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Sdělení zastupitelstva obce •••••••••••••••
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny pozdravil jménem
zastupitelstva obce Velehrad. Jelikož se blíží konec
prvního pololetí roku 2010, je třeba stručně vyhodnotit
úkoly, které jsme měli splnit. A proto bych Vás velmi
rád seznámil s prací zastupitelstva obce a obecního
úřadu za toto období.
Již v minulém čísle velehradského zpravodaje
jsme Vás informovali o připravovaných investičních
akcích většího rozsahu. Byla dokončena generální
rekonstrukce ČOV, kdy v těchto dnech skončil zkušební
provoz. V této lhůtě byly odstraněny drobné nedostatky
a nyní je ČOV uvedena do plného, řádného provozu.
Druhým velkým úkolem bylo připravit projektovou
dokumentaci a výběrové řízení na cyklostezku
„Velehrad - Tupesy“ a zažádat o dotaci ze SFDI (Státní
fond dopravní infrastruktury). Tento úkol se podařilo
splnit a s žádostí o dotaci jsme byli plně úspěšní. Obce
Velehrad a Tupesy obdržely dotaci v plné výši 75% ceny
díla, a to 11 750 000 Kč. Rovněž při této žádosti obec
Velehrad zažádala o dotaci na tzv. lávku vedle mostu
u Hotelu Mlýn. Taktéž zde jsme uspěli a dotace byla
schválena ve výši 75%, a to 654 000 Kč, což je maximum.
Práce na zahájení cyklostezky začnou kolem
1. července. I. etapa bude realizována směrem od
Tupes, okolo hřiště, firmy Alucast až na Vyhnašov.
II. etapa začne z velehradské strany od hájenek Na
Hrádku směrem na Tupesy podél strouhy vedoucí
k lesu, přes pole a k propojení dojde na horizontu
Vyhnašova. Celá cyklostezka by měla být hotova ještě
letos na podzim.
Rekonstrukce lávky proběhne v měsíci srpnu, kdy
má být uzavřen most pro celkovou rekonstrukci. Tu
bude provádět ŘSZK (Ředitelství silnic zlínského kraje)
jelikož je jejich majetkem. Rekonstrukce lávky je věcí
obce Velehrad (její majetek).
Třetím „želízkem v ohni“ je projekt a žádost o

Tisková konference ke „Dnům lidí dobré vůle“
v sídle Zlínského kraje

dotaci na výstavbu „Společenského domu“ v centru
obce. Jak jste již byli informováni v minulém čísle
jedná se o vytvoření kulturně společenského centra
obce. Je zpracována projektová dokumentace ve všech
stupních, obec nechala zpracovat odbornou analýzu a
požadavek na přidělení dotace ROP - Střední Morava,
kde pevně doufám, že budeme úspěšní. Zda to dobře
dopadne či nikoliv se dozvíme v měsíci září, kdy
budou vyhlášeny výsledky přidělení dotace.
Pokud bude naše žádost posouzena kladně (a to
věřím, že ano!) začneme s výstavbou již letos na podzim,
s dokončením v roce 2011.
Na spadnutí je vydání stavebního povolení
na položení kabele a rozvodu „NN“ v ulici „Pod
Zahrádkami“. Po vydání stavebního povolení, obec
podepíše smlouvu s firmou E.ON, která provede vlastní
realizaci. Věřím, že tato akce proběhne v měsících
červenec - srpen.
Z dalších drobnějších akcí uvedu přípravu rozšíření
místního hřbitova, kdy z kritického nedostatku
pohřebních míst je třeba hřbitov rozšířit, a to na
louku směrem k Tupesům. Je zpracována projektová
dokumentace, v současné době jednáno s PF ČR
(Pozemkový fond ČR) o vyčlenění parcel k tomuto účelu.
Letošní přívalové deště prověřily naši připravenost
na záplavy, retenční rybník část vody zachytil, ale
přesto se zaplavila malá plocha polí nad Velehradem.
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Proto obec ve spolupráci s projektantem se rozhodla
posílit protipovodňové opatření a zhotovila zúžení
výpustě nad potokem Salaška. Tato výpusť je tvořena
překážkou z dubových trámů, kdy při normálním
režimu voda protéká otvorem 2,50 x 1,30 m. Při
zvýšené hladině potoka se voda opře o stěnu z trámů
a rozlije se do okolních ploch, jednak retenční louky,
která je k tomu určena a také dojde ke zvýšení hladiny
rybníka až na okraj hráze. Kapacita retence je sice
omezena, ale přesto vytvoří ochranný val před hlavním
náporem povodně. V současné době jsme udělali
maximum pro to, aby naše obec byla tímto způsobem
chráněna aspoň před 20-ti letou vodou.
Z dalších menších investičních akcí uvádím
výstavbu přístřešku - altánu na místním dětském
hřišti, kdy nám byly tlumočeny požadavky rodičů,
že při horkých a slunečných dnech není možno se
ukrýt před palčivým sluníčkem. Tohoto úkolu se velmi
zdařile zhostil Miloš Maňásek, kdy do altánu bude
ještě instalovat stůl a lavice na posezení.
Po velkých deštích došlo k poškození dlažby
chodníku na hřbitově a poškození dlažeb u veřejných
WC. V současné době jsou obě akce ukončeny k plné
spokojenosti občanů i návštěvníků Velehradu.
Byl vyřešen taktéž požadavek vedení ZŠ, které
upozorňovalo na havarijní stav osvětlení tělocvičny. ZO
odsouhlasilo rekonstrukci a stávající nefunkční lampy
byly vyměněny včetně rozvodů za nové, moderní
a zároveň úsporné osvětlení.
Zastupitelstvo obce a obecní úřad řešil během
I. pololetí desítky drobných záležitostí, ale na ně
zde není dostatek prostoru. Proto jsem zmínil pouze
heslovitě některé z nich.
Vážení spoluobčané, blíží se nejvýznamnější
období roku, a to jsou cyrilo-metodějské slavnosti.
Těm předcházejí již tradiční „Dny lidí dobré vůle“,
„Koncert lidí dobré vůle“ a vyvrcholením dne
5. července „Národní poutí“. S programem v těchto

dnech jste určitě seznámeni, jak formou plakátu
ve vitríně, tak informacemi na internetu. Na všechny
kulturní a společenské akce jste srdečně zváni.
V systému organizace dopravy dochází k jedné
výrazné změně a to té, že občané Velehradu, Modré
a Salaše, kteří zde mají trvalý pobyt se dostanou
volně. K tomu je možno obdržet jednu povolenku
občanům těchto obcí zdarma pro své příbuzné, pak za
poplatek 30 Kč za každou další. Podmínka je, že budou
příbuzní a známí parkovat na soukromých pozemcích.
Ostatní mohou bezplatně parkovat na obchvatu ve
St. Městě a použít kyvadlovou dopravu ČSAD od 4. 7.
do 5. 7. 2010. Rozpis odjezdů a stanovišť autobusů
je zveřejněn v úřední vitríně OÚ a na internetu obce
www.velehrad.cz.
Věřím a doufám, že toto opatření najde pochopení
u všech, kteří si přejí, aby oslavy sv. Cyrila a Metoděje
probíhaly důstojně, aby se poutníci, návštěvníci
a občané cítili příjemně a pohodově, bez zbytečného
chaosu a zmatků. Za trpělivost a vstřícnost děkuji.
Vážení a milí spoluobčané, život v obci běží rychlým
tempem, v plné aktivitě. Máme radost z toho, že se
dávají věci do pohybu v bazilice, jejím okolí a statku
v centru obce. Je třeba brát tuto aktivitu s ohleduplností,
protože čilý pracovní a stavební ruch částečně omezuje
život ve středu Velehradu. Zato výsledek bude určitě
úžasný. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů všem
těm, kteří se podílejí na zvelebování naší krásné obce.
Milí spoluobčané, chci Vám všem za celé
zastupitelstvo popřát krásné a pohodové prožití
našich slavností, příjemnou dovolenou k načerpání sil
a optimismu do dalšího období.
Školákům hezké prázdniny, ať se všichni v pořádku
zrekreovaní a zdraví vrátí po prázdninách do školních
lavic.
Krásné a slunečné léto, přátelé.
S přáním všeho dobrého, za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta
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Zprávy z farnosti ••••••••••••••••••••
Farnost buduje

V

šichni v obci velehradské i její návštěvníci si už
jistě stačili všimnout, že avízovaná příprava areálu Velehradu na Jubileum 2013 už začala. Výběrové
řízení na práce v bývalé sýpce a konírně a na zbudování nových WC na farní zahradě vedle Cyrilky vyhrála společnost OHL ŽS a.s. z Brna. Technický dozor
stavby zajišťuje TZUS Praha s. p., pobočka Brno, Ing.
Miroslav Procházka a Ing. Robert Lhotský.
Dlouho plánovaná rekonstrukce bývalých hospodářských budov konírny a sýpky byla zahájena
v dubnu tohoto roku. Práce začaly odkrýváním a zesilováním základů a odvlhčováním obvodových konstrukcí. Následuje oprava střech, zejména výměna
některých částí dřevěných konstrukcí a také rekonstrukce stropů. Do konce roku by měly být hotové
všechny nosné konstrukce hrubé stavby a zahájeny
vnitřní úpravy pro navrhované využití objektů (cukrárna, knihkupectví, infocentrum, muzejní prostory).
V květnu byla zahájena také novostavba provozního objektu – hygienického zázemí. Z důvodu silných
dešťů však musely být zemní práce brzy přerušeny.
Po čtrnáctidenní přestávce byly v základové rýze
odhaleny pozůstatky historických staveb, a tak musela stavba znovu ustoupit, tentokrát archeologickému
výzkumu. V současné době již práce znovu pokračují, s předpokládaným zprovozněním hygienického
zařízení - WC na jaře příštího roku.
Uvedené práce jsou financovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
CZ.1.06/5.1.00/01.05920 z Integrovaného operačního
programu pro období 2007 – 2013, kde zprostředkujícím orgánem je Ministerstvo kultury České republiky, která byla podepsána na sklonku loňského roku
zástupcem Ministerstva kultury ČR Prof. Václavem
Riedlbauchem a velehradským farářem P. Petrem
Přádkou SJ.
V rámci Projektu probíhá v současné době výběrové řízení na restaurátorské práce v hlavní lodi baziliky a opravu a restaurování varhanního nástroje, výběrové řízení na záchranný archeologický výzkum, na
zpracování koncepce budoucí nové expozice v lapidáriu a v objektu konírny a sýpky a na pracovní pozici
BOZ. Připravují se podklady pro výběrové řízení na
opravu a restaurování kostela Zjevení Páně (Cyrilka)
a podklady na architektonické řešení ploch areálu
baziliky Velehrad včetně vybudování kaplí národů
(ambity). Všechny uvedené činnosti jsou pravidelně
konzultovány s orgány státní památkové péče.
Výše uvedený výčet prací, po podpisu výše citovaného Rozhodnutí, posunul velehradský projekt z fáze
přípravné do fáze realizační.
Pozornosti velehraďanů jistě neunikl 21. duben
2010. Naši farnost tento den navštívil velvyslanec
Norského království pan Jens Eikaas, aby byl osobně přítomen slavnostnímu zakončení restaurování

presbytáře a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Přítomni byli i zástupci
Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, starostové obcí Velehrad a Modrá, poslanec Plachý a další.
Vysoce oceněným byl po prohlídce restaurované
části baziliky okamžik, kdy mohli všichni usednout
a pozorujíce nádheru obnoveného prostoru se zaposlouchat do nádherně provedených varhanních skladeb v podání Mgr. Jakuba Macka a pěveckého sboru
Stojanova gymnázia pod vedením Mgr. MgA. Filip
Macka. Spočinutí v bazilice bylo zakončeno díkůvzdáním Bohu a dobrodincům krátkou pobožností.
Fotografie z této návštěvy můžete vidět na www.farnostvelehrad.cz v záložce Fotogalerie. V upomínku
na tuto slavnost farnost vydala knihu s názvem „Sic
servasse iuvat“, kterou je možné si zakoupit v sakristii baziliky. Průběh restaurátorských prací byl monitorován profesionální kamerou Filmových ateliérů
Zlín. Výsledné DVD je taktéž k dispozici k odkoupení
v sakristii baziliky.
Farnost Velehrad je nositelem dalších dvou projektů, které jsou financovány z Operačního programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká
republika 2007 – 2013.
U obou Projektů je předkladatelem i vedoucím
partnerem projektu ŘKF Velehrad, hlavním přeshraničním partnerem je ŘK farnost u kostela Nejsvětější
Trojice v Trnavě (Dom Společnosti Ježíšovej), jednoho z
nejstarších měst Slovenské republiky. Projekt obou
farností nese název „Velehrad - Trnava - společné
kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti“.
Cílem tohoto projektu je u nás nejen zahájení
oprav prostor pod bazilikou - lapidária a křížové
chodby (v Trnavě oprava a rekonstrukce vnějšího pláště
kostela), ale především hodnotné doprovodné kulturně-vzdělávací programy, které se konají střídavě u nás
na Velehradě a v Trnavě. (Dokladem toho je v bazilice
právě probíhající výstava fotografií dokumentující současné
práce na trnavském kostele).

V lapidáriu pod velehradskou bazilikou se pracuje
pod bedlivým dohledem památkářů a archeologů.
Za zmínku se stojí zmínit alespoň o nálezu hrobů či
původního gotického kanálu. Práce jsou nesmírně
náročné, vzhledem k úzkému a nízkému prostoru
probíhá většina prací ručně, bez použití jakékoliv
mechanizace.
Po odhalení původního nástupu do baziliky
byly provedeny nákladné izolace včetně odvodnění,
jejichž rozsah dostál výrazných změn oproti původnímu projektu, a to zejména v použitých technologiích
i způsobu provedení. Celý prostor byl geodeticky
zaměřen. Pracovníci Archaia Olomouc, provádějící
záchranný archeologický výzkum, zpracovali obsáhlou nálezovou zprávu, která mapuje tuto nejstarší
část baziliky a která je po očištění, zakonzervování a
provedení technicky velmi náročných izolací a sana-
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cí, opět zahrnuta zeminou. Finální venkovní povrch
před vstupem do baziliky, který je dnes ohraničen
a provizorně ochráněn, bude řešen v rámci architektonického řešení ploch areálu baziliky Velehrad,
předpoklad: v roce 2012.
Uvnitř v lapidáriu se postupně odkrývá drenážní
systém, po částech je opravován a zprovozňován
tak, aby sloužil svému původnímu účelu. Po obvodu Křížové chodby se šetrně odbourávají přizděné
sokly, pozůstatky předchozí expozice, na kterých
byly vystaveny kamenné artefakty. Tyto jsou sejmuty
a uloženy pod bazilikou. Jsou demontovány zastaralé elektroinstalace a trubky ústředního topení,
které byly umístěny na stropech. Bylo zahájeno
čištění povrchů stěn i stropů. Postupně se připravují
montážní práce spojené s rozvody silnoproudých
a slaboproudých rozvodů. Za zmínku stojí, že byl
vypracován stavebně-historický průzkum původní
kapitulní síně.
V rámci téhož Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika - Česká republika
2007 – 2013 probíhá další projekt pod obdobným
názvem: „Velehrad - Trnava - společné kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti - II. etapa“, vedoucím
partnerem je ŘKF Velehrad, hlavním příhraničním
partnerem je slovenská komunita jezuitů v Trnavě.
I tento projekt je provázen bohatým kulturním a
vzdělávacím programem, jehož obsah je na webových stránkách farnosti Velehrad (zde naleznete rovněž
obsah aktivit projektu předchozího).
Cílem velehradského projektu je rekonstrukce

silnoproudých rozvodů včetně nového osvětlení baziliky, na slovenské straně dokončení náročné opravy
a rekonstrukce venkovního pláště trnavského jezuitského kostela Nejsvětější Trojice.
Tento projekt byl zahájen na sklonku loňského
roku, přesto první část rekonstrukce silnoproudých
rozvodů včetně osvětlení - v presbytáři - byla ukončena v dubnu. Nové osvětlení presbytáře umocňuje
silný prožitek při slavení liturgie či poslechu varhanní hudby.
Nyní jsou práce soustředěny v hlavní lodi a v
postranních lodích baziliky, následovat bude Královská kaple a kaple Matky jednoty.
Významným partnerem všech výše uvedených
projektů je Zlínský kraj, který převzal finanční spoluúčast žadatele za farnost - mimo projekt IOP, který je
v plné výši financován ze Státního rozpočtu (15%) a
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
(85%). Za to patří velké poděkování. Neméně velké
poděkování patří ovšem našim dárcům a těm, kteří
přispívají do našich sbírek, protože farnost musí ze
svého hradit všechny přípravy a nutné doprovodné
kroky. A to nejsou položky malé. Kdo byste nám
chtěli finančně pomoci, můžete tak učinit i složenkou, kterou najdete v naší bazilice. Bankovní spojení
najdete na www.farnostvelehrad.cz v záložce Kontakt.
Všem přeji radostné prožívání velehradské poutní
slavnosti a hezky prožitou dovolenou a celé prázdniny.
P. Petr Přádka SJ, farář

Velvyslanec Norského království
pan Jens Eikaas
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Občanské sdružení Matice Velehradská ••••••••
Požehnání poutní cesty růžence

D

ne 13. června byla požehnána Poutní cesta
růžence, která spojuje Staré Město u Uherského Hradiště (Veligrad) s Velehradem. Poutní cestu
požehnal a společně se zhruba dvěma sty poutníky prošel olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Požehnáním poutní cesty bylo završeno mnohaleté úsilí řady partnerů projektu. Na počátku všeho
byla návštěva papeže Jana Pavla II. na Velehradě
v roce 1990. Ta se stala motivací k promýšlení obnovy
a úpravy poutního místa. K tomuto úsilí byli na počátku devadesátých let přizváni architekti Miloš Klement
a Petr Todorov. Když tehdy přijeli na vlakové nádraží
ve Starém Městě, zjistili, že na Velehrad vede jen
státní silnice a že pradávná poutní cesta byla zaorána
při scelování lánů. Do svého návrhu tedy zakomponovali vybudování či obnovení poutní cesty. Ačkoliv
nakonec k realizaci jejich návrhu úpravy poutního
areálu nedošlo, jejich idea zbudování poutní cesty
nezapadla. Díky společnému úsilí Obce Velehrad a
Městského úřadu ve Starém Městě byla z dotace EU
zbudována cyklostezka mezi Starým Městem a Velehradem, která měla (a má) ovšem sloužit také poutníkům. Podle návrhu architektů Klementa a Todorova
bylo při poutní cestě vydlážděno několik kamenných
ploch, které byly připraveny pro vztyčení kamenných
zastavení. K vytvoření jejich podoby byl přizván
výtvarník Milivoj Husák z Lelekovic u Brna. Jeho
návrhy byly schváleny liturgickou komisí. Zbývalo
již jen najít někoho, kdo se ujme shánění finančních
prostředků. Tohoto úkolu se krátce po svém vzniku
(2006) zhostila Matice velehradská. Té se díky úspěš-

né propagaci díla podařilo najít pro dvacet kamenných zastavení dárce. (Nechybí mezi nimi ani Obec
Velehrad). Vlastní realizační fáze trvala tři roky. Nyní
tedy kroky poutníků odměřuje dvacet kamenných
zastavení s reliéfy zobrazujícími růžencová tajemství,
která podle návrhu výtvarníka Milivoje Husáka vytesal kameník Josef Kozel.
Jaký je smysl této poutní cesty? Dobře to vyjadřuje
zamyšlení architekta Todorova. Jeho slova se stala
jakousi Magnou chartou poutní cesty: „Čas cesty
je tak navrácen svému lidskému rozměru, je měřen
krokem a modlitbou. Krajina, kterou cesta vede,
dostává hlubší smysl. A poutní místo se opět stává
očekávaným cílem, vyvrcholením úsilí cesty a soustředění modlitby.“ Poutníci, kteří budou po cestě
kráčet, se mají možnost modlit růženec (modlitbu
křesťanů, ve které se opakovaně obracejí k Panně Marii a
současně si v ní připomínají nejdůležitější okamžiky dějin
spásy tak, jak jsou zobrazeny na reliéfech). Také ovšem Ti,

kdo po cestě projíždějí na kole nebo na kolečkových
bruslích, mohou vnímat, že je tato cesta něčím výjimečná, že jim měří jejich čas a vzdálenost dvacatero
vztyčených kamenů. Cestujete raději planinou, nebo
alejí stromů? Tam, kde jsou aleje, řidiči prokazatelně
jezdí pomaleji. Což teprve poutníci, turisté, cyklisté
a bruslaři, když měří jejich čas - čtěme dobře význam
slova - ZASTAVENÍ. Všechny, kdo se na poutní cestě
pohybují, bychom chtěli vyzvat ke vzájemné ohleduplnosti, neboť bez ní by byla cesta úzká, i kdyby
dosahovala šíře třeba pěti metrů.
Petr Hudec
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Matice připravuje o prázdninách
5. 7. 2010
od 13.30
15. 8. 2010

Přednáška Petra Hudce v kostelíku „Cyrilka“: Vaněčka, Olšr, Horáček - východní Tovaryši
(Tři velehradští jezuité se rozhodli v meziválečném období přijmout východní obřad, a tato volba dramatickým způsobem ovlivnila jejich život)

Pouť členů Matice velehradské
- 10:00 liturgie v bazilice, 14:00 divadelní představení a následný program pro děti, 20:00 večerní představení pro dospělé (Ester - Rapsodické divadlo Olomouc)

16. - 21. 8.
2010

Desátá pěší pouť na Velehrad
(více na www.poutnik-jan.cz)

27. 8.
od 19:00

Šroubek - IV. ročník hudebního festivalu
- účinkují Josef Fojta a Emanuel Míšek, Marcipán, Cimbal Classic

26. 9. - 28. 9. Pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn - „Obnova na nohou“ - třídenní putování po nové stezce s P. Janem Peňázem.
Start na Velehradě po poledním Anděl Páně, nocování v Napajedlích a ve Štípě u Zlína, závěr na Sv. Hostýně - odpolední mše svatá.
2010
Hlásit se můžete poštou, e-mailem nebo telefonicky na adrese Matice velehradské (www. maticevelehradska.cz).
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Tomáš kardinál Špidlík
je významnou součástí vatikánských prostor - kaple
Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II.
(jr)

• narodil se 17. 12. 1919 v Boskovicích
• zemřel 16. dubna 2010 v Římě
• requiem s uložením ostatků se konalo
30. dubna 2010 ve velehradské bazilice
Toto suché konstatování je jen štítkem na truhlici plné
tajemství a odkazů, k níž teprve hledáme klíč. Domnívám se, že tak významná událost by měla být pro naši
paměť i paměť příštích generací zaznamenaná, a to
nejen z pohledu historického, ale i osobního. Požádal
jsem proto o vyznání těch, kteří byli kardinálovi Špidlíkovi lidsky velice blízcí - P. Richarda Čemuse, profesora na papežském orientálním institut v Římě (P.I.O.),
kněze a spolubratra jezuitského řádu a akademického
sochaře Otmara Olivu, který hluboce umělecky souzněl s duší kardinála Špidlíka a jehož dílo mimo jiné

T. Špidlík 16. 12. 2009 v Římě (foto Otmar Oliva)

Z Velehradu přes Evropu až do nebe

Ž

ivotním dílem kardinála Tomáše Špidlíka je
zpřístupění modernímu člověku duchovních
pokladů křesťanského Východu a to zejména slovanského. Přispěl tak k vytvoření duchovní syntézy, kterou považoval za prvořadý úkol evropského
křesťanství v době, kdy sjednocující se Evropa hledá
své místo a svou úlohu mezi Východem a Západem
v globálním měřítku.
Osobnost kardinála Špidlíka je jak výzvou tak
důkazem toho, že Češi v tomto procesu hledání
evropské duchovní syntézy mohou přispět způsobem, který Evropa ocení. Musí však kreativněji čerpat
z vlastních zdrojů, dát jim duchovní smysl a aktualizovat je. Špidlík na to ukázal nejen svým psaným
dílem a mluveným slovem, ale i výmluvnými gesty,
která je zapotřebí umět číst. Tím posledním je jeho
volba Velehradu jako místa, kde očekává vzkříšení.
Velehrad uchovává paměť cyrilo-metodějské evangelizace Velké Moravy, počátku slovanského písemnictví a kultury, historického poslání být křižovatkou
národů a prostorem setkání západního s východním
křesťanstvem, počátku ekumenismu skrze Unionistické sjezdy, ale taky boje za právo člověka na náboženskou svobodu (viz její předzvěst - národní pouť r. 1985
na výročí 1100 let od smrti sv. Metoděje), místo působení
Tovaryšstva Ježíšova, jeho Ruské misie a last but not
least řeholního povolání Tomáše Špidlíka.
Jako do duchovního srdce východní části Evropy,
které dal za spolupatrony svaté věrozvěsty Cyrila
a Metoděje, přijel slovanský papež Jan Pavel II. po
pádu komunismu na Velehrad, aby odtud svolal do
Říma zvláštní synod pro Evropu jako místo výměny duchovních darů křesťanů Východu a Západu.

Zároveň Jan Pavel II orientoval českou církev tímto
směrem.
Pater Špidlík viděl ve velkomoravské misi svatých
soluňských bratrů a v podpoře, které se jí v Římě
od papežů dostalo prozíravou strategii vytvořit most
mezi latinským západním a východním byzantským
křesťanstvem, které se začínalo štěpit. Velkolepý plán
se nezdařil, bylo pozdě: Slované se sami dostali do
víru napětí a byli rozděleni na západní a východní, na katolické a pravoslavné. Ve své hloubi však
slovanské srdce obepíná Východ i Západ a hledá je
spojit v osobní syntéze. Nikdo tuto touhu po jednotě
tak tvůrčím způsobem neproměnil v celoživotní dílo
jako Tomáš Špidlík, který ji přímo zosobňoval. Právě
to chtěl Jan Pavel II ocenit povýšením otce Špidlíka
na kardinála. Není náhodou, že mnozí pravoslavní
přijali Špidlíkův kardinalát za papežovu napřaženou
ruku vůči jim. Ekumenický patriarcha Bartoloměj I.
nazval Špidlíka „naším kardinálem“ a pravoslavný
metropolita Daniel, budoucí rumunský patriarcha,
označil moravského kardinála za „teologa nerozdělené církve“.
Nyní se otec Špidlík, syn ševce z Boskovic vrací
jako kardinál na Moravu, na Velehrad, na toto symbolické místo setkání tradic Východu a Západu. Že se
vrací jako kardinál, není jen doklad jedinečné osobní
„kariéry“, ale znamená, že učení Tomáše Špidlíka je
učením církve. Číst jeho knihy je bezpečnou cestou
ke spáse.
Kardinál se vrací, ovšem v rakvi. Víc než to, co
napsal, už nenapíše, víc, než to, co řekl, už neřekne.
Jeho čas se naplnil. A přesto bychom dál chtěli slyšet
jeho slovo, jeho radu, jeho vtip, či prostě jen jeho
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ubezpečující hlas. Kolik by nám toho ještě mohl říct!
On však už není. Jsme skleslí, jako učedníci cestou
do Emauz.
Jako by nám tu z duše mluvil Jan Pavel II., když
před 15 léty na závěr exercicií ve Vatikáně, vedených
paterem Špidlíkem, si povzdechl: „Rovněž jsme cítili,
že kazatel by nám mohl říci mnohem více, než lze vložit do těchto sedmi dní.“ Jistě lze vztáhnout biblické
číslo 7 na plnost Špidlíkova života a věřit, že to co
nám ještě chtěl říct svým návratem na Velehrad, nám
i mlčky sdělí. Ještě doznívá nečekaný ohlas, který
měl jeho odchod v sekularizované české společnosti,
která se jím cítila oslovena. Možná tkví zde nejvíc
aktuální význam kardinálova návratu na Velehrad: je
výzvou učit se od něj onen jazyk víry, kterému dnešní člověk rozumí. Řehoř z Nazianzu chtěl svým básnickým dílem „nechat Boha mluvit řecky“. Konstantin
-Cyril po jeho příkladu svou glagolicí dal Bohu mluvit
slovansky. Skrze Tomáše Špidlíka Bůh zas našel cestu
do mnoha od Něj vzdálených srdcí. P. Špidlík chápal
studium spirituality ne jako historii, ale jako překvapivě aktuální prostředek, jak pomoct člověku dneška.
Kdo vzal alespoň do ruky sbírku výroků pouštních
otců, o které se dnes zajímá i moderní psychologie,
nebo si přečetl pár myšlenek Sylvána z Hory Athos,
ví, o čem je řeč! Mluví se o ekumenismu a mezináboženském dialogu. O. Špidlík ovládal však ještě jiný
dialog: se hledajícím člověkem dneška. Kdosi při
vzpomínce na něj prohodil: „v životě jsem málokdy
zažil tak hluboká setkání, i když časově krátká, jak
tomu bylo s P. Špidlíkem. Ale to při velikosti jeho
osobnosti a srdce není nic vyjímečného.“
„Vím, že skutečnou hodnotu a význam tohoto aktu
spočinutí na Velehradě nejsme dnes ještě schopni
dohlédnout“, říká Jiří Rohel. Ano. I emauzští učedníci chápali jen postupně, že jejich Pán a mistr žije. I my
vztyčme hlavu. Krásně to vyjádřila kunsthistorička
Lenka Kluková, když viděla plakát vytvořený přáteli

„Velehradských sléváren“ u příležitosti lití v pátek 4. 6.
2010 bronzových artefaktů k sarkofágu, do kterého
bylo následující neděli 6. 6. 2010 tělo otce Špidlíka
uloženo. Na plakátu v pozadí běží Otmar Oliva,
v popředí soustředěně sedí, jakoby do sebe ponořen,
avšak přesto vše zcela přítomný a vše kolem sebe
naprosto vnímající pater Špidlík. Komentář Lenky:
„Padre tam sedí na zemi a myslí na nebe a teď je to
naopak“.
P. Richard Čemus, S.J.

Sarkofág pro kardinála

V

neděli 6. června 2010 v 18:30 byly ostatky kardinála Tomáše Špidlíka uloženy do bílého sarkofágu v centrální absidě velehradské baziliky. Vložení
rakve do „jeslí“ z bílého řeckého mramoru z ostrova
Tassos provedli v tichu a usebrání řeholníci a řeholnice z Centra Aletti římského i olomouckého za přítomnosti několika jejich přátel. Hrstka svědků. Poutník
Tomáš se vrátil na Velehrad, který nikdy neopustil.
(Pro církev všeobjímající vytvořil libreto kaple Redemptoris
Mater jako axiom a sumu svého snažení. Právě on vložil
hlínu z Velehradu do jejího středu - oltáře).

„Upevnil chrám“, je napsáno na náhrobku jiného
svědka - arcibiskupa A. C. Stojana. Tomáš Špidlík ve
světě (O.A.M.D.G.) vytvořil dílo velehradské - princip
„OPUS VELEHRADENSIS“. Dílo, a to víme jistě, nadčasové, žité ve vztazích, neboť bez nich jsou tištěné

proklamace mrtvými floskulemi a kýč a nuda zívá
v prázdném domě.
To, že „syn ševce z Boskovic“ (jak rád říkával) očekává slavné vzkříšení ve velehradské bazilice, je pro
Velehrad dobrá investice. Bude přímluvcem, a jak
doufám, všeobecně přijatým korektivem. Zdi chrámu
hostí již dva proroky. Arcibiskup A. C. Stojan - budovatel Velehradu dvacátého století. Kardinál T. Špidlík
- svědek vztahů a patron umění do dalšího tisíciletí.
Čtěme teologa Špidlíka, „něžných duší přítele“, bude
se nám to hodit. Jeho dílo je antracitem pro příští
lepší vnímání. Věřme, že prozáří temnoty lokální
kulturní desorientace a Velehrad bude s jeho pomocí
lépe hledat sám sebe - v pravdě.
Otmar Oliva
(připravil: Jiří Rohel)
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Stojanovo gymnázium

Jaro 2010 na Stojanově gymnáziu
D

ruhé pololetí na Stojanově gymnáziu Velehrad
začalo jarními prázdninami. Jako již tradičně se
žáci prvního ročníku zúčastnili lyžařského kurzu tentokrát zamířili do Beskyd a na nedostatek sněhu
si opravdu nemohli stěžovat - ostatně letošní zima
byla na sníh velmi štědrá i v nížinách. 22. 1. 2010 se
odehrál ples Stojanova gymnázia. Prostory reprezentačního Slovanského sálu, Zimního sálu a sklepení se
v tento den naplnily hudbou a tancem. Do školy tak
zavítali nejen současní žáci, ale i absolventi z předcházejících dvou ročníků. Organizátoři z řad žáků
třetího ročníku vedení organizačním týmem ve složení Mgr. Hájková, Mgr. Rothová a Mgr. Součková
neopomněli navodit plesovou atmosféru i slavnostní
výzdobou interiéru.
Na jaře proběhla školní kola biologické, zeměpisné a chemické olympiády. Zejména do biologické a
zeměpisné olympiády se zapojila celá řada žáků, ale

postoupit mohli pouze ti nejlepší. Tito naši reprezentanti se probojovali do dalších kol a i v těchto soutěžích byli vidět. Největšího úspěchu dosáhli zástupci
Stojanova gymnázia na poli biologie. Kamila Surovcová (4.A) a Jan Blažek (2.B) obsadili v krajském kole
šesté a páté místo, čímž udělali radost nejen sobě, ale
i svým vyučujícím. V zeměpise se dařilo Petru Kolaříkovi (2.B), který po úspěšně zvládnutém okresním
kole, postoupil do krajského kola. Další velká radost
je spojena s pěveckým sborem, který působí na škole
pod vedením Mgr. Filipa Macka již šestý rok. Na
celostátní přehlídce pěveckých sborů Gymnasia cantant konané 29. 4. - 1. 5. 2010 obsadil čtvrté místo a
jeho program byl shledán druhým nejlepším. Závěr
dubna pak byl ve znamení přijímacích zkoušek do
prvního ročníku a taktéž změny na postu ve škole
nejvyšším. Na základě výsledků konkurzu byl dne
26. 4. 2010 zřizovatelem školy jmenován ředitelem
Mgr. Michal Hegr.
Květen se jednoznačně nesl ve znamení zkoušek
z dospělosti - maturit. Jejich písemnou část absolvovali žáci čtvrtých ročníků už 9. dubna, ale přiznejme
si, že pod pojmem maturita si vybavíme potítko,
komisi a někdy nekonečných 15 minut - tedy jejich
ústní část. V letošním roce přistoupilo k maturitním
zkouškám ve třech třídách 66 žáků. Role předsedů
se ujali vyslanci z gymnázií v Otrokovicích, Kroměříži (Arcibiskupské gymnázium) a Olomouci (Církevní
gymnázium rádu německých rytířů). Svou funkci plnili
odpovědně a tak závěrečná bilance letošních maturit říká, že ji úspěšně absolvovalo 62 žáků, z toho 9
s vyznamenáním. Novopečeným absolventů předal
při slavnostním setkání maturitní vysvědčení otec biskup mons. Josef Hrdlička. Toto setkání také poskytlo
příležitost pro setkání bývalého ředitele (PhDr. Čeňka
Zapletala) a nového ředitele.
Jaro, i když nebývale chladné, odstartovalo řadu
doprovodných exkurzí, do kterých se mohli a mohou
zapojit žáci školy. Nabídka zahrnovala exkurzi do
jaderné elektrárny v Dukovanech, botanickou exkurzi na Pálavu, vodácký kurs realizovaný pro žáky
třetího ročníku nebo výjezd do pivovaru Starobrno či
cestu za skrytou tváří gotického slohu na hrad Pernštejn a klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.
Před samotným odjezdem na prázdniny pak završí
školní rok výlety jednotlivých tříd a zájezd do Švédska, jehož organizace je dílem zejména Mgr. Světlany Janíčkové. Po návratu ze Švédska uzavřou mše
svatá a předávání vysvědčení pak šestý rok existence
Stojanova gymnázia, Velehrad.
Přejeme Vám krásný čas prázdnin
a dovolených.
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Základní škola bilancuje
Školní rok 2009/2010 za sebou zavřel pomyslné dveře.
Pojďme si tedy společně zrekapitulovat, jaký byl.
Především byl rokem jubilejním, rokem oslav krásného
desetiletí, které jsme strávili v nově postavené, moderní
budově. Začátkem září se tedy škola v rámci oslav otevřela
veřejnosti. Návštěvníci si při příležitosti 10. výročí otevření
budovy ZŠ mohli prohlédnout učebny, kabinety a odborné
pracovny, stejně tak zhlédli i výstavu fotografií mapujících
život naší školy. Jistě je potěšil i malý dárek - keramické
logo školy, které vyrobili naši žáci. Příchozí návštěvníky
školy bavila cimbálová muzika z Velehradu.
Na začátku školního roku jsme na půdě naší „Alma
mater“ přivítali i 20 nových žáčků. Příští prvňáčci budou
mít situaci ještě mnohem jednodušší - spolupracujeme
totiž s pedagožkami z místní mateřské školy. Děti navštěvující její poslední ročník byly v průběhu roku několikrát
pozvány na prohlídku školy, vyzkoušely si tělocvičnu,
obědvaly v jídelně a podívaly se do tříd. Naším cílem
přitom je minimalizovat jejich trému při zápisu a nástupu
do školy a vytvořit podmínky pro jejich pohodu a klid
v budoucí první třídě.
Již tradičními projekty jsou Vánoční jarmark a zpívání.
I letos byl výtěžek z prodeje dětských výrobků použit na
úhradu adopce holčičky Nishy, kterou podporujeme již
pátým rokem.
Konec prosince byl prvním mezníkem ve školním životě osmnácti žáků deváté třídy. Před komisí obhajovali své
absolventské práce a připravovali se tak na „domácí půdě“
na to, co je čeká již za několik měsíců na středních školách.
Každoročně také vybírají pedagogové ty nejschopnější z řad zpěváků a recitátorů, kteří poté porovnávají
své schopnosti s konkurencí v okrskových a okresních
kolech. Z recitátorů byli letos oceněni tito: Michal Korvas
(1. třída), Štěpánka Lužová (3. třída) a Míša Moudrá (5.
třída). V soutěži „Zazpívej, slavíčku!“ na výbornou obstály
Dorotka Ingrová a Monika Kubernátová. Své zástupce
měla velehradská ZŠ i na pěvecké přehlídce „Tupeský
džbáneček“ - 3. místo ve II. kategorii získaly Kristýnka
Macková a Terezka Hrabincová.
Velký úspěch pak slavila žákyně 9. třídy Veronika
Gabková, jejíž práce oslovila porotu rozhodující o vítězech literární soutěže „Mladý umělec“ s podtitulem „Náš
domácí mazlíček“. Cenu za 1. místo si Veronika převzala
ve Vsetíně. Z dalších cenných vavřínů vybíráme výborné 7.
místo Terezky Hrabincové a 14. místo její sestry Markétky
- obě z okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda.
V literární a výtvarné soutěži, kterou vyhlásila Knihovna Bedřicha Buchlovana v Uh. Hradišti pod názvem „Píšu
povídky, píšu básně ...“ tentokrát na téma „Jakou barvu
má svět“ a Ex-libris 2010, velmi úspěšně naši školu reprezentovali tito žáci: Veronika Gabková, Alena Háblová,
Jiří Jansa - všichni z 9. tř., David Janováč, Štěpán Čevela,
Jana Malíková, Jan Masaryk, Jan Mrázek, Michal Borek,
Veronika Pleváková - všichni ze 6. tř., Daniel Jurák, Anna

Kremplová, Nela Obdržálková, Zdeněk Sonntag, Štěpán
Velík - všichni ze 4. tř.
Pozadu nezůstáváme ani v disciplínách sportovních.
Namátkou jmenujme 2. místo Katky Benkové a Pavlíka
Pleváka v hodu míčkem, stejně jako 2. místo Michala
Gavendy ve sprintu (všechna z halové olympiády v atletice)
nebo 1. místo Katky Benkové v hodu míčkem a 2. místo
Natálky Bílkové v běhu na 600m (obě z Olympiády dětí I.
stupně). Výborně si naše žákyně vedly též na „Májovém
turnaji“, který se konal v Tupesích - družstva mladších i starších děvčat vybojovala v přehazované první
místa. Sportem z nejpopulárnějších a nejoblíbenějších se
v posledních letech stal florbal. Proto se naše ZŠ stala hostitelkou „Turnaje ve florbalu“ - naši žáci změřili své síly
s protivníky z Tupes, Boršic i Stojanova gymnázia.
Z dalších aktivit lze zmínit již 8. ročník „Noci s Andersenem“, tentokrát obohacený o loutkové divadelní představení a dobrodružnou hru „Po stopách K. H. Máchy“
v prostorách Archeoskanzenu, dále tradiční Velehradský
cyklotrial, Den Země-pod názvem „Zelená příroda - chráníme Chřiby“, který jsme letos vyplnili sběrem odpadků
v naší obci i jejím okolí, nebo novinku - závody RC modelů
žáků naší školy.
Děti navštěvující školní družinu pod vedením paní
vychovatelky Daňkové vytvořily v průběhu roku celou
řadu dekorací, kterými vyzdobily školní družinu i budovu.
Dne 16.června naši školu navštívil Mons. Jan Graubner, který s našimi žáky pobesedoval a odpovídal dětem
na mnoho otázek týkajících se jeho dětství, jeho rodiny,
vzpomínek na maminku atd. Vyvrcholením návštěvy pana
arcibiskupa na naší škole byl jeho podpis na Pamětní stěnu
„Navštívili nás ...“ a přilepení jeho fotografie k podpisu.
Ať už se naše děti letos radovaly z vítězství nebo se
pouze „zúčastnily“ soutěží, pevně doufáme, že jim letošní
školní rok více dal než vzal, že jsme jim dokázali předat to
dobré, co v nás - dospělých - je, a ukázat jim, že obyčejná
lidská slušnost je jednou z nejcennějších vlastností.
Za všechny pracovníky základní školy přejeme dětem slunečné prázdniny, plné pohody a krásných zážitků, Vám, našim
spoluobčanům, přejeme příjemně strávený čas letního odpočinku.
Za kolektiv ZŠ Tereza Kovaříková
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Školní rok 2009 - 2010 v Mateřské škole na Velehradě

V

ážení čtenáři, školní rok 2009 - 10 nám uplynul
jako voda a máme tady dětmi tolik vytoužené
prázdniny.Dovolte mi krátké ohlédnutí.
Se zahájením školního roku jsme připravili překvapení pro „Dráčky“ - děti 3. třídy v podobě nového
nábytku a celé třídy, což odpovídá více potřebám a
podmínkám pobytu dětí v MŠ. Takto jsme již vybavili
v pořadí druhou třídu školy. Postupně bychom v zařizování novým nábytkem rádi pokračovali.
Po podzimních výšlapech do přírody a blízkého
okolí nás čekal již tradičně „Čertovsko - andělský
den“, kde jsme si společně řádně zadováděli a pak už
nás ani nepřekvapila návštěva „opravdových čertů,
andělů a Mikuláše“, který dokonce i každé dítko
obdaroval sladkou nadílku.
Čas vánoční jsme vítali vůní cukroví, které si
děti samy napekly, a proto všem tak moc chutnalo.
U vánočního stromečku v MŠ jsme si pak společně
s rodiči zazpívali a pochlubili se bohatou nadílkou,
kterou přinesl všem dětem do MŠ „Ježíšek“. Děti
dostaly nové hračky a různé nové didaktické pomůcky. Děkuji tímto i za přispění sponzorského finančního daru na zakoupení části těchto hraček manželům
Hájkovým z Hotelu Mlýn.
Zimní počasí dětem přálo hojnou sněhovou nadílkou, kterou patřičně využily dováděním na bobech,
lopatách, klouzáním, stavěním sněhuláků, …
V lednu prožili svůj „velký den“ předškoláci, kteří byli
u zápisu v ZŠ, což bylo pro každého z nich jistě velké
očekávání a také nezapomenutelný zážitek. Po prázdninách nastoupí z MŠ do 1. třídy ZŠ 19 nových žáčků.

I přes rekonstrukci plaveckého bazénu v Uherském Hradišti se nám podařilo v druhé polovině
šk. roku zahájit s předškoláky předplavecký kurz
v Aquaparku Delfín v Uherském Brodě.
V březnu všechny děti zavítaly do divadla ve
Zlíně, kde shlédly krásnou pohádku „Jak šlo vejce na
vandr.“
Nejen maminkám připravily děti ke svátku matek
„dárek „ v podobě vystoupení v Archeoskanzenu na
Modré. Každá třída se předvedla se svým programem.
Maminky byly na závěr ještě obdarovány vlastnoručně vyrobeným dárečkem z keramiky.
V květnu Lesní správa Buchlovice s panem Ing.
Zůbkem uspořádala poznávací cestu do lesa plnou
her. Děti se měly možnost prostřednictvím prožitkového učení dozvědět něco nového o životě v lese.
Konec školního roku patřil neodmyslitelně výletu.
I přes nepřízeň počasí, které v červnu panovalo, se
nám nakonec výlet vydařil. Letos jsme zavítali do
blízkého okolí a to do Buchlovic a na hrad Buchlov
s cílem seznámit se s něčím novým, něco nového
vidět a poznat. V zámku v Buchlovicích jsme se
přenesli do dob dávno minulých. Umožnila nám to
výstava starých hraček, která je v prostorách zámku
nainstalována. Děti se zaujetím pozorovaly s čím
si hrály jejich babičky a prababičky. I paní učitelky
s trochou nostalgie poznávaly hračky svého dětství.
Také jsme zavítali do centra ochranářů přírody,
které je v areálu buchlovského zámku.
Pak jsme se přesunuli na hrad Buchlov, kde jsme
se prošli prostory hradu a kde nám příjemná p. průvodkyně prozradila pro děti pochopitelným a velmi
poutavým výkladem život na hradě v době minulé.
Závěrem jsme si mohli s radostí zazpívat písničku
„Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu!“
Předškoláci ještě absolvovali exkurzi k profesionálním hasičům do Uherského Hradiště. Tady se měli
možnost seznámit s prací a technikou hasičů, ale
i záchranářů.
Závěr roku již tradičně patřil karnevalu na rozloučení s uplynulým školním rokem a taky rozloučením
s předškoláky na Obecním úřadě na Velehradě.
Jistě to není výčet všech událostí během celého
roku, ale jen zlomek těch nejdůležitějších. Celý
kolektiv MŠ se po celý školní rok snažil o to, aby
se dětem v MŠ líbilo, našly si nové kamarády a aby
získaly co nejvíce nových poznatků a prožitků, které
budou ve svém životě dále uplatňovat a rozvíjet.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům
a všem, kteří spolupracovali a pomáhali MŠ v průběhu roku.
Dětem, ale i Vám všem spoluobčanům
přeje celý kolektiv MŠ hezké léto plné sluníčka
a příjemných zážitků.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum

J

ako každý rok, tak i v letošním roce se dne
10. června 2010 konaly na hřišti v obci Modrá již
9. Sportovní hry pro lidi s handicapem. Tyto hry se
za ta léta staly nedílnou součástí života uživatelů
pobytových sociálních služeb, které jsou poskytovány v rámci Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o.
Letošní organizaci měl pod patronátem náš Domov
pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum.
Na Modré se sešlo na 170 sportovců všeho věku
z 6 domovů. Kromě nás, pořádajícího zařízení, se
do tradičního sportovního klání zapojily ještě domovy Domov pro osoby se zdravotním postižením
(DZP) Velehrad-Buchlovská, DZP Staré Město, DZP
Kunovice-Cihlářská, DZP Kunovice - Na Bělince,
a DZP Zborovice. Soutěžilo se ve dvou kategoriích
v atletických disciplínách: v hodu granátem či míčkem, v běhu a rychlé chůzi a také ve skoku z místa do
dálky. Pro sportovní pětičlenná družstva byly nachystány 3 štafetové disciplíny, kde sportovci dokazovali
svou rychlost, hbitost a přesnou mušku. Pro sportovce
pohybující se pomocí invalidních vozíků a jejich asistenty byla také připravena jedna soutěžní disciplína,
kde museli soutěžící prokázat zručnost při „chytání
ryb“. Ani kolektivy pracovníků nesměly sedět v koutě,
také ony si zasoutěžily, a to v disciplíně, kde hrála
prim šťastná náhoda a správná logická úvaha.
Sportovní klání přišli podpořit starostové obcí Velehrad a Modrá, zástupci zřizovatele Krajského úřadu ve
Zlíně, pracovníci ředitelství Sociálních služeb, zástupci sponzorů těchto her i další vzácní hosté. A díky
vstřícnosti vedení Stojanova gymnázia a pomoci studentů, byl průběh sportovního soutěžení „hladký“. Za
sponzorování, podporu a pomoc všem touto cestou
z celého srdce děkujeme.
Vítězové jednotlivých soutěžních disciplín si za
své vynikající sportovní výkony převzali 90 medailí a
cen, rozdáno bylo i 220 pamětních medailí a věcných
darů pro všechny účastníky, takže nikdo nepřišel
zkrátka.
Volnou chvíli před udílením cen vyplnil kulturní
program. Vystoupily v něm břišní tanečnice Kris-

týna Macková a Erika Gajdošíková z Modré. Také
klienti našeho domova si pro účastníky připravili
malé překvapení. Simona Červeňáková s Andreou
Herákovou spolu se svými kamarádkami nacvičily
taneční vystoupení. Miroslava Jašová pod vedením
instruktorky Milady Králíkové pak doplnily vystoupení dvěma skladbami na zobcovou flétnu.
I když přípravy na letošní sportovní hry byly
doprovázeny nervozitou pořadatelů při sledování
dlouhodobé deštivé předpovědi počasí, nakonec 9.
ročník byl až velmi teplý a slunečný. Všem účastníkům tak přišla vhod nejen zmrzlina do kornoutu, ale
i točené pivo od sponzorů.
Na zabezpečení sportovních her se podílelo celkem 14 hlavních sponzorů,bez jejichž přispění a
pomoci by se nám nepodařilo zajistit jak občerstvení,
tak i hodnotné ceny pro všechny zúčastněné.
Pořadatel devátých sportovních her předává tímto
štafetu DZP Staré Město a již nyní se těší na desátý,
jubilejní ročník.
Máme před sebou dobu dovolených a prázdnin,
relaxace a odpočinku a doufejme že i čas plný sluníčka a nových zážitků. Přejeme všem hezké prožití
dovolené, školákům a studentům pěkné prázdniny.
A vás všechny zveme na připravovaný den otevřených dveří, který se uskuteční v rámci celostátní akce
„týdne sociálních služeb ČR“ začátkem měsíce
října.
Lenka Lesová, Mgr. Michaela Ungerová,
Ing. Milena Marečková, foto
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Od zimy do léta

S

Velehrad - Buchlovská

příchodem voňavého jara, nám nedá si ještě
naposledy nevzpomenout na období před několika týdny. Ještě v nás všech možná doznívají pocity a
dozvuky zimy, která byla velmi dlouhá.
Opravdu pěkně nás Paní Zima pokoušela, jen co je
pravda. To ovšem neznamená, že se u nás v domově
nic nedělo! Veškeré dění v domově máme důkladně zdokumentováno. Zpětně jsme Vám všem, kteří
zůstáváte věrní Velehradskému zpravodaji, připravili
malé ohlédnutí za uplynulými událostmi v domově.
A jelikož jich nebylo málo, vybrali jsme jen ta nej ...
Nový rok přivítali uživatelé domova obchůzkou
Tří králů. Kostýmy si vyrobili sami a se zpěvem
obcházeli jednotlivé komunity.
Zimu se za podpory zaměstnanců domova snažili
zastrašit a odradit Rejem masek, při kterém se zpěvem a tancem pobavili i hosté z jiných zařízení.
Již po dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním
svátkem církevního roku. V postní době se uživatelé
spolu se studenty Stojanova gymnázia zúčastnili
Křížové cesty. Putování kolem Velehradu se stalo již
tradicí a díky doprovodu studentů se tohoto rozjímání
mohli zúčastnit ve větším počtu i ti, kteří se pohybují
na invalidních vozících.
I v letošním roce uživatelé pokračovali v tradici tanečního odpoledne ve sklepě Magna Moravia.
K poslechu a tanci jim celé nedělní odpoledne hrála
Staroměstská dechovka pod vedením kapelníka
Petra Luběny. Toto odpoledne je pro naše uživatele
vždy nezapomenutelným zážitkem. Staroměstská
dechovka uživatelům zpestřuje toto posezení již
několik let a vždy bez nároku na honorář. Touto
cestou jí mnohokrát děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.

Již z keltských dob se traduje zvyk vztyčování
jarní májky symbolizující spojení mocností země
a nebe. I naši uživatelé letos poprvé zahájili oslavu
jara a života vztyčením májky, kterou si nazdobili
barevnými mašlemi za pomoci instruktorek a údržbářů domova. K dovršení dobré nálady se v krásném
slunečném odpoledni rozhořel táborák spojený s
opékáním špekáčků. Příjemnou atmosféru doplnily
svým zpěvem a hrou na kytaru studentky.
Při kácení máje bylo počasí uplakané, ale dobrá
nálada tím neutrpěla.
A to není zdaleka všechno! Uživatelé i nadále se
stále větší oblibou navštěvují „Naši kavárničku“, ve
které je jim nabízena káva, čaj, nebo drobná sladkost.
Jde o tréninkovou kavárnu, která vznikla na základě
snahy pracovního kolektivu domova začlenit uživatele
do běžného způsobu života. Je jedinou tréninkovou
kavárnou v pobytových zařízeních v rámci Sociálních
služeb Uherské Hradiště, př. org. V kavárničce je
uplatňován pracovně tréninkový program pro uživatele, který umožňuje uživatelům podporu v samostatném životě a uplatnění na běžném trhu práce.
Posláním tréninkové kavárny je nabytí základních
pracovních návyků a dovedností i naplňování individuálních potřeb uživatelů, podpora jejich samostatnosti, reálné pracovní zkušenosti, která jim může
pomoci získat pracovní místo na chráněném nebo
otevřeném pracovním trhu, a tím zlepšit jejich společenské postavení.
Práce v tréninkové kavárně nabízí uživatelům širokou škálu nových sociálních kontaktů, seberealizaci a
vede ke zvýšení jejich sebevědomí.
Aktivity v kavárničce v rámci individuálního plánování jsou taktéž využity k tomu, aby se co nejvíce
uživatelů domova naučilo za podpory personálu
hospodařit se svým, alespoň minimálním kapesným.
Tréninková kavárna také nabízí možnost příjemného a důstojného prostředí pro trávení volného času
uživatelům, ale také jejich blízkým, kteří je v zařízení navštěvují. Provozováním tréninkové kavárny a
možností jejího využití veřejností (návštěvy uživatelů),
také dochází k omezování stávajících předsudků a
racionalizuje pohled společnosti na lidi s mentálním
postižením. Na zřízení a provoz „Naší kavárničky“
jsme náležitě pyšní.
Uživatelé i nadále za podpory zaměstnanců
navštěvují divadelní představení, kino - a to i večerní
představení, výstavy na různá témata. Byly uskutečněny turistické výšlapy, bowling, výlety, vycházky
do blízkého okolí, uživatelé si obstarávají své osobní
záležitosti v Uherském Hradišti a Velehradě. Někteří
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zcela sami, někteří za podpory zaměstnanců v rámci
individuálního plánu podpory.
Oblíbenou a vyhledávanou aktivitou se stala snoezelenterapie, která slouží k relaxaci a zklidnění
pomocí hudby a světelných efektů. Ve svém volném
čase, ti kteří mají zájem navštěvují aktivity, ve kterých se v rámci ergoterapie seznamují s různými
druhy materiálů. Učí se z nich vytvářet výrobky pro
potěšení i pro užitek, nebo se učí soběstačnosti v
běžné sebeobsluze.
Nuda v domově nemá místo a přesvědčit se tom
může široká veřejnost například v rámci Dne otevře-

ných dveří. V letošním roce byla tato událost naplánována na sobotu 19. 6. 2010 s ohledem na přání
příbuzných uživatelů.
V letním období se uživatelé budou účastnit
tuzemských, ale i zahraničních rekreací, navštěvovat
koupaliště. Někteří z nich budou odjíždět na dlouhodobou dovolenou ke svým nejbližším příbuzným.
Přejeme Vám krásné a pohodové léto, hodně
slunce, žádné starosti, hodně odpočinku a načerpání
nových sil.
Za uživatele a zaměstnance
Bc. Alena Novotná, vedoucí domova

Domov pro osoby se zdravotním postižením

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

O

d začátku letošního roku se podařilo našim
uživatelům prožít spoustu krásných zážitků,
najít nové kamarády a přátele, poznat nová místa a
seznámit se tak trošku s novým způsobem života.
To si vyzkoušeli v nádherném prostředí Savoyských
Alp ve Francii v malebné vesničce Bonneval sur
Arc. Celý týden sportovali na běžkách, dělali zimní
turistiku a vzrušující byla i večerní jízda na čemkoli.
Nejzajímavější na této dovolené bylo to, že po celou
dobu se snažili sami vařit, nakupovat.
Dalším zpestřením byla návštěva motorkářského clubu Kawasaki, od kterého uživatelé domova
obdrželi finanční sponzorský dar. Odměnou pro naše
kamarády byla super diskotéka, grilování a malá
soška andělíčka, kterou naši uživatelé sami vyrobili.
Velmi zajímavá byla také návštěva brněnské ZOO,
výlet do leteckého muzea v Kunovicích, exkurze ve
Slováckém muzeu a velká sportovní akce v Zubří,
kde každoročně vyhrávají spoustu medailí. I v tomto
roce se našemu družstvu podařil velký sportovní
výkon v přehazované, kde naše dívky získaly první

místo a tak obdržely pohár vítězů. Za jejich reprezentaci děkujeme a vítězům gratulujeme.
V půlce května se na našem domově uskutečnila
velká oslava významného životního jubilea naší paní
vedoucí PaedDr. Ireny Hučíkové a ke kytici padesáti růží, kterou jsme předali na oslavě, přikládáme
ještě jednou gratulaci a poděkování za její obětavost,
vstřícnost a nezištnou lidskost.
Pavlína Vavřiníková, vychovatelka
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••••••••••••••••••••••••••••
Pěstuji biozeleninu nezatíženou chemickými koktejly
Velehradský ekologický zelinář Petr Weidenthaler

U

ž sedmnáct let se věnuje ekologickému pěstování zeleniny dvaapadesátiletý Petr Weidenthaler z Velehradu. Co přivedlo někdejšího zelináře
jednoho zemědělského družstva na Brněnsku k pěstování biozeleniny?
„Bylo by to na delší vyprávění, takže budu stručný.
O ochranu životního prostředí a zdravou, chemickými
koktejly nezatíženou stravu, jsem se zajímal už na
střední škole. V roce 1994 jsem si pronajal zahradnictví v Machové u Zlína, kde jsem začal ekologicky
hospodařit,“ prozrazuje Weidenthaler. O tři roky později začal v Lučním Údolí za Velehradem, což nebyl
geografický název, ale pojmenování jeho zahradnictví, s odplevelováním dvouhektarového pozemku, na
němž bylo metr a půl vysoké bodláčí.
„Po dvouletém přechodném období, kdy se na
pozemku pěstovalo zelené hnojení a zaorávalo, jsem
obdržel certifikát k pěstování biozeleniny,“ vzpomíná
zemědělský inženýr na nelehké začátky ekohospodaření v údolí Salašského potoka ze Velehradem,
které podle pamětníků úrodou nikdy neoplývalo. Po
dvouleté kultivaci začal pozemek, na němž byly dva
fóliovníky, přinášet své ovoce, či spíše zeleninu.
Před třemi lety začal ekozelinář hospodařit na
pozemcích bývalé Šlechtitelské stanice na Velehradě.
Zároveň změnil název zahradnictví Luční Údolí na
Biozelenina Velehrad, protože zákazníci i občané
Velehradu a okolí jej tak znají a oslovují.
„S manželkou, jedním až pěti zaměstnanci (to
podle sezony), hospodaříme v současné době na

devíti hektarech orné půdy, 13 ha luk a hektarovém
sadu. Další postupně vysazujeme. Naše hospodaření
je šetrné k přírodě, projevuje se to i výskytem mnoha
vzácných živočišných i rostlinných druhů,“ svěřuje se
Weidenthaler. Netají se tím, že i na Velehradě pěstuje
bez používání chemických hnojiv a postřiků padesát
druhů zeleniny, jahody, ale také ovoce: meruňky,
broskve rybíz a další. „Široký sortiment našich výpěstků, o něž je z roku na rok větší zájem, prodáváme na
hradišťské a zlínské tržnici, v Brně, Praze, přes e-shop
a předplatitelskou službu BioBox“, objasňuje pěstitel
a dodává: „Také pro velehradské zákazníky máme
vyhrazeno páteční odpoledne. Hlavně jsme se pustili
i do pěstování sadby jahod - to zde má dlouholetou
tradici, na kterou navazujeme. Pěstujeme sazenice
zelenin, které lidé z blízkého okolí u nás často nakupují. Tomuto se věnuje zejména manželka Blanka”,
poznamenává Weidenthaler.
Každý rok je v ekologickém zelinářství na Velehradě provedena nejméně jedna kontrola KEZ (Kontrola ekologického zemědělství). Inspektoři se zaměřují
především na to, jak jsou pozemky fyzicky obhospodařované a udržované, jestli je na nich skutečně
pěstováno to, co si podnikatel nahlásí k certifikaci,
zda nejsou používána chemická hnojiva či postřiky
proti plevelům, ale také, jestli je prodávaná zelenina
správně označena a souhlasí s druhy uváděnými na
vystaveném certifikátu.
„Zatím kontrolní orgány nezjistily žádné porušení
legislativních předpisů pro ekologické zemědělství“,
spíše konstatuje, než se biozelinář chlubí. Za své
kvalitní bioprodukty získal už v roce 1995 Bartákův
hrnec pro nejlepšího ekologického zemědělce roku
a čestné uznání v soutěži o biopotravinu roku 2004.
V současné době je podle něj nejvíc v kurzu mladá
mrkvička, označená jako „baby”. Na jaře to bývají
tuřínky a ředkvičky, v létě okurky, rajčata, na podzim
dýně Hokkaido a přes zimu kořenová zelenina.
Foto a text: Zdeněk Skalička

•••••••••••••••••• Ze sportu - stolní tenis

O

ddíl tvoří čtyři družstva, která jsou zařazena v pětistupňové škále regionálního přeboru.
Podrobný výsledkový servis jednotlivých oddílů i
úspěšnosti jednotlivých hráčů za celou uplynulou
sezonu lze najít na internetových stránkách:
www.pinec.net anebo www.pinec.info
Díky sponzorskému daru pana Karla Ševčíka a
finanční sbírky od převážné části členů oddílu disponuje oddíl robotem, jenž je velkým pomocníkem pro
zdokonalování herní činnosti každého, kdo tuto hru
chce hrát na vyšší úrovni.

V průběhu školního roku byl proveden nábor
mladších žáků, o což se zasloužil p. Šebesta, který
zároveň vede ty nejmladší k získání základních úderových návyků a zasvěcuje je do základů pravidel hry
stolního tenisu. Trénink žáků je pravidelně každé
úterý v tělocvičně Základní školy Velehrad od 17:00
do 20:00 hodin. V případě zájmu dalších dětí, respektive rodičů, zapojit se do této sportovní aktivity, kontaktujte přímo p. Šebestu, anebo vedoucího oddílu p.
Machalu L.
Mgr. Lubomír Švec
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•••••••••••••••••••••••• O rybách
Jak na Kapra

T

o je otázka, nad kterou se pozastavuje každý
rybář, který sedí u vody. Divím se, že soused
který sedí vedle mne stále něco tahá. Dokonce i
kolega na protějším břehu, který přišel později než
já, má taky rybu ve vezírku. Zkouším na jeden prut
dát malý háček s malou návnadou, na druhý přivážu
větší hák s větší návnadou a stále nic. To je přátelé
Petrova cechu ta spravedlnost. Do vody nikdo nevidí.
Z vyprávění starých rybářů, z časopisů, internetu a
jiných sdělovacích prostředků se na nás chrlí spousty zaručených receptů jak vyzrát na rybu. Různí
výrobci návnad na ryby doporučují ty nejlepší směsi,
které kapr ucítí přes celou vodu a uhání si ji vzít.
Můj názor a možná se mýlím, je dát jako návnadu
přírodní potravu, kterou se ryba živí. Například kapr.
Říká se o něm, že nemá zuby, že kapr nekouše. Opak
je pravdou. Kapr zuby má a to tzv. zuby požerákové.
Jsou to kostní výrůstky, kterými drtí krunýře malých
korýšů, kteří jsou jeho hlavní přírodní potravou. Jako
doplněk stravy pozře i malou rybku, něco rostlinného a prostě skoro všechno na co přijde. Je to takové
vodní prasátko. Když se kapr začal chovat na maso,
musel se i krmit a šlechtit. Od původního kapra říčního, který byl přizpůsoben svým úzkým tělem k životu v proudu řeky se dnešní dost podstatně liší. Jeho
tělo je zavalité s malou hlavou. Krmí se v rybnících
obilím, kukuřicí a granulemi, jako slepice. Na toto
výrobci návnad a nástrah hřeší. Dnešní kapr zabere,
pokud má hlad, snad na všechno. Jenom nechápu,
kde ryba poznala v rybníce příchutě jako čili papričky, anýz, banán, česnek, vanilku a jiné exotické
vůně a příchutě. Ale jak jsem již uvedl, do vody nevidíme. Právě proto i mnohdy zaručený recept staršího
zkušeného rybáře nestačí a je třeba experimentovat.
Stalo se mi před několika lety, že jsem seděl u vody
na rybníku Hráz se svým kamarádem. Po chvíli se
tam dostavil rybář oblečen ve společenských kalhotách a saku. V ruce nesl nějakou tašku s jedním

dětským prutem ze supermarketu. Když viděl nás
„ostřílené rybáře“ oblečené a vybavené jak se patří,
ihned se přiřítil s tím, že dostal od dětí udici a povolenku a my mu máme poradit, jak na ně. S úšklebky
jsme jej posadili k přítoku, kde v polobotkách a po
kotníky v blátě napíchl na háček žížalu a nahodil.
My profíci jsme si o něm něco řekli, ale po chvíli na
nás dotyčný volal, abychom mu pomohli vytáhnout
rybu. Hned jsem tedy utíkal s podběrákem a kapra
šedesátníka jsem mu z vody vytáhl. Náhoda, řekli
jsme si a seděli dále. Zanedlouho volal znovu a kolega mu vytáhl padesátku. Se zaťatými zuby jej poučil,
že má již splněn limit a pokud si chce ryby nechat,
musí lov ukončit. Rybář, jehož jméno nebudu uvádět, ale on se v tomto určitě pozná, nesl v malém
dětském vezírku namačkané dva krásné kapry. Tak
šťastného rybáře jsem ještě neviděl. Byl po kolena od
bláta a odcházel s jednou polobotkou, když tu druhou nechal utopenou v tom marastu. My perfektně
vybavení, oblečení a moudří jsme nechytili nic. Tak
Petrův zdar.
Roman Vaněk

WELNESS HOTELU MLÝN VELEHRAD
Michaela Svadbíková | masáže, kosmetika | Na Hrádku 4, 687 06 Velehrad
tel. 731 470 730 | email: hotel@mlynvelehrad.cz
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Čtení na pokračování ••••••••••••••••••
Ulice Buchlovská

N

ejbližší okolí naší Buchlovské bylo odděleno
jenom potokem. Byl zde Státní statek, útočiště
naší rozšířené působnosti. Dnešní prostor zabírá
Základní škola. Statek byl naprosto samostatný celek
živočišné i rostlinné výroby. Celý statek byl rozdělen
do samotných provozních částí. Uprostřed objektu
byl takový obslužný blok, kde byla vykachlíkovaná
mlékárna, stolařská dílna a kolárna. Velká kovárna
sloužila také pro celé okolí. Byla zde také pumpa, kde
se čerpala nafta.
Další blok tvořil chov prasat. Tady vévodil pan
Hašek. Velký oblíbenec svých prasátek a kanců. Staral
se také o rozmnožování svých svěřenců. Měl oblíbeného kance „Ferdu“. Ten za ním chodil a poslouchal
snad na slovo. Stačilo mu říct „Ferdo jdem do práce“ a

Stavba kravína

Pohled z ulice Buchlovské

Šachy a pouťové stánky

pak všechno probíhalo jak si chovatel přál. Tento pan
Hašek bydlel v bytě statku. Bydlelo tam s ním snad
deset psů, kteří jako jeho ochranka s ním chodili po
celém okolí, až po hospodu.
Jednou se kanec Ferda rozhodl, že půjde na procházku. Málem ale přišel o život „… pane starosto
honem ... u rybníčku v Kotlách je černá. Kanec jak
svět“. Starosta obce Ulrych, byl také předsedou mysliveckého spolku. V obecní kanceláři stále visela jeho
připravená puška. Skočil do auta. Skoro plížením s
nabitou dvojkou se přibližoval k divočákovi. Kanec se
ani nehýbal, jenom funěl a spokojeně se rozvaloval.
Nebál se. Starostovi to bylo podezřelé. Když přišel na
dostřel, tak mu proběhlo hlavou: „... tak velký kanec?
To vypadá jak Hašků Ferda“. Zavolal na něho. Ferda
jenom zachrochtal a s nikým se nechtěl bavit.
Další akce - sehnat Haška. Dovezl ho až na místo.
Teď ta zvědavost, jak se kanec dostane zpět do stáje
statku. Hašek kouřil veržinku. Došel ke kancovi „...
Ferdo co tu děláš..jdem do práce ...“. Otočil se a houpavým krokem odcházel do statku. Ferda, jak malý psík
poslušně skočil a následoval Haška až do dvora statku.
V tomto velkém objektu statku byly také ustájené
krávy. Býci měli samostatnou rezidenci za vysokou
zdí naproti Stojanova. Tato část dvora byla pro nás
přísně zakázaná. Ani jsme se nesměli dívat.
V jednom bloku stájí byl pracovní dobytek. „Voli“.
Byla to zvířata, která tahala vozy. Měla velkou sílu a
vytrvalost. Ovšem byla velmi pomalá. Jezdili s nimi až
do cukrovaru s řepou.
To byla vždy cesta na celé odpoledne. Vozila také
led do pivovarského sklepa na Stojanov.
Měli tam i koně o které se velmi dobře starali. Pravidelně je chodili koupat do „Prádla“.
Poněvadž potok protékal podél statku, tak tam
byl vybudovaný pozvolný vjezd pro koupání koní. To
bylo také naše koupaliště, kde jsme jezdili na dřevěných neckách.
Ve statku byla také sýpka, kde se mlelo a čistilo
obilí. Dodnes jsou svědkem malá okénka směrem do
nádvoří k silnici.
V době žní bývaly pro nás velmi oblíbené akce, kdy
se roztáčely kola lokomobily. To byl parní stroj, který
roztáčel hnací kolo spojené patnácti metrovým koženým řemenem s velkou mlátičkou. Umístění tohoto
kompletu bylo blízko potoka, to k vůli velké spotřebě
vody. Dnes na tomto místě je tenisový kurt. Zvláštnost
spojená s tímto strojem byla v jeho obsluze. Byl to pan
Balíček a byl s náma velký kamarád. Přesto, že to byl
už starší pán, byl malý, (něco přes metr). Ovšem myšlením a zkušenostmi, byl velmi uznávaný a oblíbený.
Statek měl dvě brány. U té zadní probíhaly žně a
všechny obslužné výjezdy. Přední brána se zachovala
dodnes. Přes cestu před touto branou je kaple sv. Vendelína patrona zvířat a dobytka.
Jaroslav Kapitán
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•••••••••••••••••••• Z obecní matriky
Narození
26. 10. 2009

Jakub Pelikán, čp. 319

16. 12. 2009

Matěj Chrástek, čp. 2

22.12. 2009

Eliška Jelínková, čp.75

7. 1. 2010

Milan Grebeníček, čp. 57

30. 1. 2010

Aneta Husaříková, čp. 184

8. 5. 2010

Frída Bohačíková, čp. 204

9. 5. 2010

Lucie Skryjová, čp. 320

19. 5. 2010

Eliška Matějková, čp. 250

Úmrtí
21.
22.
30.
14.

8.
1.
1.
2.

2009
2010
2010
2010

Alena Žilková, 68 let, DZP
Michal Vávra, 28 let, DZP
Marie Němečková, 90 let
Terezie Výstupová, 87 let

10.
2.
19.
20.

3.
6.
6.
6.

2010
2010
2010
2010

Hedvika Kadlíková, 78 let
Marie Růžičková, 87 let
Pavel Buksa, 57 let
Ladislav Sedláček, 48 let, DZP

Informace a služby •••••••••••••••••••
• termín sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu i starého železa v 2. pololetí bude včas
oznámen místním rozhlasem a ve vývěsní skříňce

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 4. 9. 2010
ZAHRAJE VÁM DECHOVÁ HUDBA A CIMBÁLOVÁ MUZIKA
 Masáže sportovní, rekondiční, regenerační  baňkování  manuální lymfodrenáž  reflexní masáž 
 thajská olejová masáž  Dornova metoda  Breussova masáž  reflexologie nohy 
 masáž lávovými kameny  medová masáž  REIKI  GUASHA 

LENKA VAŇKOVÁ | registrovaná všeobecná sestra | Zahradní 291, 687 06 Velehrad
tel. 603 443 169 | e-mail: vankovalen@seznam.cz
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Obrazem ••••••••••••••••••••••••

Novotný Josef (70 let)

Zapletalová Marie (85 let)

Valenta Petr (70 let)

Jurčík Oto (70 let)

Zavdil Antonín (85 let)

Křivánek Jan (uprostřed), (85 let)

Manželé Kunzovi - Zlatá svatba

Manželé Strakovi - Zlatá svatba
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•••••••••••••••••••••••• Obrazem

Údržba zeleně v obci

Rekonstrukce dlažby u veřejných WC

Oprava chodníku na hřbitově

Nové osvětlení tělocvičny

Altán na dětském hřišti

Turnaj ve florbalu v Tupesích

Závody RC modelů
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Dětský den •••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••• Obrazem

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ z VELEHRADU 10. 4. 2010
Marie Lužová, nar. 25.9.2009, Velehrad 314, Lukáš Tomčala, nar. 20.8.2009, Velehrad 205,
Aneta Husaříková, nar. 30.1.2010, Velehrad 184, Milan Grebeníček, nar. 7.1.2010, Velehrad 57

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ z MODRÉ 10. 4. 2010
Anežka Slavíková, nar. 30.9.2009, Modrá 21, Tomáš Janík, nar. 1.9.2009, Modrá 7, Štěpán Šmíd, nar. 27.11.2009, Modrá 130,
Veronika Kubernátová, nar. 14.11.2009, Modrá 143, Ellen Malůšová, nar. 11.10.2009, Modrá 206,
Lucie Vejplachová, nar. 3.4.2009, Modrá 135, Eliška Medková, nar. 9.10.2009, Modrá 6
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Vyšlo 30. června 2010, náklad 450 výtisků.
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