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Slovo úvodem

Milí čtenáři
Ing. Tomáš Šenkyřík
starosta obce

Přijít k volbám
má i na malé
obci smysl,
protože
minulost
nezměníme,
ale budoucí
dění ano.
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V

Vážení a milí čtenáři,
srdečně vás zdravím v druhé
polovině letošního roku.
Prázdniny zase utekly jako
voda, dovolené jsou za námi
a první, co nás čeká jako jeden
z hlavních úkolů podzimu,
jsou volby do obecního zastupitelstva. Ty se letos konají už
v termínu 23. a 24. září, tedy
poměrně brzy. A tak i přípravy
na tuto, pro obec zásadní
událost, zasáhly do prázdninové doby, kdy jsme první
úkoly plynoucí z volebního
zákona řešili už počátkem
července.
Proto se chceme v tomto čísle
věnovat právě tématu voleb.
Představí se vám jednotlivá
uskupení a jejich kandidáti,
dozvíte se, jak můžete volit
a jak dát svůj hlas, aby byl
platný a započítaný ke konečnému výsledku. Z úryvku naší
kroniky se také můžete dočíst,
jak to bylo u nás v době voleb
před 51 lety.
Abychom však zpravodaj udělali obsahově vyvážený, jsou
tu i další příspěvky s informacemi o dění z obce a našeho
okolí. Dozvíte se například, co
je nového na stavbě cyklostezek v našem regionu a co plánuje náš soused a významný

Za námi

zaměstnavatel, Cementárna
Mokrá. Jaké byly dojmy hasičů
ze setkání s dětmi v mateřské
škole a jestli se vydařil dětský
den. Můžete se dočíst další
pokračování ze života „šiřitele
dobrých knih“ Šebestiána Kubínka nebo něco zajímavého
od jednoho z našich sousedů
z odpovědí na otázky ve štafetě a další poutavé příspěvky.
Určitě nechybí kalendář nejbližších akcí, tradičně je také
uvedený přehled aktualit, co
se povedlo na obci vybudovat
a jaké jsou plány projektů
ještě do konce letošního roku.
Chtěl bych vám popřát
pohodový zbytek léta, radost
ze sklizně vašich výpěstků
a letošní podzim ať je ve znamení dobré nálady. Přeji nám
všem, abychom ještě stihli to,
co jsme si na jaře naplánovali.
Aby byl podzim obdobím, kdy
se nám načerpaná pozitivní
energie pomalu uvolňuje
a budu se těšit na další setkávání s vámi.
Přeji vám příjemné chvíle.

Za námi
Oprava mostu za KD
Objednaná oprava povrchu mostu za Kulturním domem se stihla ještě před hodama.
Práci provedla firma Statika-Sanace s.r.o. Po
ofrézování původní betonové vrstvy byla
nanesena izolační pryskyřice za současného
posypu křemičitým pískem. Výhodou této
technologie je dlouhá životnost, nový povrch je
pouze v tloušťce do 8 mm, a tím se nezatěžuje
most dalším materiálem. Celková cena opravy
byla 135.520,– Kč.

Dobudování ubytování pro
uprchlíky
V současné chvíli máme u nás v kabinách na
spodním hřišti ubytovanou ukrajinskou rodinu. Je
to celkem 6 lidí, z toho 3 dospělí a 3 děti. Prostory
jsme vybavili novou kuchyní a koupelnou. Do
společné ložnice jsme použili darovaný nábytek,
matrace i povlečení. Noví obyvatelé k nám přišli
13. června a pokud bude potřeba, zůstanou u nás
minimálně 1 rok.
V souvislosti s vybudováním ubytování bych chtěl
poděkovat všem, kteří se zapojili a věnovali věcný
dar nebo svůj volný čas potřebným. Především Lukáši Putnovi, Liboru Niezgodovi, Karlu Richterovi,
manželům Poláčkovým, Župkovým a Ludvíkovým, hasičům a spolku Huascaran. V neposlední
řadě patří poděkování také spolku TJ Sokol, který
poskytl prostory kabin k pronájmu.

Oprava komunikace v Zaosadí
Na přelomu července a srpna byla dokončena
oprava horní poloviny komunikace v Zaosadí.
Byly osazeny obrubníky po obou stranách,
srovnán povrch, upravena a dokončena horní

točna. Současně byly vyměněny vodovodní
uzávěry na domovních přípojkách. Stavbu prováděla firma Strabag a.s. Celá oprava nás vyšla
na 543.249,10 Kč.

Stavba propojení vodovodu
Podařilo se nám odkoupit pozemky pro plánovanou stavbu propojení nového přivaděče
na vodu z lokality Za Mlýnem. Stavba povede
kolem čerpací stanice na Zahrádky. Jakmile
bude zapsána obec jako nový vlastník pozemků, můžeme zahájit další kroky ke stavebnímu
povolení a výběru realizační firmy.

Před námi
Volby do Zastupitelstva
obce
Ve dnech 23. a 24. září budou probíhat volby
do zastupitelstva obce. Volební místnost
bude na Obecním úřadě v rodinném centru.
Tímto bych vás chtěl pozvat k volbám, protože hlasem vašemu kandidátovi nebo straně
můžete ovlivnit dění v obci na další 4 roky.
5

Před námi

Glosa místostarosty / Bořič mýtů

Dnes naposledy

Dotace na stavbu sběrného
dvora
Před nedávnem byla Ministerstvem životního prostředí vypsána dotace na výstavbu
sběrných dvorů, a protože máme připravený
kompletní projekt i stavební povolení, rozhodli
jsme se, že možnosti využijeme a žádost
podáme. Není to levná stavba a i s vybavením je cenový rozpočet 4.132.755,– Kč. Dotaci
můžeme získat ve výši 85 % nákladů. Nyní
vyřizujeme poslední potřebné dokumenty
a poté žádost i s přílohami podáme.

Oprava komunikace III/3833
do Mokré
Našeho běžného života se dotkne připravovaná
oprava komunikace třetí třídy směrem na Mokrou, která nás na západě obchází. Stavba bude
od kruhového objezdu Šlapanice/Mokrá, až do
obce Horákov a rozdělena na etapy. Po dobu
opravy hlavního úseku od objezdu po napojení
velatické cesty u Knosových vrb bude provoz
jednosměrný a okruh do Mokré povede přes
naši obec. Opravy začnou 12. 9. 2022 a ukončení
je plánované na 15. 12. 2022. Více se dozvíte dále
v samostatném článku.

Projektování bytového
domu
Nechali jsme architekta zpracovat koncept
návrhu bytového domu pro sociální bydlení,
který chceme postavit v lokalitě Za Mlýnem.
Je navrženo celkem 8 bytů o dvou a čtyřech
pokojích. Je pamatováno i na zázemí pro
pečovatelku. Návrh budeme ještě upravovat,
ale už nyní jsme požádali o dotaci úřad JMK
na projektování takové stavby. Předběžná
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investice do projektu bude přibližně 1 mil. Kč.

Žádost o změnu územního
plánu
Na základě sílícího zájmu občanů o koupi
obecních pozemků určených k bydlení jsme se
dohodli, že necháme zpracovat změnu územního plánu pro část pozemku 1102/1 v lokalitě
Za Mlýnem. Nyní prověřuje MěÚ Šlapanice,
zda je tato změna možná, protože poslední
aktualizace ÚP byla v roce 2020. Pokud obdržíme z úřadu kladné vyjádření, žádost o změnu
podáme.

Stalo se milou tradicí, že místostarosta má ve zpravodaji prostor cokoli okomentovat. Dělám to rád. Dnes
to dělám naposledy.
Všichni víme, že obecní volby jsou za chvilku. Já osobně si myslím, že čas od času je, i na dobře fungující
obci, potřeba změna. Proto i když budu v zastupitelstvu, nepočítám s tím, že bych pokračoval jako
místostarosta.
A chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakkoli podílí na
tom, aby Velatice fungovaly tak, jako dnes. Vůbec není
samozřejmost to, že se i u nás najdou lidi, kteří kus
svého volného času věnují sportu, kultuře, dětem, seniorům, vymýšlí a realizují občanské projekty… Je toho
prostě hodně. Navštěvuji teď spoustu obcí a mám
možnost srovnávat a není to tak všude.
Určitě jste také zaznamenali, že v některých obcích
jsou právě teď před volbami různé třenice. Já jsem
moc rád, že ve Velaticích je v tomto ohledu klid. Věřím
taky, že po volbách se úplně normálně domluvíme na
dalším fungování a spolupráci. Je to moc důležité. Každé hašteření ve vedení obce jen zpomaluje projekty,
které je potřeba udělat.
Velaticím přeji, ať se jim dál daří a vám všem přeji
příjemný podzim.

Stavba VO v Horním Zaosadí
Společnost EG.d podala žádost o povolení
stavby o umístění nízkého napětí zemním vedením v části Horní Zaosadí. V současné chvíli
je vedení elektřiny na sloupech a současně
s tím tam má obec umístěný rozhlas a veřejné
osvětlení. Po odstranění sloupů bude potřeba
znovu umístit osvětlení a doplnit tam, kde
doposud chybí. Proto jsme nechali zpracovat
projekt na stavbu osvětlení. Jakmile bude
záměr schválen stavebním úřadem, vybereme
realizační firmu. Stavba by měla probíhat ještě
v letošním roce.

T Jan Grolich

Bořič mýtů
Mýtus:
Sním to, co půjde, zbytek a obaly
odhodím. Přece jsem si to zaplatil.
Pravda:
Takový piknik někde venku na
čerstvém vzduchu, s kamarády nebo
s rodinou je fajn. Když si můžete
v obchodě s rychlým občerstvením
koupit hotové jídlo zabalené tak, aby
hned nevychladlo, je to ještě lepší.
Nemusíte vymýšlet, co nakoupit,
pak se s tím chystat, balit to a pak
ještě umývat nádobí. No jo, jenže
po takovém příjemném posezení
zbyde spousta obalů a někdy i jídla
a ke koši je to přece jen pár kroků. Tak
co s tím?
Když už jsme někde v přírodě nebo
v koutě, kde na nás nefouká a hlavně,
není vidět, je opravdu splněným
bobříkem odvahy, že všechny
odpadky necháme poházené kolem
sezení a odejdeme s vědomím, že je
to fakt bomba?
Veřejný prostor není přece od
toho, aby se všude válely odpadky
a my se na to museli dívat. Po obci
je dostatek odpadkových košů
a kontejnerů, kde stačí jen natáhnout
ruku a co už nepotřebuji, vyhodím
do nádoby. O vyvezení plných košů
se jako obec postaráme, tak se
nechovejme bezohledně k ostatním
a ke svému okolí.
Děkujeme.
7

KOMUNÁLNÍ
VOLBY

Na konci září budou volby do obecního
zastupitelstva. Proto zde nebudeme
představovat žádný konkrétní projekt, ale
lidi, kteří na obec kandidují a kteří budou
ovlivňovat veškeré dění na obci v dalších
čtyřech letech. Uvědomujeme si také, že
voleb je hodně, v každých se volí jinak,
a proto vám zde stručně vysvětlíme, jak
můžete volit do těch obecních.
T

Jan Grolich

Téma

Možnosti hlasování
Obecní volby jsou jediné, ve kterých
nedostanete ke každé straně (kandidátce)
samostatný papír, ale dostanete jeden papír,
kde zaškrtnete, koho chcete volit. K tomu
máme několik možností.
Ve Velaticích máte jako volič v podstatě 9
hlasů – takový je u nás počet zastupitelů.
Tyto hlasy můžete, ale nemusíte všechny
využít. Aby hlasování bylo platné, musíte využít alespoň jeden. A jak to můžete
provést?
1) Volba celé kandidátky
Když zakřížkujete jednu celou kandidátku –
dáte křížek do políčka u názvu kandidátky,
započítají se všechny vaše hlasy pro kandidáty na této kandidátce a v pořadí, jak jsou
na ní uvedeni.
2) Křížkování
Každý ze svých 9 hlasů můžete dát konkrétním lidem, a to napříč všemi kandidátkami.
Můžete dát jednomu až devíti lidem hlas
tak, že zakřížkujete políčko u jeho jména.
Jednomu kandidátovi můžete dát maximálně jeden křížek = hlas.
Je potřeba dát pozor hlavně na to, aby hlasů
nebylo víc než 9. Pak by se nevědělo, který
hlas je tam „navíc“ a lístek by byl neplatný.
3) Kombinace volby kandidátky a křížkování
Tato varianta má smysl, pokud máte jednu
favorizovanou kandidátku a k tomu pár
favoritů i na jiné kandidátce. Dáte křížek
k názvu kandidátky a pak zaškrtnete pár lidí
přímo u jména jednotlivých kandidátů.
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Téma

U takto zaškrtnutého lístku se nejdříve zjistí
počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům a potom se zbývající počet hlasů
přidělí nejvýše postaveným kandidátům
na zaškrtnuté kandidátní listině. Například
ve Velaticích se volí devět zastupitelů,
můžete tedy označit jednu kandidátní listinu
a k tomu zakřížkovat například čtyři kandidáty v rámci jiné kandidátní listiny. Čtyři hlasy získají jednotlivě zakřížkovaní kandidáti
a zbylých pět hlasů (do celkového počtu
devíti hlasů) se přidělí prvním pěti kandidátům na označené kandidátní listině.

Jak se počítá výsledek voleb?
Je důležité si uvědomit, že se nejprve počítají všechny hlasy, které získá kandidátní
listina – ať už zaškrtnutím celé listiny nebo
zaškrtnutím jednotlivých kandidátů. Podle
tohoto celkového počtu se zjistí, kolik každá
kandidátní listina bude mít zastupitelů
a podle toho se určí, kdo volby fakticky
vyhrál.
Až když je jasné, kolik která kandidátní
listina bude mít zastupitelů, se zjistí, kdo se
zastupitelem opravdu stane. Přistoupí se
tedy k počítání křížků (preferenčních hlasů)
jednotlivých kandidátů. Počítají se nejen
křížky, které uděláte u jména, ale i automaticky získané hlasy při zaškrtnutí celé
kandidátní listiny.
Není to ale tak, že se kandidáti jen seřadí
podle počtu preferenčních hlasů. Tzv. „skákání na kandidátce“ je složitější. Nejdřív se
spočítá průměrný počet preferenčních hlasů
na jednoho kandidáta v rámci dané kandidátní listiny. A jen kandidáti, kteří získají po-

čet hlasů, který je ještě o 10 % vyšší než průměr na jejich listině, se poskládají v pořadí
podle počtu hlasů. Jen tito lidé tzv. „skákají“.
Za ně se poskládají ostatní kandidáti podle
pořadí na kandidátce. V tomto pořadí se pak
přidělují zastupitelské mandáty. Může se
tedy stát, že kandidát s větším počtem hlasů se do zastupitelstva nedostane na úkor
někoho, kdo měl sice o něco méně hlasů, ale
byl výše na kandidátce.
Často tedy dochází k omylu, kdy chce někdo
podpořit jen konkrétního člověka nebo jen
pár lidí a jen těmto lidem dá křížek a myslí
si, že je upřednostní. Částečně to pravda
je, ale když nevyužijete všech 9 hlasů, má
váš favorit menší šanci se do zastupitelstva
dostat. Jeho kandidátka získá například
jen jeden jeho hlas, který mu dáte a ztratí
zbylých 8 hlasů, které jsou rozhodující pro
výpočet, kolik získá kandidátka mandátů.
Když chcete podpořit někoho konkrétního,
je potřeba jeho kandidátce dát co nejvíce
hlasů, aby měl šanci se do zastupitelstva
dostat.
Někteří volí tak, že chtějí, aby se někdo do
zastupitelstva nedostal. Zase tu neplatí, že
zaškrtnete všechny ostatní na jeho kandidátce a jen jeho přeskočíte. Jeho kandidátka
tak získá hodně hlasů pro získání mandátů
a může se stát, že i váš neoblíbenec se do
zastupitelstva díky tomu dostane. Pokud
někoho vyloženě v zastupitelstvu nechcete,
nejlépe toho dosáhnete, když dáte co nejvíce hlasů jiným kandidátním listinám.

Kdo se stane starostou?
U nás obecní volby nefungují tak, že kdo má
nejvíc preferenčních hlasů nebo je napsaný
první na kandidátní listině, se automaticky
stává starostou. Jde vždy o dohodu těch
stran nebo kandidátních listin, které se do
zastupitelstva dostanou. Samozřejmě v tom
hraje velký význam výsledek voleb, ale
občas (hlavně, když je v obci hodně kandidátek) nastane situace, že se starostou stane
někdo jiný než ten, kdo volby vyhrál.
Občas se také stane, že kandidátka uspěje
podstatně lépe, než čekala, a člověk, kterého dala na první místo, si např. z pracovních
důvodů ani nemůže dovolit se starostou
stát. Musí potom ze zvolených zastupitelů
vybrat někoho, kdo je ochotný starostu
dělat. Někdy je to někdo níže postavený
na výherní kandidátce, někdy i někdo z jiné
kandidátky.
V naší obci jsou dvě kandidátní listiny a tím
pádem není ani možný nějaký zamotaný výsledek voleb. Je nám ale jasné, že sledujete
výsledky voleb i v jiných obcích, a proto toto
vysvětlení uvádíme pro orientaci v tomto
složitém volebním systému.
Přejeme, ať jste s vaší volbou spokojeni.
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Téma

Téma

LIDOVCI a NEZÁVISLÍ

HASIČI

Tomáš Šenkyřík, Ing. 42 let
starosta, projektant interiérů

Tomáš Grolich, MUDr., Ph.D. 40 let
lékař, chirurg

Jan Grolich, Mgr. 38 let
hejtman, místostarosta, právník

Ondřej Drozd, 37 let
vedoucí nákupu výrobní firmy

Marcela Ulrichová, 55 let
samostatně pracující, OSVČ

Pavel Sedlák, Ing. 36let
projektant parních turbín

Hana Raur Pololáníková, 54 let
vrchní sestra, jednatelka agentury pro domácí zdravotní péči

Pavel Drozd, Mgr. 39 let
IT manažer, programátor

Aleš Kocián, Ing. 45 let
konzultant a analytik v informačních technologiích
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Martin Sedlák, 37 let
programátor CNC, velitel JSDH, předseda
kontrolního výboru zastupitelstva obce

Veronika Kadlecová, Mgr., 30 let
rodičovská dovolená, člen kontrolního výboru zastupitelstva obce

Petr Košina, 51 let
laboratorní technik, starosta SDH, předseda
finančního výboru zastupitelstva obce

Tomáš Kůst, 27 let
strojvedoucí

Jiří Novotný, 30 let
svářeč a zámečník

Radek Katolický, 39 let
technik elektronových mikroskopů

Michal Pejřil, 34 let
stolař – truhlář
Pavel Pejřil, 44 let
vedoucí výroby, předseda TJ Sokol Velatice

Lukáš Putna, 45 let
topenář a instalatér, člen finančního výboru
zastupitelstva obce
13

HOLKY
Z PA R K U
Spojuje je láska k dobré kávě, pečení
sladkých dobrot a jedna pikniková kavárna,
ve které si můžete kávu a vynikající dezert
vychutnat u stolečku pod pergolou nebo si je
odnést na deku a udělat si pohodový piknik
v parku jen malý kousek od rušného centra
Brna. Řeč je o kavárnicích Hance Drozdové
a Madle Grolichové, které už sedm let
provozují kavárnu Piknik box a jsou skvělým
příkladem toho, jak lze z dobrého nápadu
usilovnou prací a obrovským zápalem pro věc
vybudovat úspěšný podnik.
T
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Veronika Kadlecová
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Pojďme tedy představit Piknik box těm, kteří
kavárnu ještě neznají…
Piknik box je netradiční kontejnerová
kavárna uprostřed brněnského parku
Björnsonovy sady a zrovna teď v září slavíme už 7. narozeniny. Najdete nás kousek
od rušného centra, a tak sem chodí nejen
Brňáci hledat klid a stín pod korunami
stromů. Máme otevřeno celý rok, ale na
jaře to u nás ožívá nejvíc. V parku se pořádají kulturní akce, food festivaly, koncerty,
narozeniny anebo se jen griluje ve skupinkách.
Kde Piknik box najdeme a kdy a jak vznikl?
Piknik box najdete tedy v brněnském parku
Björnsonovy sady, který prošel v roce
2014 rekonstrukcí a součástí přestavby byl
vznik nového místa pro provoz kavárny.
Park najdete mezi Poliklinikou Zahradníkova a Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity. Björnsonův sad leží na území
staré louky, jež se kdysi táhla podél ulice
Veveří až do Žabovřesk a sloužila také jako
příležitostné vojenské cvičiště. Stávala tu
i pomocná vojenská nemocnice. Park nese
jméno podle norského spisovatele a dramatika Björnstjerna Björnsona, který byl
velkým obdivovatelem českého národa.
Čí to byl nápad vybudovat kavárnu
v kontejnerech uprostřed parku?
Byl to skvělý nápad a průkopnická myšlenka města Brna udělat kavárnu z přepravních kontejnerů. Za myšlenkou stojí
jeden z nejlepších krajinářských architektů
Zdeněk Sendler.
Proč si myslíte, že vás Brno tehdy vybralo?
Dostaly jsme nápad na první brněnskou
piknikovou kavárnu. Na výběrové řízení
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jsme došly s
několika bedýnkami a představou nové originální kavárny se jménem Piknik box. Nestihly jsme si to ani moc připravit a trochu
jsme vařily z vody, ale vyhrály jsme to, a tak
během necelého měsíce vzniklo kávové
okénko jménem Piknik box. Asi jsme to do
teď ani neoslavily, protože se to odehrálo
všechno velmi rychle.
Jaké byly vaše začátky? Kolik času jste tomu
věnovaly?
Šly jsme do toho s obrovským zápalem, entuziasmem a asi i s hodně velkou naivitou.
Neměly jsme moc představu o tom, jak
nám „náš sen“ sežere všechen čas. Někdy
ze srandy říkáme, že jsme byly komplet
„zaboxované“. Bylo to velmi náročné období, ale když vás to tak pohltí, jdete do toho
s takovým zápalem, že tomu fakt věnujete
24/7. No a ty těžké začátky se rychle zapomínají. Čas v gastru ubíhá neuvěřitelně
rychle, gastro provoz je taková živá hmota.
Pořád se něco řeší, posouvá, mění… kolikrát ani nevíme, jaký je den.
Piknik box se sestává ze tří kontejnerů. Co
v nich najdeme?
Kontejnerové zázemí je tedy naše kavárenské okýnko, kde se všechno děje, připravuje
a peče. Další kontejner jsou veřejná WC
a k tomu je maličkatý sklad.
Není pro obsluhu kavárny pracovní prostředí
moc stísněné? Kolik lidí současně může
v Piknik boxu pracovat? Protože pokud
se nemýlím, tak se přímo na místě pečou
i sušenky, které kavárna nabízí, to už musíte
mít perfektně sehraný tým…
Zrovna v zimě jsme měli teambuilduing,
kde jsme měli v rámci večerního programu
interní kvíz. Jedna z otázek byla, jak široká
17
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je naše „pracovní ulička“? No, není to ani
metr. Standardně jsou na směně 3 lidi, tým
musí být super sehraný a dobře zajetý, aby
to dobře fungovalo. Pokud je více lidí na
směně, je potřeba, aby každý znal svou roli
a funkci. Občas říkáme, že v sezóně je to
takový festivalový styl.
Jaký je váš bestseller? A co u vás můžeme
ochutnat?
Banana bread je oblíbený tak moc, že je to
z dezertů každoročně nejvíce prodávaný
produkt. Pecen banana breadu váží 1 kg
a loni se snědlo přes 246 kg banánového
chleba. S pečením nám pomáhá i Verča
Sedláková, kterou znáte z obecní kavárny
Lont.
Jinak spolupracujeme s několika cukrářkami a střídáme tradiční poctivou cukrařinu,
francouzské dezerty a naše osvědčené dezerty, na které někdo chodí fakt už několik
let a recepty neměníme. V poslední době
jsou oblíbené poctivé kynuté koláče a rohlíčky, taková ta snídaně „jako od babičky“. Rády spolupracujeme i s brněnskými
řemeslnými pekárnami, které nám dovolí
si trochu oddechnout a napečou a dovezou
to za nás.

Loni se snědlo přes

246 kg

banánového chleba.
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Mnoho lidí zná Piknik box i díky značce
„Makronky od Hanky“. Hanko, jaké příchutě
lidi baví?
Makronky byly a jsou naším „signature“
dezertem. Na začátku to bylo něco, za čím
lidi chodili a co vyhledávali. Gastro scéna
v Brně se probouzela a lidi chtěli ochutnávat nové netradiční dezerty. Nejoblíbenější
příchuť je makronka se slaným karamelem
nebo pistáciová. Letos na jaře jsem třeba
zkusila makronku naslano s kozím sýrem
a řepou, nebo na akci „Chillibraní“ čokoládové s chilli. Akorát času už je méně, takže

už nepeču tolik jak ze začátku.
Teď mě napadlo vrátit se ještě trochu
k fungování kavárny jako takové… Kolik lidí
v Piknik boxu pracuje? Jak se změnilo vaše
fungování v týmu?
Začínaly jsme jako holčičí kavárna asi v pěti
lidech. Letos na jaře nás bylo rekordně 29,
teď se to trochu ustálilo na 20 lidech, většinou jsou to brigádně studenti VŠ. Dlouho
jsme braly i my samotné směny, dokud
se nám životní role a priority nezměnily.
V poslední době jsme se začaly i vzdělávat
ve vedení týmu, v řešení nestandardních
a složitých situací. Hodně času nám zabere
komunikace se zaměstnanci, přípravy na
porady týmu i porady nás dvou. Kolem Piknik boxu je i náročná administrativa, řešíme
také provozní záležitosti, chod kavárny,
který nepočká. Jedna věc se vyřeší a je tu
nová… Postupně jsme musely delegovat
některé činnosti a zaměřit se na to, aby
Piknik box dál dobře fungoval a mohly jsme
se posouvat a věnovat rodinám. Hodně se
toho za ten čas změnilo.
Kdo se trochu zajímá o českou gastronomii,
místa, kde se dá dobře najíst a napít, určitě
už někdy slyšel o Gastromapě Lukáše
Hejlíka. Je na ní i Piknik box? Jak se na
mapu dostal? Čím se odlišujete od jiných
podobných podniků?
Je to už hodně dlouho, co u nás byl Lukáš
Hejlík poprvé, bude to tak 5 let. Bylo to po
velkém food festivalu a byli jsme komplet
vyjedení. Tehdy jsme neměli v nabídce
filtrovanou kávu a moc jsme ho teda nepotěšili.
Celkově jsme měly štěstí, že jsme začínaly
s kavárnou v době, kdy se teprve vše kolem
gastra rozjíždělo a víc se o jídle začalo mluvit. Začalo se za dobrým jídlem cestovat.
19
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Jaký je rozdíl mezi provozem piknikové
kavárny v létě a v zimě nebo obecně, když je
hezky a když je nevlídné počasí?
Roční období mění rytmus kavárny, ale
i návštěvníky. Staly se z nás takové rosničky. Opravdu těch 7 let hlídáme každý
den počasí, někdy i po hodině. Venkovní
kavárna je na hezkém počasí závislá. A to
kolikrát ve Velaticích prší a v Brně ani kapka, nebo naopak. V zimě tu potkáte hlavně
maminky s kočárky, pejskaře… na jaře
vyběhnou všichni studenti z okolí. Ale pro
lepší představu, v zimě třeba vyčepujeme
10 piv za den a na jaře i 300 piv denně.

Pokud se nepletu, Lukáš si dokonce oblíbil
vaši kavárnu natolik, že zde proběhl i křest
jeho knihy (nebo knih?) a dostaly jste se i do
průvodce Brno 100. Co je to za knihu?
Spolupráce s Lukášem Hejlíkem nás překvapila a strašně nás to pokaždé bavilo.
Jinak s jeho první knihou GMLH365 nás napadlo udělat křest knihy netradičně a uspořádat brunch a pozvat všechny foodies
z Brna, kteří v knize byli. Mělo to obrovský
úspěch. A tak jsme letos pomáhaly i s křestem brněnského průvodce Brno100, je to
moc fajn průvodce brněnskými podniky
a zajímavými místy. Pokud rádi vyhledáváte
výlety za dobrým jídlem, tak si to musíte
pořídit. Až k nám dojdete, my vám dáme na
str. 162 razítko.
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kde se teď nacházíme. Shodly jsme se, že je
pro nás důležité věnovat energii jedné věci
a neodbíhat od jedné věci ke druhé.

Co na podnikání v gastru říká vaše rodina?
Tady musíme poděkovat našim rodinám
a hlavně manželům, protože bez jejich
podpory a trpělivosti bychom to nikdy
nedotáhly tak daleko. Naši muži už taky
vědí, že když jdou s námi do jakéhokoliv
podniku, tak si to už nikdy neužijí, protože
pořád po očku slídíme, jak tam fungují na
place, jaké mají nádobí, jaký mají výčep…
je to fakt s námi někdy dost těžké. Umět
vybalancovat čas mezi rodinou a podnikáním je náročné, stále se to učíme. Ale jsme
vděčné, že můžeme dělat to, co nás baví.

Co se vám nejvíc líbí na životě ve Velaticích?
Hanka: Ve Velaticích jsem vyrostla a znám
od malička jednotlivá zákoutí obce i ostatní
obyvatele. Líbí se mi pozorovat, jak se
jednotlivá místa v čase proměňují, ožívají
a dostávají jinou důležitost. Jsem ráda
za dobré vztahy s místními i postupně
přistěhovalými, kteří respektují charakter
vesnice, kde se lidé navzájem znají, zdraví
se s úsměvem a často se spolu zapovídají
a nebojí se požádat o pomoc. Jsem ráda,
že tu mohu žít s rodinou a dopřát dětem
klidné a bezpečné dětství.
Madla: Moc ráda chodím tady do místního
obchodu. To si po cestě říkám, jak mi je tu
dobře. Jdeme kolem oveček, pak si koupíme
chleba Dobrák, po cestě potkáme kamarády, jde se neplánovaně na hřiště nebo na
vycházku… Můj Honza říká, že mě ulovil
na malebnou vísku a má pravdu. Miluju
ten klid. Už jen jak přijíždím z Brna nahoru
na kopec kolem Žuráně, je mi dobře, že se
blížím do Velatic.
Mám moc ráda i naši sousedskou komunitu, takže sousedé, díky.

Jaké jsou vaše plány do budoucna a na co se
můžou třeba Velatice dojít podívat?
Stavte se na moc milý rodinný festival
Polárkový dort od 16. do 18. 9. , který pořádá Divadlo Polárka. V parku je obrovské
šapitó, kde jsou divadla a každý večer
koncerty pro děti. Nebo se stavte jen tak
na kafe a dezert. Jste vítáni.
A plány do budoucna? Jsme spokojené tam,

Kam si jezdíte nejraději odpočinout?
Hanka: Ráda trávím čas venku na čerstvém
vzduchu. Avšak místa procházek se často
mění dle věku dětí. Měla jsem období, kdy
jsem milovala rychlou chůzi s kočárkem,
když můžete zcela vypnout a nic neřešit, to
jsem většinou jezdila směrem na Mokrou
a zpět. Později s větší mobilitou dětí se
čas procházek několikanásobně protáhl,

zatímco vzdálenost se zase o dost zkrátila,
takže se často s dětmi potloukáme po Velaticích, navštěvujeme dětská hřiště, místní
obchod. A když potřebuji více vypnout od
lidí, tak vycházka v Mariánském údolí, či
v okolí Mokré v týdnu to jistí.
Madla: Nejraději si v poslední době jezdím
odpočinout na procházku do Hostěnic. Je
to celkem blízko a přijde mi, že jsem vždycky odjela hrozně daleko do lesa.

Piknik box
Magdalena Grolichová
Hana Drozdová
Park Björnsenův sad, Brno
FB: facebook.com/piknikbox
Instagram: piknikbox
www.piknikbox.cz
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Sport
Florbal v sezóně 2021/2022
Dne 30. dubna se konal v nedalekém Rousínově poslední turnaj v této sezóně, kde nás
jako obvykle čekaly dva zápasy.
V prvním jsme nastoupili proti Pavlicím, pro
které to byl první ročník v Orelské florbalové lize. Byl to odvetný zápas, jelikož jsme
proti tomuto týmu nastoupili již na podzim.
Soupeři jsme měli co vracet, jelikož jsme
v prvním vzájemném zápase prohráli po
jejich obratu z 3:1 na konečných 3:5.
Do tohoto zápasu se nám podařilo postavit
silný tým, který se skládal ze dvou obraných
dvojic a v útoku jsme měli dokonce i tři lajny.
Od začátku zápasu jsme Pavlice přehrávali,
tvořili hru a hlavě i stříleli branky. Dařilo se

nám proti stejnému gólmanovi, který nás
v prvním zápase velmi trápil. Soupeř hrozil
akorát brejky, které se mu nedařilo využít.
Ztroskotával na zákrocích našeho brankáře
anebo na dobře postaveném týmu, který
mnoho šancí zblokoval. Celkové skóre nakonec bylo 7:1 a jednalo se o naši nejvyšší výhru
v tomto ročníku. Jediný inkasovaný gól padl
po přísně nařízeném nájezdu, který jinak
výborně chytající brankář Vojtěch Brzobohatý nechytl.
Ve druhém zápase nás čekala silnější Třebíč.
V tomto zápase jsme měli o dva hráče méně,
což nás trochu oslabilo. Přesto jsme se ujali
vedení jako první. Soupeř, i když neměl nějaké extra akce, tak vývoj utkání otočil, stačily
mu k tomu rychlé úniky, které nezachytili
naši obránci. Vojta to měl v zápase těžké,
jelikož na něj nešlo mnoho střel. A z ničeho
nic se před ním objevil soupeř. Od Sokolů
z Třebíče jsme tak nakonec dostali 4:2, což
není zas taková hrůza, jelikož v prvním zápase v sezóně jsme vyhořeli 10:1.

Výsledky všech zápasů našeho týmu v sezóně:
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Tabulkové pořadí divize STŘED:

Níže dodávám statistiku. Orel Kuřim – první
tým v divizi, čeká ještě finálový turnaj, kde se
utká o celkové prvenství s finalisty z ostatních divizí.
Celkové umístění nakonec není úplně podle
našich představ. Tým bych chtěl ale pochválit, jelikož jsme se opět o trochu posunuli.
Některé týmy jsou herně trošku jinde, jelikož
za ně hrají hráči se zkušenostmi z vyšších
florbalových lig. Přesto jsme s nimi odehráli
vyrovnaná utkání, například dvě prohry po
nájezdech proti Kuřimi a pak proti Blansku
byla krásná utkání, jen je škoda, že jsme se
lépe nepopasovali s penaltovým rozstřelem.
Jsem také rád, že jsme po minulém roce
mohli dohrát celou sezónu. Nikdo se nám
nezranil a myslím, že to všechny až na pár
momentů bavilo. V současné době pokračujeme v tréninku, abychom nevypadli z rytmu.
Pokud by měl někdo zájem, tak se k nám
může připojit. Nyní trénujeme hlavně pro
radost a na žízeň. Na podzim zamakáme,
abychom byli v příštím ročníku úspěšnější.
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Hasiči
Den dětí s hasiči v mateřské
škole
1. června, na mezinárodní den dětí, jsme zavítali
do mateřské školky, kde na nás čekala spousta
zvědavých a natěšených malých hasičů a hasiček. Když jsme projížděli branou do areálu, děti
nervózně postávaly před školkou a s ostýchavým úsměvem ve tváři čekaly, co jsme si pro ně
letos připravili.
Děti nejprve obdivovaly naše oblečení a samozřejmě velikánské auto s houkačkou. Postupně
jsme dětem ukazovali a vysvětlovali, co a proč
se k čemu používá, proč mají hasiči takové teplé
oblečení, když u požáru musí být horko, k čemu
slouží „halapartna“, jak si vyrábíme u zásahu
elektřinu a jak funguje defibrilátor. A protože
jsou děti velmi zvídavé a chtějí si vše vyzkoušet,
tak zakusili sílu navijáku, komunikaci s vysílačkami, hašení hořícího domečku a nechyběla ani
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projížďka houkajícím autem.
Na závěr děti obdržely, pod příslibem snědeného oběda, sladkou odměnu, zamávaly nám na
rozloučenou a my jsme s dobrým pocitem odjeli
zpět na základnu. Všem předškolákům přejeme,
ať se jim líbí ve škole a na ty ostatní se těšíme
zase v příštím roce.

Dětské TFA Podolí
Předposlední dubnovou sobotu se naši mladí
hasiči vydali do sousedního Podolí na již tradiční
závod „Dětské TFA Podolí“. V silné konkurenci
130 závodníků a závodnic rozhodně nezklamali,
naopak předvedli skvělé výkony a umístili se na
předních příčkách startovního pole.
V kategorii „mladší žáci“ se Mikuláši Irajnovi
jeho pokus nepovedl úplně podle představ,
přesto ve velmi nabité konkurenci obsadil
krásné 16. místo. Elišce Sedlákové unikla
vysněná pomyslná „bedna“ kvůli drobné chybě
v závěru a skončila na nepopulárním 4. místě.
Mezi staršími žáky se na 7. místě umístila Bára
Neveselá. O jejím famózním výkonu vypovídá
i to, že mezi prvními 17 závodníky byla jako

jediná dívka a od 3. místa ji dělily pouhopouhé
2 vteřiny. 6. místo patřilo Pavlovi Kubánkovi,
loňskému vítězi mladší kategorie. V mnohem
větší konkurenci starších žáků přesto nezklamal
a prokázal své kvality. Na závod s námi poctivě
trénovali i Lukáš Neuer a Ondřej Jašek, ani jeden
se však ze zdravotních důvodů nemohl závodu
zúčastnit.
Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci Velatic.

Tradiční letní akce u hasičů
V sobotu 4. června uspořádal SDH Velatice po
dvouleté covidové pauze dříve tradiční Dětský
den s hasiči. Bylo vidět, že tato akce už dětem
z Velatic i blízkého okolí chyběla, protože užít
si dětský den dorazila celá stovka účastníků.
Přispělo k tomu i hezké počasí, které přímo
lákalo strávit sobotní odpoledne venku na
hřišti. Kromě disciplín s hasičskou tematikou
se mohli návštěvníci svézt i po vodní skluzavce
do bazénu a po závěrečném odměnění všech
zúčastněných si děti zařádily v pěně, kterou
hasiči nastříkali přímo doprostřed hřiště. Pro
všechny účastníky bylo také připravené občerstvení a celou akci provázel smích a dobrá nálada.
Máme z obnovení tradice velkou radost a pevně
věříme, že se příští rok zase v hojném počtu
setkáme.
Další tradiční akce, na jejichž pořádání se náš
sbor každoročně podílí, bylo hlídání máje se
skupinou Rančeři v předvečer Anenských hodů,
samotné hody, jež se konaly 24. července,
a které svou hrou a zpěvem doprovodila kapela
Lácaranka, a následné hlídání máje v sobotu
6. srpna, na kterém v průvodu i k tanci a poslechu na večerní zábavě zahrála DH Blučiňáci.
Tradiční letní akce, jak hlásá nadpis tohoto článku, které hasiči ve Velaticích pořádají, korunoval
závod TFA Velatice 2022, který se uskutečnil

první zářijovou sobotu na spodním hřišti.
S velatickou TFA tratí se 3. 9. přijelo poprat 51
závodníků ve dvou mužských kategoriích a 12
žen. Z domácích závodníků měla každá kategorie po jednom reprezentantovi. Jirka „Oskar“
Novotný v kategorii mužů do 35 let skončil na
26. místě, Martin Sedlák se mezi muži nad 35 let
umístil 9. a Veronika Kadlecová obsadila mezi
ženami 8. místo.
Závod byl jako obvykle zařazen do Moravské
ligy TFA a byl v této sezóně posledním, proto po
vyhlášení výsledků velatického TFA proběhlo na
nádvoří KD i slavnostní vyhlášení celé ligy, kde
byli odměněni všichni závodníci, jež odběhli v letošním ročníku alespoň pět závodů, a ti nejlepší
v každé kategorii pozvedli nad hlavu putovní
pohár pro vítěze ML TFA. Děkujeme všem, kteří
se na hladkém průběhu závodu i celé ligy podíleli,
a také našim sponzorům a partnerům. Během
závodu jsme také vybírali hračky pro pacienty
kliniky dětské onkologie, které bychom jim chtěli
během podzimu se zástupci ML TFA zajet předat
osobně do Dětské nemocnice a sešly se nám
i finanční příspěvky na transparentní účet, které
v příštím roce opět poputují na konto Nadačního
fondu dětské onkologie Krtek. Za to vám, kteří
jste jakkoliv přispěli, patří obrovský dík.
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Naši
nejmenší
Do nového školního roku
pravou nohou
Září nebylo „hola, hola školka volá“, ale „kšá,
kšá, slepice“. Děti tleskaly, smály se a povzbuzovaly paní učitelky, které naháněly slepici.
Napřed lehkým pohybem, poté se přidalo koště
a na závěr byla lapena do bundy a odnesena
na obecní úřad. Co se nezapře, byl čistý smích
a radost dětí. A o to jde!!! Školka u čápa nebo
u slepice? Nic není špatně. Pozemek je dost
veliký, a kdyby se někomu chtělo hospodařit
a starat se o svůj „chov“ slepic na pozemku
školky, proč ne?
V tomto školním roce máme dvacet nových
dětí, polovina školky se obměnila. S našimi
prvňáčky odešla i na mateřskou dovolenou paní
učitelka Peťa. Paní učitelce Jitušce pomůžeme
nachystat v listopadu velkou svatbu a budeme čekat, kdy školkový čáp zavítá i do dalšího
domova.
Na začátku něčeho nového, neznámého, či pro
radost říkáme hlavně vykročit pravou/správnou
nohou. K tomu nám ve školce určitě pomůžou
naše nové hliníkové vstupní dveře. Ptáte se,
proč dveře a taková radost? U nás to doposud
chodilo tak, že podle venkovní teploty otvíral
elektrický vrátný nebo paní učitelky. Taková
blbůstka, která dokázala hned ráno nastartovat
motory na plné obrátky.
Život se skládá z maličkostí, radost přináší
obyčejné věci. My ve školce jsme takoví malí
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mravenečci, kteří nosí po troškách na hromádku až se i ten nejmenší mraveneček z nejmenších dokáže radovat a odloučí se s úsměvem
od maminky a tatínka. Dokáže pozdravit,
poděkovat a s kamarády se podělit o hračku.
Těchto věcí, maličkostí, přibývá s časem. Proto
si dopřejme čas a čekejme s radostí a úsměvem
na podzim a jeho dary.
Největších mravenců bude v tomto školním
roce 17, i letošní rok bude silný a naše hromádka
radostí se bude rozrůstat o to rychleji. Nechme
se překvapit, držme jim palce, a hodně sil
a zdraví do nového školního roku přeji všem bez
rozdílu věku.

Farnost
140. výročí úmrtí Šebestiána
Kubínka – pokračování
Šebestián Kubínek neztratil schopnost rozlišení
dobra a zla, danou dobrou výchovou a příkladem rodičů a horlivou četbou Písma a životopisů světců. Svazoval jej však nedostatek odvahy
distancovat se od většinového chování kamarádů. Jít vlastní cestou může znamenat vyčlenit se
z kolektivu nebo si zajistit nežádoucí pozornost.
Později napsal: „Těžko mi bylo v den sváteční jít
do kostela na požehnání, a ne do kuželků, jak on
měl přemoci bázeň, co řekou o něm ti lehkomyslní posměváčci.“ Postupem času zjišťoval, že
světské radovánky nenaplňují jeho očekávání.
„Když ale světu a marnosti oddal se docela,
tu ztratil pokoj svatý.“ Sbírá odvahu jít vlastní
cestou a snášet proto mnohé posměšky. „Běda,
myslel častokrát u sebe, jak mám začít, co činit,
jak tu bázeň přemohu.“
Mezi jeho osmnáctým a dvacátým rokem
dochází ke změně života. Opouští světské
radovánky, kromě dopoledních mší začíná
pravidelně navštěvovat i odpolední pobožnosti
ve Tvarožné spolu s několika staršími zbožnými
ženami. Kostel je vzdálený tři kilometry polní
cestou a neodradí ho ani špatné počasí. Věnuje
čas modlitbě, četbě písma, postí se, chodí na
poutě. Brzy pozoruje, že jeho příklad strhuje
i další mladé lidi.
Mezi lidem se šíří dohady, co ho vedlo k tomuto
obrácení. Jedno svědectví uvádí, že prohrál větší
množství peněz při pouti ve Tvarožné, podle
jiných v Praci. Poté následoval konflikt s otcem,
který vedl k jeho polepšení. Jiní uvádějí, že mu při

tanci zemřela v náručí mladá dívka na mrtvici,
jinde se uvádí, že byl její smrti na taneční zábavě
pouze přítomen. Václav Kosmák pak literárně
zpracoval Kubínkovo obrácení následovně:
„U nás v Blažovicích zbláznila se jistá žena.
Tehdy snad ještě blázinců nebylo, jak jsou teď,
protože ji nikam neodvezli. Uvázali ji provazy ke
sloupu a lidé museli stát po pořádku na stráži.
Jednou večer přišel také pořádek na Šebestiána Kubínka. Ta zbláznilá byla tenkráte právě
posedlá. Ubohá křičela, až to bylo po celé osadě
slyšeti; trhala sebou a proklínala kdekoho, inu,
jako nerozumná. K tomu ke všemu přišla ještě
bouřka a Šebesta musel u ní zůstati celý večer.
Co se tam stalo, žádný neví, ale tj. jistá věc, že
se od té doby stal jiným člověkem. Když přišel
domů z té stráže, poklekl místo spaní před
obrázky a modlil se až do bílého rána. Od toho
dne se modlíval, kudy chodil a zdálo se, jako by
se pomátl. Poslali mu pro doktora a tem mu
pustil žilou, a my jsme měli naporučeno dávati
všude pozor.“ Jiné svědectví zase udává, že měl
nevěstu v Praci, ta však odešla do kláštera. Od
té doby prý Kubínek začal nový život.
On sám píše: „Od osmnáctého do dvaadvacátého byl jeden rok pro mne šťastným, že
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jsem s Boží pomocí vybředl z nebezpečností,
kde hrozí světákům zkáza, kde se k ní tovaryší
nemravnost, kde mnohého zkazí, tělesnost,
prostopášnost, která ani v starším věku se ho
nerada spustí, ale jej v úplnou zkázu vrhnout
usiluje.“
Kubínek se rozhodl zůstat svobodný. Pomáhal otci v hospodářství, přitom musel sám
pořizovat všechny potřeby, jak tomu bývalo
dříve u rolníků, kteří se snažili být ve všem
soběstační. Rád chodíval po poutích, a to
i na místa hodně vzdálená – Praha, Vambeřice, Čenstochová, Krakov, Maria Zell.
Otec měl starosti o hospodářství při takovém způsobu života a chtěl po dohodě se synem odkázat statek vnukovi. Vrchnost s tím
nesouhlasila s odůvodněním, že okolnost,
že chodí po poutích, věnuje se pobožnostem
a nestará se v té době o hospodářství, není
dostačující, protože mnohý hospodář je
i čtrnáct dní ve vinopalně, nedbá o svůj dům,
nestará se o domácí ani o žádné pořádky
a práce polní, a že hospodaří přece. Tak se
Kubínek stává po smrti otce v r. 1832 samostatným hospodářem. Tehdy mohl začít jednat podle svého. Majetku využíval k pomoci
chudým, nosil jim tajně v noci slámu, dříví,
chléb, zvláště těm, o kterých věděl, že trpí
nouzi, ale žebrat se stydí.
Šebestián Kubínek se významně angažoval
v boji proti alkoholismu. V Blažovicích vznikl
v r. 1766 lihovar, který provozovaly dominikánky a zpracovávalo se tam nekvalitní
či těžko prodejné obilí. Po zrušení řádu si
palírnu od vrchnosti pronajímali židé, jimž
šlo zejména o zisk. Vlivem nových technologií a výroby lihu z brambor došlo k zjednodušení výroby alkoholu, a tím k jeho zlevnění.
Také Evropa rozvrácená Napoleonskými
válkami a ztráta životních jistot přispívaly
počátkem 19. stolení k výrazné alkoholizaci společnosti, a to nejen v Blažovicích.
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Závislost na alkoholu pak vedla k finančním
problémům, čehož židé využívali a odkupovali majetek nezkušených a zadlužených
hospodářů. Společnost začala pociťovat
alkoholismus jako problém a vznikaly různé
iniciativy vedoucí k omezení této závislosti.
Ve 40. letech 19. století se k nám z Německa
začalo šířit hnutí střídmosti a pomocí brožury Kořaleční mor usilovalo spolu s církví
o omezení alkoholismu. I vlivem Kubínkovým začali Blažovští skládat slib střídmosti,
kdy před Bohem slibovali, že se pití pálených
nápojů zdrží, případně je podstatně omezí.
Tento slib složili téměř všichni obyvatelé
obce, což vedlo k tomu, že místní palírna
kolem r. 1860 zanikla spolu s dalšími dvěma
v okolí.
Pokračování v příštím vydání.

Ze života farnosti
Již rok působí v naší farnosti nový farář
Roman Strossa. Během této doby se snažil
zmapovat dění v naší farnosti a seznámit se
s farníky a jejich rodinami a připravit aktivity
sloužící našemu duchovnímu rozvoji.
Co nás tedy čeká:
Nyní v září se rozjíždí výuka náboženství.
Přihlášky podávají pouze rodiče prvňáčků.
U již přihlášených dětí se předpokládá, že
budou ve výuce pokračovat až do skončení
školní docházky. Pokud by se však chtěly
přihlásit i děti starší, je možno se domluvit.
V ZŠ Mokrá začíná výuka v týdnu od 12. září
a rozvrh jednotlivých tříd bude upřesněn.
Od září bude také nedělní hrubá mše svatá
věnována dětem a celý průběh bude uzpůsoben jejich vnímání a prožívání. Předpokládáme proto, že právě na této mši se budou děti
setkávat, a že tam proto může být rušněji.
Pokud chcete mši svatou prožívat v klidu

a soustředění, využijte prosím raději nedělní
ranní bohoslužbu. Pro děti také budou
připraveny nálepky, které si budou moci po
každé nedělní mši nalepit do sešitků, které
obdrží.
Během září také začne setkávání ministrantů, kde si chlapci osvojí činnosti, které vykonávají kolem oltáře, hlouběji proniknou do
průběhu mše svaté, ale také si zahrají různé
hry a budou se věnovat zábavným aktivitám.
Proběhne také setkání prvokomunikantů
s otcem biskupem Pavlem Konzbulem, a to
ve čtvrtek 6. října – jde o děti, které letos
poprvé přijaly eucharistii. Děti z naší farnosti
vyrazí na Petrov společně s naším panem
farářem, a kromě společné mše svaté se mohou zúčastnit spousty aktivit a zábavných
úkolů. Bližší informace se dozvíte při ohláškách po mši svaté a v hodinách náboženství.
Také se připravuje konání biblických hodin
pro ty odrostlejší, takže se máme na co těšit.
Chceme také obnovit misijní štrůdlování
a na misijní neděli 23. října připravit před
kostel balíčky se štrůdlem a jablečný mošt.
Výtěžek bude věnován na misie.

Velatická
rodinka
Vítání občánků 19. 6. 2022
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Obec
informuje
Cementárna Mokrá chystá
modernizaci provozu.
Už teď je výkladní skříní
cirkulární ekonomiky

Jde o jedno z mála míst, kde lze ekologicky
likvidovat vysloužilé pneumatiky. Vyrábí se
tu nejvíce cementu v Česku. A v současnosti
se zde připravuje ekologizace, která umožní
snížit měrné emise CO2 na tunu cementu až
o 25 %.
Nyní máte příležitost poznat, z čeho se samotný cement vyrábí a co dobrého taková výroba
může přinášet díky společnosti Českomoravský
cement, která připravuje v závodu Mokrá modernizaci provozu.
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Výrobní proces je složitý, ale dá se popsat jednoduše. V lomu se vytěží a nadrtí vápenec, po dopravníkových pásech směřuje do mlýnice a následně do tzv. homogenizačních sil, která zajistí
stejnorodost materiálu. Další zastávkou jsou
pece, které mají v Mokré. Při vypalování vápence a jílu vniká tzv. slínek, který v cementu
plní klíčovou úlohu pojiva. Po zchlazení se
uskladní v silech a čeká na finální smíchání
a mletí s ostatními příměsemi.
Nejcitlivější součástí výrobního procesu je
zjednodušeně řečeno vydatné „zatopení pod
kotlem“ až na teploty nad 1800 °C. V minulosti se k těmto účelům používala různá
paliva – mazut, pak zemní plyn a později
uhlí, k němuž se v posledních letech přidávají nejrůznější sekundární a alternativní
paliva, například vysloužilé plasty, papír či
textil. Důležité je zachovat nízkou variabilitu materiálů, a tím i optimální výhřevnost
a další parametry. Jednou z alternativ je také
využívání starých pneumatik jako sekundárního paliva. Představa černého dýmu je
však vzdálena tomu, co se odehrává za zdmi
cementárny. Spalovací teplota je tak vysoká,
že z pneumatik nezůstane vůbec nic, a pro-

voz je tak zcela bezodpadový. To potvrzuje
i kontinuální měření emisí na výduchu a imisí
v okolí cementárny. Výrobce tak plní všechny
zákonné limity a ovzduší zatěžuje jen
minimálně. Provoz, jehož hlavním účelem
je výroba cementu, dokáže velmi efektivně
využít odpady, které se u nás stále dost často nesmyslně skládkují či bezúčelně spalují.
Jen pro představu, cementárna Mokrá za rok
spolyká 17 000 tun vysloužilých pneumatik.
Novinku, která už bude cíleně směřovat ke
splnění požadavků Green Deal, přinese až
nadcházející modernizace. Jejím cílem je snížení emisí až o 25 % a vytvoření předpokladu
pro budoucí přechod cementárny k uhlíkové
neutralitě. Stávající dvě pecní linky mají
kapacitu po 1900 tunách denně, dohromady
tedy 3800 tun. V rámci modernizace budou
nahrazeny jednou linkou s kapacitou 3200
tun, která bude kapacitou stačit, protože
cílem je snižovat podíl slínku v budoucích
cementech. „Díky tomu budeme spotřebovávat méně energie a snížíme nejen plynné
emise, ale i množství zařízení, a tím i hlukovou zátěž okolí,“ říká Jiří Strapina. V loňském
roce cementárna vypustila 794 kg emisí na
výrobu tuny slínku. Po modernizaci by to
mělo být o 106 kg méně
V roce 2018 oslavil závod Mokrá padesátiny,
a to je příležitost k bilancování. Například
od zapálení první pece cementárna vyrobila
53 milionů tun cementu a z něj se mohlo
odhadem vyrobit téměř 20 milionů kubíků
betonu, což odpovídá např. výstavbě pěti
tisíc kilometrů dálnic. Protože poptávka
po cementu stoupá, lze předpokládat, že
další desítky milionů tun má cementárna
ještě před sebou. Z toho důvodu je důležité,
aby prošla další modernizací, a mohla tak
zásobovat český trh i v souladu s přísnou
dekarbonizační evropskou politikou.
Cementárnu Mokrá můžete na vlastní oči

lépe poznat v Den otevřených dveří, a to už
v příštím roce, kdy oslaví 55 let svého fungování. Pokud budete mít zájem, neváhejte se
této akce zúčastnit.
Marek Tláskal
tiskový mluvčí skupiny HeidelbergCement
ČR

Nová agentura domácí
zdravotní péče
„SESTRY s.r.o.“ a poradna
pro pečující

Od září bude v našem regionu fungovat
nově založená agentura místních zdravotních sester zkušených v oblasti domácí
péče. Sestry zřizují také poradnu pro otázky
a nejasnosti těch, kteří pečují o své blízké.
Od 1. 9. 2022 zahajujeme činnost jako nová
agentura domácí péče s názvem Sestry. Domácí
péče je ordinovaná v případech, kdy jsou pro
pacienta zatěžující pravidelné návštěvy lékaře.
Nabízíme tedy poskytování odborných zdravotnických činností sester v domácím prostředí,
jako jsou např. pravidelné převazy, injekce,
rehabilitační cvičení v omezeném rozsahu, péče
o stomie, výměny permanentních močových
katetrů, péče o onkologické pacienty a další.
Protože je péče předepsaná lékařem, je plně
hrazena ze zdravotního pojištění. O poskytnutí domácí péče může rozhodnout ošetřující
odborný lékař při propouštění z nemocnice,
obvodní lékař dle zhodnocení zdravotního stavu
pacienta, nebo jiný odborný lékař.
Jako nadstandardní dobrovolnou službu naší
agentury chystáme také poradnu, která je
určena vám všem, kteří pečujete. Nejste si jisti,
jestli zvládnete péči o své blízké doma a co péče
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bude obnášet, jak udržovat hygienu, či jak získat
a správně používat potřebné pomůcky? Rádi
vám zodpovíme otázky spojené s vaší konkrétní
situací a pomůžeme se v ní zorientovat. Kontaktovat nás budete moct telefonicky v pracovní
době od 9 do 15 hodin, emailem nebo lze
domluvit osobní schůzku v naší kanceláři. Díky
vzdělané sociální pracovnici v našem týmu vám
také můžeme poradit, jak požádat o příspěvek
na péči či jeho navýšení, jaká sociální zařízení
jsou v našem okolí, a dopomůžeme při vyřizování žádostí o pobyt v některém z nich.
Jsme kolektiv sester převážně z našeho regionu,
které mají bohaté zkušenosti s prací v domácí
péči: vedoucí sestra Hana Raur Pololáníková
z Velatic a sestry Marie Králová ze Šlapanic,
Jarmila Zouharová z Mokré, Andrea Přibylová
z Ivančic a Lenka Ulmanová z Velatic. Všechny
se již těšíme na činnost, která nám přináší
radost, a věříme, že tato služba bude prospěšná
jak pro vás, tak pro obvodní lékaře. Těšíme se na
milou spolupráci.
Kancelář: Mokrá 350, Mokrá-Horákov, Mediatéka
Telefon: 773 729 910
Email: dpsestry@gmail.com
Za agenturu Sestry: Hana Raur Pololáníková

32 | Velatický zpravodaj 2/2022

Články

Oprava silnice do Mokré
Od poloviny září se naší obce výrazně dotkne
oprava silnice třetí třídy č. 3833 směrem
na Mokrou-Horákov. Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje ve spolupráci s firmou
Swietelsky bude opravovat komunikaci
v celé délce od kruhového objezdu Šlapanice/Mokrá až do Horákova. Stavba bude
rozdělena na 4 etapy. První dvě etapy se
týkají úseku od kruhového objezdu po
napojení velatické spodní cesty na mostě
přes potok Roketnice. 3. a 4. etapa pak od
odbočky na Velatice, přes křižovatku na
cementárnu, až do Horákova. Tam budou
umístěné semafory pro kyvadlový provoz.
Po celou dobu stavby bude provoz z a do
Mokré jednosměrný. Do Mokré se bude
jezdit přes Velatice, z Mokré pak na kruhový
objezd vždy po jedné polovině opravované
silnice. Po naší obci bude umístěné dopravní
značení, které zajistí plynulý provoz. Budou
označeny dva přechody pro pěší, jeden
pod obecním úřadem a druhý na návsi nad
zastávkami. Směrem do Mokré bude po celé
obci zákaz zastavení, směrem na Maxlůvku
budou v Podškolí zákazem vymezeny úseky,
které zabezpečí vzájemné vyhnutí vozidel
a plynulý provoz v obou směrech. Stavba
začne 12. 9. 2022 a její ukončení je plánované

na 15. 12. 2022. Nicméně máme přislíbeno
a budeme dále jednat o možnosti zprovoznění obou směrů na opravovaných úsecích
1 a 2 hned, jak to bude možné. Opravu této
silnice vnímáme nejen jako přínos pro snížení hluku od projíždějících aut v blízkosti naší
obce, ale cesta bude i díky novému povrchu
bezpečnější.
Tímto se omlouváme všem za dočasné
omezení komfortu v obci a děkujeme za vaše
pochopení.

Všechno někdy končí
Na tomto místě bych chtěl věnovat zvláštní
poděkování našemu dlouholetému kolegovi
Miroslavu Kellnerovi, který po 11 letech končí
v technických službách obce. Bez jeho práce
a ochoty by naše obec nevypadala jako dnes.
Mohli jsme se spolehnout, že bude v létě
posekaná tráva, v zimě odmetené chodníky,
že nebudou přeplněné odpadkové koše,
bude čistá tělocvična i kulturní dům. A to, že
kolem obce rostou mladé stromy i celé aleje,
to je z větší míry také jeho zásluha. Všechnu svoji práci dělal svědomitě a poctivě,
se znalostí místních poměrů. Pokud někdo
ze sousedů potřeboval pomoct, s ochotou
přiložil ruku k dílu. Budeme se s ním určitě
potkávat i dál a věřím, že když bude třeba,

že se zase dohodneme na nějaké spolupráci,
ať už v obecních záležitostech nebo jako
sousedé.
Také bych mu chtěl popřát do dalších let
hodně zdraví, životního elánu, tenisových
úspěchů a mnoho příjemného na cyklistických výletech nejen po okolí rodných Velatic.
Mirku, díky!

Regionální značka
BRNĚNSKO originální
produkt® má další
držitele, certifikát
obdržel i první
poskytovatel zážitků
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské
bojiště na jaře letošního roku založila ve
spolupráci s ostatními MAS kolem Brna
a Asociací regionálních značek - regionální
značku BRNĚNSKO originální produkt®.
V sobotu 30. 4. 2022 při příležitosti food
festivalu To nejlepší z Moravy ve Slavkově
u Brna byly předány certifikáty dalším 6 produktům a 1 zážitku. Rodina držitelů regionální značky BRNĚNSKO originální produkt se
rozšířila na 25 produktů a jeden zážitek.
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Mezi novými oceněnými produkty jsou
Bylinkové sirupy Andrey Košťálové z Katova,
Makové a bylinkové těstoviny od Veroniky
Hradecké ze Syrovic, Domečky HanaBo design od Hany Bořecké z Moravských Knínic,
Hroznový mošt a Vinné želé z Vinařství od
Křížů z Viničných Šumic, Pohořelické pralinky
od Liliany Geisselreiterové z Pohořelic a první zážitek Papouščí ZOO v Bošovicích.
Se všemi originálními produkty se můžete
seznámit na https://www.regionalni-znacky.cz/brnensko/. Produkty můžete zakoupit
prostřednictvím internetového obchodu
Slavkovské tržiště (https://slavkovsketrziste.cz/) nebo osobně v Turistickém informačním centru ve Slavkově u Brna nebo ve
stánku na náměstí v Pozořicích.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území kolem Brna od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice až po Slavkov. Je součástí Asociace
regionálních značek, která koordinuje 30
značek po celé republice. Regionální značku
získají výrobky, které jsou výjimečné svou
vazbou na region, na jeho charakter, tradice,
kulturu či historii, a které svojí jedinečností
mají velký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí produkt označený regionální značkou, má jistotu, že tento produkt
splňuje standardy regionálního značení.
Více na www.slavkovskebojiste.cz

propojí Velatice a Tvarožnou (T13 a V51).
Celková délka nových tras činí 3 km.
Po vytýčení sítí a vytýčení trasy cyklostezky
začnou zemní práce, pak pokládka podkladových vrstev, pokládka asfaltových vrstev,
terénní úpravy a na závěr dokončovací práce.
Stavba bude zahájena na přelomu června
a července úsekem Líšeň – Podolí, termín
dokončení kompletního díla je 30. 4. 2023.
Povrch cyklostezek bude asfaltový s výjimkou jednoho z úseků Velatice – Tvarožná
(V51), kde bude zhutněný přírodní povrch.
Stavba navazuje na dvě předcházející etapy
na Šlapanicku, kde bylo vybudováno 6 úseků
bezpečných cyklostezek, které umožnily
oddělení motorové a nemotorové dopravy.
Jejich uživateli jsou nejen cyklisté, ale také
běžci, sportovci na kolečkových bruslích
a lyžích, chodci, maminky s kočárky a další.
Investorem je Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, na jejích realizaci schválilo dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního programu IROP a podílejí se na ní také
členské obce svazku, přes jejichž katastrální
území jednotlivé úseky procházejí.

Setkání padesátníků

Jak je již dlouholetou tradicí – první setkání
zapsané v kronice obce proběhlo před 48 lety –
sešli se v kulturním domě dne 23. července
v předvečer Anenských hodů padesátníci – rodáci
a občané naší obce, kteří v letošním roce oslaví
nebo oslavili padesáté narozeniny. Z pozvaných
oslavenců se dostavilo jedenáct jubilantů se
svými partnery. V úvodu setkání oslavence přišli
pozdravit velatičtí stárci a stárky. Hlavní pár jim
popřál k jejich jubileu, pozvali je na Anenské hody,
předali ozdobenou rozmarýnku a společně v kole
zazpívali hodové písničky.
Následoval neformální projev starosty obce,
blahopřání za sbor pro občanské záležitosti
a předání kytičky, drobných dárků a originálního

velatického trička. Zároveň se jubilanti podepsali
do pamětní knihy obce. Po společném přípitku
a večeři pak oslavenci setrvali v družné zábavě do
pozdních nočních hodin.
Z letošních jubilantů se tohoto tradičního setkání
zúčastnili: Milena Brzobohatá, Andrea Jurůjová, Jaroslava Košinová, Lenka Kotulanová, Eva
a Jiří Křížovi, Martina Ondráčková, Petr Maincl,
Marek Neveselý a Šárka a Karel Syrovátkovi. Další
pozvaní, kteří se omluvili, byli: Jana Bednářová,
Emilie Hradská, Jan Juřina, Michaela Tomečková
a Marek Zaduban.
Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a do
dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životního
elánu.

Stavba cyklostezek na
Pozořicku

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko nedávno
podepsal smlouvu s firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o. na stavbu I. etapy cyklostezek
na Pozořicku.
V této etapě budou vybudovány celkem 4
úseky cyklostezek: Brno-Líšeň – Podolí (P6),
Podolí – Velatice (P10) a dva úseky, které
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1971

volit. Beseda se konala na místním národním
výboru v 19 hod. a zahájil ji předseda národní
fronty.
Pátek 26. listopadu je prvním dnem volebním.
Okrsková komise volební nastupuje v 10 hod.
v sále kulturního domu na svá místa a v očekávání prvního voliče. Volební místnost je dekorovaná květinami, státní vlajkou, státním znakem
a obrazem prezidenta Ludvíka Svobody. Průčelí
této dekorace je osvětleno dvěma reflektory
a vpředu je velká váza s červenobílými chryzantémami, taktéž řada stolů ozdobena květinami.
Uprostřed sálu stojí volební urna. Ve 14. hodin
hlásí místní rozhlas začátek voleb, pak zahajuje
rozhlas hudební program. První volební den,
v pátek 26. listopadu 1971, trvá od 14 do 22 hod.
a odvolilo 348 občanů. Ve 22 hodin je zajištěn
všechen volební materiál a za přítomnosti celé
volební komise zaplombován a nastoupila

u něho čtyřčlenná noční hlídka, která setrvala
až do příchodu volební komise do 7. hodiny
ranní v sobotu 27. listopadu 1971. V dopoledních
hodinách navštívili dva členové obvodní komise
přestárlé a nemocné občany s příruční urnou,
aby jim byla umožněna účast na volbách. Ve 13
hod 15 min odvolil poslední občan ze 419, kteří
měli odvolit. Voleb se však zúčastnilo pouze 418
voličů.
Ve 14 hodin bylo přikročeno ke sčítání hlasů. Pro
kandidátku místního národního výboru hlasovalo 415 občanů, 3 hlasy byly neplatné.
Dne 21. prosince byla ustavující schůze MNV. Na
této schůzi celého pléna místního národního
výboru se volil předseda, rada a předsedové
komisí. Za předsedu místního národního výboru
byl jednomyslně zvolen dřívější předseda.

Organizace voleb
Dne 18. října 1971 bylo otevřeno předvolební
agitační středisko v místnosti na místním
národním výboru, zahájeno slavnostním
způsobem, hudbou a básněmi, které přednesly
žákyně středních škol. Dne 26. a 27. listopadu
mají proběhnout v celé Československé republice volby do zastupitelských orgánů a také u nás
ve Velaticích.
Dne 11. listopadu 1971 byla odbývána v kulturním domě veřejná schůze místního národního
výboru s občany. Na této schůzi se představili kandidáti do zastupitelských orgánů pro
listopadové volby 1971. Schůzi zahájil předseda
Komunistické strany Československa a přivítal
všechny přítomné, též přítomného kandidáta
do okresního národního výboru Brno venkov
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a kandidáta do jihomoravského krajského
národního výboru. Ostatní kandidáti do vyšších
orgánů nebyli přítomni, proto byl přečten pouze
jejich stručný životopis. Dále pak přivítal jmenovitě všech 17 poslanců do národního výboru
v naší obci. Je to 15 mužů a 2 ženy. Předseda
místního národního výboru předčítá přítomným
120občanům, za uplynulé sedmileté volební
období zprávu, co se v naší obci za tu dobu od
roku 1964 do roku 1971 vybudovalo a co by se
mělo v příštím pětiletém období vybudovat.
Ve volné diskuzi přednesl obecní kronikář výpis
z obecní kroniky, co se v naší obci zbudovalo od
roku 1894 do roku 1964, tj. za 70 roků.
Dne 22. listopadu 1971 konána beseda s mladými voliči, kteří budou v těchto volbách poprvé

Společenská
kronika
T SPOZ Velatice
Blahopřání jubilantům
V měsících duben až srpen 2022 oslavili významné
životní jubileum tito naši
spoluobčané:
90 let:
Drápal Vojtěch
Beránková Stanislava

85 let:
Šmerdová Olga
Vaníček Jiří
75 let:
Poláčková Anna
70 let
Remeš Bohumír
60 let
Brzobohatý Alois
Novotný Petr
Pazdírková Jana

jenosti do dalších let.
Narozené děti:
Svatoslav Prochorčuk
Přejeme mnoho radosti,
štěstí a zdraví.
Navždy nás opustili:
Jiří Vaníček, 85 let
Odpočívej v pokoji!

Všem oslavencům přejeme
hodně zdraví, štěstí a spoko37

Velatická štafeta

Kalendář akcí

Kalendář akcí:

Niki Draycott

Co je na bydlení ve Velaticích nejlepší?
Myslím, že to jsou lidé, protože ti tvoří
významnou část obce a zatím jsme měli
většinou štěstí potkávat ty správné. Věřím,
že Velatice mají dobrého ducha. Jsme tady
spokojeni.
Jaké to je žít vedle Angličana? Má nějaké
zvláštní zvyky?
Myslím, že kromě jazyka je to podobné jako
bydlet vedle Čecha. Angličan má podobný
smysl pro humor a má rád slivovici.
Jaké je tvé oblíbené roční období ve Velaticích?
To bude podobně jako pro většinu lidí léto
a jaro. Mám rád i zimy, ale poslední dobou
není moc sněhu a k jižní Moravě se více hodí
léto. Je uvolněnější atmosféra o prázdninách, grilovačky, pivo, voda…
Kdybys mohl vlastnit chatu kdekoli v České
republice, kde by to bylo?
Bylo by to někde na horách – pravděpodobně bych si vybral Jeseníky, kam jsem v mládí
jezdíval. Jeseníky vnímám ještě takové
syrové, ne tak komerční, i když poslední léta
už je tomu taky jinak. Nebo pak někde poblíž
údolí Moravice na severní Moravě, což je
místo, kde jsem vyrůstal, a je tam moc hezky. Doporučuji všem navštívit. Krásná řeka,
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Aleš Kocián

procházky, cyklovýlety…
Kdybys mohl navštívit nějaké období české
historie, které by to bylo?
Přiznám se, že bych nechtěl být v žádné historické době. Jsem rád, že žijeme a žili jsme
v období, ve kterém jsme. Máme poměrně
vysokou životní úroveň, žijeme tady na bezpečném místě (geograficky i geopoliticky –
snad to takto vydrží). A ani do budoucna
mě to moc neláká. Jsem životní optimista,
ale myslím, že budoucí období nebude
jednoduché. Ale každá doba má své a lidé se
s přicházejícími problémy srovnají. Nicméně
neměnil bych a jsem rád za dobu, ve které
jsme. Klidně bych si to dal ještě jednou.

10. 9.
11. 9.
18. 9.
23. a 24. 9.
28. 9.
16. 10.
2. 12.
16. 12.
17. 12.

Sportovní den pro děti
Mikro teatro – Gloria
Burčákové odpoledne
Volby do zastupitelstva obce
Burtur v kubbe, pohár starosty
Mikro teatro – Ereka Mari
Mikulášský turnaj v Bollo–ballu
Unicurling, kalendářový turnaj
Vánoční nohejbal

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

Kdybys mohl pozvat kohokoli živého nebo
mrtvého na večeři, kdo by to byl?
Samozřejmě by to byla manželka (předpokládám, že tento rozhovor bude číst).
S kým bude rozhovor příště?
Štafetu předávám Šárce Smejkalové

HOSPODA
LAS VELAS
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Veterinární ordinace

ROCOVET

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

Montessori program
podzim 2022

o Dornova metoda
Kontakt:

Křehlíkova 94, Brno-Slatina

+420 778 534 334

veterina@rocovet.cz

Na podzim znovu otevírame v Rodinném centru
Montessori program

Místo konání:
Velatice, Obecní úřad
Kontakt:
Lucia Hudecová
608612276
Email:
montessorinaruc@gmail.
com
FB:
montessorinaruc

•
pro nejmenší děti
od 18 měsíců do 3 let dopolední program
zaměřený na rozvoj jemné
motoriky, smyslů, jazyka a
samostatnosti. Děti mají
možnost samostatné práce
s pomůckami a také
komunitní společné
aktivity (Kdy: čtvrtek od
9:00 do 10:20)
•
pro děti 3 - 6 let
odpolední kroužek, kde kromě Montessori pomůcek
k samostatné práci budou i společné komunitní aktivity a
pokusy k bádání (Kdy: středa 16:40 – 18:00)
V případě zájmu, si prosím rezervujte místo.

Přidejte se k nám, budeme se těšit.

Velatický zpravodaj
Velatický
zpravodaj
2/2022
1/2019
www.velatice.cz
www.velatice.cz

