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Sdělení zastupitelstva obce •••••••••••••••
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny jménem zastupitelstva
obce pozdravil a podal Vám stručné shrnutí o
veškerém dění v naší obci.
Práce zastupitelstva je velmi různorodá, aktivně se
zapojuje do řešení jak dlouhodobě plánovaných akcí,
tak vyhodnocuje a vydává rozhodnutí ve spolupráci
s pracovníky obecního úřadu k aktuálním situacím a
problémům.
Dlouhodobé úkoly jsou dány v jednotlivých
usneseních, která se pravidelně čtvrtletně vyhodnocují
a kontroluje se jejich plnění. Dá se konstatovat, že
většina úkolů je splněna v daném období, některé
jsou průběžné a dlouhodobé, zejména ty, které
jsou většího finančního a stavebního rozsahu. Tím
mám na mysli generální rekonstrukci ČOV (čistírny
odpadních vod), ve spolupráci s obcí Modrá. Tato akce
byla zahájena na podzim roku 2008 a stále probíhá.
Měla by být dokončena v 11. měsíci, ale dle informací
firmy, která ji provádí, bude kolaudace téměř o dva
měsíce dřív.
Dalšími dlouhodobějšími aktivitami bylo zahájení
přípravy projektové dokumentace na vybudování
cyklostezky Tupesy - Velehrad, kdy se intenzivně
spolupracuje s touto obcí. Stavba by se měla
uskutečnit, pokud se zajistí dotace, až v roce příštím,
neboť musí být napřed schváleny v naší i sousední
obci nové územní plány, na kterých se taktéž pracuje a
připravuje se finální část. Vlastní definitivní schválení
územního plánu připadá na IV. čtvrtletí roku 2009.
V současné době se pracuje na stupních projektové

přípravy pro výstavbu „Polyfunkčního-společenského
domu“, situovaného naproti Stojanova. Je zpracována
studie a projekty pro územní a stavební povolení.
Vyřizuje se územní a stavební povolení, zbývá
vyhotovit projekt pro provedení stavby. Všechny fáze
by měly být ukončeny do 30. srpna letošního roku.
Jelikož Velehrad, který je známé poutní místo
a kulturní křižovatka, nemá svůj kulturní stánek,
doufám a pevně věřím, že náš záměr tento nedostatek
odstranit bude pochopen, a že se nám podaří
zajistit patřičné finance na realizaci tohoto objektu.
Současně je zpracováván projekt parkové úpravy
v prostoru na zelené ploše mezi základní školou a
plánovaným polyfunkčním domem. Tím se vytvoří
místo setkávání jak pro občany, tak pro návštěvníky
naší obce. Zastupitelstvo vyšlo vstříc žádosti zástupců
TJ Sokol Velehrad o podporu při výstavbě sociálního
zázemí na místním hřišti. Byly zpracovány podklady
pro získání dotace a ty zaslány na patřičná místa
Ministerstva školství a tělovýchovy. Do dnešního dne
nemáme informaci o zařazení do rozpočtu na rok
2010. Ten se teprve připravuje. Doufám, že uspějeme,
pokud ano, obec by přispěla k 70% dotaci zbylou
částí. Již několik let se snažíme přinutit vlastníka a
správce mostu přes Salašku u hotelu Mlýn o celkovou
rekonstrukci. Je zpracována projektová dokumentace
(zadalo ŘSZK), zbývá vyřídit stavební povolení a
vyčlenit finanční prostředky. V současné době, kdy
dochází k redukci finančních toků z centra na tyto
organizace, máme obavy, že se celá akce odloží na
rok příští. S opravou mostu souvisí i rekonstrukce
obecní lávky, která je taktéž ve špatném stavu. Tu by
financovala obec, jako vlastník.

••••••••••••••••••••••••••••
Byla dokončena cyklostezka z autokempu
Velehrad do obce Salaš a slavnostně otevřena 25. 4.
2009 za účasti mnoha příznivců cykloturistiky. Na této
cyklostezce bylo vybudováno posezení, na salašské
části vysazeno stromořadí z ovocných stromků.
Z drobnějších investičních akcí bych jen
telegraficky vyjmenoval některé z nich.
Letos by se měl realizovat kabelový rozvod
NN v ulici Pod Zahrádkami firmou E-ON. Akce je
zálohově zaplacena obcí, bude následovat odprodej
přípojkových míst jednotlivým stavebníkům.
Na žádost vedení Základní školy bylo vydlážděno
stanoviště pro kontejnery s odpadem u budovy ZŠ,
taktéž upravena a vydlážděna plocha u veřejných WC
nad novinovým stánkem.
V současné době se opravuje vstupní brána na
místním hřbitově. Snahou zastupitelstva je každoročně
opravit část oplocení, které poškodil zub času. Obec
Velehrad podpořila krajský projekt „Otevřené brány“
v rámci podpory turistického ruchu, dále přispěla na
některé drobné aktivity např. „Přechod přes Chřiby“,
pořízení krojů pro dětský soubor „Velehrádek“, letní
tábory dětí, dětský den atd. Drobných činností je celá
řada, není zde prostor na to všechny vyjmenovat.
Jsou řešeny aktuálně, tzv. za pochodu, jak jsem se
zmínil v úvodu.
Před námi je naše největší církevní a kulturní
slavnost „Dny lidí dobré vůle“ a „Národní pouť“.
Děláme všechny kroky, aby vše proběhlo důstojně a bez
komplikací. Máme letité zkušenosti, ale každoročně
je co vylepšovat. Matice velehradská, se kterou úzce
spolupracujeme, nainstalovala na poutní cestě další
třetinu zastavení, zbývající dokončí příští rok. Farnost
Velehrad pracuje na projektech řešení restaurace
baziliky a okolí. V projektu IOP jsou zpracovány širší
vazby v návaznosti na obec, neboť církevní „okrsek“
je organickou částí středu Velehradu. Uskutečnění
celkového záměru se předpokládá do roku 2013, kdy
je plánována návštěva papeže, při příležitosti výročí

1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
Letos slaví „Dny lidí dobré vůle“ desáté výročí
své existence a jako každý rok je připraven bohatý
kulturní a sportovní program, s vyvrcholením
večerního koncertu dne 4. 7.
„Národní pouť“ dne 5. 7. i „Koncert Lidí dobré
vůle“ budou přenášeny českou televizí a rozhlasem
v přímém přenosu. (Podrobné informace naleznete na
www.velehrad.eu). Na všechna kulturní a sportovní
dění jste srdečně zváni.
Vážení spoluobčané, jako každý rok bude v těchto
dnech u nás na Velehradě značně rušno. Chtěl bych
Vás požádat o trpělivost a toleranci. Ale pro Velehrad
slavení státního svátku sv. Cyrila a Metoděje je tou
nejvýznamnější událostí, a to nejen pro naši obec.
Přeji Vám všem pohodové prožití těchto dnů,
jelikož je před námi čas dovolených a odpočinku,
načerpání nových sil a optimismu do dalšího období.
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S přáním všeho dobrého, za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta

Otevření cyklostezky Velehrad - Salaš.

Zprávy z farnosti ••••••••••••••••••••
Život farnosti

O

d posledního Zpravodaje uběhl půlrok a my si
můžeme aspoň zběžně zrekapitulovat události,
které v naší farnosti proběhly.
Žádnému návštěvníkovi baziliky neujde, že pokračuje oprava přední části okolo oltáře. Od Vánoc
do Velikonoc sice práce v bazilice ustaly, ale jen
zdánlivě, pracovalo se jinde. Restaurátoři renovovali
obrazy a sochy, které si převezli do svých ateliérů, aby
ve vhodnou dobu mohly být opravené znovu usazené
na svá místa. Nyní už se nám opět čile tito šikovní
mužové a ženy prohánějí po lešení, aby opravovali
fresky a mramory.
Na začátku ledna se mnoho našich dětí a mládeže
účastnilo Tříkrálové sbírky. Patří jim velké poděkování za ochotu procházet našimi obcemi a žádat příspěvky na Charitu.
Jarní prázdniny využila naše mládež a rodiny
k lyžařským pobytům v Jeseníkách a Alpách.
Začátek května patřil pouti do Říma, kterou naše
farnost zorganizovala v rámci Roku sv. Pavla pro naše
farníky a další zájemce. Na svátek sv. Jan Nepomuckého jsme pak uspořádali farní výlet do Vracova s táborákem a hrami pro děti.

Začátkem června využili občané nabídky farnosti
prohovořit si otázky okolo plánované nové úpravy
areálu kolem baziliky, která by se měla zrealizovat
(budou-li přiděleny finanční prostředky) do roku
2013.
8 dětí jsme v neděli 7.6. přivítali v naší bazilice
k prvnímu sv. přijímání a v pátek 19.6., v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, asi padesátku mladých
našeho děkanátu k děkanátní mši sv. pro mládež.
Naše mládež jim připravila špekáčkovou večeři a hru
v lapidáriu. Školní rok jsme zakončili s dětmi a mládeží ve středu 24. června mší sv. a táborákem na farní
zahradě.
Nikomu jistě neuniklo, že byla demontována tribuna na nádvoří pod mozaikou Panny Marie. Už se
na toto místo nevrátí. Na cyrilometodějskou pouť se
bude vždy stavět pódium vlastní, které splňuje všechny bezpečnostní normy.
Fotografie z některých akcí můžete prohlížet ve
fotogalerii na stránce www.jesuit.cz/velehrad
Požehnaný poutní čas všem přeje
P. Petr Přádka SJ, farář

Dialog s občany o obnově Velehradu
Dne 3. 6. 2009 se na velehradské faře uskutečnilo
setkání obyvatel Velehradu a okolních obcí. Záměrem
tohoto setkání bylo seznámit obyvatele dotčených obcí
s projektem Velehrad - centrum kulturního dialogu
západní a východní Evropy, který je řešen v rámci
Integrovaného operačního programu (IOP). Projekt
představila 45 účastníkům setkání Ing. Věra Homoláčová, koordinátor projektu. Po úvodní charakteristice
se rozvinula živá diskuse. Obyvatele Velehradu zajímala zejména etapizace prací a koexistence poutního
areálu s vlastní obcí. Jako citlivá témata je možné
označit parkování, provozování stánků s občerstvením
a budování ohradní zdi ev. ambitů (kaplí národů) a toalety. Díky koordinátoru projektu a P. Přádkovi SJ, faráři
farnosti, kteří odpovídali na dotazy, byla diskuse věcná

a korektní. Práce na obnově poutního areálu budou
zahájeny ještě v letošním roce a měly by být ukončeny
v roce 2013.
Petr Hudec
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Pouť ke hrobu apoštola národů sv. Pavla

P

ři výročí 2000 let od narození tohoto apoštola byl
vyhlášen papežem Benediktem XVI. Jubilejní rok
sv. Pavla. Proto vznikl nápad navštívit místa spojená s
životem a utrpením tohoto významného světce.
Celé přípravy vyvrcholily v neděli 3. května, kdy
jsme nasedli do autobusu a vydali se na naši pouť.
Večer jsme vyjeli z Velehradu a přes noc se dostali
přes Rakousko až do Itálie. Kolem poledne jsme při
krátké zastávce navštívili katedrálu v Orvietu, kde
jsme měli první společnou mši svatou v kapli, kde se
uchovává plátno (korporál) zbrocené krví Kristovou.
Poté jsme se vydali na poslední část naší cesty směrem
k Římu.
V úterý ráno jsme se společně vypravili na cestu
ke Kalixtovým katakombám - místu, kde se nacházely
pohřebiště a kde se zde skrývali křesťané v dobách
jejich pronásledování. Odtud jsme se přesunuli k
místu zvanému Tre Fontane (Tři prameny); zde byla sv.
Pavlu setnuta hlava a po jejím dopadnutí na tři místa
vytryskl na oněch místech pramen čisté vody. Tento
den jsme navštívili matku kostelů jak je nazývána
bazilika sv. Jana v Lateránu. Na závěr jsme navštívili
Centrum Aletti, kde jsme byli mile přijati kardinálem
Tomášem Špidlíkem SJ.
Středa je v Římě pro všechny poutníky spojena s
audiencí se Svatým otcem na Svatopetrském náměstí.
Při této audienci Sv. otec zdraví poutníky podobně
jako při známých pozdravech Urbi et Orbi. Nás papež
pozdravil takto: „Vítám poutníky z Velehradu! Dnes
se slaví svátek svatého Jana Sarkandra. Tento kněz
dokázal žít velikonočním tajemstvím: Spasitel byl
pro něho sílou i v mučednické smrti. Nechť i vy čerpáte sílu z Kristova kříže a zmrtvýchvstání. Z celého
srdce vám žehnám. Chvála Kristu!“. Takové pozdravení jsme s radostí přijali. Po audienci si mohl každý
zvolit svůj program návštěvy Vatikánu. Možností byla
celá řada: bazilika sv. Petra, podzemní katakomby s
hroby papežů, kupole baziliky s výhledem na celý
Vatikán i Řím nebo Vatikánská muzea, jejichž součástí

je známá Sixtinská kaple. Den jsme zakončili procházkou kolem Andělského hradu přes Andělský most
směrem k jezuitskému hlavnímu kostelu Il Gesu, kde
se nachází hrob sv. Ignáce z Loyoly. V jeho pokojíčku
ve vedlejší koleji jsme slavili mši svatou.
První část čtvrtečního dne patřila návštěvě baziliky sv. Pavla za hradbami, která byla zbudována nad
hrobem apoštola. Na tomto místě jsme sloužili mši
spolu s naším průvodcem P. Miroslavem Heroldem SJ
a vykonali modlitby spojené se získáním plnomocných
odpustků. Odtud jsme se vraceli zpět do centra. Prošli
jsme kolem Kolosea, Piazza Venezia, zasedli do lavic
na Gregoriánské univerzitě, pokochali se pohledem
na Fontánu di Trevi, do níž mohl každý hodit alespoň
cent s přáním se do „věčného města“ vrátit, shlédli
Španělské náměstí se Španělskými schody, vyšli jsme
na vyhlídku nad Římem. Procházku jsme zakončili u
jedné ze čtyř hlavních bazilik Santa Maria Maggiore.
Pátek byl naším posledním dnem v Římě. Proto
jsme navštívili jednu z bazilik menších, baziliku sv.
Kříže v Jeruzalémě, která je titulární bazilikou našeho
kardinála Miloslava Vlka a kostel sv. Klimenta, kde
jsou uloženy ostatky sv. Konstantina. V posledních
hodinách našeho pobytu ve „věčném městě“ byl ponechán prostor pro individuální program. Někteří z nás
navštívili ještě Vatikánská muzea, jiní zamířili na procházku po dalších místech, která jsme nestihli shlédnout. Čas pro náš pobyt v Římě se však již naplnil. V
podvečer vyrazil autobus směr domov. Ale přece jen
nás čekala ještě jedna zastávka na zpáteční cestě. Byl
to slovinský Maribor a jeho kostel Panny Marie Matky
Církve, na jehož výzdobě pracoval i Otmar Oliva.
Na závěr musíme poděkovat otci Petru Přádkovi SJ,
který tuto pouť vymyslel, Robertu Svatoňovi, překladateli a příležitostnému průvodci a také velké díky patří
otci Miroslavu Heroldovi SJ za jeho odborný výklad a
roli průvodce, jíž se zhostil skvěle.
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Petra Zajícová

Občanské sdružení Matice Velehradská•••••••••
Příspěvky Matice velehradské
k poutnímu a kulturnímu dění na Velehradě
Vážení občané.
S potěšením Vám sděluji, že na Poutní cestě růžence
je instalováno dalších sedm zastavení, takže dílo je již
ze dvou třetin hotovo. Poutní cesta bude dobudována
v červnu 2010.
Matice velehradská vydává u příležitosti cyrilometodějských oslav ve spolupráci s velehradskou farností publikaci s názvem Zapomenuté příběhy, jejímž
autorem je Petr Hudec. Seznamuje čtenáře populární
formou s ikonografií maleb v té části baziliky, která je
v současnosti restaurována z finančních mechanismů
EHP Norska. Publikace bude představena 4. července
v objektu Stojanova gymnázia v rámci výstavy dokumentující obnovu baziliky. Návštěvníci Velehradu si ji
budou moci zakoupit v bazilice.
Pro zájemce o historii Velehradu se uskuteční 5. července ve 14:00 v kostelíku Cyrilka přednáška o této stavbě.
Kontaktním místem Matice v době pouti bude malý
stánek nalevo od hlavního vchodu do baziliky.
Během prázdnin uskuteční Matice tyto akce:
15. srpna - Pouť členů Matice velehradské - 10:00
liturgie v bazilice, 14:00 divadelní představení lidového
divadla Tereza: O krásné panně Juliáně, 15:00 odpoledne her pro děti + dechovka Buchlovjané pro seniory,
20:00 večerní divadelní představení pro dospělé: Balada o Marii panně, anjelovi a červeném víně.
IX. pěší pouť na Velehrad. Na Velehrad budou pěšky
putovat poutníci v rámci pětidenní akce ve dnech 17. 22. 8. Více na webu Matice nebo: P. Jan Peňáz, 67905
Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz
28. 8. Šroubek - III. ročník hudebního festivalu ve
velehradském nádvoří. Zahájení: 19:00. Program: průzračný folklór - Jiří Plocek a Jitka Šuranská, vtipně
zhudebněná poezie - pražská skupina Hm ..., kejklíře
živí rány, víno a Slovo Boží - Vladimír Merta. Vstupné
dobrovolné, mokrá varianta zajištěna.
Petr Hudec
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•••••••••••••••••••• Kultura a školství
Stojanovo gymnázium

BENELUX - země, kterým podlehnete
V

e dnech 22. - 28. dubna 2009 se studenti naší
školy vydali pod vedením našeho pana profesora a
zároveň i našeho průvodce Martina Vrzaly na cestu po
zemích Beneluxu - Lucembursku, Belgii a Nizozemí.
Ve středu 22. dubna odpoledne, vyrážíme směrem na
Německo, aby nás hned ve čtvrtek ráno přivítalo hlavní
město Lucemburska, tedy Lucemburk, zalité krásou
vycházejících slunečních paprsků. Zde jsme si prohlédli
katedrálu, v jejíž kryptě je pochován český král Jan
Lucemburský, Královský palác a nádherné výhledy na
strmé skály, které se snad nedají ani popsat.
Naše cesta pokračovala směrem do Belgie, kde jsme
se zastavili u památníku bitvy u Waterloo. Večer jsme se
ubytovali v jednom z belgických přístavů - v Zeebrugge.
A to už nás čekal další den - pátek a s ním i dvě překrásná města: Bruggy a Brusel.
Necelých sto kilometrů severozápadně od Bruselu se
na řece Reye nacházejí Bruggy, před pěti sty lety prosperující přístav a nesmírně bohaté živé obchodní centrum,
které na několik století upadlo v zapomnění. Dnes jsou
Bruggy navštěvovány turisty z celého světa - každoročně
jich je kolem třech a půl milionu. Stěží najdete na sever
od Benátek tak romantické místo.
Řekne - li se Brusel, vybaví se většině lidí nejspíš
Evropská unie, která má v tomto hlavním městě Belgie
své sídlo, pak soška Manneken Pis - Čurajícího chlapečka, možná i budova renesanční radnice v centru města
nebo Atomium.
Dále už naše cesta směřovala směrem do Nizozemí,
kde jsme se pozdě večer ubytovali v přepychových bungalovech v obci Noordwijkkerhout.
Sobotní ráno, bylo pro nás něčím, na co jen tak nezapomeneme.
Květiny a Holandsko patří nerozlučně k sobě.
K vyhledávaným akcím, jíž jsme byli svědky patří
každoroční květinové korzo. Původně se jednalo o prezentaci konce jarní květinové sezony, dnes však patří
k nejoblíbenějším turistickým atrakcím Holandska.
Průvod se vydává na cestu z přímořského lázeňského
města Noordwijk v půl desáté dopoledne. V čele jedou
na motorkách ozdobených květinami policisté, za nimi
osobní auta a pak řady alegorických vozů s květinovým aranžmá vytvořenými uměleckými zahradníky.
Vidět můžete například ohromné papoušky v pralese,
kolotoč, flašinet. Všechna aranžmá jsou vytvořena
hlavně z květů tulipánů, hyacintů a narcisů, a především díky hyacintům silně a opojně voní.
Odpoledne jsme navštívili památník Učitele národů,
Jana Amose Komenského v Naardenu, a jistě tak splnili
jeho přání cestovat a poznat svět.
Dále jsme poznali skanzen větrných mlýnů - sym-

bolů země v Zaanse Schans. Poslední zastávkou tohoto
dne pak pro nás byla návštěva sýrové farmy a výroby
dřeváků ve Volendamu. Po důkladné přednášce jsme
ochutnávali nejrůznější sýry. Byly vskutku výborné.
V nedělní ráno jsme se vydali na návštěvu slavného
květinového parku Keukenhof nedaleko Amsterdamu.
Nizozemské království patří mezi země, které dokáží
dělat s květinami úplné zázraky. Odpoledne jsme zavítali do sídelního města Den Haag - zde jsme si prohlédli
sídlo Parlamentu, historické centrum a budovu Mezinárodního soudního tribunálu. Poté následovala prohlídka
miniaturního Holandska - Madurodamu. Den jsme
zakončili v překrásných přímořských lázních v Scheweningenu.
Poslední den nás hostilo hlavní město Holandska Amsterdam, které je bezpochyby jedním z nejkouzelnějších měst na světě. Otevřené a kosmopolitní, kde neplatí
žádná tabu, stále plné turistů, kteří si užívají zdejší
báječnou svobodnou atmosféru. Zde jsme podnikli projížďku po kanálech - grachtech, navštívili jsme květinový trh Singel, brusírnu diamntů Coster i Rijksmuzeum.
Tak jako loďka se kolébá na vlnách a nikdo neví, kam
ji moře odnese, tak ani my nevíme, kde se za rok ocitneme. Tento pobyt jsme si vychutnali jako čokoládu, která
se rozplývá na jazyku, a jako karamel, který pokouší
mlsný jazyk. Nic netrvá věčně a ani naše dobrodružná cesta pod skvělým vedením nejen pana profesora
Vrzaly, ale i paní profesorky Pěchové a Rothové nebyla
nekonečná.
Celý týden plný aktivit, nám dal to, že člověk se musí
ještě hodně učit, aby poznal, jak málo toho ví. Kromě
poděkování pedagogickému dozoru musíme poděkovat
také vedení školy, že nám umožnili tyto krásy poznat a
odvézt si zážitky na celý život.
studenti
Stojanova gymnázia, Velehrad
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Maturitní zkoušky na Stojanově gymnáziu

Ze života na základní škole
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•••••••••••••••••••• Kultura a školství
Základní škola Velehrad

K

potěšení a radosti všech žáků a studentů byl
letošní školní rok o několik dní kratší. I přesto byl
až po okraj naplněn studiem i zážitky. Mnozí z žáků
svou snahu přetavili v „nejcennější vavříny vítězství“,
jiní se pouze (s větší či menší snahou a úspěchy) zúčastnili. Ani jejich úsilí však nelze pominout.
Snahou celého pedagogického sboru bylo osvěžit
mírně stereotypní průběh školního roku mimoškolními akcemi a soutěžemi, které měly děti motivovat
k využití všech schopností a nadání, kterými jsou
obdařeny. O jaké se jednalo letos?
Již tradičním projektem jsou absolventské práce
žáků 9. ročníku. I když by se snad mohlo zdát, že
se jedná o zbytečnou práci navíc, skutečnost je odlišná - tímto způsobem si budoucí studenti středních
škol mohou vyzkoušet první samostatný projekt
a na „domácí půdě“ se připravit na to, co je čeká už
za několik měsíců. A jak se říká „štěstí připraveným
vždy přeje …“
Brzy po zahájení školního roku se konal tradiční
cyklistický závod „O Putovní pohár ředitele školy“.
Tento rok bylo na cennou trofej vyryto jméno žáka 5.
třídy Lukáše Korvase. V březnu se naši žáci účastnili
atletické olympiády s názvem „O Pohár ředitele ZŠ
Sportovní“. Troufáme si říci, že obstáli na výbornou.
Posuďte sami: první místo v hodu tenisovým míčkem
vybojoval David Janováč, druhé místo ve sprintu
shodně Lucka Hanáčková a Dominik Jansa, třetí
místo ve vytrvalostním běhu Michal Gavenda, třetí
místo v hodu tenisovým míčkem Katka Benková a
konečně třetí místo získala i štafeta chlapců - to vše
ve velmi tvrdé konkurenci. Květen pak patřil našim
fotbalistům, kteří opanovali regionální turnaj v Osvětimanech (uspěli při účasti šesti fotbalových mužstev z
„Mikroregionu Buchlov“ a obsadili 1.místo).
Již tradičně vybírá školní porota ty nejlepší z řad
recitátorů a zpěváků, kteří poté porovnávají svůj um
s dalšími účastníky okrskových a oblastních kol. Cennými vavříny tedy jistě byla vítězství Dorotky Ingrové a Štěpánky Lužové v okrskovém kole recitační
soutěže, stejně jako postup Kristýnky Mackové do
oblastního kola soutěže „Zazpívej, slavíčku!“.
Pozadu však nezůstáváme ani ve vědomostních
soutěžích. Z úspěchů vybíráme alespoň výborné
devatenácté místo Markétky Hrabincové v matematickém klání Pythagoriady, desáté místo Jardy Knotka z oblastního kola Soutěže mladých informatiků a
pěkné patnácté místo Adama Červenky z Olympiády
v českém jazyce.
Z dalších zajímavostí lze zmínit již V. ročník Noci
s Andersenem, spojený s romantickým noclehem ve
ztemnělé knihovně naší základní školy a obohacený
letos i o přednášku doc. Galušky a o několik divadelních představení, která si nastudovaly děti samy.
Období před Velikonocemi vyplnily „Barevné dny“,

jejichž vítězové se za odměnu osvěžili koupelí v bazénech a atrakcích plaveckého centra Delfín v Uh.
Brodě. Posledním porovnáním sil v letos meziškolní
konkurenci byl III. ročník Cyklotrialu, uzavírající
tento školní rok.
Při ZŠ Velehrad pracuje školní družina, kterou
navštěvuje devatenáct žáků prvního stupně ZŠ. Náplní školní družiny je zabezpečit zájmovou odpočinkovou a rekreační činnost dětí a jejich přípravu na
vyučování. Žáci jsou vedeni k tvořivé činnosti, jejich
výtvory jsou vystaveny jak v prostorách školní družiny, tak v jídelně ZŠ. Vedení ZŠ se spolu s vychovatelkou paní Ivanou Daňkovou rozhodlo provést úpravy
prostor ŠD, které spočívaly nejenom ve vymalování
prostor, výměně koberce, ale také sedací soupravy,
několika skříněk a dekoračních prvků na stěnách
družiny.
Vedení ZŠ spolu s vychovatelkou ŠD chce tímto
způsobem poděkovat panu Rozehnalovi nejen za
výrobu nábytku, ale také za sponzorský dar, který
věnoval ŠD v podobě korpusů k sedací soupravě.
Mnoho ze školních i mimoškolních aktivit je připravováno díky úsilí i finanční pomoci Kruhu přátel
školy. Rádi bychom jeho členům touto cestou poděkovali za aktivitu, nápady a spolupráci. Nejsou to
však jen členky Kruhu přátel, ale poděkování za sponzorské finanční i materiálové dary patří Mysliveckému sdružení Velehrad-Modrá-Háj, dále manželům
Kozumplíkovým, Bůbelovým a dalším nejmenovaným rodičům, kteří pomáhají ZŠ při zabezpečování
mimoškolních aktivit pro děti.
Cílem celého pedagogického sboru je vytvářet ve
škole příjemnou atmosféru, a tak přispívat ke zdravému vývoji a růstu dětí ve zralé osobnosti, které budou
nejen vzdělané, ale také vychované a zodpovědné
vůči sobě i ostatním. Doufáme, že se nám tento cíl
podařilo splnit a že příští, jubilejní rok Základní školy
na Velehradě bude ještě úspěšnější než ten letošní.
Za všechny pracovníky základní školy přejeme
dětem krásné a sluncem prozářené prázdniny, všem
Vám, našim spoluobčanům, pak příjemnou dovolenou.
Tereza Kovaříková, vedení ZŠ
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Mateřská škola Velehrad

M

ateřskou školu na Velehradě ve školním roce
2008 -2009 navštěvovalo celkem 67 dětí. Z toho
35 dětí z Velehradu, 21 dětí z Modré a 11 dětí ze Salaše.
Děti byly rozděleny do tří věkově smíšených tříd.
Do ZŠ odchází 20 dětí. V září 2009 se počet přihlášených dětí zvýší na 72.
V MŠ v současné době vyučuje pět pedagogických
pracovnic a pracují zde dvě správní zaměstnankyně.
Zřizovatelem naší MŠ je Obec Velehrad, která si
zaslouží velké poděkování za podporu a realizace
finančně náročných oprav, které jednak zlepšily
prostředí v naší MŠ a dále byla po těchto rozsáhlých
rekonstrukcích dosáhnuta také vyšší kapacita školy,
což znamená možnost přijetí většího počtu dětí do
MŠ, než tomu bylo v minulých letech. Toto nám
umožnilo kladné vyřízení všech žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání i na šk. rok 2009 - 2010,
za což jsme v dnešní situaci, kdy okolní MŠ nemohou
všechny děti přijmout, velmi rádi.
MŠ má dle Rámcově vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání vypracovaný vlastní školní
vzdělávací program s názvem Rok v MŠ. Tento vzdělávací program je koncipován v duchu přirozeného
životního dění. Vychází ze čtyř ročních období, svátků a tradic během celého kalendářního roku.

V letošním šk. roce byla rodičům nově nabídnuta
možnost výuky základům anglického jazyka, čehož
využila třetina dětí z MŠ. Dále v druhém pololetí
roku předškolní děti absolvovaly předplavecký výcvik.
Úzce spolupracujeme se speciálně pedagogickým centrem pro žáky s vadami řeči v UH. Odtud k nám pravidelně dochází z tohoto centra logopedka a pod jejím
vedením p. uč. Hlavsová provádí hlavně u starších dětí
logopedickou průpravu, která vede k odstraňování vad
ve výslovnosti dětí.
Z dalších aktivit školy by se dalo vzpomenout
veřejné vystupování dětí na různých akcích v obci
(besedy s důchodci, vítání nových občánků do života, zpívání v rozhlase, ...).

Život dětí byl zpestřen různými tématickými
výlety do okolních vesnic, návštěvou Galerie v UH,
knihovny v UH, proběhly divadelní a hudební vystoupení jak v MŠ, tak i ve Slováckém divadle. Na celodenní školním výletě jsme letos byli v ZOO Lešná. Závěr
roku již tradičně završil karneval v MŠ a slavnostní
rozloučení s předškoláky na Obecním úřadě ve Velehradě.
Lenka Psotková
ředitelka MŠ
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Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Závěr školního roku v ZŠ speciální při DOZP Velehrad
Salašská 61

Š

kolní rok se přehoupl ke konci a my můžeme
bilancovat, jak se dařilo naplňovat vytýčené cíle.
Kromě běžného vyučování s několika krátkodobými
výukovými projekty se podařilo zrealizovat např.
„Velikonoční dílničky“ a písničkové vystoupení ke
Dni matek. V rámci 60. výročí školy jsme vystoupili
na Akademii školy s pásmem „Létající koberec“. Naši
žáci velmi úspěšně reprezentovali školu na Olympiádě
žáků ZŠ speciálních Zlínského kraje, která se konala
na konci května v Uherském Hradišti. V atletických
soutěžích získali celkem šest medailí - dvě první, dvě
druhá a dvě třetí místa. V současnosti děti pracují
na projektu „Námořníci“, jehož vyvrcholením bude
projektový den spojený se spoustou dobrodružství.
Tímto rokem končí školní docházku v ZŠ speciální dva
žáci - Renata Vaníčková a Vítězslav Čáň, věříme však,
že na školu nezanevřou a občas přijdou povyprávět,
jak se jim daří.
Všem našim žákům přejeme prima prázdniny a už
se těšíme na září, kdy se společně pustíme do další
práce.
Za pedagogy školy
Markéta Čevelová

••••••••••••••••••••••••••••
PŘÁTELÉ FOLKLÓRU PŘI OÚ VELEHRAD
ZVOU VŠECHNY PŘÍZNIVCE KRÁSNÝCH KROJŮ, VESELÉ MUZIKY A PÍSNIČKY
NA JIŽ

TRADIČNÍ HODY S PRÁVEM
KTERÉ SE USKUTEČNÍ V NAŠÍ OBCI 5. 9. 2009
ZAHRAJE VÁM DECHOVÁ HUDBA STRAŇANKA A CIMBÁLOVÁ MUZIKA
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Pololetní ohlédnutí slovem i obrazem

Č

as je zvláštní veličina. Zatímco věci budoucí se
nám zdají být v dalekém nedohlednu, věci minulé
jakoby úderem zvonu odezněly a další kapitola
z knihy našeho života se uzavřela.
Přesto dovolte malé ohlédnutí a krátkou procházku
událostmi, které nás v našem domově potkaly
v letošním roce.
Přiblížit život našich obyvatel životu lidí v běžné
společnosti je cílem všech, kteří ve Vincentinu pracují.
Ať už je to snaha vytvářet prostor pro seberealizaci
při každodenní činnosti na odděleních, v pracovní
terapii, při pobytu venku, při akcích, které náš domov
pořádá, ale také při všedních denních událostech,
které jsme v uplynulém pololetí prožívali. Na které
události nejvíce vzpomínáme?
Začátkem ledna vyšli do ulic Velehradu i „naši
koledníci“, aby se zapojili do celostátní dobročinné
akce Tříkrálová sbírka, pořádané Charitou.
Tříkrálového žehnání příbytků se v našem Domově,
s úsměvem sobě vlastním, zhostil pater Josef Cukr,
který při své obchůzce zaplavil vůní kadidla celý
dům. Při prohlídkách betlémů jsme nejen žasli nad
šikovností lidí, ale podivili se, jak je svět malý, protože
jsme se při prohlížení vystavených „uměleckých děl“
setkali i s naším panem doktorem Jiřím Rohelem.
V únoru se díky našim sponzorům mohlo
uskutečnit již tradiční „společenské odpoledne“ s živou
hudbou ve sklípku Magna Moravia. Masopustní
karneval byl jako tradičně ukázkou nápaditosti a
vtipu našich zaměstnanců i obyvatel a jak sami vidíte
byl pohádkový, dobrodružný, ale hlavně veselý..
Příchod jara jsme přivítali vycházkami do přírody
a začátkem dubna i prací, neboť kdo měl ruce a nohy,
zúčastnil se brigády na pozimním zkrášlení Domova.
Naši obyvatelé se aktivně zapojili i do Křížové cesty
po Velehradě ke konci postní doby. Velikonoční
svátky a pomlázku jsme všichni prožili ve slavnostní
a radostné náladě.

Všechny dny však nejsou veselé a sváteční,
přicházejí i smutné chvíle. V dubnu jsme se
naposledy rozloučili s naší nejstarší obyvatelkou,
paní Annou Birhanzlovou, která by se v říjnu
letošního roku dožila 99 let. Téměř celý její život byl
spjatý s Vincentinem. Do břevnovského Vincentina
nastoupila jako sedmadvacetiletá v roce 1937. Od
padesátých let minulého století pak po přestěhování
břevnovského ústavu žila na Velehradě, kde vedla
tichý život v práci a službě pro druhé. Mnohé z jejího
života může být pro nás příkladem. Brzy na to jsme
se rozloučili také s panem Igorem Řeguckým, který
byl naším obyvatelem od roku 2002.
V květnu nás čekaly dvě akce - hledání pokladu
spojené s opékáním špekáčků v kempu u Velehradu.
S radostí jsme přijali i pozvání na sportovní hry
v Kunovicích na Bělince, také tady se naši obyvatelé
aktivně zapojili do skupinového cvičení s padákem..
V červnu se konal 8. ročník Sportovních her pro
dospělé handicapované občany na sokolském hřišti
v Kunovicích. Při tradičním sportovním klání jsme
vyhráli hodně cen a medailí. Červen je měsíc, kdy
část našich obyvatel odjíždí na rekreační pobyt. I letos
jsme zvolili lázně Leopoldov a 15 obyvatel si užilo
sluníčka, diskotéky, táboráku a lázeňských procedur,
aby se odpočinuto a plno elánu vrátilo zpět.
Na závěr jednu pozvánku: v Archeoskanzenu na
Modré je od června nainstalována výstava prací
našich obyvatel. Jedná se předměty z keramiky, dřeva
i textilu. Tato výstava je ukázkou šikovnosti obyvatel
i těch, kteří jsou jim nápomocni při smysluplném
využití volného času. Posuďte sami nejen z obrázků,
ale i při návštěvě skanzenu, výstava stále trvá …
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Lenka Lesová, sociální pracovnice
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
V

tento předprázdninový čas bychom se rádi
s Vámi se všemi podělili o naše zážitky a postřehy
uplynulého půl roku. Zimu jsme si krátili v našem
domově Šibřinkami, plejádu masek doplnili i hosté
z Domova ze Starého Města. Divadelní ochotnický
spolek KIVADLO z Míkovic nám jedno sobotní odpoledne zahrál svou novou hru „Postel pro Anděla“,
která byla vtipná a hezká. Když přálo počasí, neleželi
jsme „za pecí“, ale užívali si sněhových radovánek.
V měsíci únoru jsme zahájili přípravu v krytém plaveckém bazénu v Uherském Hradišti na Mistrovství
České republiky v plavání, které ve Zlínském kraji
proběhlo pod záštitou občanského sdružení Naděje.
I když jsme neobsadili čelní příčky, bojovali jsme
s vervou a rozhodně jsme se „neztratili“. Sportovního
ducha a touhu učit se pořád něčemu novému jsme
prokázali na bowlingu ve Starém Městě. Zpočátku
jsme s bowlingovou koulí více či méně bojovali, ale
po hodinovém nácviku jsme si našli každý svůj styl a
podařilo se nám i pár straitů.
Velkou radost nám udělalo taneční odpoledne
s dechovou hudbou Staroměstská kapela, která nám
zpříjemnila jedno březnové nedělní odpoledne. Ve
Vinném sklepě Magna Moravia nám celé odpoledne
hrála a zpívala bez nároku na honorář, za což jí mnohokrát děkujeme.
V rámci slavení Velikonočních svátků jsme se
účastnili Křížové cesty Velehradem, připravili jsme si
některá zastavení a část cesty nesli kříž. Díky pomoci
studentů Arcibiskupského gymnázia se jí mohlo
zúčastnit i 10 uživatelů naši služby pohybujících se na
invalidních vozících.
Jaro jsme přivítali s radostí v srdcích, naše umělecké soubory Kopretina si pro nás přichystaly Velikonoční besídku, pěvecký soubor kytičkou lidových
písniček připomněl dávný zvyk vynášení Moreny,
dramatický soubor pak příběhem O Krakonošovi,
všechny ujistil, že dobro nad zlem stále vítězí. Se
svým uměním se členové těchto souborů představili
během jara i v místní mateřské a základní škole.
Na jaře námi poskytovanou službu ukončil pan
Jiří, který nyní žije v Chráněném bydlení v Otrokovicích. Pana Jiřího jsme po dobu pobytu v našem
zařízení připravovali na tento krok nácvikem sociálních dovedností, nácvikem pracovních dovedností,
integrací do sociální sítě a zvládáním zátěžových situací přirozeného prostředí. Přejeme mu, aby všechny
nástrahy života v přirozeném prostředí zvládl se ctí
a ve své nové životní etapě byl spokojený a úspěšný.
V měsíci květnu a červnu jsme s celkem 50ti uživateli strávili příjemný týden v rekreačním středisku
Ječmínek v Osvětimanech. Uprostřed Chřibů jsme
relaxovali, chodili na procházky, opékali špekáčky,

sportovali, soutěžili, v nepříznivém počasí protančili
odpoledne a neopomněli jsme navštívit ani místní
restauraci.
V červnu jsme se sešli na již tradičních sportovních hrách, kde mezi sebou zápolí týmy sportovců z
domovů pro osoby se zdravotním postižením celého
zlínského kraje. Letos se tyto hry konaly v Kunovicích. I přes chvilkovou nepřízeň počasí jsme si ze dne
plného soutěží, hudebního a tanečního vystoupení
přivezli mimo medaile také nezapomenutelné zážitky
a radost ze setkání se svými přáteli.
V současné době nás čekají letní prázdniny, čas
dovolených, relaxace a doufejme, že i čas plný sluníčka. Přejeme všem příjemné prožití dovolené, ať ji
budete trávit doma, na tuzemské či zahraniční rekreaci a školákům a studentům hezké prázdniny. A dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali na Den
otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 11. září.
S Vámi, kteří jste u nás ještě nebyli, se rádi seznámíme
a Vám, co už náš domov znáte, se rádi pochlubíme, co
je u nás nového. Na shledanou se těší
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uživatelé a zaměstnanci domova

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

Velehrad - Stojanov
Jak se žije klientům na Domově - Salašské ulici

N

epřísluší mi hodnotit jak se žije našim klientům
- to mohou posoudit jedině klienti sami. Snahou
nás všech pracovníků Domova je, abychom jim život
v zařízení co nejvíce zpříjemnili a přiblížili co nejvíce
rodinnému prostředí, je to i našim posláním.
Ke zpříjemnění všedních dnů se snažíme pro
klienty organizovat různé kulturní a sportovní akce,
mezi něž beze sporu patří Sportovní týdenní zápolení na sportovních hrách v Zubří u Nového Města na
Moravě. Klientky poctivě nacvičují a letos se jim to
opět vyplatilo - získaly první místo a také zlatý pohár
v přehazované dívek.
Další velmi zdařilou akcí byla návštěva Klubu
motorkářů Kawasaki, kteří přijeli přímo do areálu
zařízení a hojném počtu i se svými stroji. To byli
klienti u vytržení a zvuky silných strojů určitě zaregistrovali i obyvatelé Velehradu.
Motorkáři přivezli klientům i věcný dar - rotoped
a chlapcům trika v barvě motorek. Všichni strávili
velmi příjemné odpoledne a vychutnaly si to i pracovnice, které se projely na silných strojích - samozřejmě
s mužným doprovodem.
Další zdařilou akcí byl den strávený na Ranči
v Kostelanech - akce byla pořádaná pro děti z Domovů a ústavů pod záštitou starosty obce Kostelany,
tam měli klienti možnost se projet na koních a to
už živých, počasí opět vyšlo a klientům se nechtělo
odjíždět domů. Podle rozzářených úsměvů je jasné,
že byli velmi spokojeni.
Nyní se všichni těší na prázdniny a doufáme jen,
že počasí vyjde.
Jako vedoucí Domova přeji všem našim klientům
krásné prázdniny a zaměstnancům příjemnou dovolenou k načerpání energie, kterou ve svém povolání
potřebují.
PaedDr. Irena Hučíková,
vedoucí Domova
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•••••••••••••••••••••••• Ze sportu
Další úspěch v kopané

V

letošním roce se velehradští fotbalisté zúčastnili
XVI. ročníku zimního turnaje v sálové kopané „O
pohár starosty Mutěnic“.
Turnaj jsme zahájili s nováčkem z Dolních
Bojanovic. Než se náš soupeř seznámil s halou,
prohrával po prvním poločase 2:0. První branka padla
po chybě soupeře v obraně, kterou využil David
Březina. Druhá branka padla po přihrávce od Martina
Staška na Bohdana Kopeckého, jehož přímá střela byla
nechytatelná. V druhém poločase se hra vyrovnala
a soupeř snížil v poslední minutě na konečných 2:1.
Druhým soupeřem byli fotbalisté ze slovenských
Popudinských Močidlan, kteří nás v loňském roce
připravili o vítězství v turnaji. První poločas byl
vyrovnaný a brankář soupeře nebyl k překonání.
Zaslouženě byl vyhlášen nejlepším brankařem
turnaje. Ve druhém poločase jsme se ujali vedení po
sólové akci Luboše Mazůrka. Po velkém odstřelování
naší branky jsme uhájili těsné vítězství 1:0.
Dalšího soupeře jsme měli Zubry z Přerova.
V prvním poločase se probil přes obranu Zubrů
David Březina a střelou do horního rohu zavěsil.
Soupeř srovnal po úniku na levém křídle a hned
následovala chyba v naší obraně a Přerov vedl 2:1
po prvním poločase. Na začátku druhého poločasu
jsme vyšachovali obranu a Luboš Mazůrek srovnal.
Po velkém tlaku soupeř zahrál nacvičený rohový kop
a opět se ujal vedení. Už se zdálo být rozhodnuto, ale
na polovině hřiště se zmocnil míče Bohdan Kopecký
a opět nechytatelnou střelou srovnal na konečných
3:3.
V posledním zápase jsem nastoupili proti domácím
Mutěnicím. Velká touha domácích po vítězství v turnaji
jim svazovala nohy. Do vedení nás poslal ve druhém
poločase po rohovém kopu Luboš Mazůrek. Dlouho

jsme se neradovali, protože po standardní situaci
bylo srovnáno. Náhodným gólem ze skrumáže zvýšil
Martin Stašek. Po kombinaci Bohdana Kopeckého
a Martina Staška byl stav nadějný 3:1. Zápas jsem
končili pod obrovským tlakem domácích, kteří
brankami po rohových kopech vyrovnali na 3:3.
Po všech vyrovnaných zápasech jsme skončili
v turnaji na prvním místě.
V pozdních odpoledních hodinách nás po krásném
sportovním zážitku čekalo slavnostní vyhlášení
výsledků s pohoštěním a posezením v Muzeu
vinařství Mutěnice. Ke zpestření večera byla zajištěna
k tanci diskotéka a košt našich vín.
Turnaje se zúčastnili Grebeníček Antonín, Stašek
Martin, Březina Bohumil, Korvas Antonín, Březina
David, Mazůrek Luboš, Koutný Vladimír, Kopecký
Bohdan, Matejkovič Vlastimil, Magdálek Libor
a vedoucí mužstva Matějka Miroslav.
Na finančním zajištění se podíleli hráči a Sokol
Velehrad. Upomínkové předměty zajistil Obecní úřad
Velehrad.
Miroslav Matějka st.

••••••••••••••••••••••••••••
Bazárek dětského oblečení

Maminky na mateřské dovolené se rozhodly uspořádat „Bazárek dětského oblečení“.
Vzhledem k velkému úspěchu, se bude akce opakovat na podzim.
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O rybách ••••••••••••••••••••••••
Rybářské okénko

V

ážení čtenáři a všichni co máte rádi přírodu.
Naše okolí skýtá mnoho možností jak využít
svého volného času v přírodě. Někomu stačí se
občas projít v přírodě a někdo se aktivně zapojí do
ochrany přírody tím, že se začlení do myslivosti,
nebo se třeba stane rybářem. Teď záleží na každém
jedinci, jak se k přírodě chová. V tomto článku bych
si dovolil popsat jednu skupinu lidí, která se aktivně
věnuje Petrovu cechu. Pokud se někdo rozmýšlí nad
tím, zda začít rybařit a třeba dostal jako dárek udici,
pokusím se mu předat několik užitečných rad. Chci
vás informovat o dění na našich rybnících, které spravuje Obecní úřad Modrá. Jedná se o rybníky Rákoš,
Mokřad, Konventní rybník, Hráz a Pravěk. Všechny
tyto uvedené vody jsou lovné. Na každém rybníku se
loví podle specifických pravidel, které určuje Obecní
úřad Modrá. Tento taktéž vydává povolenky k lovu.
Obrovskou výhodou je, že rybář nemusí být členem
žádné rybářské organizace a nemusí vlastnit rybářský lístek. Na Obecním úřadě si zakoupí povolenku
a to místní občané tj. Modré a Velehradu za 800 Kč
a přespolní zaplatí 1200 Kč. Do dnešního dne bylo
prodáno 180 kusů povolenek, a to jak celoročních,
tak krátkodobých. S doklady dostane i místní úpravu
rybářské řádu, kde jsou vyjmenovaná pravidla, které
se týkají každého rybníku (různé délky ryb, doba lovu,
nástrahy, chyť a pusť atd….). Jak jsem již uvedl toto je
jenom dodatek k ryb. řádu a tak ve vlastním zájmu si
rybářský řád, vydaný Českým či Moravským rybářským svazem obstará a s tímto se seznámí. Nejlépe
je se před samotnou docházkou k vodě poradit
s někým, kdo je již delší dobu rybářem a pravidla
již zná. Dobré je se s tímto domluvit a spolu první
docházky provést. Každý rybář se může osobně
obrátit i na členy rybářské stráže, kteří mu ochotně
poradí. Ve Velehradě jsou to: Radek a František Frecerovi, Lukáš Vecl, František Jakeš, Roman Vacula
a Roman Vaněk. Na Obecním úřadě v Modré obdrží
s povolenkou i docházkový list, kde si při příchodu
k vodě (před nahozením udic) zapíše dle kolonek svůj
příchod. Ihned po příchodu na lovné místo si musí
rybář udělat kolem sebe pořádek. Po těchto nutných
úkonech si nachystá podběrák a rozdělá si udice.
Upozorňuji, že jako parůžky nesmí použít přírodního

materiálu a řezat tyto u vody. Teď již záleží na každém, co nastraží na háček za specialitu, které ryby
neodolají. Pro úspěšný lov je velmi důležitá volba
síly vlasce, velikosti a tvaru háčku a sestavy návazce.
K tomuto se mohu vrátit v příštím čísle. Po záběru
rybu šetrně vytáhne. Tam, kde tak nemůže učinit,
musí použít podběrák. Ryba se musí dotýkat země co
nejméně, aby se jí neodřela ochranná vrstva, mohla
by dostat nějakou plíseň a uhynout. Nejlépe je malou
rybu vyháknout ještě ve vodě. Pro snadné vyndání
háčku musí mít lovící u sebe pomůcku k vyndání
háčku a to je buď peán, nebo kleštičky. Každý rybář
musí mít u sebe měřidlo, kterým přeměří ulovenou
rybu. Pokud splňuje podmínky a může si tuto ponechat, dá ji do vezírku s kruhy a neprodleně zapíše do
docházkového listu. Na rozdíl od rybářského svazu
může pokračovat v rybolovu a chytit si ještě jednu
rybu. Ryby se však nesmí vyměňovat, nebo přepisovat jejich míry. Rybu u vody nesmí taky nikomu
darovat nebo ji zabíjet.
To je pro začátek asi všechno, nebudu vás zatěžovat jinými pravidly, ale pokud se někdo rozhodne
s rybařením začít, neznám lepší odpočinek a to jak po
fyzické, tak po psychické stránce. Každému to doporučuji a nikdy není pozdě. Do vody vidět není a proto
se ryby nikdy nevychytají. Vždycky v rybníce zůstane
nějaký starý matador, který má na háček jenom špatné vzpomínky a návnadu nechce vzít. Pořád zůstává
šance pro rybáře tento životní úlovek vylovit. Rybu
si poté ponechat, nebo se jenom tak pokochat pohledem, udělat si pár fotek (aby se posléze mohl ostatním
rybářům chlubit) a darovat tuto vodě.
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S pozdravem Petrův zdar
Roman Vaněk

•••••••••••••••••• Čtení na pokračování
Ulice Buchlovská

„K

omedianti“ - tak jsme říkávali všem provozovatelům kolotočů, houpaček a všech atrakcí, kteří
jezdili pravidelně před poutí do naší ulice.
Aby tyto atrakce mohly dobře sloužit, bylo potřeba
k pohonu u velkého kolotoče elektrický proud. Ne všude,
kde chtěli tyto atrakce provozovat, byla možnost připojení do el.sítě. Řešení si vozili sebou. Byl to benzinový
pohon se setrvačníky, který poháněl velké dynamo pro
výrobu proudu. Tyto vymoženosti si mohli dovolit jen
někteří bohatší provozovatelé.
Střelnice tenkrát ještě nebyly mobilní. Každá se
musela postavit jako skládací stánek. Tady bývaly hody
pro nás kluky a to až se střelnice odstěhovaly. Zem pod
střelnicí vždy bývala poseta zašlapanými olověnými
broky. To se velmi cenilo. Vážený v partě byl ten, kdo měl
nejvíce broků, nebo hliněných kuliček o které se tvrdě
denně bojovalo.
Jezdilo sem také hodně atrakcí ve stanech. Tady
bývalo slyšet „Zaber satane!“, to jsme byli nedočkaví o
jaké boje půjde. Byl to had, který dobrovolníkovi dali na
krk a tento jej začal škrtit. Bylo to na čas - velmi napínavé, jestli had nevyhraje a dobrovolníka neodvezou.
Ukazovali také dámu, která neměla hlavu. Když ve
stanu po napínavém povídání odhalili osvícenou bednu a
tam - seděla v plavkách dáma, která měla na místo hlavy
svícen ze zapálenými svíčkami. Úžas - ještě se hýbala.
To dnes už se asi nestane! Zápasy s medvědy to byly ale
nervy! Dobrovolníci, které jsme je denně sledovali, byli
pořád stejní …
Takové pozvolné proměnění ženy v kostlivce a zase
zpět na ženu, bylo prováděno asi záhadnou energií. To
byly zážitky, o kterých jsme si povídali ještě dalšího půl
roku.
Aby u houpaček bylo veselo, tak majitel hrával na
heligónku. Jezdila sem rodina, která vlastnila jenom
malé houpačky a jednu rozkládací střelnici. U nich byla
zvláštnost, že měli pět dětí a po každém dalším roku
vždy měli jedno další. Naposledy si pamatuji, že jich
bylo devět.
V naší Buchlovské byly také v některých rodinách
malé zvláštnosti .
Třeba pan Lojza, každý ho znal. Ten přejmenovával
naši ulici někdy na „Psí ulic“. Jako léčebnou kůru užíval
laciné jablečné víno. Když se vracel domů ve večerních
hodinách, tak nadával každému psíkovi, samozřejmě si

to žádný nenechal líbit. Bydlel až na konci ulice, takže
všichni věděli, o co jde. Jednou se stalo - v dobré víře po příchodu domů se rozhodl, že naseká dřevo, než mu
jeho paní bude nadávat. Nevyšlo mu to tak lehce a z toho
vznikla rozepře, která se dostala až do takzvané „Pořádkové komise“ na obecní úřad (tenkrát vedle hasičárny).
Tak obžalovaný, popište nám, jak k té roztržce došlo
...“ tož víte, to bylo tak, ale opravdu sem jí nechtěl nic
udělat, sekal sem třísky a ona na mě vyjela... a tak na mě
hrozně hrozila ...tak co jsem měl dělat ... zvedl jsem proti
ní sekeru …, ale já bych nezatl, já bych strhl. Ona se lekla
a tak už su až tady. Říkám svatů pravdu ... přísahám já
bych nezatl.“
Rozsudek po poradě zněl - za trest deset hodin práce
na rozcestí. S poděkováním obžalovaného byl případ
rychle a úspěšně vyřešen. Skoro na kopečku vedle
Navrátilů, bylo na velké zatravněné ploše vždy vidět
krásné žluté, malé husičky a malý skoro „mini“ bílý
domeček. Zde bydleli stařečci Volčíkovi. Pan Volčík byl
tak trochu majitel každé Velehradské hospody. Zvláštní
bylo, že jej nikdo neviděl v nepatřičném stavu. Přes jeho
vysoký věk se choval vždy jako nějaký sultán, přesto
někdy o jeho rozhodnutí se dlouho povídalo. Jednou
oznámil stařence „idu na pivo, nečekej mě brzo ...“ Došel
za tři dny. Doma byl uvítán, že se vrátil zdravý a v dobré
náladě. „Kdes prosím tě byl tak dlouho?“ ... Děda si sedl,
zapálil cigáro a pravil jen tak mezi zuby „No byl sem ve
Vídni na guláš“. S tím se nedalo opravdu nic dělat.
V naší ulici bydleli také lidé, kteří se jako Sokoli
zúčastňovali všech akcí ochotnického divadla, sokolských zábav „Šibřinek“ a různých soutěží pro děti i
dospěláky. V divadle vynikal pan Hofman. Byli to s paní
Kolomazníkovou největší herci naší ulice. V režii pana
Hartla sokolské divadlo odehrálo desítky velmi navštěvovaných představení. Počet ochotníků si vyhledával z celého Velehradu. Ovšem výroba kulis a technické přípravy
se odehrávaly v Buchlovské ulice.
Dva největší kamarádi Kolomazník zvaný „Mazník“
a „Kapitán“, kterému nikdo neřekl jinak než „Kapošu“
tady vyráběli, malovali a instalovali všechny rekvizity a
kulisy. Technik provozu divadla byl Ota Horecký. Tento
tým pod vedením režiséra dělali opravdu dílo, na které
chodili diváci z dalekého okolí.
Jaroslav Kapitán

pokračování příště
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Fejeton •••••••••••••••••••••••••
Bdělost
znat dobré od zlého a výmluvně to vyjádřilo pískání
lidu při jubilejní pouti v roce 1985. Po období ideologického zneužívání národních hodnot a tedy i cyrilometodějské tradice jsme obezřetnější. (Znovu hledáme
vnitřní vztah k národní vlajce a bereme to oklikou přes sportovní utkání). V nádvoří a na plakátech se v době pouti

L

oga, symboly, prapory, korouhve - to všechno
jsou znamení, která nám mají pomoci se zorientovat, uvědomit si identitu sebe nebo někoho jiného, ale
mohou být zrovna tak matoucí. Velehradským symbolem a logem, byť ne výlučným, je cyrilometodějský
dvojramenný kříž jako neměnná konstanta. Mnoho
jiných věcí se však mění. Tak například o pouti v roce
1910 bylo velehradské nádvoří vyzdobeno prapory
v národních a papežských barvách. Nad tribunou
visel obraz sv. Otce a císaře. „Sepjetí trůnu a oltáře“
se církvi velmi vymstilo a pražská lůza dala najevo
svůj kritický postoj svržením mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze. Do průčelí velehradského nádvoří byla vsazena v roce 1993 mozaika
Panny Marie Matky jednoty křesťanů, pořízená u příležitosti ne všemi přijatého zasvěcení českého národa
Panně Marii, jako pokus o překonání také této bolavé
minulosti.
V meziválečném období zažil Velehrad nebývalý
rozvoj a na několik desetiletí zde zavlály vlajky československá a vatikánská. Pak ovšem nastala desetiletí
vlády totalitních režimů. Farní úřad na Velehradě byl
nucen akceptovat vyhlášku úřadů a věšet na kostele
vlajku nacistů u příležitosti Hitlerových narozenin
a jiných ideologických svátků. Po nedělních mších
byla v nádvoří vztyčována vlajka mládeží Hitlerjugend a běda kdo nesmekl! Národní vlajky opět zavlály v nádvoří po osvobození, za něž přišlo 5. července
1945 poděkovat kolem 70 tisíc věřících. Svoboda
ovšem dlouho netrvala. V roce 1950 nechali komunisté vsadit před poutí či spíše mírovou manifestací
5. července do štítu budovy prelatury v nádvoří holubici míru a to jen několik týdnů poté, co ozbrojení
příslušníci Stb zatkli na Velehradě 70 jezuitů. Jeden
z řečníků uvedl: „Dnes z posvátného Velehradu, z jeho
krásné slovanské a křesťanské tradice, z tohoto posvátného místa, drahého každému vlasteneckému Čechu
a Slovákovi, vybudujeme most k lepšímu poznání
našich velkých budovatelských úkolů, most ukazující
nám cestu k lepšímu zítřku.“
Za vlády totalitních režimů bylo snadnější rozpo-

objevuje symbol podaných rukou a my se musíme
ptát, k čemu se ty ruce vztahují. Máme více svobody,
ale také více zodpovědnosti. „Velký Bratr nás nepovede za ručičku“. Prof. T. Halík hovoří o dnešní době
jako o médiokracii. Pravda je to, co ukazují média.
Všichni teoreticky víme, že to tak zdaleka není, ale
v praxi denně několikrát naletíme. Uvedu jeden velehradský příklad: v loňském roce se při hlavní poutní
mši systematicky rozmístili po celém nádvoří přívrženci politické strany Moravanů se svými vlajkami,
takže vše činilo dojem, jakoby se celá Morava sjednotila pod jejich praporem.
Žít a obstát v dnešní době je obtížné jiným způsobem než v období vlády totality. Naše svoboda je zotročována jinými, rafinovanějšími způsoby, pro které
se svobodně rozhodujeme. Můžeme obstát jen tehdy,
pokud se budeme snažit být osobnostmi s postojem
jisté obezřetnosti (nikoliv strachu, negace všeho ani
naivity). Bdělost či zdravý selský rozum je tedy stále
na místě.
Petr Hudec
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie.,
čís. 11, rok 1910, s. 166.
Gemaindeamt Welehrad, č. 682, 20. 3. 1941. Archiv ŘKF Velehrad.
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie,
čís. 1, rok 1946, s. 34.
Projev náměstka předsedy vlády Z. Fierlingera. In Velehradský
sborník 1950. Velehrad 1950, s. 6.
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Mírová manifestace v roce 1950
(Foto z Velehradského sborníku z roku 1950)

•••••••••••••••••••• Z obecní matriky
Narození
3. 12.
6. 2.
4. 4.
19. 4.
4. 5.
9. 5.
24. 5.

2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Zlatá svatba
Zlatou svatbu dne 4. 4. 2009 oslavili
Jaroslav a Anna Kapitánovi, Velehrad 14

Anna Lorencová, čp. 221
Terezie Švecová, čp.238
Darina Pavlíčková, čp. 8
Viola Švanygová, čp. 316
Anna Matějková, čp. 294
Alžběta Pilková, čp. 130
Matyáš Ištok, čp. 175

100 let
Dne 2. 2. 2009 oslavila krásné 100. narozeniny
D
paní Marie Grebeníčková
z č.p. 4, t.č. bytem v Uherském Hradišti

Úmrtí
25. 12. 2008
30. 12. 2008
5. 1. 2009
9. 1. 2009
20. 1. 2009
29. 1. 2009
30. 1. 2009
4. 2. 2009

Hana Ševčíková, 41 let, DZP
Miroslav Hubáček, 73 let
Jan Bednář, 84 let
František Balíček, 87 let
Beata Kolembusová, 20 let, DZP
Lidmila Vašutová,73 let
Marie Skupinovát, 83 let, DZP
Marie Muselíková, 94 let, ŘS

10.
20.
27.
17.
5.
8.
30.
6.

3.
3.
3.
4.
5.
5.
5.
6.

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Milada Borovičková, 64 let, DZP
Božena Kovalčíková, 82 let
Antonín Bureš, 77 let
Anna Birhanzlová, 98 let, DZP
Igor Řegucký, 50 let, DZP
Bohumila Krajčová, 92 let, ŘS
Vincenc Tomaštík, 82 let
Anna Ševčíková, 54 let, DZP

Informace a služby •••••••••••••••••••
• sběr nebezpečného odpadu - 23. 9. 2009
• sběr velkoobjemového odpadu i starého železa - bude včas oznámeno místním rozhlasem a ve vývěsní skříňce
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Obrazem ••••••••••••••••••••••••

Vánoční návštěva v kunovském penzionu - Dudovi

Vánoční návštěva v kunovském penzionu - Swatzinovi

Marie Grebeníčková (100 let) z č.p. 4, t.č. bytem v Uherském Hradišti

Manželé Kapitánovi - Zlatá svatba

Němeček Antonín (95 let)

Setkání „šedesátníků“ spolu s místostarostkou a členkami SPOZ

Učitelé současných „šedesátníků“ - manželé Chytilovi
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•••••••••••••••••••••••• Obrazem

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 13. 6. 2009
Eva Máčalíková, nar. 10. 10. 2008, Velehrad 173 | Nikol Slámová, nar. 20. 4. 2009, Modrá 169 | Vít Rozbroj, nar. 15. 1. 2009, Modrá 105
Darina Pavlíčková, nar. 4. 4. 2009, Velehrad 8 | Viola Švanygová, nar. 19. 4. 2009, Velehrad 316 | Anna Lorencová, nar. 3. 12. 2008,
Velehrad 221 | Alžběta Pilková, nar. 9. 5. 2009, Velehrad 130 | Anna Matějková, nar. 4. 5. 2009, Velehrad 294
Terezie Švecová, nar. 6. 2. 2009, Velehrad 238

Dětský folkórní soubor Velehrádek
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Obrazem ••••••••••••••••••••••••

Rekonstrukce čistírny odpadních vod

Rekonstrukce čistírny odpadních vod

Oprava schodiště u OU

Oprava schodiště u OU

Nové posezení na cyklostezce Velehrad - Salaš

Nově vydlážděná plocha na kontejnery

Oprava brány a sloupků na hřbitově

Oprava brány a sloupků na hřbitově
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••••••••••••••••••••••• Dětský den

Dny lidí dobré vůle VELEHRAD 2009
Pod záštitou:
Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky,
Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa,
Jána Figeľa, člena evropské komise, zodpovědného za vzdělávání, odbornou
přípravu, kulturu a mládež,
Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje
Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Zlínským krajem a Obecním úřadem Velehrad

4. - 5. července 2009
Sobota 4. července 2009
9:00 - 17:00 Farnost a nové komunikační technologie
kde: Hotel U Skanzenu
Konference odborníků, tvůrců farních časopisů a webů s kladením důrazu
na komunikační přípravu a strategii návštěvy papeže Benedikta XVI.
v České republice
10:00 – 12:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína
Panenky – kvalifikace pro veřejnost
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel

16:00 Mezinárodní setkání vozíčkářů
•16:00 Mše svatá pro tělesně postižené v bazilice
•17:15 Setkání vozíčkářů (kde: před ZŠ )
16:00 – 20:00 Chce to čin - přijď být IN!
kde: Podium ZŠ
Program časopisu IN! (nejen) pro dívčí publikum:
• 16:00 – 19:00 Workshopy – „street dance“ s instruktorem Todorem
Čolakovem (na podiu)
• 16:00 – 19:00 „Proměny“ – kurzy líčení a účesů (stan u podia)
•16:00 – 19:30 Klub deskových her pro děti i dospělé – hráčům
poradí zkušený „her-mann“ (stan u podia)
Po celou dobu programu budou k dispozici redaktorky a tvůrci časopisu IN!

10:00 – 16:00 Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“
– základní skupiny – u příležitosti oslav 60. výročí Katolického týdeníku
a 100 let Orla
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel a Katolický týdeník

17:00 Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se až na Velehrad“ – finále
– u příležitosti oslav 60. výročí Katolického týdeníku a 100 let Orla
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel a Katolický týdeník

10:00 – 18:00 Aktivity pro životní prostředí
kde: Archeoskanzen a informační stánek u baziliky
pořádá: Hnutí Brontosaurus
Prezentace ekologických organizací – poradenství v ochraně životního
prostředí, program pro děti i rodiče, představení aktuálních projektů

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací
významných projektů občanské společnosti
Přímý přenos: Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál

13:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Českým katolickým biblickým
dílem
kde: Stan naproti obecnímu úřadu
4.7. do 23:00 hodin,
5.7. od 8:00 do 15:00 hodin
14:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky
– finále
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel
14:00 Stojanovo gymnázium
• 16:00 Prezentace vybraných charitativních organizací
• 16:30 Prezentace Hnutí a nových komunit v ČR
• 17:00 Vernisáž velkoformátových fotografií "Svatí Evropy a jejich
atributy"
• 17:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže
Velehrad 2008
•18:00 Prezentace činnosti Papežských misijních děl
•18:30 Vernisáž vítězných obrázků IV. ročníku soutěže v malování
"Cestou dvou bratří"
14:00 – 17:00 Velehrad dětem: Přijela k nám pouť
kde: B podium u baziliky
Odpolední program pro rodiny s dětmi ve spolupráci s Centrem pro
rodinný život Olomouc
• Kouzelnická vystoupení, soutěže, hry
• Cesta za pokladem – hlavolamy, hry a hádanky
• Fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí
(přihlášky a zapůjčení fotoaparátu na místě)
14:00 – 19:00 Navštivte jubilanta – Katolický týdeník slaví šedesátiny
- a představuje sdružení Cesta 121
kde: Stan vedle baziliky
16:00 Exhibiční pingpongové utkání zástupců křesťanských médií
u příležitosti oslav 60. výročí Katolického týdeníku a 100 let Orla
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel a Katolický týdeník

Účinkující:

Jiří Pavlica s Hradišťanem
Daniela Klichová
NEW LIFE´m (Polsko)
Czech Virtuosi Brno
Kantiléna – dětský sbor a další
Moderátoři: P. Prokop Siostrzonek a Lucie Výborná
21:00 Program Hnutí a nových komunit „Láska Kristova je naší silou“
kde: B podium u baziliky a duchovní program v bazilice

Neděle 5. července 2009
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
8:00 – 15:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Českým katolickým
biblickým dílem
kde: Stan naproti obecnímu úřadu
9:00 – 10:15 Autogramiáda knih autorů – redaktorů a spolupracovníků
Katolického týdeníku
kde: Stan vedle baziliky

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2009
10:30

Slavnostní poutní mše svatá

kde: Nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant: kardinál Jozef Tomko

www.velehrad.eu

Zdravotní službu zajišťuje:
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