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do rukou se Vám dostává první tištěné vy-

dání Velenovského zpravodaje, jehož cílem 

je seznámit Vás s děním v obci a přinášet 

aktuální informace z různých oblastí. Byli 

bychom velmi rádi, kdyby se Velenovský 

zpravodaj stal tradicí a do Vašich rukou se 

dostal vícekrát do roka. Také bychom oce-

nili, kdyby se stal dalším aktivním komuni-

kačním nástrojem s Vámi, občany. Uvítáme 

Vaše náměty na nové rubriky, které Vám 

zde chybí, a i příspěvky či připomínky, 

pokud budete chtít touto cestou ostatním 

občanům nebo nám něco sdělit. K tomuto 

účelu je zřízen e-mail zpravodaj@velenov.

cz nebo se s námi setkejte osobně.

Prvních několik vydání bude poněkud ne-

standardních. Dočtete se nejen aktuálně 

řešená témata, ale bude zde prostor i pro 

ohlédnutí za lety minulými. V prvním vydá-

ní také uvádíme i obecné údaje, které Vám 

jsou s největší pravděpodobností známé, 

ale mohou být, zejména novým občanům, 

k užitku.

Toto vydání dostáváte tištěné do schrán-

ky a od následujícího čísla (2/23), které 

plánujeme na květen 2023, bude pro zá-

jemce v tištěné podobě k dostání v našem 

obchůdku, kde si ho můžete vyzvednout 

(o vydání dalšího čísla budete informováni 

na stránkách Velenova v aktualitách). 

Všechny zpravodaje naleznete také na 

webových stránkách www.velenov.cz 

(Obec Velenov – Velenovský zpravodaj).

Nové informace o dění obce budou kromě 

zpravodaje průběžně zveřejňovány na 

stránkách obce a nezapomeňte také sle-

dovat FB Velenovinky, kde Jirka Bartošek 

vkládá zajímavosti z různých oblastí vč. 

fotografií.

 Úvodní slovo
VelenoVský zpraVodaj
únor 2023

Vážení
spoluobčané,

Za „redakci“ Jana Baráková

a Jakub Komárek
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Informace
z obecního úřadu 
ÚřeDNí hODiNy PracOVNíci OBecNíhO 

ÚřaDU a KONTaKTy

harmONOgram 
sVOZU ODPaDU

Pondělí 18.00–19.00 hod

středa 17.00–19.00 hod

*  Úřední záležitosti je možno vyřídit i v jiné dny 
po předchozí domluvě.

starosta:

Jan havelka

tel.: 724 189 203

e-mail: starosta@velenov.cz

Místostarosta:

David Johanides

tel.: 777 799 826

e-mail: mistostarosta@velenov.cz

Účetní:

tel.: 516 456 684

e-mail: ucetni@velenov.cz

Technický pracovník/školník:

Zdeněk Konečný

obchod, hospoda:

martina slaná

tel.: 733 796 551

Komunální odpad je svážen ve 14denních 

intervalech, v roce 2023 každý sudý týden.

Velkoobjemový odpad je možné vyvá-

žet každou poslední sobotu v měsíci do 

přistaveného kontejneru na návsi. Bude 

s předstihem oznámeno.

svoz nebezpečného odpadu bude vždy 

upřesněn na stránkách obce.

Informace z obecního úřadu
VelenoVský zpraVodaj

únor 2023
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POPlaTKy Na rOK 2023

Informace z obecního úřadu
VelenoVský zpraVodaj
únor 2023

poplatky za komunální odpad činí 450 Kč 

na osobu s trvalým pobytem nebo na 

vlastníka nemovitosti bez trvalého pobytu 

(rekreační stavba, byt nebo rodinný dům). 

splatnost poplatku (jednorázově) je 

do 30. 6. 2023, a to hotově v úředních 

hodinách u účetní obce Velenov nebo 

bezhotovostně:

•	 	na	účet	č.	1361774399/0800

•	 	VS	číslo	popisné	domu	nebo	číslo	evi-

denční chaty

•	 	zpráva	pro	příjemce:	účel	platby	a	jméno	

poplatníka, např. „odpady Novák“.

Kompletní informace o dalších skutečnos-

tech si můžete přečíst v obecně závazné 

vyhlášce č. 2/2021, která je dostupná na 

stránkách obce.

sazba poplatku ze psů za kalendářní rok 

2023 činí:

a)  za jednoho psa 100 Kč,

b)  za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele 200 Kč,

c)  za psa, jehož držitelem je osoba starší 

65 let, 100 Kč,

d)  za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele, kterým je osoba starší 

65 let, 200 Kč.

splatnost poplatku (jednorázově) je 

do 30. 6. 2023, a to hotově v úředních 

hodinách u účetní obce Velenov nebo 

bezhotovostně:

•	 	na	účet	č.	1361774399/0800

•	 	VS	číslo	popisné	domu	nebo	číslo	evi-

denční chaty

•	 	zpráva	pro	příjemce:	účel	platby	a	jmé-

no poplatníka, např. „pes, 

Novák“.

Kompletní informace o dalších skutečnos-

tech si můžete přečíst v obecně závazné 

vyhlášce č. 1/2019, která je dostupná na 

stránkách obce.

Více informací k výše zmíněným vyhláškám najdete

na webu www.velenov.cz/vyhlasky/
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Zastupitelstvo
obce oznamuje
ČleNOVé
V loňském roce 23. a 24. 9. proběhly komunální volby.  celkem se voleb účastnily dvě stra-

ny, 16 kandidátů, z nichž díky vašim hlasům a samotným způsobem rozdělování mandátů 

a obsazování míst vzniklo sedmičlenné zastupitelstvo. Dne 20. 10. 2022 v rámci ustavují-

cího zasedání byly funkce obsazeny následovně:

Jméno Funkce

Jan havelka starosta

David Johanides místostarosta

Jana Baráková členka zastupitelstva, předsedkyně finančního výboru

Petr celý člen zastupitelstva, předseda výboru mládeže a sportu

Jakub Komárek člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru

martina slaná členka zastupitelstva, předsedkyně kulturního výboru

Zdeněk Ševčík člen zastupitelstva, předseda výboru stavebního 

a pro životní prostředí

ZPráVy Ze ZaseDáNí Ve ZKraTce

Již krátce po zvolení do funkcí začalo zastupitelstvo aktivně pracovat a vymezilo si 

úkoly, které bude v nejbližší době řešit. Některé byly/budou provedeny v brzké době, 

zastupitelstvo obce oznamuje
VelenoVský zpraVodaj

únor 2023
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sTaVeBNí ZáležiTOsTi
dořešení samostatného prostoru pro jsdH: 

tento úkol byl vyřešen prakticky ihned, 

oddělené prostory bez přístupu cizích 

osob jsou nezbytnou podmínkou ze strany 

legislativy pro fungování jednotky. K tomu-

to účelu byla využita stará zbrojnice, která 

je od další části stavebně oddělena.

dokončení započatých staveb a oprav: kůlna 

– postupně se dokončují práce, bývalý 

obchod bude sloužit jako klubovna sDh 

– bude dořešeno v brzké době, oprava 

úřadu/zdi pod terasou – probíhá.

oprava houpaček, krytu na pískovišti na 

obecním hřišti, nové hračky na pískoviště: 

mohli jste si všimnout, že se na dětském 

hřišti objevil box s novými hračkami na 

písek, tímto všechny žádáme, aby hračky 

vždy pečlivě uklízeli a také pískoviště po 

opravě krytí zakrývali. Na jaře 2023 budou 

opraveny poškozené sedáky houpaček pro 

menší děti.

dořešit parkování okolo obecního úřadu: jed-

ná se o trn v patě, který nebude jednoduché 

vyřešit. Okolo obecního úřadu není prostoru 

nazbyt, ale budeme se snažit najít řešení, 

které bude uspokojivé po všech stránkách. 

doplnění osvětlení na suchým, lampy v obci 

k nově postaveným domům:

plán provedení rok 2023.

Úprava příjezdových cest k novým domům: 

kde je žádoucí, tam bude proveden asfal-

tový povrch, jinak budou cesty zpevněné 

štěrkem/asfaltovým recyklátem – plán 

roku 2023.

dokončení okolí školky: obec má na zvele-

bení okolí školky vypracovaný projekt. Na 

realizaci byla podána žádost o dotaci. cel-

ková výše prací se odhaduje na 570 000 

Kč, dotace pokrývá 85 % celkových výdajů, 

zbytek bude hrazen z prostředků obce. 

O situaci budeme průběžně informovat.

část bude vyžadovat delší přípravu, část bude řešena komplexněji v rámci dotací a na 

některé možná ani nedojde, protože nebudou na jejich realizaci podmínky nebo se 

vyskytnou závažnější záležitosti, kterým bude potřeba dát přednost. Tak či tak, budeme 

o plnění úkolů informovat.
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OsTaTNí
Mailing: aktuality na webu – jedná se 

o možnost, jak se dozvědět snadněji 

o aktuálním dění v obci, aniž byste museli 

aktivně vstupovat na www stránky obce. 

Pokud máte zájem o automatické zasílání 

zpráv do e-mailu, pro přihlášení odběru ak-

tualit se zaregistrujte na www.velenov.cz 

(srolujte na konec stránky) a další novinky 

vám již neuniknou.

Údržba místních komunikací v zimě: od 

letošního roku obec vlastní sypací 

zařízení, které bude usnadňovat údržbu 

komunikací. Nemělo by tedy již docházet 

k tomu, že by delší dobu byly silnice 

zledovatělé a pro motoristy, potažmo 

pěší, nebezpečné.

Vyřešení nedostatku kontejnerů na tříděný 

odpad: kontejnery na tříděný odpad (hlav-

ně papír) stále nedostačují, proto bylo 

v první fázi rozhodnuto o zvýšení četnosti 

jejich vývozu na 1x za 14 dní. Pokud by 

i toto řešení nebylo dostatečné, budou 

se hledat další cesty, a to buď opětovné 

navýšení frekvence svozu, nebo rozšíření 

kapacity. Nově bylo vybudováno sběrné 

místo v chatové oblasti na suchým.

omezení rychlosti v obci: Pohoř 30 km/h, 

zbytek 40 km/h – snahou zastupitelstva 

bude zajistit snížení rychlosti v obci, 

zejména s ohledem na to, že v obci nejsou 

chodníky a po komunikacích se pohybují 

i děti. Nejprve bude objednán pasport 

značení a následně budou podniknuty 

další kroky.

Veřejnoprávní smlouva Velenov-suchý 

(zajištění kontroly cesty mezi obcemi) – 

na komunikaci mezi Velenovem a suchým 

narůstá provoz. Převážná část vozidel zde 

jezdí neoprávněně a narušuje tak účel, 

pro který je komunikace udržována – pro 

občany obcí Velenov a suchý a pro pěší 

a cyklisty. snahou veřejnoprávní smlouvy 

zastupitelstvo obce oznamuje
VelenoVský zpraVodaj

únor 2023

zbudování víceúčelového hřiště: jeden 

z „šuplíkových“ projektů byl opět zařazen 

do programu nového zastupitelstva. Zda 

se uskuteční, bude záležet na několika fak-

torech. Zastupitelstvo se dohodlo, že nové 

větší investiční akce započnou až poté, 

co se dokončí ty stávající. Každopádně se 

jedná o investiční projekt, který bude mož-

né řešit formou dotace. Otázkou je, zda 

v době, kdy bude tato investice opravdu 

aktuální, budou podobné projekty stále 

podporovány. Každopádně vás budeme 

informovat.
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bude, aby se zvýšila četnost hlídek a ome-

zil se provoz. Zda bude opatření dostateč-

né, se ukáže.

Ceník pronájmu kd: usnesením zastupitel-

stva byl aktualizovaný ceník pronájmu sálu 

KD, kdy pro místní zůstává zdarma, pro mi-

movelenovské 5 000 Kč jídelna + kuchyňka, 

15 000 Kč jídelna + kuchyňka + sál a 18 000 

Kč navíc s aparaturou. Ve všech případech 

(platí i pro místní) je před uskutečněním 

akce nutné složit vratnou kauci ve výši 

5000 Kč, která bude použita v případě 

poškození vybavení nebo neprovedení 

řádného úklidu po akci. Ohledně zajištění 

rezervace je nutné kontaktovat starostu.

napadení obecního lesa kůrovcem: na 

základě pokynu od hajného rozhodlo za-

stupitelstvo o nutnosti stromy, které jsou 

napadené kůrovcem, vykácet a následně 

nově oplotit a osázet smíšeným lesem. 

starosta tímto pověřil Zdeňka Ševčíka. 

Dřevo vytěží a nabídne k prodeji. Z výtěžku 

budou zakoupeny nové sazenice.

zastupitelstvo obce oznamuje
VelenoVský zpraVodaj
únor 2023
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NásTaVBa NaD KUlTUrNím 
DOmem – NaŠe ŠKOla
Obec využila mimořádné dotační výzvy 

ministerstva financí určené pro rozšíření 

kapacity učeben škol, vypsané 10. února 

2020 s příjmem žádostí do 12. března 

2020. Dotace byly vypsány ve výši až 90 %, 

což byl hlavní důvod, proč se do toho obec 

rozhodla jít. V dost šibeničním termínu 

musely být dodány požadované podkla-

dy: projektová dokumentace, stavební 

povolení, výběrové řízení, smlouvy o dílo vč. 

položkového rozpočtu a harmonogramu 

prací, aktualizace investičního záměru 

a tabulek isPrOFiN a další. žádost o dotaci 

byla schválena zastupitelstvem začátkem 

března s rozpočtem 6 707 454 Kč. Nedá-

vali si velké šance na úspěch. Navíc byly 

Ohlédnutí za roky 
2020–2022

ohlédnutí za roky 2020–2022
VelenoVský zpraVodaj

únor 2023
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NaŠe ŠKOlKa
V září 2020 byla podaná žádost o zápis 

lesní mateřské školy do rejstříku školských 

zařízení.

V červnu 2021 se začalo budovat zázemí 

pro školku s kapacitou 16 dětí a 1. září 2021 

byla otevřena zapsaná a schválená státní 

lesní mateřská škola. Dřevostavba kruhovi-

tého půdorysu o průměru 9 m nabízí vytá-

pěnou prostornou hernu, šatnu a sociální 

zázemí s teplou vodou.

Provoz je od 7 h do 16 h s celodenním stra-

vováním - přesnídávka, oběd, svačina. Děti 

obědvají ve školní jídelně. V současné době 

je kapacita plně obsazena.

Provoz je plně hrazen z mŠmT. Úplatu za 

školné hradí pouze děti do předškolního 

věku, a to 500 Kč/měsíc.

Tento výjimečný projekt podpořila velká 

spousta lidí z okolí, např. i rodina mensdor-

ff-Pouilly.

dotace dokonce úplně pozastaveny kvůli 

covid-19. V srpnu 2020 byla i přesto žádost 

o dotaci úspěšně schválena.

Bylo osloveno 5 společností, 3 nabídky se 

vrátily zpět. Firma FmK Trade s.r.o. podala 

nejlevnější nabídku. současně to byla 

jediná firma, která byla schopna začít 

stavět hned a garantovala závazný termín 

ukončení prací do konce roku 2020. Díky 

tomu do roka od zahájení prací (v červenci 

2021) bylo zkolaudováno.

Nad sálem kulturního domu vyrostla ná-

stavba pro potřeby Naší školy. Byla snese-

na střecha a v prostorách půdy vznikly dvě 

prostorné třídy, šatna a sociální zázemí. 

Od 1. září vybavené učebny a zázemí slouží 

škole. Obecní majetek se navýšil o 6 707 

454 Kč. 

Obec zaplatila pouze 10 procent z této 

částky.

ohlédnutí za roky 2020–2022
VelenoVský zpraVodaj
únor 2023
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VeleNOVsKý OBchůDeK
Z důvodu ukončení činnosti a uzavření 

místní prodejny coop rozhodlo zastupi-

telstvo o provozování vlastního obchodu. 

Začátkem roku 2020 byla zahájena rekon-

strukce prostor určených pro vybudování 

obecního obchůdku. současně  se začala 

vyřizovat všechna potřebná povolení, 

žádosti a zajištění smluv s dodavateli pro 

jeho otevření. samotný provoz započal od 

listopadu 2020. Každoročně žádá obec 

o dotaci na provoz z dotačního fondu Jiho-

moravského kraje a oba roky provozu byla 

dotace získána. Její výše je  75 000 Kč. 

Během dvouletého fungování se Velenov-

ský obchůdek stal finančně soběstačným.

Otevírací doba

Po 07:00–10.00 14:30–17:00

Út - -

st 07:00–10.00 14:30 –17:00

Čt 07:00–10.00 -

Pá 07:00–10.00 14:30–17:00

so 08:00–10.00 -

Ne - -

ohlédnutí za roky 2020–2022
VelenoVský zpraVodaj

únor 2023
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Uskutečněné akce

Dne 28. 10. 2022 nově zvolený kulturní výbor 

uspořádal akci s názvem Uspávání Broučků. 

Počasí sice nebylo ideální „za mlhou tak 

hustou, že by se dala krájet …“, ale účast byla 

nad očekávání vysoká. Pochod s lampióny/

lucerničkami, který vedl od obecního úřadu 

přes humna a zpět, byl oživen plněním úkolů 

po cestě (hod šiškou, překonání překážek 

z klád a nošení vejce na lžičce) a předcháze-

ly mu dílničky, kde si děti mohly vyrobit stra-

šidýlko, vymalovat obrázek nebo namalovat 

kamínek a občerstvit se čajem a pečenými 

dobrotami od maminek, pro dospělé byl 

připraven svařák, který se opravdu hodil.

Další akcí pod záštitou obce bylo setká-

ní seniorů obce Velenov, které se kvůli 

pandemické situaci konalo po dvouleté 

odmlce v sobotu 12. 11. 2022 od 15 hodin 

v kulturním domě. Děti Naší školy ukázaly 

svoje dovednosti, následně příjemnou 

atmosféru navodil harmonikář a jeho 

doprovod. Zájemci se mohli začíst do 

Velenovských kronik a těšit se na dobrou 

večeři. Nálada byla výborná a účast vysoká 

– celkem 42 občanů nad 60 let.

UsPáVáNí BrOUČKů seTKáNí seNiOrů

Po několika letech omezení se začíná v obci probouzet 
kulturní život.
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17. listopadu 2022 byl uspořádaný již tra-

diční, v pořadí 12., Turistický pochod kolem 

katastrálního území obce. Okruh vede 

„cestou necestou“ a celkově má délku 

bezmála 30 km. Jedná se ale o velmi zají-

mavý pohled na obec jako takovou a určitě 

stojí za to jej absolvovat. startovalo 23 

odvážlivců.

Na 27. 11. 2022 – první adventní neděli 

– byly uspořádány Vánoční dílničky pod 

vedením aleny Petružálkové a rozsvě-

cování vánočního stromu. Děti si mohly 

vyzkoušet vytvořit odlitky ze sádry, které 

si následně vymalovaly, vyrobily si několik 

druhů ozdob, jmenovek na dárky a další. 

V 18 hodin se za doprovodu koled a malého 

překvapení, kdy rozsvícení předcházelo 

oznámení rachejtlí, rozsvítil vánoční strom. 

Děti následně dostaly adventní kalendáře 

a mohly se zahřát.

Drakiáda byla kvůli volbám a dalším akcím 

naplánovaná až na 20. 11. 2022. Byla 

obava, že pozdější termín není pro takovou 

akci úplně vhodný, a bohužel se to také 

potvrdilo, takže byla z důvodu nepříznivé-

ho počasí zrušená. místo sluníčka padal 

sníh. V tomto roce bude akce naplánována 

v září nebo první polovině října.

V podvečer 5. 12. 2022 Velenov tradičně 

navštívil milukáš se svým doprovodem. 

skupina obešla na 60 dětí a podle in-

formací z podsvětí ve Velenově všechny 

i zůstaly.

TUrisTicKý POchOD VáNOČNí DílNiČKy

DraKiáDa

miKUláŠ

kulturní život v obci
VelenoVský zpraVodaj

únor 2023
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Další akcí, kterou obec opět po delší odml-

ce zařadila do programu, bylo uspořádání 

adventního výletu na vánoční trhy, tento-

krát do Vídně. sněhová nadílka se naštěstí 

nekonala, ale i tak byl den velmi mrazivý.

Jako tradičně se v podvečer 23. 12. před 

kapličkou rozdávalo betlémské světlo.

Příznivci dobré nálady se mohli setkat 

31. 12. odpoledne na Vyhlídce a následně 

na hřišti za KD, kde si mohli kromě občers-

tvení uspořádané sDh polahodit pohle-

dem na silvestrovský ohňostroj. Tím se 

ukončil starý rok 2022 s očekáváním, 

co nám přinese rok nový. 

Dne 7. 1. 2023 proběhla Tříkrálová sbírka. 

celkem bylo vybráno 29 134 Kč, všem 

dárcům děkujeme.

VáNOČNí VíDeň

BeTlémsKé sVěTlO

silVesTr

TříKrálOVá sBírKa

kulturní život v obci
VelenoVský zpraVodaj
únor 2023
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Plánované akce

•	 	závody na saních – pokud počasí 

dovolí, případně v březnu podle situace

•	 	11. 2. 2023 – Ples sDh

•	 	18. 2. 2023 – masopust

•	 	31. 3. 2023 – Noc s andersenem

•	 	6. 4. 2023 – Vítání občánků

•	 	7. 4. 2023 – Velikonoční hrkání

•	 	22. 4. 2023 – Den Země

•	 	30. 4. 2023 – Čarodky + stavění máje

ÚNOr

BřeZeN

DUBeN

Začátek roku bývá ve znamení nových předsevzetí 
a vidiny něčeho nového, lepšího. Ani kulturní program 
Velenova nemůže zůstat pozadu, můžete se těšit na 
následující akce:
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Volnočasové
aktivity a kroužky
I když Velenov jistě patří mezi menší obce, pro děti 
i dospělé je zde kromě kulturního vyžití řada možností, 
jak mohou využít volný čas.

sPOrTOVKy s DěTmi

sDh

hra Na KlaVír
Jsou zaměřené převážně na míčové hry 

– vedoucí Jakub matušů (731360303 – 

komunikace přes sms, Wa). schází se 

v případě dostatečného počtu zájemců 

ve sT od 17/18 do 18/19, vždy na 1-1,5 hodiny. 

sportovky se tedy ruší v případě malého 

zájmu nebo z časových důvodů vedoucí-

ho. Jakub by tímto chtěl oslovit více dětí, 

aby se zapojily, a také najít pomocníka/

spoluvedoucího, který by jednak kroužek 

vedl s ním, nebo byl alespoň ochotný jej 

zastoupit v případě jeho nepřítomnosti.

aktivity pro mladé hasiče – více informací 

najdete v samostatné rubrice sDh.

láká vaše děti hra na klavír? můžete se 

obrátit na Janu hrubou, která vaši ratolest 

povede za svým snem zábavným, velmi 

přívětivým a zároveň profesionálním způ-

sobem. Podrobnosti si můžete dohodnout 

na tel. 737 459 956.

KrOUžKy PrO DěTi 
NaŠí ŠKOly a ŠKOlKy
i v Naší škole se mohou děti zapojit do vol-

nočasových aktivit, a to hned do několika 

kroužků s uměleckým zaměřením - výuka 

hry na zobcovou flétnu, trumpetu, akor-

deon a na bicí. V případě zájmu se obraťte 

na ředitelku školy moniku Oujeskou.
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sTOlNí TeNis

cViČeNí PilaTes

malá KOPaNá 
Fc VeleNOV

FlOrBal

V současné době má Velenov dvě druž-

stva stolního tenisu registrovaných hráčů 

u ČásT (Česká asociace stolního tenisu). 

Družstvo Velenov a je v soutěži rPii zatím 

na 3. místě a Velenov B v soutěži rPiV 

zatím na 1. místě a dosud neporažení míří 

na postup do rPiii. složení hráčů Velenov 

a – havelka Pavel, musil Josef st., Fagulec 

martin, Jedlička lukáš; Velenov B – Písařík 

michal, Krejčíř Břetislav, musil Josef ml., 

celý Petr, grešo Jakub. Pokud byste měli 

zájem se aktivně přidat mezi hráče, obrať-

te se na martina Fagulece nebo michala 

Písaříka, případně na kohokoliv z hráčů.

Každé úterý si od 18 do 19 hodin v kultur-

ním domě obecního úřadu můžete pod 

vedením zkušené fyzioterapeutky Petry 

gärtnerové protáhnout tělo. cvičí se 

i s různými pomůckami jako balanční míče, 

overbally, posilovací gumy. cena za lekci 

je 50 Kč, nutná vlastní karimatka. Po první 

návštěvě bude zájemce přidán do Wa sku-

pinky, kde se dozví o případném zrušení 

lekce nebo jiné důležité informace.

malou kopanou založil Jakub matušů před 

7  lety. Ze začátku se jim moc nedařilo, ale 

pak se podařilo dát dohromady dobrou 

partu a začalo to jít tak nějak samo. Bohu-

žel tady na Velenově není moc zájemců, 

kteří by chtěli hrát, a tak za Velenov hrají 

kluci z Valchova či Boskovic. Někteří mají 

na Velenov i vazby rodinné nebo kamarád-

ské. momentálně hrají prostřední soutěž 

(3. liga) blanenského okresu, kde v minulé 

sezóně skončili na 4. místě. Pokud vás ten-

to sport oslovuje a rádi byste své sportovní 

nadání zúročili více než jen na rekreační 

úrovni, neváhejte se na Jakuba obrátit 

(731360303 – komunikace přes sms, Wa).

V Ne si v kulturním domě od 18 hodin 

můžete v případě dostatečného počtu 

hráčů (min. 6) zahrát florbal, je určen pro 

dospívající/dospělé rekreační hráče. hraje 

se zejména v zimním období. Zájemci se 

mohou přihlásit u michala Písaříka. Násled-

ná komunikace bude probíhat prostřednic-

tvím Wa skupiny. Nutné vlastní vybavení!
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TarOKy

K dnešnímu dni se jedná o 17 dětí ve věku 

od 5 do 15 let rozdělených na družstvo 

mladších a starších žáků. Kromě sportov-

ních soutěží se s mladými hasiči scházíme 

pravidelně v kulturním domě nebo venku 

každou neděli od 10 do 12 hodin, kromě 

prázdnin. Zde hrajeme různé hry a cvičíme 

na soutěžní sezonu.

•	 	5.	března	se	konal	Suchovský	šmodrch	

(soutěž ve vázání uzlů), kde získali mladší 

žáci 3. místo a starší žáci krásné 2. místo.

•	 	11.	června	proběhla	soutěž	TFA	ve	

žďárné (disciplíny: rozhazování a motání 

hadic, tahání 10kg figuríny, běh přes pře-

kážky, běh tunelem se zátěží, střelba…). 

Zde jsme se umístili v mladších žácích 

na 3. místě a starší žáci s umístili na 

5. místě.

•	 	18.	června	se	uskutečnila	soutěž	Pohár	

starosty sDh suchý (soutěž v hasič-

ském útoku). mladší žáci vyhráli 1. místo 

a starší žáci byli na 3. místě.

Pravidelně se hrají od roku 2017. Ze začátku 

byli čtyři hráči: J. havelka, D. sekanina, P. mi-

kulášek a J. l. Kratochvíl. První tři jmenovaní 

se učili od začátku roku 2017. V současné 

době stále hrají v prostorách OÚ v pondělí 

17:30–21:00. hráči: B. Krejčíř, D. sekanina, 

P. mikulášek, J. l. Kratochvíl, Pepa Vykou-

kal z Boskovic a lenka Bartošková. Pokud 

byste měli zájem si zahrát nebo se tuto hru 

naučit, neváhejte oslovit pana Kratochvíla. 

V listopadu 2017 začal martinský tarokový 

turnaj, v roce 2022 proběhl již 6. ročník 

(účastníci - místní, suchý, Brno, Praha).

SDH
Již od roku 2016 v naší obci fungují dvě sportovní 
družstva mladých hasičů. 
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•	 	26.	června	proběhl	memoriál	Bohumila	

andrlíka na Okrouhlé (soutěž v hasič-

ském útoku), kde se mladší i starší žáci 

umístili na 2. místě.

•	 	3.	července	se	od	13	hodin	uskutečnil	již	

17. ročník memoriálu miroslava Ošlejška 

(soutěž v hasičském útoku). mladší žáci 

se umístili na 2. a starší na 3. místě.

•	 	25.	září	byl	branný	závod	na	Okrouhlé	

(disciplíny: střelba, uzly, topografie, 

zdravověda, hasicí technika, zdolávání 

překážky po laně a k tomu běh – 3 km 

starší žáci a 2 km mladší žáci). mladší 

žáci obsadili 2. a starší 3. místo. 

•	 	A	na	konec	9.	října	proběhla	vědomost-

ní soutěž Josefa Šindelky v ludíkově 

(podobné disciplíny jako v branném 

závodě, ale bez běhu), kde se předával 

okrskový pohár za celoroční soutěžní 

činnost mladých hasičů. mladší i starší 

žáci získali krásné 2. místo.

Naše vítězství jsme také oslavili například 

při soubojích v laser aréně, na pizze v naší 

hospůdce nebo o prázdninách na tábo-

ře, který uskutečňujeme jednou za dva 

roky. Protože družstvo mladých hasičů 

je omezeno věkovou hranicí 15 let, další 

fungování se tak neobejde bez nových 

členů našeho týmu. Budeme velmi rádi za 

každého nového mladého hasiče. a pokud 

by měl někdo z dospělých, případně dospí-

vajících zájem o práci s dětmi, tak bychom 

jej velmi rádi přivítali v týmu trenérů. stačí 

se mi libovolným způsobem ozvat. 

Petr mikulášek, tel.: 724189205, e-mail: 

pmikulasek@seznam.cz

Redakce
Jana Baráková, Jakub Komárek

Fotografie
Jiří Bartošek a fotografie přispívajících do zpravodaje

Články, příspěvky do článků
Jana Baráková, Jan havelka, monika Oujeská, Petr celý, 
Petr mikulášek, Jakub matušů, J. l. Kratochvíl
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