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Vážení spoluobčané
rád bych Vás informoval o tom, které práce
hodláme v tomto roce uskutečnit. Mezi největší akce patří generální oprava střechy sokolovny a dalších vnitřních úprav této budovy.
Předpokládají se finanční výdaje na tyto opravy ve výši dvou milionů korun bez DPH. Další
rozsáhlou akcí jsou opravy kulturního domu.
Ty se budou týkat rekonstrukci sociálního zařízení, výměny oken, opravy elektroinstalace a
oprava fasády.
Obec v této souvislosti požádala o finanční příspěvek Českomoravský cement, a.s.
nástupnická společnost. Žádost byla kladně
přijata a obec obdržela od Českomoravského
cementu, a.s. nástupnická společnost finanční dar ve výši jednoho milionu korun, za který
je třeba této společnosti poděkovat.

del. První kroky byly také učiněny na zhotovení nového územního plánu obce Velatice.
Dále bych rád připomenul 65. výročí od
ukončení druhé světové války. Dne 1. března
tohoto roku uběhlo 20 let od opětného osamostatnění obce Velatice, která byla integrována v osmdesátém roce pod Mokrou – Horákov.
V tomto roce proběhly v měsíci květnu
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na podzim se budou konat volby do
zastupitelstva obce. Červnové zasedání Zastupitelstva obce Velatice musí stanovit počet
členů zastupitelstva. / 7 – 15 /. Je třeba, aby
na kandidátkách jednotlivých seskupení bylo
dosti kandidátů nejen co do počtu, ale těch,
kteří budou mít zájem se aktivně podílet na
řízení a budování obce v dalším volebním období 2010-2014.

Na přelomu měsíce května a června se počítá s opravou komunikace v ulici Lány - asfaltový povrch, obrubníky a odstavná stání. Dále
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se
opravy místního rozhlasu, rozšíření veřejného aktivně podíleli na budování obce a údržbě
osvětlení jak v nové zástavbě, tak k domu p. obecního majetku.
Krále. Jsou podepsány dohody na zbudování
NN a rozšíření vodovodu na plánované zástavbě Zahrady před Velaticemi a počítá se i s
Josef Poláček
úpravou návsi. Probíhají opravy čerpací staniMístostarosta
ce obecního vodovodu včetně výměny čerpa-
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
Velaticích
Počet voličů: 475
Volit přišlo: 332
Volební účast: 70%
Výsledky voleb:
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Usnesení č. 2/2010
z druhého zasedání Zastupitelstva obce
7. Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí
Velatice, konaného dne 22.4.2010 v přísálí Velatice a Ing. Mgr. Vlastimilem Sedláčkem
kulturního domu Velatice.
na prodej vybudovaného vodovodního řadu
Zastupitelstvo obce Velatice bere na vědo- obci za cenu 1,- Kč.
mí:

8. Smlouvu na opravu a provedení revize
1. Jmenování zapisovatele z tohoto zasedá- elektroinstalace v kulturním domě, kterou
provede firma p. Neveselého.
ní p. Josefa Poláčka.

9. Provedení těchto investičních neinves2. Provoz dětského hřiště bude zabezpečotičních akcí, dle návrhu stavební komise dle
vat p. Pavel Pejřil.
výsledků výběrového řízení na tyto akce a je3. Nutnost řešení odpovědné osoby za pro- jich zhotovitele:
voz obecního vodovodu.
a)Sokolovna – oprava střechy, provede fir4. Realizaci oprav do částky 300 000,- Kč. ma MÜPO s.r.o.
KD - schody a podlahy, čerpací stanice vodob)KD – oprava fasády,, soc. zařízení, vývodu, komunikace Lány.
měna oken, dveří – vchod do KD a vchod do
Zastupitelstvo obce Velatice schvaluje:
pohostinství – provede firma Jihomoravské
1. Program zasedání zastupitelstva.
stavby s.r.o.
2. Za ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Bec)Prodloužení hlavního řadu obecního
ránka, Vlastimíra Katolického.
vodovodu a prodloužení plynovodu v lokali3. Návrhovou komisi ve složení Ing. Jan tě Zahrádky před Velaticemi – provede firma
Leoš Vintr, Hostěnice.
Neuer, Pavel Hlučka.
d)Oprava místních komunikací – firma
4. Smlouvu mezi obcí Velatice a E.ON Distribuce, a.s. na zřízení 6 ks odběrných míst el. Terrabau s.r.o.
energie pro výstavbu RD v lokalitě „Zahrádky
e)Úprava VO provede firma Elcan s.r.o.
před Velaticemi“.
10. Přijmutí finančního daru od Českomo5. Prodej pozemků p.č. KN 445/2 o výměře 542 m2 manž. Pavle a Jiřímu Krapkových
a p.č. KN 446/2 o výměře 639 m2 a manž.
Lence a Robertu Vránovým. Cena za 1 m2
činí 1130,- Kč.

ravského cementu, a.s. nástupnická společnost ve výši 1 000 000,- Kč / jednoho milionu
korun českých / na opravu střechy sokolovny
a sociálního zařízení v kult. domě.

11. Přijmutí věcného daru - počítače, /
6. Smlouvu o převedení investora mezi obcí případně finančního / Mateřskou školou
Velatice a Ing. Mgr. Vlastimilem Sedláčkem na Velatice, příspěvkovou organizací / od Česprodloužení vodovodního řadu.
komoravského cementu, a.s. nástupnická spo6
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lečnost, v hodnotě cca 30 000,- Kč.
12. Směrnici o časovém rozlišení nákladů a
Směrnici opravné položky.
13. Nájemní smlouvu mezi obcí Velatice a
ART-JAZZ na pronájem budovy bývalé váhy
od 1.6.2010. Nájemné činí 1 000,- Kč /měsíc.
14. Kontrolu hospodaření obce, provedenou pracovníky kontrolního oddělení KÚ
JMK a to bez výhrad. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

16. Uzavření Plánovací smlouvy se stavebníky v lokalitě Zahrádky před Velaticemi, které jsou podkladem pro stavební úřad k vydání
územního rozhodnutí. Jedná se o tyto majitele
pozemků: Ing. Robert Patak, Lenka a Robert
Vránovi, Pavla a Jiří Krapkovi, Michal Jašek,
Blanka Vegrichtová, Ing. Valtimil Gabrhel,
Ing Jana Gabrhelová, Radovan Jašek, Milena
Jašková, Pavel Jašek, Markéta a Pavel Pejřilovi.

15. Rozpočtové opatření č. 3 ve výši příjmů
a výdajů 1 000 000,- Kč. / příloha /

Marie Švábenská
Starostka obce

Společenská kronika
Narozené děti
Lukáš Neuer

		

7.3.2010

Velatice 73

Přejeme jubilantům
V měsících dubnu až červnu oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
60 let
Vlasta Poláčková

duben

Velatice 142

Milan Švábenský

červen

Velatice 180

Jiří Zahradník

duben

Velatice 165

Božena Košinová

červen

Velatice 84

červen

Velatice 105

70 let

80 let
Miroslav Hodaň
Zlatá svatba:
Manželé Božena a Václav Poláčkovi, Velatice 20, oslavili v měsíci květnu 50 let společného
života
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
7
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Navždy nás opustili:
Jan Matula		

ve věku

86 let

Jarmila Eisneckerová ve věku

67 let

Libuše Nezvalová

nedožitých 63 let
SPOZ Velatice

Velikonoční výstava
Dne 21.3.2010 se v naší obci konala veliko- realizaci výstavy svými výrobky nebo pomocí.
noční výstava, kterou pořádal klub tvořivých Rády bychom touto cestou také poděkovali
žen z Velatic.
Obecnímu úřadu za podporu a panu Jaromírovi Poláčkovi, správci KD, za
vstřícnost a spolupráci.
A kdo naši výstavu neviděl,
může se na naše výrobky podívat na naší www stránce
http://sikulkyvelatice.webnode.cz/
Jana Plchová

Výstava byla v Kulturním domě, návštěvníci zde mohli vidět zajímavé ruční
práce – šperky, velikonoční vejce zdobená různými technikami, perníková vejce,
výšivky a další. Dále se zde prezentovaly výrobky dětí z Mateřské školy, dětí z
Huascaranu a občanů z obce.
Rádi jsme si také zatvořily s dětmi,
kterým se výtvory moc povedly.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
8
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Animovaná májová
Květen je pro katolíky měsícem, kdy se více
obracejí k Panně Marii. Jedním z projevů mariánské úcty jsou tzv. "májové pobožnosti". V
naší obci probíhají už dlouhou řadu let a letos
poprvé jsme se pokusili je částečně pojmout
trošku jinak. Proto se o nedělích konala "animovaná" májová.

jsme se při májových snažili vyjádřit krátkou
scénkou.
Většina účastníků se tady také poprvé setkala s litanií Jana Pavla II., ve které se odráží
jeho blízký vztah k Panně Marii. Naučili jsme
se také některé nové písně.

Snad byla tato naše snaha přínosem a ožiAsi ne každý ví, co si má pod pojmem ani- vením. Další animovanou pobožnost budete
movaná májová představit. Dá se to vyjádřit moci pravděpodobně navštívit v měsíci říjnu.
jako oživená. Typickou mariánskou modlitbou je růženec. Tato modlitba se vždy vztaDaniela Severová
huje k nějaké novozákonní události, kterou

Regionální kolo smíšených družstev ve volejbale v Rebešovicích
V pátek 28.května 2010 uspořádalo regionální centrum SPV(sportu pro všechny)
turnaj ve volejbale smíšených družstev . Své
pravidelné tréninky chtěli zúročit proti svým
soupeřům také naši hráči z Velatic. Proti nim
stály dvě družstva, jedno domácí z Rebešovic a
druhé z Opatovic. Pravidla určují, že tento turnaj je určen jen pro neregistrované hráče ve vo-

lejbalovém svazu, povinností je mít na hřišti
minimálně dvě ženy, zbývající počet do 6 pak
mohou být muži. Hrálo se systémem každý
s každým na dva sety. Všem velatickým hráčům patří obdiv, protože dokázali vzdorovat
daleko sehranějším družstvům a v některých
setech měli jen krůček k vítězství. Nakonec
naši borci obsadili třetí místo.
Všichni členové družstva jsou zachycení přímo na hrací ploše při zahajovacím
nástupu.
Pro pokračující zájem našich sportovců
dáváme i dalším případným zájemcům o
volejbal příležitost k účasti na pravidelném
volejbalovém pinkání, které se koná pravidelně v neděli se začátkem v 17.30 hod. na
umělém hřišti.
Jan Strejček
TJ Sokol Velatice
9
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Regionální a zároveň krajská soutěž v Branballe
Od poloviny dubna se děti a mládež setkávají každý pátek na spodním hřišti aby si zahráli hru zvanou Branball. Setkávají se velice
hojném počtu, což svědčí o oblibě hry. Mladší žáky se hrou seznámila Lucka Urbánková,
která zdařile zapadla do kolektivu cvičitelů.

První polovinu hry jsme hráli v poli a hra
se nám dařila. I přes slabší odpaly v druhé polovině hry , někteří hráči Zastávky velmi těžko
nesli vyrovnanou hru a tudíž i ohrožené vítězství. Došlo na zdržování hry, slovní útoky
a posléze vyloučení jednoho hráče Zastávky.
Do regionálního a zároveň krajského kola, Sice jsme na body prohráli, ale morálně jsme
které bylo zorganizováno v Pisárkách dne zvítězili.
21.5. 2010 jsme nastoupili proti mužstvu ZaJsem skutečně ráda, že v našem družstvu
stávky ve skvělém složení 12 hochů a jedna vládne ohleduplnost, slušnost, vzájemná podívka. Celý týden jsme sledovali předpověď moc a sounáležitost nad bojovností a touhou
počasí a zamračenou oblohu a v duchu se zvítězit za každou cenu. Máme prostě bezva
smiřovali, že turnaj bude jako minulé roky od- tým. Vážení rodiče, máte skvělé děti.
ložen, či zrušen. Ale opak byl pravdou, dokonZita Strejčková
ce jsem si užili trošku sluníčka a tento den byl
TJ Sokol Velatice
jedním ze dvou pěkných dní za celý měsíc.
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Sbírali jsme starý papír
oslední dubnový týden vyhlásila žákovská rada v tomto školním roce již druhé kolo
soutěže ve sběru starého papíru. Cíl překonat množství z prvního (podzimního) kola
(6580 kg) byl splněn. Celkem se nám podařilo nasbírat 8 900 kg, za které jsme utržili 7120
korun. Vydělané peníze budou použity na pokračování adopce našeho Vincenta v Keni.

salík (4.B), Adéla Bíbrová (3.A) a Mirek Havlásek (4.A). Dalších 17 žáků školy nasbíralo
více než 100 kg starého papíru. Nejaktivněji
se do soutěže zapojila třída 3.A, kde se z celkového počtu 27 žáků zapojilo plných 25.
V neposlední řadě chválíme žákovskou
radu za dobrou organizaci a také za to, že její
zástupci ráno dobrovolně vstávali. Pochvalu
zaslouží i žáci, kteří dobrovolně a opakovaně
pomáhali sběr nakládat. Zejména Zdeněk Severa, Vojta Eliáš a Tom Kůst z 9.B, Jakub Garčár a Jirka Petráš z 8.A, Lukáš Bavlnka, Jakub
Strejček a Jirka Severa ze 7.A a Luboš Kunc,
Honza Klíma, Marek Dumpík a Ondra a
Honza Fidrmucovi ze 6.A.

V soutěži tříd obsadila první místo 9.B, která zvládla do školy dopravit 1235 kg (76,7 kg
na 1 žáka třídy), 2. příčku získala 2.B, která nasbírala 1070 kg (48,6 kg/žák) a na 3. místě se
umístila třída 5.A, která shromáždila plných
766 kg starého papíru (42,6 kg/žák). V soutěži jednotlivců si nejlépe vedl Adam Novotný (5.A), který přinesl 501 kg, na 2. místo se
Ještě jednou děkujeme všem, kterým není
„prosbírala“ Eliška Šiková (2.B) s 500 kg a třetí
lhostejný život jednoho afrického chlapce.
místo obsadil Tomáš Kůst (9.B), který přinesl
498 kg. Víc než 300 kg nasbírali i Matěj Kou-

Sport ve škole
V polovině dubna se konal na naší škole
již 18. ročník soutěže žáků základních škol ve
skoku vysokém Mokerská laťka. Do okresního škola postoupili nejlepší skokani a mohli tak změřit své síly s žáky jiných škol. Naši
mladší žáci v soutěži družstev obsadili 1. místo.
Nejlepšími skokany byli Petr Janků (1.místo)
a Martin Sadloň (2. místo). Z děvčat se nejlépe umístila Veronika Doležalová (5.místo) a
Veronika Chvátalová (7. místo). V kategorii
starších žáků se nejlépe vedlo Aleši Svícencovi (7. místo) a Tomáši Kvapilovi (8.místo).
Mezi děvčaty byly nejlepší Denisa Chmelíčková (9.) a Aneta Haberlové (13.). Mezi do-

rostenci podali nejlepší výkony Daniel Raus
(5. místo) a Radek Paták (9. místo). Opomenout nemůžeme ani nejmladší žáky. Na velmi
pěkném 2. a 3. místě se umístili Jan Osolsobě
a Matěj Kousalík, pátou příčku obsadil Mirek
Havlásek. 					
O měsíc později proběhlo na našem školním hřišti okrskové kolo Poháru rozhlasu.
Mimo reprezentantů naší školy tu měřili své
síly i soutěžící z Gymnázia Šlapanice a ZŠ
Újezd u Brna. Nejlepších úspěchů dosáhla
naše družstva mladších i starších chlapců, která shodně obsadila první místa. V pořadí jednotlivců v kategorii mladších žáků se nejlépe
11
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umístili Jakub Strejček (2. místo) a Jan Hrubý také budou reprezentovat na okresním finále,
(4. místo), mezi staršími si nejlépe vedli Aleš které pořádá naše škola v Blansku.
Svícenec (1. místo), Daniel Raus (3. místo)
Mgr. František Markus
a Michal Ryba (4. místo). Obě družstva nás

Školní střípky
Okresního kola biologické olympiády ve
Zbýšově u Brna se zúčastnili Marek Dumpík
(6.A) a Aneta Haberlová (7.A). Letošní téma
„Ptáci na území České republiky“ zahrnovalo
nejen prověření teoretických znalostí formou
testu, ale i praktickou část, která se skládala z
poznávání živočichů a rostlin a provedení laboratorního úkolu.
Již tradičně připravila brněnská zoologická
zahrada soutěž týkající se domácího i exotického ptactva. Naši školu zde reprezentovalo
družstvo žákyň 9. ročníku Anna Střelcová, Veronika Strmisková, Katka Lorencová a Eliška
Straková. Z celkového počtu 28 družstev obsadila naše děvčata velmi pěkné 7. místo.

různějších experimentů zopakovali základní
zákonitosti z geometrické a vlnové optiky.
Na závěr celé exkurze si prohlédli interiéry
Moravské zemské knihovny, jejích studoven,
skladů, včetně vysvětlení fungování knihovny
a postupů při objednávání publikací.
Dějepisná exkurze zavedla naše osmáky
do kasemat na Špilberku. Poté v areálu hradu
vyhledávali informace do pracovních listů a
kladli anketní otázky náhodným kolemjdoucím. Odpoledne navštívili Policejní muzeum
na Běhounské ulici, kde se zúčastnili besedy
s nprap. Milanem Gruškou z Preventivně informačního oddělení. Součástí byly ukázky
jednotlivých dopravních situací, jízda na trenažeru, postup při volání o pomoc či zážitky
z praxe policejního technika. V rámci předmětu Volba povolání zúčastnili programu IPS
Úřadu práce, kde se dozvěděli mnoho informací o tom, jak volit střední školu.

Všichni žáci 1. stupně se zúčastnili hodinového komponovaného programu s Jaroslavem Uhlířem Zpívání ve zvěřinci v brněnském
Semilasu. Děti si spolu se skladatelem za jeho
klavírního doprovodu zazpívaly známé písV rámci oslavy Den Země se třeťáci vypraně s texty Zdeňka Svěráka jako jsou „Holubí
dům", „Není nutno","Každý den", které jsou vili do Brna. V Galerii Vaňkovka si prohlédli
známé především z populárního televizního výstavu starých přístrojů, pozorovali stromy
programu „Hodina zpěvu".
a rostliny kolem Svratky a Svitavy. Oba toky
V pořadu brněnského planetária Zapome- hledali i na mapě a také se naučili úryvek Nenutá hvězda navštívili žáci 9. ročníku pestrý zvalovy básně Na břehu řeky Svratky. Exkurze
svět hvězd, především Slunce. Seznámili s jeho byla zakončena na místě soutoku obou řek.

vznikem a vývojem, i s jevy, které můžeme poBýt čarodějnickými učni není jen tak. Aby
zorovat na slunečním povrchu. Ve druhé části složili zkoušku, musí znát vlastnosti rostlin
pořadu Dobrodružná optika se formou nej- i živočichů a dokázat namíchat léčivé mas12
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ti. Tento program si pro žáky z 2.B připravili
pracovníci brněnského ekologického centra
Lipka v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět.
V úterý 20. dubna ráno nastoupily žáci
5. ročníku do žlutého autobusu společnosti
Student Agency a vydaly se do Prahy. Navštívili nejznámější historické památky hlavního
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města - Strahovský kláštěr, katedrálu sv. Víta,
Zlatou uličku s věží Daliborka, Staré zámecké
schody. Lanovkou vyjeli na Petřínskou rozhlednu, kde si užili legrace v zrcadlovém sále.
Pak už je čekala cesta přes Karlův most na Staroměstské náměstí s orlojem. A nakonec ještě
projít Václavské náměstí a zase zpátky na Florenc a pěkně domů.

Soutěž básníků
Pátého kola básnické soutěže, vyhlášené v 5.
čísle našeho školního časopisu se zúčastnilo
37 básníků. Jelikož se jedná o poslední kolo,
rozhodly jsme o vítězích my - šéfredaktorky
školního časopisu. Vítězství si odnesla báseň
Zdeňka Severy (9.B), na druhém místě se
umístila dvojice Vojta Ambrož a Mirek Havlásek (4.A) a třetí příčku obsadila báseň Davida
Broďáka (6.A). Dále jsme udělily tři zvláštní
ocenění a to Lojzovi Brzobohatému (3.A) za

největší počet krásných básniček dodaných
do soutěže, Radku Patákovi (9.B) za výstižné
zachycení atmosféry v devátém ročníku a Veronice Strmiskové (9.A) za vysoký umělecký
dojem a originalitu.
Oceněné básničky si můžete přečíst v 6.
čísle našeho školního časopisu, které vyjde
v červnu 2010.
Mgr. Petra Tannenbergová
Mgr. Jana Kubáňová

DŽO slavnostně zakončilo projekt v KD
Rádi vám všem touto cestou oznamujeme,
že v neděli 18. dubna 2010 jsme slavnostním
galavečerem ukončili projekt „Rekonstrukce
jevištních prostor v kulturním domě Velatice“.

triky, vymalovat, nechat položit linoleum, zajistit nábytkové vybavení a vyměnit látkové
horizonty na jevišti. V průběhu projektu navíc obec Velatice nechala v rekonstruovaných
prostorách vyměnit okna, zavést topení, uhraTento projekt jsme zahájili v loňském létě, dila položení linolea na jevišti i v nových prokdy nám byl přidělen grant od Poštovní spoři- storách a zejména značně přispěla na stavební
telny. V průběhu projektu jsme museli nejdří- práce.
ve vyklidit místnosti pod jevištěm, odbourat
Pro vaši informaci uvádíme přehled celkostarou omítku a odstranit dělící příčku, zajistit vých nákladů projektu:
stavební firmu, která zpraví podlahu a obezdí
Celkem: 157.871,- Kč
nově celou místnost, dát nové rozvody elek13
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Grant Poštovní spořitelny: 67.485,- Kč

velmi přátelskou atmosféru.

Obec Velatice: 78.451,- Kč

Samozřejmě nechceme prostory s příjemným prostředím nechat ladem, ale plánujeme
v těchto prostorách pořádat, pokud
možno pravidelné, kulturní akce. Již
v neděli 23. května jsme promítali tři
studentské filmy. Podobné promítací večery bychom chtěli pořádat i
po velkých prázdninách. Do začátku
prázdnin bychom chtěli uspořádat
cestopisný večer s prezentací fotografií z Istanbulu a s podobnými prezentacemi bychom chtěli pokračovat
i po prázdninách. Dále bychom rádi
v průběhu podzimu zprovoznili loutkové divadlo a pořádali i jiné akce
s kulturním programem.

DŽO: 11.935,- Kč

V současné době se snažíme získat
na celý zmíněný kulturní program
grant od společnosti Vodafone, který by nám finančně umožnil pořádat
kulturní akci alespoň jednou za měsíc. Doufáme, že tato naše snaha o
zpestření kulturního života ve VelatiChtěli bychom ještě jednou poděkovat cích nevyzní na prázdno, ale bude podpořena
všem, kteří se jakkoli na našem projektu po- vaší účastí na pořádaných akcích.
díleli a zasadili se o tom, aby byl náš projekt i
Dále se také po delší odmlce chystáme na
přes veškeré problémy dokončen ve stanove- zkoušení nové divadelní premiéry, kterou byném termínu a s více než spokojivým výsled- chom rádi uvedli na podzim.
kem. Zejména bychom chtěli poděkovat obci
Doufáme, že vám veškerou svojí činností
Velatice, která neváhala do projektu vložit dáváme dostatek důvodů, abyste se nenudili a
významnou část potřebných financí, aby vý- šli do DŽA!
sledek projektu nebyl jen dočasným řešením,
Jan Grolich
ale dlouhodobým řešením pro využití prostor
pod jevištěm. Stejně tak bychom chtěli poděkovat za opravdu velkou návštěvu galavečera a
14

