Zastav se. Vydechni. Nepospíchej – není kam.
Něco krásného si mysli, nebo říkej.
Zvrať hlavu ke hvězdám – čas zůstane stát jak vodní hladina.
Myšlenek střípky ji rozčeří
a Bůh se pomalu zjevovat začíná
i tomu, kdo nevěří.
Usměj se na nebe.
Polituj zem, zmučenou spěchem a zmatkem.
Tu chvilku klidu nazvi svým životem,
tu chvilku života svátkem.
O. Scheinpflugová
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Sdělení zastupitelstva obce •••••••••••••••
Vážení spoluobčané!
Čas neuvěřitelně rychle plyne, přiblížil se opět konec
roku, a je na místě vyhodnotit práci zastupitelstva a obecního úřadu.
Jako každý rok zahajuje práci zastupitelstva rámcový výhled investičních akcí většího i menšího rozsahu,
plán aktivit na poli společenském a kulturním. Nejinak
tomu bylo i v letošním roce. Hlavními směry v investicích
bylo zajistit rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV),
výstavba cyklostezky z autokempu Velehrad do obce
Salaš, zregenerovat I. poschodí v mateřské škole (MŠ),
pokračovat ve zpracování nového územního plánu, vybudování nového dětského hřiště.
Na rekonstrukci ČOV bylo třeba získat státní dotaci.
Obec vynaložila nemalé úsilí, ta aktivita se ovšem vyplatila. Získali jsme finance z Ministerstva zemědělství ve výši
osmdesáti procent (tj. 12 887 000 Kč), k tomu deset procent
ze Zlínského kraje (1 730 000 Kč), o zbylých deset procent
se podělíme v poměru s obcí Modrá, neboť ČOV slouží pro
obě obce. Výběrovým řízením byla stanovena firma VHS
a.s. Veselí nad Moravou, jako hlavní dodavatel stavby.
Práce na generální rekonstrukci byly zahájeny v měsíci
září 2008 a skončí za rok, na podzim roku 2009.
Další velkou investiční akcí bylo zbudování cyklostezky z autokempu Velehrad do obce Salaš. Na tuto stavbu
jsme získali 60% finančních prostředků ze SFDI (9 052 000
Kč), o zbylých 40% se podělily obce Velehrad a Salaš podle
délky cyklostezky na jednotlivých katastrech. Cyklostezka
byla v těchto dnech zkolaudována, finanční vypořádání
proběhne do konce letošního roku. Přispěje velmi výrazně
pro bezpečí cyklistů a turistů, kteří v hojném počtu každoročně směřují do chatařské a výletní obce Salaš.
Neméně finančně náročnou investicí byla rekonstruk-

ce I.poschodí MŠ. Hygienici již v minulém roce upozorňovali na plnění normy ohledně počtu umyvadel a toalet na
počty dětí. V MŠ jsme žádali o povolení výjimky navýšení
počtu dětí v jednotlivých třídách, paradoxně v ZŠ je žádost
o výjimku na snížení počtu žáků. Doufáme a věříme, že
se tento trend srovná, demografický vývoj tomu nasvědčuje. Proto bylo třeba reagovat na tyto záležitosti. Zastupitelstvo obce schválilo velkorysé řešení návrhu vedení
MŠ a proběhla rekonstrukce sociálek a jednotlivých tříd
ve výši přes 800 000 Kč. Výsledek tomu ovšem nasvědčuje.
Prostředí pro naše děti je nádherné.
Již dlouhou dobu zněly požadavky od rodičů na
vybudování nového dětského hřiště. Několik let jsme realizaci odkládali, neboť se objevovaly jiné naléhavější potřeby (např. Spolufinancování dotačních titulů). Až letos,
díky navýšení rozpočtového určení daní (zásluha aktivit
malých obcí) se do rozpočtu přidal 1 milion Kč, a proto ZO
rozhodlo o zhotovení dětského hřiště (DH). Vybralo firmu
STRAKA s.r.o. z Brna, dále bylo vyhodnoceno místo pro
DH. Jako nejvhodnější se jevilo hřiště pro volejbal za ZŠ,
které nebylo využíváno.
Hřiště bylo zbudováno a slavnostně otevřeno 10. července letošního roku. Podle ohlasů, DH je vysoce kladně
hodnoceno jako velký přínos pro život v obci, taktéž cizí
návštěvníci a turisté toto DH obdivují. Abychom předešli
vandalským činům, nechali jsme DH oplotit a na noc
uzamykat. Taktéž jsme zajistili řádné osvětlení halogeny
z budovy ZŠ. Majetek obce i všech našich občanů je třeba
pečlivě chránit. Ještě teď mám na mysli řádění vandalů,
kteří poškodili Mariánské sousoší v Buchlovské ulici,
a další veřejný a soukromý majetek na náměstí a jeho
okolí. Zastupitelstvo obce bude i nadále trvat na vyšetření
každého přečinu a na náhradě způsobených škod.
TJ Sokol Velehrad (fotbalisté) zpracovala projekt revi-
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talizace stávajícího hřiště, s výstavbou kabin a sociálního
zařízení. Tento projekt je podporován obcí. V případě
zajištění 70 % dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy,
obec zajistí zbývajících 30 % finančních prostředků. V současné době je projekt podán na ministerstvo k posouzení.
Již druhým rokem probíhá zpracování nového územního plánu obce Velehrad. Definitivní schválení je naplánováno na podzim příštího roku. Tento územní plán je
koncipován tak, aby dal prostor pro rozvoj obce, řešení
veřejných ploch, zástavbu nových rodinných domků atd.
Byla snaha vybudovat na Velehradě Kulturně-sportovní a informační centrum (umístění naproti Stojanova).
Tento projekt po vyhodnocení nákladů (konečná cena
64 580 000 Kč) se projevil jako nereálný. Dotaci z Evropských fondů v takové výši nebylo možné zajistit.
Z drobnějších investičních akcí bych ještě několik
uvedl. Bylo to prodloužení komunikace „Pod zahrádkami“, odstranění nefunkčního a zchátralého schodiště u
ZŠ, nová fasáda a zeď hasičské zbrojnice, vybudování
mola na rybníku nad Velehradem a jiné.
Farnost jako investor se pustila do zpracování projektu
obnovy „Statku“ v centru obce (v současné době se již realizují
přípojky), opravu kanalizace a obnovu lapidária pod bazilikou, zpracování projektu nových WC - zařízení za „Cyrilkou“, oprava střechy a část fasády na bazilice. V současné
době probíhají restaurační práce v interiéru baziliky.
Obec Velehrad chystá do budoucna některé aktivity:
např. dohoda s EON a.s. o realizaci připojení k distribuční
soustavě (přípojek pro stavebníky) v ulici „Pod zahrádkami“, dokončení do 31. 10. 2009, příprava pro vybudování
„Domu služeb“ (polyfunkční zařízení obce) v prostoru pod
parkovištěm naproti Stojanova.
V současné době je zpracovávána studie, která by
v objemových jednotkách vyjádřila, kolik bude potřeba
finančních prostředků, následně obec vyvine maximální
úsilí na získání dotace z regionálního operačního programu (ROP). V této budově by měly být soustředěny veškeré
služby, jak pro občany, tak pro návštěvníky a turisty, kteří
přijíždějí na Velehrad.
Připravujeme etapu trasy cyklostezky z Tupes na Velehrad. Děje se to ve spolupráci s vedením obce Tupesy. Realizace v roce 2010. Zastupitelstvo obce již druhým rokem
jedná s ŘSZK (Ředitelství silnic Zlínského kraje) ohledně
rekonstrukce mostu přes Salašku u hotelu „Mlýn“. Podle
posledních informací ŘSZK má tuto akci v plánu na příští
rok. Nás čeká rekonstrukce lávky, která je v těsném sousedství mostu, a která je našim majetkem.
To byl velmi stručný přehled akcí, které byly již udělány a které nás čekají.
Ale nejen investicemi, ale i jinou společenskou a
kulturní činností žil Velehrad v letošním roce. Jako každoročně se uskutečňují jednotlivé kulturní a společenské
akce dle tzv. kulturního kalendáře. Začínají mysliveckým
reprezentačním plesem, hasičskou velikonoční zábavou,
pokračují již tradičním „Přechodem a přejezdem Chřibů“
a směřují k největší obecní události a to ke „Dnům lidí
dobré vůle“ s vyvrcholením „Národní pouti“. Letos společenské akce byly obohaceny setkáním křesťanské mládeže

„Activ 8“ s několikatisícovou účastí, jako most mezi ČR a
Sydney v Austrálii, při návštěvě papeže Benedikta XVI.
na celosvětovém setkání křesťanské mládeže.
Již několik let po sobě se zúčastňuje i naše obec
„Slavností vína“ v Uh. Hradišti, letos jako součást Mikroregionu Buchlov, kde se prezentujeme v průvodu našim
krojem (Přátelé folklóru) a mladou cimbálovou muzikou
„Velehrad“. V měsíci září se taktéž jako jiné roky uskutečnily „Velehradské hody s právem“, které se stávají pomalu,
ale jistě, tradicí.
Dne 15. října proběhla, taktéž již tradiční „Beseda
s důchodci“, hojně navštěvovaná, kdy starší občané s
povděkem přijali pozvání, aby si mohli popovídat mezi
sebou a se zástupci obce. Zajímala je spousta věcí o dění v
obci, závěrem si všichni společně hezky zazpívali.
A co nás ještě na poli kultury čeká ? 21. prosince „Zpívání u vánočního stromu“, které pořádá spolek „Přátelé
folklóru“ s podporou MŠ, ZŠ, OÚ a spoluobčanů.
Poslední a velmi populární akcí je „Štěpánský koncert“ Hradišťanu a jejich hostů (Jitka Molavcová a Alfréd
Strejček) dne 26. prosince v 16,30 v bazilice. Na obě akce
Vás, milí spoluobčané, srdečně zveme.
Jak sami vidíte, činnost zastupitelstva a život v obci
je velmi rozmanitý a činorodý. Jelikož se nacházíme
v polovině volebního období, je spousta úkolů ještě před
námi. Doufám a věřím, že dobrou a plodnou spoluprací
ZO, obecního úřadu a Vás všech, se nám zamýšlené plány
a aktivity podaří zrealizovat. Za všechnu dosavadní práci
a činnost Vám všem srdečně děkuji.
A jelikož jsou za dveřmi nejkrásnější svátky roku,
přeji Vám všem radostné a spokojené prožití vánoc, hodně
zdraví a optimismu do nového roku 2009.
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Za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta

Zprávy z farnosti ••••••••••••••••••••
Valaši na Slovácku

L

etos se bude moci každý účastník půlnoční mše
sv. zaposlouchat do nádherné pastorální Valašské
mše jitřní od Václava Mýtného v podání velehradského
chrámového sboru, sboru Svatopluk a orchestru. Stejně tomu bude při mši sv. v 10:00 na Hod Boží vánoční.

Všechny si vás dovoluji pozvat k této společné modlitbě. Následující řádky vám chtějí dle dobového zápisu
přiblížit vznik tohoto díla.
Přeji všem požehnané Vánoce
P. Petr Přádka SJ, farář

Vznik „Valašské mše jitřní“

veškeré zpěvačky, zpěváky a cvičíval sbory při svém
clavicembalu. Pomocník Hilšer pomáhal. Jiný den sezval
veškeré muzikanty a nacvičoval doprovod orchestru.
Týden před svátky vánočními sezval několikrát smíšený
sbor i orchestr a cvičil s průvodem clavicembalu celou
jitřní s veškerým činem a příslušanstvím. Když propustil
večer muzikanty a zpěváky a zavíral školu (kde bývaly
zkoušky), rynkem odcházel do bytu v Dolní ulici, radostí
sa chvěl, že se mu dílo podařilo. Přiblížil sa Štědrý
den i po večeři, když vše ulehlo, pohlížel skromně na
připravené partesy. Jak ponocný troubil půlnoc, ulehl. O
půl 3. hodiny vstal, chvatně se oblekl, vzbudil ženu, děti
a odešel do kostela. Připravil předem všem partesy na svá
místa. Soprány a tenory na levo hracího pultu, basy a alty
na právo, za soprány houslí a violu, za tenory klarinety,
basu, horný, tympany, za alty trompety, trombon a
rohy. O 4. hodině vešel pan farář František Gabriel Graff
s kaplany Jakubem Bumbalou a Martinem Vichou k
hlavnímu oltáři - začaly hodinky. Před hodinkami a
během nich scházal sa lid v kostele. Plnil sa lidmi a
osvětlen byl hořícími sloupky a svíčkami. Přicházeli
nejen měšťané a příslušníci jednotlivých řemeslnických
cechú, ale pasekáři oděni v dubňácích (kožichách), v
aksamilkách na hlavě a i bohaté selky v drahocených
šubách. Céchy zaujaly místo na právě nové a přistavěné
pavlači od Horní ulice, pasekáři zase na tu od Kamenca.
Kúr byl též dřevěný, nedávno nový a na starém kúru
v zadu byly nové lavice pro frenštátské chalupníky z
ulic. Místní honorace zaujala místo v lavicích u bočních
oltářů, mládež a omladina v lodi chrámové.
Hodinky už skončily a každý s nedočkavostí čekal, co
nového pan rechtor provede. Rechtor zasedl k varhanám,
zvonek u sakristie zacinkal a pan farář s kaplany vcházali
k oltářu. Spustil předehru plným strojem, ve kterém
znázorňoval příchod pastýřů k chlévu betlémskému.
Bylo slyšeti vůdčí hlas anglického rohu, který sa měnil
s jinými vhodnými rejstříky, by celá předehra měla ráz
pastorální. Začal introdukt. Pomocník Hilšer zasedl za
stroj a pan principál Mýtný uchopil sa taktovky.

Byl srpen v r. 1777. Rechtor Václav Mýtný (1749-1791),
principál frenštátské školy, zasedl v neděli po obědě do své
staromódní lenošky a přemýšlel o svém působení ve škole
a v kostele. Líbily sa mu zdejší valašské koledy, které byly
zpívány při jitřní. Nelíbilo sa mu, že byly zpívány bez
ohledu na liturgický smysl jednotlivých částí mše svaté.
Poposedl, vzal šňupec z tabatěrky a znovu přemýšlel. V
hlavě rojily sa mu nové a nové myšlenky. Najednou vstal
a nápad byl hotov: „Nakomponuju pastýřsku mšu ze
zdejších koled. Něco upravím, něco přepracuju a snad
sa mi to podaří. Udržím věc v tajnosti a duchovenstvo
spolu s věřícími na Boží hod překvapím. Jen školnímu
pomocníkovi Hilšerovi po skončení díla musím sa svěřit,
neboť mi vždy při cvičení kostelního zpěvu vypomáhá.
Počátkem prosince musím býti hotov.“ Vstal a vyndal si
veškeré vánoční partesy a přehlížel koledy, které by přišly
v úvahu. Hodící nechal před sebou, jiné dal na stranu.
Vybíral obzvláště ty, které líbily sa lidu i také jemu.
Napsal si na papír jednotlivé části mše svaté. Každou na
zvláštní notový papír.
Začal komponovati a bylo slyšeti ve světnici jen
škrtání brkového pera a tikot starých hodin. Tak psával
každý den, kdykoliv mál nálady a tvořivosť k dispozici.
Když mál hotový textový rozvrh mše, pustil sa do
instrumentaca: soprán, alt, tenor, bas, violino I, II,
viola, baso, clarinetta I, II, flauto, corni I, II, trompeti
I, II, trombon, timpani. Zkrátka veškerá obsazení, která
tehdy byla zvykám. Přičinil i bití 12 hodin na zvonku
a i troubení na valašské trúbě. Tak často při světle
lojové svíčky partesy pořizoval a vkládal do komposice
svou celou kantorskou duši, by bohabojně opěvoval
kouzlo vánočního svatvečera, v kterém sa narodil vládce
lidských srdcí a jejich osud. Neúnavně pracoval. Byla to
láska k hudbě, která hory přenášala a nemožné možným
činila.
Konečné koncem listopadu byl s komposicí hotový,
ale také i s rozepisováním not. Počátkem prosince sezval

B O H O S L U Ž B Y V D O B Ě VÁ N O Č N Í
Den

Velehrad

Tupesy

Salaš

Den

Velehrad

Tupesy

Salaš

St 24.12.

7:30 | 24:00

-

-

St 31.12.

17:00 | 23:15

-

-

Čt 25.12.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

Čt 1.1.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

Pá 26.12.

7:30 | 10:00

7:30

9:00

Pá 2.1.

6:30 | 18:00

16:30

-

So 27.12.

9:00 | 18:00

-

-

So 3.1.

9:00 | 18:00

-

-

Ne 28.12.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

Ne 4.1.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

Po 29.12.

6:30

-

-

Po 5.1.

6:30

-

-

Po 30.12.

18:00

-

-

Út 6.1.

6:30 | 18:00

16:30

16:00
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•••••••••••••••••••• Zprávy z farnosti
Opravy baziliky
Římskokatolická farnost Velehrad se snaží získat dotace pro obnovu baziliky jak ze zdrojů státních tak
evropských. Uvádíme krátký přehled o dotacích udělených nám pro tento rok 2008.
Dotace Ministerstva kultury ČR
• Na zahájení restaurování plátna „Nanebevzetí Panny
Marie“ z hlavního oltáře z Programu záchrany movitých kulturních památek: 100.000,- Kč.
• Na pokračování integrovaného systému ochrany
movitého kulturního dědictví (zabezpečení objektu)
baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a
Metoděje na Velehradě: 300.000,- Kč; ŘKF Velehrad
se podílí 10%, tj. částkou 33.000,- Kč.
• Na pokračování opravy a rekonstrukce střech a s tím
souvisejících nezbytných prací baziliky (půdorysně
nad kaplí Panny Marie, Matky jednoty křesťanů,
kaplí Božského srdce, kaplí sv. Ignáce a nad zákristií): 2.450.000,- Kč; Řkf Velehrad se podílí částkou
ve výši 272.000,- Kč.

ský kraj, který přispívá finanční částkou ve výši
1.080.000,- Kč.
Trnavský projekt je zaměřen na 1. etapu obnovy
exteriéru kostela Nejsvětější Trojice v Trnavě, který
spravují slovenští jezuité.
K tomu, aby výše uvedené stavební a restaurátorské aktivity mohly být v bazilice realizovány, bylo
zapotřebí vypracovat podrobnou přípravu: projektové dokumentace, odborné posudky, návrhy na restaurování atd., atd. Bez této přípravy by farnost neměla
možnost požádat o dotaci od výše uvedených donátorů i partnerů. Tato příprava jako povinná finanční
spoluúčast farnosti u jednotlivých akcí je jedním z
mnoha konkrétních výsledků pravidelných nedělních
sbírek na obnovu baziliky. Touto cestou chci proto
poděkovat všem, kteří nám na opravu baziliky přispívají zejména formou „sbírek na velké opravy“ a
sponzorskými dary. Pán Bůh zaplať. Další informace
o našich projektech lze nalézt na naší farní webové
stránce www.jesuit.cz/velehrad
P. Petr Přádka SJ

Dotace Zlínského kraje
• Na dokončení restaurování obrazu „Svatí cisterciáckého řádu“: 40.000,- Kč; farnost přispěla 25.400,- Kč.
• Na zahájení restaurování plátna hlavního oltáře
„Nanebevzetí Panny Marie“: 100.000,- Kč; farnost se
spolupodílí 39.800,- Kč.
• Na 8 barokních soch deponovaných na farní zahradě: na vypracování záměru a návrhu na jejich
restaurování přispěl ZK částkou 20.000,- Kč; farnost
se podílí 7.250,- Kč.
Finanční pomoc ze zahraničí
FM EHP/NORSKO
V červenci byla zahájena 1. etapa restaurování příčné
lodi a presbytáře interiéru baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě z tzv.
Finančních mechanizmů EHP Norsko. Významnými
partnery projektu jsou Zlínský kraj, který na celou akci
přispívá částkou 2.802.000,- Kč a diecéze St. Pölten v
Rakousku včetně finanční podpory arcidiecéze Wien,
arcidiecéze Salzburg a farnosti Maria Dreieichen v celkové výši 16.500,- EUR.
INTERREG
ŘKF Velehrad a řeholní dům Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě budou na základě schválené žádosti z
Operačního programu příhraniční spolupráce SR-ČR
2007-2013 realizovat společný projekt pod názvem:
„Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury
a vzdělanosti“. Vedoucím projektu je ŘKF Velehrad.
1. etapa je zaměřená na obnovení původního způsobu přirozeného větrání prostor lapidária a má za cíl
zajistit stabilní systém trvalého odvodu vlhkosti.
Partnerem nositele projektu Řkf Velehrad je Zlín-
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Občanské sdružení Matice Velehradská•••••••••
Vážení občané Velehradu.

R

ád bych Vás informoval o činnosti Matice
velehradské v letošním roce.
Členové našeho občanského
sdružení se sešli v únoru na
Valné hromadě ve Slovanském sále. Již na VH byly
deklarovány dvě důležité
skutečnosti, které pozitivně ovlivnily rozvoj Matice v
uplynulém roce. Na setkání byli pozváni zástupci partnerských Matic. Předseda Matice svatohostýnské, Aleš Dufek,
uvedl: „Dnes jsem si na základě tohoto setkání uvědomil,
že Matice velehradská pro nás není konkurencí, nýbrž
partnerem.“ Právě s Maticí svatohostýnskou se podařilo
navázat intenzívní spolupráci vyjádřenou vybudováním
Poutní cesty Velehrad - Svatý Hostýn. Na 59 km dlouhé
trase je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s informacemi
turistickými, poutnickými i náboženskými. V rámci projektu byl vydán také průvodce na cestu. Prvních 101 poutníků připutovalo po cestě na Velehrad dne 4. července.
Druhou důležitou skutečností rovněž avizovanou na
VH, je zapojení se Matice do obnovy poutního areálu. Dne
4. července 2008 podepsala Matice Velehradská smlouvu
o partnerství a vzájemné spolupráci na podporu realizace projektu „Velehrad - křižovatka kultur východní a
západní Evropy“. Smluvními stranami (partnery smlouvy)
se stali: Arcibiskupství olomoucké, ŘKF Velehrad, Zlínský
kraj, Obec Velehrad, Obec Modrá, Sociální služby Uh.
Hradiště, Stojanovo gymnázium a Matice velehradská.
Předmětem a účelem smlouvy je: „vytvoření podmínek,
celkové koncepce a realizace takových dílčích projektů,
které zajistí komplexní stavební obnovu, rekonstrukce,
přestavby, dostavby a restaurování objektů a ploch poutního místa Velehrad, jakož i vytvoření nových produktů
a služeb cestovního ruchu tak, aby bylo dosaženo úrovně
poutního místa celoevropského významu.“ Konkrétní
podoba spolupráce bude definována v následujících měsících. Přesto lze již nyní říci, že budování Poutní cesty
růžence je významným příspěvkem k obnově areálu.
Návštěvníci cyrilometodějských slavností již mohli spatřit
prvních šest kamenných skulptur, které se podařilo vztyčit
na poutní stezce v závěru měsíce června. Bezprostředně
po dokončení těchto prací byla zahájena druhá etapa
budování díla, přičemž další zastavení na poutní stezce
přibudou před cyrilometodějskými oslavami v roce 2009.
Ve dnech 7-9.3. uspořádala Matice na Velehradě Víkend
gregoriánského chorálu. Kurzu se zúčastnilo zhruba pětačtyřicet účastníků převážně z jižní Moravy, jimž se obětavě
věnoval Jiří Hodina. Setkání bylo obohaceno o přednášku
prof. Kateřiny Charvátové na téma cisterciácký řád. Vyvrcholením setkání bylo zpívání nešpor v chórových lavicích
baziliky a společné nedělní slavení liturgie s farníky.
V postním období vedla Matice velehradská v bazilice
křížovou cestu, která připomenula věřícím inspirativní
osobnosti velehradské historie.

Další aktivity Matice byly zacíleny na období cyrilometodějských oslav. V měsíci červnu byla dokončena
úprava francouzské kapličky, přičemž Pražské Jezulátko získalo novou korunku. Týden před poutí se členové
Matice zapojili do úklidu poutního areálu.
Díky dobrovolníkům z řad Matice byla ve dnech 4.–5.
července otevřena jen zřídka přístupná kaple Cyrilka,
která od roku 1929 ukrývá ikonostas. Právě tato dřevěná
stěna s obrazy se stala předmětem přednášky řeckokatolického kněze P. Petro Beresche z Ukrajiny. Poutavá
přednáška se setkala s velkým zájmem.
O tzv. Malé pouti 6. července Matice uspořádala v
kapitulní síni přednášku P. Václava Ventury zaměřenou
na západní - cisterciáckou spiritualitu.
15. srpna se na Velehradě uskutečnila pouť členů
Matice velehradské. V 10:00 slavili poutníci liturgii,
kterou vedl otec biskup Josef Hrdlička. Odpolední program poutě byl pestrý. Nabídl mnoho zajímavých aktivit
zejména pro děti. Na malém divadelním podiu vedle
baziliky mohly děti zhlédnout pohádku Princ Bajaja, s
níž za nimi přijel Teátr Víti Marčíka. Následně mohly
podniknout dobrodružnou cestu po celém velehradském
nádvoří a plnit zde připravené úkoly. Ve stáncích nabízeli své hezké výtvory klienti všech tří velehradských ústavů. Následující hudební program narušil déšť. Večerní
program se uskutečnil ve sklepení Stojanova gymnázia.
Herec Víťa Marčík se představil dospělým divákům inscenací Mystéria buffa od italského dramatika Daria Fo.
31. 8. se na Velehradě uskutečnil druhý ročník hudebního festivalu Šroubek. Zhruba dvě stovky návštěvníků
si mohly poslechnout poetické písně skupiny HUKL,
písně „posbírané mezi kostelem a hospodou“ skupiny
Traband a konečně lidové písně a balady v podání Zuzany Homolové a Samo Smetany. Všechna tři uskupení
si našla své příznivce, a tak se hudební setkání Čech,
Moravy a Slovenska stalo pěknou prázdninovou tečkou.
V listopadu uspořádala Matice již druhý ročník soutěže a přehlídky mešních a košer vín s názvem Cisterciácká pečeť. V letošním roce se výstavy účastnilo 67 vzorků
vína z 10 zemí a tří světadílů. Zajímavostí byla například
vína z Golanských výšin. Absolutním vítězem soutěže
se stalo víno Samos, výrobce Hofkirchner Weinvertrieb
GmbH z Rakouska, které na výstavu dodal vystavovatel
Benedictus Brno. Vítězům předal ocenění olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner v rámci společenské akce,
která se uskutečnila ve sklepení Stojanova gymnázia.
V uplynulém roce vzrostl počet členů Matice velehradské z 360 na 660.
Z uvedených informací je patrné, že Matice významným způsobem obohacuje kulturní život obce Velehrad a
umožňuje získat „velehradské občanství“ i těm, kteří zde
nemají trvalý pobyt. Členové Matice se 15. února 2009
setkají na své Valné hromadě opět ve Slovanském sále.
Zveme k účasti jak členy, tak také nečleny.
Rád bych poděkoval obci Velehrad za dobrou spolupráci a podporu. Všem obyvatelům Velehradu přeji za
Výbor Matice pokojné prožití Vánoc.
Petr Hudec
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Velehradské jesličky
Ve všech obcích a městech v naší zemi se o Vánocích staví jesličky. Jaké jsou ty velehradské?
Informuje nás o tom předchůdce Velehradského
zpravodaje, Velehradské zprávy z roku 1937:
„Obnovená velehradská bazilika má letos nové jesličky, zv. konnersreuthské, poněvadž jsou dělány podle
vidění stigmatizované Terezie Neumannové z Konnersreuthu. V lípovém dřevě je řezal Václav Andres, akad.
sochař v Praze. Sošky jsou 30 cm vysoké, polychromované. Výjev v betlémské jeskyni představuje klanění
osmi pastýřů, s nimiž se nahrnulo také dvanáct oveček
a dva pejsci. Ovečky se tlačí těsně vedle sebe k jeslím,
pouze jedna vzadu se odvrací. Tato dvanáctá symbolizuje Jidáše.“
Z roku 1937 pochází pochopitelně pouze jádro
betléma. V následujících letech byly pořizovány další

figurky jak ze sádry, tak také ze dřeva různé velikosti
i výtvarné úrovně. Každoročně se mění rozmístění
postav a také krajina. Od loňského roku mají velehradské jesličky nové pozadí. A jak bude vypadat betlém
letos? Přijďte se podívat.
Petr Hudec

Světové setkání mládeže v Sydney
Naše pouť začala na předprogramu „Dny v diecézi“ v
překrásném a klidném městě Melbourne.
Už první dojmy z Australanů byly velmi pozitivní,
protože jsou přátelští a ochotní. O tom jsem se utvrdila v
rodině, kde jsem byla ubytovaná.
Po týdnu jsme se přesunuli do neméně krásné, ale již
o něco rušnější metropole, do Sydney.
Zde také začalo samotné setkání. Bylo úžasné
setkávat se s lidmi ze všech koutů světa, kteří jsou
stejného vyznání.
Nejvíce času jsem strávila s českou skupinou. Celkem
se z naší vlasti do Austrálie vypravilo 217 poutníků. Mívali

jsme společně mše svaté a také katecheze vedené našimi
otci biskupy Jiřím Paďourem a Pavlem Posádem.
Vyvrcholením poutě byla večerní vigilie a následně
mše svatá se Svatým otcem na dostihové dráze na
Randwicku.
Avšak nejdůležitější setkání bylo s Kristem v
eucharistii, kterou jsem měla možnost přijímat téměř
každý den.
Velkou roli hrál také Duch Svatý, který nám dal sílu
a své dary a na nás už zůstává, jak s nimi do budoucna
naložíme.
Šárka Daňková

Tábor Hruška 2008
I tento rok se mladší cvrčci vypravili na tábor, který
se konal na přelomu prázdnin od 28.7. do 3.8.2008 v
Hrušce poblíž Němčic na Hané.
Letos se děti vypravily na cestu kolem světa pod
dohledem zkušeného badatele Kristiána.
Během týdne se nám podařilo objet Slovensko,
Španělsko, Finsko a Anglii. Procestovali jsme také celou
Afriku, Ameriku, Asii a Austrálii.
Děti na cestách zažívaly radosti i starosti, které je
potkávaly na každém kontinentě. Ve všech zemích jsme
se také setkali s místními obyvateli, ať už šlo o Skoty
nebo Asiaty.
Po složení mapy, jejíž část dostávaly děti každý den
za splnění různých úkolů, jsme se mohli všichni živí a
zdraví vrátit domů do náručí svých maminek.
Áďa

-5-

Občanské sdružení Matice Velehradská•••••••••
Tábor Bratřejov 2008

jak po fyzické, tak i po psychické stránce.
Stálo nás to spoustu úsilí a energie, ale nakonec se do
Bible povedlo vrátit ztracené příběhy o Kainu a Ábelovi, o
Davidovi, jež s pomocí praku zabil obra Goliáše, dozvěděli
jsme se i něco o Samsonovi a jeho síle ukryté ve vlasech,
řešili jsme záhady po boku moudrého krále Šalamouna,
dramaticky jsme ztvárnili příběh o Tobiášovi a jeho průvodci
archandělu Rafaelovi, uspořádali jsme svatbu v Káni
Galilejské a trochu okusili i z Apokalypsy, Janova zjevení.
Poté se na jeden den karta obrátila a vedoucí si s
dětmi vyměnili role.
Všem se nám tábor moc líbil a už teď se těšíme na
příští rok!
Šárka Daňková

Svátek „Tří králů“

koledování, u nás před lety obnovila Česká katolická
charita (dnes Charita Česká republika) formou Tříkrálové sbírky. Sbírka probíhá na celém území naši republiky
za spolupráce farností, obecních a městských úřadů
a především velkého počtu dobrovolníků. Takže opět
přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností a
křídou označují naše obydlí. Letos k nám s požehnáním
v rámci Tříkrálové sbírky přijdou již podesáté. Na Slovácku byl vždy výtěžek z koledování jeden z nejvyšších
v celé republice. Tyto finanční prostředky byly rozděleny
do nejrůznějších sociálních projektů u nás i v zahraničí a
pomohly opravdu těm nejpotřebnějším.
Věříme, že stejně jako se kdysi tři králové plni radosti
z narození Ježíška vraceli do svých domovů, budou se
také naši koledníci vracet plní radosti, že mohli do našich
domácností předat požehnání našich biskupů či arcibiskupů a zároveň co nejvíce naplnit tříkrálové pokladničky.
Znamení na dveřích v minulosti totiž také vymezovala
prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed ne vždy přívětivého světa. Zkusme proto také alespoň malým finančním
darem přinést trochu té „sociální spravedlnosti“ také
těm, kteří ji potřebují přece jen více než my.
Dalibor Jirásek a Jana Gálová

Jako každý rok jsme se i letos vypravili se staršími
cvrčky na letní tábor do Bratřejova, vesnice kousek od
Vizovic.
Tábor se konal 4.-13.8.2008 a během této doby jsme
měli možnost společně prožít super chvíle, zahrát si hry,
zazpívat si nebo se díky našim kuchařkám skvěle najíst.
Vše začalo prohlídkou fary a okolí. Během výkladu
ve sklepě, kde byl vystaven velmi cenný a unikátní výtisk
Bible, sem vtrhla „velehradská mafie“ a Bibli ukradli.
Z nás se tedy stali agenti s posláním najít tuto
ztracenou knihu.
Prošli jsme agentským výcvikem, který byl náročný

O

pět se blíží čas Vánoc a s nimi čas očekávání a
radosti. Sváteční kouzlo vánoc často nepůsobí jen
na děti, ale také na nás dospělé, a tak navštěvujeme své
blízké, zpíváme koledy, radujeme se a vzájemně se obdarováváme. Také svátek Tří králů, který toto období jakoby symbolicky uzavírá, je svátkem obdarovávání, neboť
právě Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili Ježíška v
Betlémě, přinesli mu dary a sami byli obdarováni tím, že
mohou všem zvěstovat novinu o jeho narození.
Na základě této události pak vznikla tradice, kdy v
minulých stoletích chodily chudé děti převlečené za Tři
krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři
známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů (jde o
starobylý a zakořeněný výmysl), nýbrž znamenají „Kyrios
mansionem benedicet - Pán žehnej tomuto domu“,
a právě požehnání Tří králů mělo ochraňovat stavení i
jeho obyvatele. Obyvatelé domu za toto požehnání obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi anebo penězi.
Zvyk Tříkrálového požehnání, a s ním spojeného
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Základní škola Velehrad
VÁNOČNÍ ČAS
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

R

ok se s rokem sešel a i v naší škole klepou Vánoce
opět na dveře. Paní kuchařky rozdávají mikulášskou
nadílku, na stolech se objevují adventní věnce, učebny
a chodby voní jehličím a celý prostor školy zaplňují
tóny koled a vánočních zpěvů. Zároveň si ale všichni
uvědomujeme, že čtyři měsíce z nového školního roku
2008/2009 uplynuly stejně rychle jako voda v potoce
Salaška.
Do první třídy letos nastoupilo 23 dětí, jejichž osobními strážci a pomocníky se stali žáci šesté třídy - patroni.
Školu v letošním roce navštěvuje celkem 150 děvčat
a chlapců. Také učitelský sbor prošel několika proměnami. Z mateřské dovolené se vrátila paní učitelka Kateřina
Švecová, která vyučuje první třídu a paní učitelka Tereza
Kovaříková, která vyučuje jazyk český a jazyk anglický na 1. a 2. stupni. Na roční rodičovskou dovolenou
nastoupil pan učitel Jiří Sukaný, kterého nahradila paní
učitelka Iva Sukaná se stejnou aprobací. Nemocnou paní
vychovatelku ve školní družině vystřídala nová paní
vychovatelka, která je také dlouhodobě nemocná.
Šeď všedních dnů se pedagogický sbor snaží rozbít a zpestřit nejrůznějšími besedami, exkurzemi či
soutěžemi. Za všechny lze vzpomenout účast našich
žáků v okresní literární a výtvarné soutěži ZVÍŘE NENÍ
VĚC, kterou vyhlásilo Městské informační centrum pro
mládež v Uh.Hradišti spolu s Klubem kultury Uh.Hradiště. Naše děti se do soutěže svými pracemi přihlásily
v hojném počtu a sklidily četné úspěchy. Ve výtvarné
soutěži obsadila Markéta Hrabincová, žákyně 6.třídy
krásné 2. místo, Tereza Dynková z 1. třídy se umístila na
3. místě a Nela Obdržálková ze 3.třídy získala „Zvláštní
cenu poroty“. V literární soutěži zabodovala Alena Háblová,žákyně 8.třídy, která obsadila v silné konkurenci
2.místo. Zvláštní cenu poroty si odnesl Jiří Krys, žák
1.třídy. Všechny práce jsou umístěny ve výstavních prostorách Reduty v Uh. Hradišti.
V „Soutěži zručnosti žáků 9. tříd ZŠ“ naši školu reprezentovali dva žáci. Jiří Houka obsadil v silné konkurenci
5.místo, Tomáš Daněk 7. místo.
Naši žáci ve velké míře využívají nabídku Hotelu
Synot ve Starém Městě, který zdarma připravil pro žáky
základních škol regenerační a zdravotní návštěvy tohoto
aquacentra, ve kterém se děti setkávají s novým vybavením vodních „radovánek“.
Základní škola Velehrad, spolu s mateřskou školou, se
ve spolupráci s Kruhem přátel ZŠ přihlásila do celorepublikové akce „České Vánoce s Ježíškem“. Jedná se o
pokus o rekord České republiky ve vypouštění balonků
s přáním Ježiškovi. Dne 9. 12. 2008 v 15.40 hodin bylo
na signál rádia Frekvence vypuštěno co největší množ-

ství balonků. Tato akce se uskutečnila před Mateřskou
školou Velehrad a do ovzduší - „Ježiškovi“ bylo vypuštěno 400 balonků. I děti z Velehradu, Modré a Salaše
se podílely na vytvoření celorepublikového rekordu.
Ve škole však mohou děvčata a chlapci trávit i svůj
volný čas velmi aktivně. Z pestré nabídky zájmových
útvarů je už tradičně největší zájem o aktivity sportovní
(floorball, stolní tenis, sportovní hry, aerobik) a rukodělné
(keramika, tvořivé ruce). I nadále pokračuje úzká spolupráce s „Kruhem přátel školy“, jejímž výsledkem byla
příprava tradičního Mikulášského reje žáků 9. třídy,
návštěva Planetária v Brně.
I v letošním roce navštívil naši školu „Mikuláš“ se
svými věrnými anděly a samozřejmě roztopášnou skupinou čertů - žáků 9. třídy. Mikuláš i čerti společně
nadělovali sladkosti dětem 1. a 2. stupně, které pro žáky
zajisti „Kruh přátel ZŠ“. „Nebeská chasa“ navštívila také
děti v ústavu na Stojanově, prohlédla si výstavu na Obecním úřadu.
Poté se „nebeští posli“ vypravili za dětmi do mateřské
školy, kde svoji obdarovací putovní cestu ukončili.
Letos se však v předvánočním čase nepřipravujeme
pouze na „Vánoční besídku“. Pečlivě vybíráme a shromažďujeme výrobky, které vydražíme na „3. dětském
vánočním jarmarku“, který se uskutečnil ve čtvrtek 18.
prosince v 16. hodin. Výtěžek bude věnován na podporu
vzdělání indické dívenky Nishy, kterou jsme adoptovali.
Všichni doufáme, že advent i Vánoce prožijeme
v atmosféře klidu, pohody a důvěry. Totéž přejeme
z celého srdce i Vám všem a do nového roku 2009 pevné
zdraví a zase jen zdraví.
Vedení Základní školy Velehrad
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Kultura a školství ••••••••••••••••••••
Mateřská škola Velehrad
Vánoce, vánoce,
přicházejí po roce.
Těšíme se, radujeme,
koledy si notujeme.

R

ok se sešel s rokem a my opět bilancujeme. V naší
mateřské škole v letošním roce nastaly některé
změny. Rozloučili jsme se s paní učitelkou Marií
Junáškovou, která odešla do důchodu. Na její místo
nastoupila paní učitelka Eva Sabo ze Starého Města.
Další změnou v MŠ byla rekonstrukce 3. třídy

a sociálního zařízení v 1. patře. Tím byla navýšena
kapacita mateřské školy. Všechny děti, které byly přihlášeny, byly i přijaty.
Děti jsou rozděleny do tří tříd, ty jsou věkově smíšené od dětí tříletých až po šestileté.
Po celý rok probíhá spousta akcí pro děti. Divadla, různé výlety a ve spolupráci se základní školou
i hudební vystoupení. Naše děti se také zapojují do
různých kulturních akcí v obci, jako je vítání občánků, beseda s důchodci, ...
Letos si pozvaly děti na besídku u stromečku i
rodiče, zpívaly se koledy, pojídalo se cukroví, které
děti samy napekly. Popřáli jsme si radostné Vánoce
a šťastný nový rok, což přejeme také všem našim
spoluobčanům.
Anežka Dudová
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•••••••••••••••••••• Kultura a školství
Základní škola speciální

P

řestože škola v obci funguje již více jak 15 let,
málokdo z velehradských občanů má povědomí
o existenci tohoto zařízení na Velehradě. Rozhodli
jsme se proto širší veřejnosti naše zařízení trochu
představit.
Škola je detašovaným pracovištěm ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí a sídlí v prostorách
Domova pro osoby se zdravotním v Salašské ulici. V
současnosti má dvě třídy, do kterých je zařazeno 17
žáků, kterým se věnují 2 pedagogové a 2 asistenti. Žáci
jsou vyučováni podle vzdělávacího programu pomocné školy a v rehabilitační třídě dle rehabilitačního
programu. Děti s odkladem povinné školní docházky
lze zařadit do přípravného stupně. Pedagogové mají

pro každého žáka vypracovaný individuální vzdělávací plán. Součástí vzdělávání je projektové vyučování,
na kterém pracují obě třídy společně. V rámci výuky
probíhá pod vedením paní Veroniky Supové canisterapie. Žáci se pravidelně účastní plaveckého výcviku,
občas vyrazí na výlet nebo na koníčky. Díky sníženému počtu žáků ve třídě je možné se dětem dostatečně
individuálně věnovat, hledat nejvhodnější výchovné a
vzdělávací činnosti, které prospívají jejich rozvoji.
V naší škole jde oproti „běžné základce“ vše
pomaleji, výsledky se dostavují až po dlouhodobém
opakování a někdy jsou pro laika jen nepatrné. Největší odměnou pro nás pedagogy je to, že se děti do
školy těší a nemají rády prázdniny.

Začátek adventu patřil výstavě s vánoční tématikou

O

becní úřad ve Velehradě spolu s místními organizacemi Svazu tělesně postižených a Svazu
postižených civilizačními chorobami uspořádali ve
dnech 4. a 5. prosince v obřadní síni místní radnice
druhý ročník výstavy rukodělných a zvykoslovných
předmětů s názvem Vánoční svátky, kouzelný čas …
Pořadatelé již druhého ročníku této výstavy se snažili přiblížit veřejnosti ducha nejoblíbenějších svátků
v roce - tradičních Vánoc. Velehradští lidoví tvůrci, ale
i klienti z tamních Domovů pro osoby se zdravotním
postižením v Salašské ulici, Kopretiny a Vincentina se
na výstavě prezentovali šesti stovkami vystavených
exponátů, jakými byly háčkované zvonečky na stromeček, co nikdy nezazvoní, dečky, výšivky, keramika,
perníčky z medového těsta, vánoční květinové vazby,
předměty ze dřeva, hlíny a dalších materiálů. Na své
si na výstavě přišli zejména ti nerozhodní návštěvníci,
kteří ještě nevěděli, jaký dárek mají svým blízkým k
Vánocům koupit. Výstavu si nenechali ujít ani ředitel
velehradské základní školy Radomír Válek a jeho
zástupce František Pekáček. „Zejména handicapovaní
klienti tří velehradských domovů na výstavě ukázali,
že i jejich život má smysl a i přes svoje zdravotní a
tělesné postižení dokáží vytvořit předměty nevšední
dovednosti,“ prohlásili unisono Válek s Pekáčkem.
Text a foto: Zdeněk Skalička
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Vánoční poděkování
Milí přátelé,
říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Že je to
doba, kdy si projevujeme více lásky, kdy ji více dáváme najevo a nestydíme se za ni. Je to velká příležitost
k odpuštění a usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění, selhání, hořkostem. A je to velká příležitost
k obdarování druhých, se kterými je nám dobře a které
máme rádi.
Celý adventní čas je vlastně časem očekávání a
radostných nadějí, časem příprav na nejkrásnější svátky v roce. A pro nás, obyvatele i zaměstnance Vincentina, zároveň časem zamyšlení a poděkování těm, kteří
nám pomáhají vytvářet atmosféru pohody a přátelství,
domova.
Nechceme na tomto místě uvádět výčet společenských, kulturních či sportovních akcí a výletů, kterých
se v průběhu roku účastníme a věřte, není jich zrovna
málo, ale spíše chceme vyjádřit vděčnost. Všem vám,
kteří s námi spolupracujete a jejichž sítě služeb využíváme. Velmi dobře se nám spolupracuje s obecním
úřadem jak na Velehradě tak na Modré, místními podnikateli, základní školou, školkou a se všemi místními
obyvateli. Přátelé díky vám za vaši podporu, pomoc,
vstřícnost, přátelství.
Ale přece aktuálně patří poděkování studentům
Stojanova gymnázia za pomoc při mikulášské nadílce,
která nám pomohla se na chvíli zastavit a připomenout si po roce, že svátky, na které se tolik těšíme
se už kvapem blíží. Díky také dětem z folklorního
souboru Stodolan z Modré, při jejichž vystoupení na
nás už také dýchla radost z očekávaných vánoc. Rovněž bychom chtěli poděkovat za nádherné adventní
odpoledne s cimbálovou muzikou Stanislava Gabriela.
Tóny jejich nástrojů rozezněly nejen naši kapli, ale
také srdce našich obyvatel, kteří si zazpívali společně
s muzikanty a dokonce se předvedli sólo.
Ptali jsme se obyvatel, co pro ně znamenají vánoce.
Ježíška, nadílku, stromeček, dárky, kapra a bramborový salát, slyšeli jsme v odpovědích. Ale také radost, že
mohou někoho obdarovat. Že bychom se měli mít rádi,
být na sebe hodní a měl by být pokoj a klid ve světě.
Naši obyvatelé ale tráví tento čas krátkých dní, čas
příprav a očekávání také aktivně. Vyrábějí dárkové
předměty z keramiky, ze dřeva i jiných materiálů.
Budeme je prodávat na vánočních trzích v Uherském
Hradišti od 16. do 18. prosince a těšíme se, že všechny
lidi, kteří si je zakoupí, zahřejí u srdíčka. Připravujeme
také tradiční vánoční zpívání, pásmo koled a písniček,
při kterém si s námi pozvaní příbuzní a hosté mohou
zazpívat.

Děkujeme všem příbuzným obyvatel Vincentina,
kteří za nimi přijíždějí na návštěvu, mají o ně zájem,
všem, kteří si na ně vzpomenou, když mají svátek
nebo narozeniny, kteří si na ně vzpomenou právě teď,
o vánocích, malým dárkem, dopisem, vánočním přáním Je to ten nejhezčí dárek, který mohou dostat.
Na závěr přeji nám všem radostné a požehnané
prožití vánoc, abychom v tomto kouzelném čase smíru
a vděčnosti - díky vzájemnému obdarovávání se - byli
obdarováni POKOJEM, DOBREM a LÁSKOU po celý
nový rok … a hodně štěstí a zdraví pro naplnění všech
plánů a přání.
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová, sociální pracovnice
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
T

en vánoční čas dočkali jsme zas - zpívá se
v jedné z mnoha koled. Rok se sešel s rokem
a opět nastala nejkrásnější doba v roce, čas kdy je
ve vzduchu cítit něco posvátného, čas pohody a rozjímání, kouzelného očekávání, různých překvapení,
dárků. V oknech začínají blikat adventní svíčky, ulice
rozzářila adventní výzdoba, vzduch provoní vůně
jehličí a pečeného cukroví. Vánoce pomalu ťukají na
okno a předvánoční přípravy jsou v plném proudu.
Není tomu jinak ani v Domově pro osoby se
zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská. Příprava na Vánoce zde zpravidla začíná již několik týdnů
dopředu. Připravují se besídky, výrobky pro vánoční
jarmarky, vyrábějí se adventní věnce, vánoční ozdoby,
peče se cukroví, zdobí se vánoční stromečky.
Vánoční atmosféru umocnila pochůzka svatého
Mikuláše s anděly a čerty a mikulášskou nadílkou.
Den svatého Mikuláše rozdával radost a dobrou náladu za přispění cimbálové muziky Mladí Burčáci,
spojený s předáním nemalého sponzorskému daru
firmy PTÁČEK - pozemní stavitelství s.r.o. Díky
tomuto sponzorskému daru mohou být pro obyvate-

le domova zakoupeny elektrické polohovací postele
s antidekubitními matracemi.
V tomto zvláštním adventním čase lidé často rozjímají nad uplynulým rokem, který zase tak rychle
uplynul, zamýšlíme se nad svým životem, který tak
rychle plyne a nám všem přináší ze všeho trošku. Pro
obyvatele domova přinesl plno kulturních zážitků,
výletů, rekreačních a rekondičních pobytů, setkání se
zajímavými a příjemnými lidmi. S lidmi, kteří jsou
ochotni učinit něco mimořádného pro blaho a zkvalitnění života těch, kteří z důvodu svého handicapu
tělesného, mentálního či sociálního potřebují podporu a pomoc.
Velmi si vážíme spolupráce s místním zastupitelstvem, které nám vychází vstříc, základní školou,
s vedením a studenty Stojanova gymnázia, místními
podnikateli a ostatními občany Velehradu. Dovolte mi
proto, abych Vám všem poděkovala za Vaši vstřícnost,
projevy lásky a přátelství, popřála krásné prožití doby
vánoční a hodně zdraví v kruhu svých nejmilejších.
Bc. Alena Novotná, vedoucí zařízení

Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocní jsou.
Něhu těm, co za krásou jsou.
Opuštěným srdce, která pro ně budou bít.
A všem na Vánoce a v novém roce pocit,
že je krásné žít.

- 11 -

••••••••••••••••••••••••••••
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Stojanov
Rekapitulace roku 2008 v Domově Salašská

„T

ak jsme zase o rok starší“ - to je věta, kterou
si říkají většinou starší lidé, ale týká se to i těch
nejmladších, včetně našich všech klientů (věkové rozpětí našeho domova je 4 - 71 let) a zaměstnanců našeho
domova.
V minulých číslech Velehradského zpravodaje byli
již obyvatelé Velehradu seznámeni s naším společenským vyžitím a děním našeho domova.
Zbývá tedy shrnout zbytek roku.
Úžasný objev uskutečnily naše klientky, že „všude
dobře, ale na Smraďavce nejlíp“.
Klientky absolvovaly rekreaci na Smraďavce.
Načerpaly spoustu energie (a kilogramů navíc) v solné
jeskyni, v lázeňských prostorách s vířivými koupelemi a masážemi a výborným jídlem. A ještě, abychom
nezapomněli, hudba na večerních diskotékách udělala také své.
Parta šikovných cvičenců „vystartovala“ jednoho
zářijového rána pod vedením vychovatelek a našeho
zkušeného oblíbeného řidiče autobusu pana Dubovského na sportovní hry do Křižanova.
Všichni si dobře zasportovali a za svoje výkony si
přivezli spoustu skvělých suvenýrů.
O týden později si další parta, tentokrát odborníci
na boccu, vyrazila do Střelic.
Zároveň se všichni, zvláště Jarda Effenberger
a Víťa Čáň, těšili na setkání s Petrem Skotákem, který
byl v létě přeložen do domova ve Střelicích.
Počasí sice moc nepřálo, ale všechna setkání
dopadla krásně.
Tradičně, jako každým rokem, naše klientky
vystoupily na předmikulášském posezení Základní organizace postižených civilizačními chorobami
v místní sokolovně Starého Města.
A jako každým rokem, sklidily velký potlesk,
mikulášský balíček a pohoštění.
V mikulášské nadílce jsme pokračovali veselicí
s hudbou a dobrým jídlem ve vinném sklepě Magna
Moravia.
Mikuláš se svým obvyklým osazenstvem přišel
i do domova s nadílkou, na kterou se všichni moc
těšili.
Nezbývá, než pokojně prožít vánoční svátky a přechod do nového roku 2009.
Pokoj všem obyvatelům Velehradu přejí naši klienti a
zaměstnanci ze Salašské 61.
vedení Domova
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Anežka Dudová a Ivana Švecová darují krev z lásky k lidem
Dar nejcennější - dar člověka člověku

J

sou dárci, kteří nečekají na díky. Jsou obdarovaní, co nemohou poděkování vyslovit. Nemají
komu. Přijmou dar, aniž by o tom věděli, třeba v okamžiku, kdy jejich tělu už téměř nezbývá sil ani na
dýchání. Dar, který znamená záchranu života a jehož
hodnotu nelze ničím hmotným vyjádřit, se jmenuje krev. Koluje v našich žilách rychle a tiše, její
cesta je neměnnou mapou oběhu tělem. Jen někdy
se tenký pramének oddělí poslušen ušlechtilého
záměru a veden přes krevní konzervu z těla jednoho,
aby prospěl lidskému tělu jinému. Není humánnější
myšlenky, než přát životu, život bránit a za každou
cenu zachovat.
Kolik občanů Velehradu se dobrovolně nabízí
a poskytuje svou krev, dražší nad všechny léky, aby
pomohli těm, co ji pro záchranu svého života potřebují, to se mně nepodařilo zjistit. Co ale vím zcela
určitě, že mezi osmnácti bezpříspěvkovými dárci
krve z Uherskohradišťska, kteří 4. prosince letošního
roku převzali od představitelů Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Uherské Hradiště Zlaté
kříže III. stupně, byly naše spoluobčanky - Anežka
Dudová a Ivana Švecová. V uherskohradišťské Redutě
stanuly mezi těmi, kteří na transfúzním oddělení
nabídli svoji paži k odběru krve nejméně osmdesátkrát. Každá z nich tedy v průběhu několika let darovala z lásky k lidem bezmála čtyřicet litrů krve.
„Není přece nic výjimečného, že jsem už víc než
osmdesátkrát darovala svoji krev,“ brání se dalšímu
hovoru Ivana Švecová. O něco sdílnější byla Anežka
Dudová, která poprvé darovala krev v březnu 1975.
„Bylo to krátce poté, co jsem oslavila osmnáctiny.
Vydala jsem se ve šlépějích svého tatínka, který byl
dárcem tekutiny, kterou zatím nelze ničím nahradit. Nyní mám za sebou přesně 96 odběrů krve. Ten
poslední jsem absolvovala pátý den po převzetí Zlatého kříže III. stupně. Nevidím ale žádný důvod, proč
bych, pokud mi to zdraví dovolí, v dárcovství krve
neměla pokračovat. Nikdy jsem si neřekla - dosáhnu
deseti, čtyřiceti či sto dvaceti odběrů krve a pak kon-

čím. Mým cílem nebylo ani získávání plaket profesora
Jana Janského nebo zlatých křížů. Chtěla jsem svou
krví pomáhat našemu zdravotnictví při záchraně
zdraví a životu lidí,“ svěřila se Anežka Dudová.
Text a foto: Zdeněk Skalička

Přátelé folklóru při OÚ
PŘÁTELÉ FOLKLÓRU PŘI OÚ VELEHRAD VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
které se koná

v neděli 21. 12. 2008 v 1800 hod. u Mateřské školy
• hrníček na svařák si vemte s sebou •
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Čtení na pokračování•••••••••••••••••••
Ulice Buchlovská

S

ousedním poschoďovým domem vedle řeznictví
byl dům, říkalo se „U Hofmanů“. V tomto „Paneláku“ bydlelo pět rodin.
Z toho knihař pan Hofman, velmi dobrý, obětavý
a vyhledávaný odborník.
Bydlela zde také paní Kuklová - podnikatelka.
Cukrovinky prodávala doma, ale také v jednom z 12
krámků v uličce u nádvoří.
V přízemí bydlely dvě pětičlenné rodiny Nábělkových, Geryšových a rodina Maňáskových.
V přízemí byla později opravna obuvi. V domě
nebyl žádný vodovod. Studna s pumpou byla na dvoře.
Tento dům je restaurovaný a chráněný památkovým
úřadem.
Sousední dům pana Horeckého je dalším chráněným a zachovalým v naší ulici.
Přes chodník byl další „Panelák“ obecního úřadu.
Měl číslo 6. Dnes po něm zůstal už jen prostor pro pouťové kolotoče. V této „šestce“ bydlelo osm rodin. V prvním poschodí zde byla dříve také četnická stanice.
V levé části prvního poschodí bydlel pan Číž. Byl
to celoživotní varhaník a sbormistr v kostele. Učil
doma hru na housle a klavír. Jako učitele jsme ho
neměli moc rádi. Po hodinách školy hry na housle
jsme chodívali s oteklými prsty od jeho šmytce. Tímto
si vynucoval správnou polohu kladení prstů na houslích. V první poschodí bydlela rodina Kankovská,
Benešova a Grebeníčkova. V přízemí dále 7 členná
rodina Chrástkova, Kaslova, Hrabcova a Doležalova.
V domě nebyl žádný vodovod, pouze studna před
domem, ta je dodnes zachovaná s nápisem užitková
voda.
Naproti u potoka dodnes stojí bývalá hospoda „U

Gazdíků“. Byla to nejvíce navštěvovaná a oblíbená
rodinná hospoda pod vedením pana Lancoucha.
Venkovní příjemné posezení bylo stíněné obrovskými lipami. Před hospodou byl velmi oblíbený krytý
kuželník.
Na tomto náměstíčku měla prodejnu obuvi fa.
Baťa s rodinou Vydrových, kteří zde prodávali a opravovali boty.
Vedle domku Horeckých nad „Šestkou“, dosud
stojí patrový domek pana Trňáka. Byla zde prodejna
galanterie. Slušnost a spolupráce se zákazníkem byla
u pana Trňáka příkladná.
Za zahrádkou tohoto domku byla firma pana
Lukáše, kde vyráběli dřevěné sudy, škopky a vědra.
Zaměstnanci byli členové celé pětičlenné rodiny.
Do dvora firmy se šlo přes můstek potoka - vodního náhonu na mlýn. Potok vyústil do nádrže, které
jsme říkali „Zástava“. Byla to záchytná vodní nádrž
pro turbínu velkého mlýna. Mlýn měl zabudovanou
elektrárnu, která sloužila i pro část naší ulice.
Tato zástava byla nejvíce navštěvovaná dětmi v zimě.
Bylo to kluziště Buchlovské ulice. Na jaře se ledy prolámaly a plavba na krách, pokaždé zakazovaná, byla
vždy nejlepší.
Přesně nad vodní plochou, nahoře v zahradě, je
dosud domek, kde bydlel pan Sedláček. Pracoval na
dráze a doma měl 30 včelstev a prodával med.
Vedle na kopečku bydleli Burdovi. Pětičlenná rodina, kde každý ze synů musel umět hrát na piáno, nebo
nějaký jiný hudební nástroj. Paní Burdová učila hru
na piáno celé okolí.
Ulice Buchlovská začínala u hlavní silnice, kde je
morový sloup ze 17 století - tzv. „Rozárka“. Do ulice
se muselo přejít přes most nad hlubokým potokem.
Byl to poslední a největší kamenný most naší ulice.
Tato ulice byla dlážděná kostkou jenom do poloviny
- k Vrzalovému.
Prostranství před mlýnem bývalo velmi rušné.
V horní části této plochy je dosud jeden z nejstarších
velkých domů dodnes č. p. 2. V prvním poschodí
se nacházela pošta a rodinné byty. Byla zde také
ambulance MUDr. Hanáka. V přízemí byla vyhlášená
hospoda pana Kučíka s venkovním posezením ve stíněném altánku.
V dalších prostorách přízemí bývala opravna
zemědělských strojů s panem Tománkem, kterému
nikdo neřekl jinak než „Kulica“.
Na našem „náměstí“ čísla 6 se točily kolotoče
už v době, kdy nebyla používaná elektrika. Kolotoč
míval dvě patra. V horním patře roztáčeli dobrovolníci - malí kluci - a to takoví, kteří se chtěli zadarmo
svézt. Služba byla pro každého jasná, 6 krát točit
nahoře a jednou zdarma dole. Byly to nezapomenutelné zážitky.
Jaroslav Kapitán
(pokračování příště)
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••••••••••••••• Návrh rozpočtu na rok 2009
Položka

Příjmy

Návrh na rok
2009

Položka

1.850.000

4222

Příjmy
dotace od kraje - na rek. ČOV

Návrh na rok
2009

1111

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1.730.000

1112

daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné čin.

340.000

1069

pronájem pozemků

1113

daň z příjmů fyz. osob srážková

150.000

2119

popl. za geolog. průzkum území

30.000

1121

daň z příjmů právnických osob

2.800.000

2143

cest. ruch-prodej turist. známek

3.000

1211

DPH

4.000.000

2219

pronájem parkoviště

1337

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

400.000

2321

pronájem ČOV a kanalizace

1341

poplatek ze psů

14.000

3113

škola-pronájem tělocvičny

5.000

1342

poplatek rekreační pobyt

5.000

3319

kultura - vstupné - koncerty

70.000

1343

veřejné prostranství

1345
1347
1351

výtěžek z provozování automatu

10.000

1361

správní poplatky

90.000

1511

daň z nemovitostí

350.000

3633

2460

splátky půjček FRB

290.000

4112

dotace na výkon státní správy

420.000

4121

dotace od obcí

900.000

6771

místní správa (hlášení, kopírování)

4216

dotace z Mze na rek. ČOV

11.275.000

6310

příjmy z úroků účtů

4222

dotace od kraje - na územní plán

3.000

20.000
200.000

200.000

3392

vstupné kult.akce Přátelé folklóru

10.000

poplatek z ubytovací kapacity

10.000

3399

prodej knihy Velehrad

10.000

poplatek za provozování automatu - místní poplatek

20.000

3419

pronájem sportovišť

25.000

3612

nájmy z bytů

44.000

3632

poplatky za hrobová místa

20.000

inženýrské sítě-pronájem rozv. plynu

90.000

3639

nebytové nájmy, prodeje pozemků

50.000

3723

příjmy za tříděný odpad (Ekokom)

24.000
2.000
90.000

100.000

CELKEM

25.650.000

Financování
8123

dlouhodobý úvěr - čerpání

1.150.000

26.800.000

CELKEM PŘÍJMY
Položka

Výdaje

1014

Deratizace

2143

Cest. ruch-propag. obce, přísp. mikroreg., veletrhy ČR

Návrh na rok
2009

Položka

Výdaje

Návrh na rok
2009

30.000

3612

Bytové hospodářství-byty, f.rozv.bydlení

290.000

150.000

3631

Veřejné osvětlení (el., opravy)

400.000

2144

Provoz veř. WC

2219

Místní komunik.,chodníky-opr.,údržba,mat.-zimní údržba

2221

Siln. doprava - dopr. obslužnost

80.000

3635

Územní plán

2321

Čistírna odp. vod - drobné provozní výdaje

30.000

3639

Nebytové prostory

30.000

2321

Čistírna odp. vod - rekonstrukce

14.100.000

3721

Odpady nebezpečné

30.000

2329.39

60.000

3632

Provoz hřbitova

70.000

200.000

3633

Údržba plynovodu

30.000

Vodní toky, vodní hospodářství

400.000

30.000

3722

Komunální odpady

550.000

500.000

3723

Ostatní odpady, vč. tříd.

300.000

1.630.000

3745

Údržba a úklid obce,zeleně,provoz a údržba techniky

400.000

30.000

5512

Hasiči

100.000

200.000

6112

Zastupitelstvo obce

820.000

Rozhlas a televize (poplatky)

20.000

6171

Činnost místní správy (Obecní úřad)

Sděl. prostř. - zpravodaj, místní rozhlas

70.000

6310

Bank.popl.,platby daní a popl.

30.000

6320

Pojištění majetku

80.000

120.000

6330

Převody fondům

50.000

6409

Rezervy

3111

MŠ - provozní náklady, investice (soc.zařízení)

3113

ZŠ

3314

Knihovna

3319

Kult.-Dny lidí ... , pouť, štěp. koncert

3341
3349
3392

Zájm. kult. činn. - hody, přátelé folklóru

3399

Obč. zálež. - děti, důchodci, jubilanti

3419

Tělových. činnost (v 08-projekt pro úz.rozh.na halu)

100.000

3543

Zdrav. programy, soc. pomoc

2.100.000
350.000

1.900.000

20.000

VÝDAJE

25.300.000

Financování
I.

splátky úvěru-rybník, cyklostezka

1.000.000

II.

splátky úvěru - cyklostezka, ČOV

500.000

I.-úvěr z r.2005 ve výši 5 mil., k 31.12.zbývá splatit 2 mil.Kč (1 mil.Kč ročně)
II.-úvěr z r.2008 ve výši 4,1mil.Kč-splácení od roku 2009 do r. 2012

26.800.000

VÝDAJE CELKEM
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Z obecní matriky ••••••••••••••••••••
Narození
27. 8.
28. 8.
5. 10.
10. 10.
13. 10.
27. 10.

2008
2008
2008
2008
2008
2008

Uzavřeli manželství
Vojtěch Skoták, čp. 30
Štěpán Hyánek, čp.204
Amálie Anna Straková, čp. 260
Eva Máčalíková, čp. 173
Radek Pelikán, čp. 81
Lenka Bílková, čp. 194

4. 10. 2008

Miroslav Matějka (Velehrad)
a Gabriela Benková (Velehrad)

František Michalčák,67 let, DZP
Irena Trňáková,66 let
Věra Zbořilová, 67 let, DZP
Marie Malinová, 58 let, DZP
Jiří Soukup, let, 50 let, DZP

7. 9.
11. 10.
26. 11.
28. 11.

Božena Husaříková, 88 let
Roman Krejčiřík, 44 let, DZP
Anna Chalupová, 75 let, DZP
P. Jan Pavlík, 88 let

Úmrtí
14.
21.
24.
13.
28.

7.
7.
7.
8
8.

2008
2008
2008
2008
2008

2008
2008
2008
2008

V roce 2008 se v naší obci narodilo 7 dětí (4 chlapci a 3 dívky),
zemřelo 18 občanů, z toho 11 klientů DZP a 1 řádová sestra.
Z obce se odstěhovalo 23 občanů a přistěhovalo 28 (včetně Domovů pro osoby se zdravotním postižením)
V našem matričním obvodu bylo uzavřeno celkem 80 sňatků
- z toho 51 obřadů na Kostelíku sv. Jana Křtitele na Modré,
19 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 2 obřady na Hotelu Mlýn,
1 obřad na mole u Konventního rybníka, 1 obřad na hájence za Velehradem
a 6 obřadů na obecním úřadě.

Informace a služby •••••••••••••••••••
• Sběr nebezpečného, velkoobjemového odpadu i starého železa bude v polovině dubna 2009 - bude včas oznámeno
místním rozhlasem a ve vývěsní skříňce
• Slovácké divadlo Uherské Hradiště vychází svým předplatitelům vstříc také tím, že je „divadelním“ autobusem dopraví
včas na představení a pak zpět domů (platí pro skupinu J).
V roce 2009 shlédnou: Tenor na roztrhání | Křídla | Carmen | Naši furianti | Obchodník s deštěm | Cikáni
Další noví předplatitelé se co nejdříve mohou přihlásit přímo v pokladně SD, nebo prostřednictvím paní Dagmar
Maděrové
• Poplatek za svoz odpadu v roce 2009 činí 480,- Kč na občana a rok, splatnost pololetní k 31. 3. a 30. 9.

Kulturní kalendář •••••••••••••••••••
17. 1.
23. 5.
30. 5.
2. 7. - 5. 7.
4. 7.
5. 7.

Myslivecký reprezentační ples
Přechod a cyklopřejezd Chřibů
Den dětí
Dny lidí dobré vůle
Koncert lidí dobré vůle
Národní pouť

5. 9.
14. 10.
23. 12.
26. 12.

- 16 -

Slovácké hody s právem
Beseda s důchodci
Zpívání u vánočního stromu
Štěpánský koncert v bazilice

•••••••••••••••••••• Z obecní matriky

JUBILANTI pro rok 2009
60 let
Jurčík Milan
Maděra Josef
Mach Vladimír
Kapitánová Jarmila
Rohel Jiří
Zábranská Marie
Kapitánová Karla
Ulrych Zdeněk
Hubáčková Anežka
Zapletalová Alena
Vlček Oldřich
Janča Jiří

65 let
Němečková Jaroslava
Lakosil Josef
Valentová Marie
Jakešová Marie
Salinger Stanislav
Novotná Jarmila
Lužová Marie
Opluštil Jaroslav
Maděrová Ivanka
Reissnerová Marta
Vaněk Vlastimil
Hozáková Wilhemína
Tománek Jan
Kapitán Jiří

Švec František
Šesták Antonín
Vojáčková Ludmila
Rohál Zoltán
Kapitánová Anna

75 let
Uvírová Anežka, ŘS
Pískatá Olga
Chamraďa Alois
Hubáčková Marie
Bartoníková Marie
Višenková Věra

80 let
Nevařil Josef
Kostelníčková Ludmila
Coufalová Jaroslava
Štěpančíková Anna, ŘS
P. Ovčáčík Vlastimil

85 let
Bednář Jan
Turzová Božena, ŘS
P. Ondřej Vojtěch
Kourková Markéta, ŘS
Doležal Vladimír

86 let

70 let

Košelková Jiřina, ŘS
P. Weichsel Karel

Podškubka Josef
Junášek Bohumil
Straka Otakar
Badinová Alena
Piň
Piňosová Anna
Luža Vo
Vojtěch

Vlčková Vlasta
Žallmannová Zdeňka
Výstupová Teresie
Růžičková Marie

87 let

Zlatou svatbu
v roce 2009 oslaví:
Jan a Ludmila Vojáčkovi
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88 let
Balíček František
Pitronová Jiřina, ŘS
Hlaváčová Marie, ŘS
Jurčík František
Kotková Anna, ŘS

89 let
Turzová Marie, ŘS

90 let
Trachtulcová Antonie, ŘS
Grebeníčková Marie
Hubáčková Marie, ŘS
Němečková Marie

91 let
Dadová Elena, ŘS

92 let
P. Cukr Josef
Krajčová Bohumila, ŘS
Maděra Vladimír

95 let
Němeček Antonín
Muselíková Maria, ŘS
Malý Václav

97 let
Linhartová Marie

99 let
Birhanzlová Anna

Myslivost••••••••••••••••••••••
Vážení spoluobčané,
ve svém krátkém příspěvku bych Vás chtěl seznámit s
vývojem v práva myslivosti v českých zemích. Tak, jak
se rozvíjela výroba a v závislosti na ní lidská společnost,
ale také lovectví a myslivost, tak se také postupně vyvíjela zákonná ustanovení upravující lov a ochranu zvěře.
Kníže Boleslav I. vydal kolem roku 950 nařízení,
kterým prohlásil lov za výhradní právo panovníka.
Král Václav IV. vydal roku 1388 nařízení, podle
kterého je lov výsadou šlechty. Z této výsady je povolena výjimka pro tzv. „svobodné sedláky“, kteří nebyli
povinni robotou.
Roku 1573 vydal český sněm nařízení o ochraně
zvěře, kterým se vymezuje šlechtě oprávnění k výkonu
myslivosti.
Roku 1631 je v královském patentu stanoveno,
že „myslivost je kratochvílí šlechtickou“. Naproti tomu
poddaným tento patent ukládá robotu při lovech šlechty
a stanoví, že nemají nárok na úhradu škod, způsobených zvěří a lovem.
Roku 1849 je vydán Císařský patent, kterým se
ruší výsadní právo lovecké pro šlechtu a stanoví, že
vlastníkem honitby je každý, kdo vlastní alespoň 115
ha souvislých pozemků, což platí i pro obce (obecní
honitby).
Roku 1866 vychází v Čechách první zákon o
myslivosti, kterým je stanoveno, že právo myslivosti
je nerozlučně spjato s vlastnictvím půdy a jako minimální výměru honitby zachovává 115 ha souvislých
pozemků.
Roku 1929 byl vydán tzv. „Malý honební zákon“,
kterým byl pouze výše uvedený zákon z roku 1866
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doplněn. Stanovil dobu lovu a hájení zvěře a zakazoval
vydat lovecký lístek osobám, pracujícím za mzdu denní
nebo týdenní.
Roku 1947 byl vydán zákon č. 225, který nadále
váže výkon práva myslivosti k vlastnictví honebních
pozemků, ale současně umožňuje výkon práva myslivosti nejnižším vrstvám obyvatel. Současně zdůrazňuje nutnost ochrany zvěře.
Roku 1962 byl vydán zákon o myslivosti č. 23,
který stanoví nejmenší výměru honitby na 500ha. Toto
ustanovení platí dodnes.
Jak vidíte, myslivost v České republice je vybudována na dlouholetých tradicích a směřuje k cílevědomému
hospodaření se zvěří, k jejímu zužitkování, k její ochraně a ochraně přírody. Mezi myslivci musí platit zásada,
„co myslivec, to ochránce přírody“. Je to jedna z podstatných činností myslivců, která v současném přetechnizovaném světě vystupuje mimořádně do popředí.
Vlastimil Vaněk
člen MS „Háj“ Velehrad-Modrá

Členové našeho

Mysliveckého sdružení
přejí všem občanům
spokojené prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v roce 2009.

••••••••••••••••••••••••• Fejeton
Krajina dětství jménem Vánoce

K

dyby slova měla svou vůni, málokteré by jí dýchalo tolik, jako Vánoce. Řeknete je a ucítíte jehličí,
rozemnuté konečky prstů, z kůry vyloupnutou mandarinku, ale i purpuru na plotně vonící.
Až o Štědrém večeru utichne ruch a shon dnů minulých, až se sejdeme se svými nejbližšími u slavnostně
prostřeného stolu, až pocítíme štěstí z radosti druhých,
až nadejde ona tradiční chvíle rozjímání, zastavme
alespoň na chviličku své roztěkané myšlenky a věnujme
alespoň pár okamžiků důkladnějšímu zamyšlení nad
nejzákladnějšími hodnotami života. Nesporně přitom
dospějeme k názoru, že kromě zdraví, které jistě nebude
chybět v žádném vánočním přání, je tou nejcennější
hodnotou mír. Mír, bez kterého by se v nynější jaderné
a kosmické éře mohl život změnit v neživot. Mír, bez
nějž i všechno naše minulé a budoucí konání a snažení
pozbývá jakéhokoliv smyslu.
Poté, co v nenapodobitelné štědrovečerní atmosféře
otevřeme svá srdce, aby z nich mohl vytrysknout ryzí
pramen člověčenství, přijde možná chvíle, kdy se my
starší vrátíme ve vzpomínkách na návštěvu do krajiny
dětství jménem Vánoce. Jsou tam skleněné bubliny koulí
a papírové řetězy. Voní tam vanilka, purpura, „františek“, prskavky se rozlétají stovkou malých meteorů, světlo svíček se chvěje, jako dech nevyřčených slov. Je tam
teplo, ticho a mír. Všechno zlé necháme tady. Vjemem
si jen malý uzlíček naděje a lásky. Půjdeme zasněženou
cestičkou mezi venkovskými chalupami a budeme se
pozorně dívat po stráni přikryté sněhovou peřinou, zda
na ní nespatříme sáňkovat své kamarády a spolužáky ze
školních škamen. V té krajině dětství si budeme pouštět
ořechové skořápky snů o dalekých cestách, budeme půlit
jablka a hledat v nich hvězdy, budeme přeměňovat olovo
z pevného skupenství na kapalné a lít jej do vody, abychom si pak z něj mohli přečíst tu nejkrásnější budoucnost. Vyřízneme si z tvrdé kůrky sněhu srdce, a pak se
budeme dívat, jak nám taje mezi prsty.
Projdeme se kouzelnou krajinou dětství, kde žijí
kouzelní dědečkové, kde se prohánějí bujní, krásní a
moudří koně, kde mluví stromy a skály odhalují svá
tajemství, kde kvetou květy poezie a dobro vždycky vítězí
nad zlem. Nezůstaneme v té krajině dětství dlouho, ale
také si z ní nic neodneseme. Ani jediný střep zrcadla
pro štěstí v tom našem dnešním žití. Zase se vrátíme ke
svým dospělým hrám.
Tiše a ochotně bude vonět purpura na plotně a na vánočním stromku bude skapávat vosk ze svíček. A nám bude
líto, že Štědrý večer, který je vyhrazený pro něhu a lásku,
pro obdarování svých partnerů, dětí, vnoučat a blízkých,
pomalu končí. Tiše a ochotně bude odcházet večer splněných
přání, v němž jsme si navzájem otevřeli svá srdce, byli jsme
k sobě laskaví, ohleduplní, tolerantní, něžní a hodní. A jak
tiše a ochotně budou doznívat zvonky štěstí u rodinného
krbu, skončí i ta letošní hra na Vánoce, kterou jsme hráli pro
své malé děti a vnuky, ale také tak trochu pro sebe.
Zdeněk Skalička
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cyklostezka Velehrad - Salaš: základy mostu přes Salašku

cyklostezka Velehrad - Salaš: doprava mostu na místo

cyklostezka Velehrad - Salaš: umístění mostu

cyklostezka Velehrad - Salaš: most přes Salašku

cyklostezka Velehrad - Salaš: vyústění na Salaši

cyklostezka Velehrad - Salaš

cyklostezka Velehrad - Salaš: od autokempu

zahájení rekonstrukce ČOV
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•••••••••••••• Vítání občánků & Jubilanti

Vítání občánků 22.11.2008

Horák Jaromír (80 let)

Marťanová Marie (75 let)

Manželé Tomaštíkovi - Zlatá svatba

Manželé Bartoníkovi - Zlatá svatba

Běhávková Marie - uprostřed (70 let)

Kunz Evžen (75 let)

Tradiční štěpánský koncert v bazilice

H R A D I Š ŤA N a hosté
Jitka MOLAVCOVÁ a Alfréd STREJČEK

pátek

26.12. 2008 v 16.30 hodin

Vyšlo 19.prosince 2008, náklad 450 výtisků.
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