, jejž on k tomu potřeboval,
když chtěje se rovnat jiným ve všem, od rodičů
vždy dosahoval.“
Na utváření jeho osobnosti se významně podílela i škola, a to i negativně. Začal ji navštěvovat
v šesti letech po dobu šesti let. Odpovídajícího
vzdělání se mu, bohužel, nedostává. Byl bystrý,
učitel si ho dokonce vybral za pomocníka. Podle
Šebestiánova svědectví se učil pouze tři roky,
kdy zvládl čtení, psaní a počty, a pak vyučoval
mladší děti, protože učitel vždy předal třídu pomocníkovi a šel dělat vrchnosti písaře. Kubínek
se tak stal vášnivým čtenářem, ale nenaučil se
pravopis.
Jako šestiletého se ho dotkla bitva u Slavkova.
Z Blažovické kroniky se můžeme dočíst: „V té
době, v druhé polovině listopadu 1805, se
blažovský broďák pokryl ledem. Byla to onoho
roku první klouzačka, která brzy vylákala na
tento rybník blažovské chlapce. A tu, když se
tak klouzali a bezstarostně veselili, kde se vzal,
tu se vzal, na břehu se objevil francouzský lehký
jezdec šašér. Rozhlédl se opatrně na všechny
strany a než se kluci nadáli a z úžasu a leku
vzpamatovali, otočil koně a v prudkém trysku
zmizel. Šebestián Kubínek, tehdy šestiletý
chlapec, z domu č. 30, přiběhl domů pln
vzrušení a strachu, podobně jako asi i ostatní na
rybníku s ním se klouzající chlapci a volal již od
domovních vrat, že k broďáku přijel jezdec a že
se podobal smrti, nebyla-li to smrt sama.“ Kubínek poté ve své kronice o těchto bojích napsal:
„…a přiběhli jak hladní vlci do osady a tam mouku, chléb a vše, co se hodí k potravě, sebráno,
tak že dům zůstal, jak by ho vymetl.“
Ve čtrnácti letech jeho život poznamenala
bitva u Lipska v r. 1813, zvaná též Bitva národů.

K rakouskému vojsku byl povolán i čeledín
sloužící u Kubínků a Šebestián musel nastoupit
na jeho místo. Kromě práce v hospodářství má
povinnost vozit obilí pro vojsko. S potahem jezdí
ve dne i v noci blátivými podzimními cestami do
Mikulova, Jihlavy, Čáslavi i Kolína (až 180 km od
Blažovic) a odtud dál k Lipsku. Připadal si jako
světák. Chtěl se ve všem vyrovnat ostatním.
Koupil si fajfku a navštěvoval spolky taneční
i karbanické. Podle vyprávění současníků prohrál
několikrát i větší finanční obnos. Jak sám později
napsal: „Svět ho opanoval a držel jako otroka
v své zlé služebnosti.“
Pokračování příště – čerpáno především z DP pí.
Bártkové a webu farnosti Blažovice
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Ze života farnosti
Velkou radostí bylo uvolnění koronavirových
opatření, které umožňuje všem navštěvovat
bohoslužby jako dříve. Proto Vás, kteří jste měli
obavy z nákazy, zveme, abyste se opět zapojili
do života farnosti a využívali dary plynoucí ze
vzájemného společenství a setkávání.
I farníci z naší obce se zapojili do synody
o synodalitě a vytvořili jednu skupinku, která se
třikrát sešla a uvažovala nad tématem slavení
a duchovního života. S těchto setkání mimo jiné
vyplynula touha setkávat se v postní době při
pobožnostech křížové cesty v kapličce. Pokud
máte zájem, můžete se také zúčastnit. Setkáváme se vždy v pátek v 18.30 h, pokud není na
vývěsce uvedeno jinak.
Velmi nás také trápí problém uprchlíků z Ukrajiny, kteří nemají kam jít. Možnost ubytování
nabídla tvaroženská fara, v současné době se
tam již ubytovávají rodiny, pro které tam bylo
vytvořeno zázemí. Také někteří naši farníci nabízejí ve svých domácnostech volné prostory pro
ubytování. Pokud byste tyto lidi chtěli podpořit
nebo jim pomoci, obraťte se prosím na pana
faráře.
A co se připravuje dál?
2. dubna pořádá farnost Blažovice pěší a autobusovou pouť do Žarošic a koná se dívčí
olympiáda v Telnici, do které se zapojuje i naše
farnost.
9. dubna se koná v Brně na Petrově diecézní
setkání mládeže.
Velikonoční svátky se budou slavit jako obvykle,
již bez omezení.
22. května bude první svaté přijímání, ke
kterému přistoupí celkem jedenáct dětí – z naší
i blažovické farnosti.
Začátkem prázdnin připravuje Blažovická
farnost putování po stopách Šebestiána Kubínka – týdenní pěší pouť s návštěvou Velehradu,
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Svatého kopečku u Olomouce, Hostýna a dalších poutních míst v našem blízkém okolí.
14. – 20. srpna - farní chaloupka – týdenní pobyt
pro děti na faře v Prosiměřicích – tentokrát
navštívíme Havaj, po které budeme putovat se
svatým Damiánem.
Pokud se budete chtít zapojit do některé připravované akce, více informací najdete na farních
stránkách: farnosttvarozna.cz

Velatická
rodinka
Výsledek Tříkrálové sbírky
2022 přináší naději k realizaci charitních projektů
Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice,
jejímž novodobým rozměrem je pomoc lidem
v nouzi, kterou se nám daří poskytovat díky
příspěvkům od jednotlivců a rodin. Skupinky
koledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí,
zdraví a žehnají příbytkům.
Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové sbírky je ukázkou
zapojení obrovského množství lidí, kteří spolupracují pro dobrou věc. Pomáhá nám k tomu
okolo 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří z nich již mnoho let. Bez nich by tato sbírka
v takovém rozsahu nemohla existovat.
Letos jsme se vrátili k tradiční podobě sbírky –
neprobíhala pouze online, ale opět se zapojili
asistenti a koledníci, kteří chodili s koledou do
domácností, tak jak je dlouholetým zvykem.

Solidarita lidí byla neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionárních kasiček se doposud vybralo
5 173 857 Kč. Na sbírkový účet s variabilním symbolem určeným pro Oblastní charitu Rajhrad
lidé poslali 115 550 Kč. Výsledky jsou prozatím
průběžné; online podoba sbírky potrvá až do
30. 4. 2022.
„Vážíme si vaší ochoty pomoci. Uvědomujeme
si, že je toto období náročné. Ačkoliv situaci
spojenou s pandemií nemoci covid-19 prožívá
každý jinak, dotýká se nás všech. Do Tříkrálové
sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc děkujeme za dlouhodobou a vytrvalou
pomoc. Dále děkujeme našim zaměstnancům,
kteří šířili letáčky, a někteří z nich se zapojili ve
svých obcích i osobně. Díky vám všem můžeme
realizovat charitní cíle pro tento rok. Více se
o nich můžete dozvědět na našem webu. Rád
bych zmínil, že Tříkrálová sbírka stále ještě
probíhá online. Naši činnost můžete podpořit
na charitním webu prostřednictvím sbírkového
účtu se specifickým variabilním symbolem nebo
využít online kasičky na stránce trikralovasbirka.
cz. Vaše příspěvky můžete zasílat až do 30. 4.
Každá koruna pomáhá a žádná pomoc není
malá. Moc vám všem děkujeme, posouváte
nás dál,“ komentuje výsledky Tříkrálové sbírky
ředitel Oblastní charity Rajhrad Zdeněk Strašák.

na všechny strany obce. Někteří si koledování
velice užívali, mávali na projíždějící auta a ta jim
zase troubila na pozdrav. Je vidět, že z Tříkrálové
sbírky mají radost nejen koledníci, ale také to,
že tato tradice se v naší dědince stala nedílnou
součástí společenského dění. To je také možná
jeden z důvodů, proč se opět vybralo více peněz,
než v předchozích letech. Druhým důvodem je
fungující služba oblastní Charity a především
hospice v Rajhradě, jehož služby využili někteří
z našich občanů, aby strávili poslední chvíle svého života v důstojném a láskyplném prostředí.
Novinkou letošního roku se stalo pár kousků
překrásných nových plášťů, kterými se koledníci
pochlubili. Sbírku obleků pro koledující děti
rozšířila Marcela Ulrichová. Velký dík tedy patří
Marcele, ale také obci, která nám umožnila
pláště financovat z občanského projektu.
Děkujeme také vám všem, kteří jste trpělivě
čekali za dveřmi, abyste si vyslechli koledu
a přispěli na dobrou věc. V neposlední řadě se
sluší poděkovat koledníkům, bez kterých by
se pořádání sbírky neobešlo a oblastní Charitě
Rajhrad, která akci logisticky zajišťuje.

Tříkrálová sbírka
ve Velaticích
Jak se stalo tradicí v minulých letech, i letos se
v naší obci konala Tříkrálová sbírka. Po roční
odmlce jsme se vrátili k tradičnímu způsobu
koledování, tedy obcházení domů.
Druhé lednové sobotní dopoledne se sešly
děti a mládež na obecním úřadě. Nejdříve
připomněl otec Roman, farář z Tvarožné, smysl
a prospěšnost této sbírky a udělil tříkrálové
požehnání. Poté se čtyři skupinky rozprchly
31

Články

Obec
informuje
Co je nového v Dobrovolném
svazku obcí Šlapanicko
Jak už mnozí z vás ví z dřívějška, Dobrovolný
svazek obcí Šlapanicko (DSO) vloni dokončil
stavbu druhé etapy cyklostezek na Šlapanicku. Součástí této etapy jsou trasy Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice - Prace, které byly
slavnostně otevřeny 16. září 2021. Stavba
tím sice skončila, ale pak následovalo ještě
vyřízení všech potřebných administrativních
záležitostí včetně kolaudace a vyúčtování
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsme odevzdali před Vánocemi a čekáme
každou chvíli její proplacení.
Od 1. ledna 2022 má naše DSO nově 30 členů. K původním 27 přistoupily obce Mokrá
- Horákov, Střelice a Troubsko.
Od října do ledna jsme řešili problémy
spojené s námitkami účastníků stavebního
řízení na stavbu I. etapy cyklostezek na
Pozořicku, která spojí Brno-Líšeň, Podolí
a Velatice a Tvarožnou a je už třetí etapou
našich cyklostezek. Po jejich vyřešení bylo
stavební povolení vydáno 16. února 2022.
Po nabytí právní moci jej budeme dokládat
jako poslední dokument k žádosti o dotaci
a budeme čekat na vydání rozhodnutí o jejím
poskytnutí.
Prakticky současně bylo vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Po jeho vyhodnocení bude provedeno výběrové řízení na
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banku, která bude stavbu financovat. Po
jeho skončení bude podepsána smlouva se
zhotovitelem a může začít stavba. Plánujeme to v průběhu měsíce května nebo června
podle toho, jak rychle se podaří všechno
potřebné vyřídit. Dokončení plánujeme do
30. 4. 2023.
Už v září jsme podali žádost o územní
rozhodnutí na stavbu II. etapy cyklostezek
na Pozořicku, která se týká obcí Tvarožná,
Sivice, Pozořice a Kovalovice. Po vydání
rozhodnutí budeme i na tuto etapu žádat
o dotaci.
Od podzimu 2021 se také realizuje projekt
zavedení door-to-door systému svozu
tříděných odpadů, do kterého se zapojilo
město Šlapanice a dalších 6 obcí našeho
DSO. Občané dostali zdarma popelnice, do
kterých mohou ukládat tříděný odpad přímo
doma a svozová firma je bude odvážet od
jejich nemovitostí.
Jen tak pro zajímavost – jedná se o nákup
12.634 popelnic, dále o velkoobjemové
kontejnery, štěpkovač a potřebný hardware
a software pro svozová vozidla a také pro
obce. Na jejich nákup máme přislíbenou
dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů.
Kromě popelnic obdrží občané obcí zapojených do projektu kompostérů zdarma
nádoby pro uložení bioodpadu.
Z dotace se rovněž financovala výsadba aleje
Tuřanka ve Šlapanicích, kde bylo vysázeno 91
stromů, převážně ovocných.
Zároveň pracujeme na přípravě dalších tras
cyklostezek na Pozořicku (aktuálně na úseku
Velatice – Mokrá – Horákov), na Ostopovicku a v okolí Moravan. O tom třeba někdy
příště.
Rudolf Staněk a Miroslava Poštolková, DSO
Šlapanicko

Poradci Bílého kruhu bezpečí
mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého
kruhu bezpečí obětem trestných činů,
pozůstalým i svědkům trestných činů. A od
loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro
svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci
z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské
město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se
obrací pro pomoc na brněnskou poradnu
Bílého kruhu bezpečí, žije v Brně či okolí.
Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají
i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí
v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je
pro ně zkrátka nemožné na pobočku přijít,
zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na
naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na
čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší
právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní
a psychologická pomoc může dostat do
kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání,
znásilnění, porušování domovní svobody,
loupeže, podvodu, krádeže a mnohých
dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou
především konzultaci, při které vyslechnou
konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují
bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat
se s právníkem a psychologem může klient
prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní
poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient
tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby
si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí
je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání
na kontaktní telefonní číslo 732 842 664.
Pracovnice Bílého kruhu pak s volajícím
domluví vše potřebné a dohodne konkrétní
podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní
poradně již není domluva vázaná pouze na
konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn.
čas konzultace je domluven dle možností
klienta. Přijít však stále může klient i osobně,
a to každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném
mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý
kruh bezpečí kontaktovat.
www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Statistika
Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2021
celkem - 758 obyvatel
občané ČR - 741
cizinci - 17
narodilo se 6 dětí
zemřelo 7 občanů

Zpráva ze školní kuchyně
MŠ Velatice:
Uvolnila se nám 3 místa pro odebírání obědů
pro důchodce a cizí strávníky.
Zájemci se můžou přihlásit ve školce nebo
na tel.čísle:
544 250 432, 602 647 787
Cena obědu:
důchodce: 62,– cizí strávník: 64,–
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Velatická štafeta

Karolína Juhászová

Z které části Anglie pocházíš a jak ses ocitl
s rodinou tady ve Velaticích?
Původně pocházím z malé vesničky na severu
Anglie obklopené krásnou přírodou, ale
většinu života jsem strávil na jihu u moře ve
městě Bournemouth. S Markétou jsme hledali pozemek v ČR a po návštěvě u Juhászů bylo
jasno, vesnice se mi moc líbila a připomínala
mi místo, kde jsem prožil dětství a to samé
jsem chtěl pro své děti. Zbytku můžeme říkat
už jen štěstí nebo osud.
V čem vnímáš největší rozdíly mezi životem
v Anglii a tady?
Vnímám tolik kulturních, sociálních i ekonomických rozdílů, že bych o tom mohl
napsat knihu. Rozdíly životních nákladů jsou
obrovské, například jídlo je dražší v ČR, ale
zase jsou tu menší daně a náklady na bydlení.
Největším kulturním šokem pro mě bylo,
kolik je tu byrokracie a jak někdy dokážou být
i ty nejmenší věci komplikované, například
návštěva úřadů a neustálé vyplňování nějakých formulářů. A to jsem typický Angličan
a miluji pravidla!
Pokud se někoho zeptáte v Anglii jak se má,
vždy dostanete pozitivní odpověď, i pokud by
to neměla být pravda. V ČR více slýchávám
odpovědi typu “nic moc”, “ale jo, dá se to”
nebo mi rovnou poví, co vše je bolí.
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Společenská kronika / Kalendář akcí

Nick Draycott

Jsou některé věci, které Ti v Česku chybí?
Hlavně má rodina a různé druhy jídel. Procházky kolem moře, útesů a i anglické lesy,
které maji úplně jinou faunu, než ty české.

Společenská
kronika
T SPOZ Velatice
Blahopřání jubilantům
V měsících leden až březen 2022 oslavili významné
životní jubileum tito naši
spoluobčané:
80 let:
Poláček Antonín

Změnilo se pro Tebe a Tvou rodinu něco
zásadního díky Brexitu?
Přímo uprostřed Brexitu jsme začali se
stavbou domu a velmi jsme pocítili oslabení libry. Nyní je největší omezení v posílání
balíků. Moje maminka už mi nemůže poslat
mé oblibene anglické pochutiny nebo dárečky
pro děti na Vánoce, narozeniny, aniž bychom
neplatili velke clo.
Co rád děláš pokud zrovna nepracuješ?
Kromě trávení času s rodinou, novým psem,
zahradničením nebo posezení u pár slivovic
se skvělými lidmi zde ve Velaticích, miluji ježdění na horském kole a otužování. Denně se
snažím ujet alespoň 30 km po zdejších lesích.
Komu předáváš štafetu?
Nepůjdu moc daleko a předám štafetu mému
sousedovi Aleši Kociánovi, vyzpovídám ho
u již zmiňované slivovičky.

75 let:
Šmerdová Květoslava
60 let
Severa Zdeněk
Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Narozené děti:
Kříž Michael
Kotulan Daniel
Pavlíček Lukáš
Richter Vincent

Přejeme mnoho radosti,
štěstí a zdraví.

Navždy nás opustili:
Drahomír Remeš
nedožitých 83 let
Miloslav Macháček
83 let
Marie Remešová
78 let
Marie Kosíková
95 let
Odpočívejte v pokoji!

Kalendář akcí:
23. 4.
1. 5.
4. 6.
24. 6.
6. 7.
24. 7.

Turnaj v ruských kuželkách
Woodball prvomájový turnaj
Dětský den s Hasiči
Mölkky turnaj pro děti i dospělé, táborák
Pohárový trunaj v Kykkä
pouť ke sv. Anně/Anenské hody

Budou určitě i další akce, u kterých ještě není jasný termín a o kterých vás budeme
včas informovat.
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Staňte se
pěstounem
Věnujte dětem pozornost a péči.
My vás podpoříme.

pestounijmk.cz
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