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Sdělení zastupitelstva obce •••••••••••••••
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil jménem
celého zastupitelstva obce a zároveň využil vydání
„pouťového“ Velehradského zpravodaje ke stručné
informaci o činnosti během druhého čtvrtletí letošního roku.
Toto období bylo ve znamení dokončení výstavby
cyklostezky Velehrad-Tupesy, včetně částečné výsadby. Dne 14. května proběhlo slavnostní otevření
za účasti velkého množství občanů z obou obcí
a okolí. Doplnění výsadby bude provedeno na podzim
letošního roku, po usazení zeminy podél této komunikace. V současné době došlo k majetkoprávnímu
vypořádání a rozdělení částí cyklostezky, včetně její
údržby. Připomínám, že tato akce byla spolufinancována 75% dotací ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) a o zbylých 25% se podělily obě obce.
1. 4. byla zahájena generální oprava barokního
mostu, která bude končit 31.10.2011. Podotýkám, že
investorem je ŘSZK (Ředitelství silnic zlínského kraje).
Určitě není příjemná celková uzávěra a stanovená
objížďka, ale je třeba vydržet, neboť čas rychle běží a
na podzim se most zaskví v plné kráse. Práce probíhají pod pečlivým dohledem památkové péče, proto se
může zdát, že rekonstrukce pokračuje pomalým tempem. Každá fáze rozebrání mostu se vyhodnocuje,
některé kamenné kvádry musí být nahrazeny novými.
Považujeme za velký úspěch, že obec po několika
letech přiměla ŘSZK, aby vyčlenila ve svém napjatém
rozpočtu finance a obnovu mostu letos realizuje.
Obec Velehrad požádala Zlínský kraj o dotaci,
v rámci Regionálního operačního programu - Střední
Morava na Společenský dům. Zda budeme úspěšní v tomto záměru se dozvíme v měsíci říjnu, kdy

se mají žádosti schvalovat. Pokud naše žádost bude
úspěšná, ještě letos jsme rozhodnuti stavbu rozjet.
Jsme na to připraveni. Případná dotace by měla
být ve výši 75%, zbylých 25% máme kryty úvěrem.
Dokončení stavby, včetně vybavení, je plánováno
na jaro roku 2013.
To jsou hlavní investiční akce, kromě toho
je množství drobných aktivit, se kterými Vás stručně
seznámím.
Firma E-ON dokončila terénní úpravy po položení
kabelu v ulici „Pod zahrádkami“, ředitelem ZŠ Mgr.
Válkem byl podán a schválen projekt na vybudování
polytechnické učebny v půdních prostorách ZŠ a dále
záměr realizace atletického hřiště s běžeckým oválem
(zatím zpracována studie, hledat vhodné dotační tituly)

Pan Stanislav Jurák se souhlasem obce vybudoval malý stánek s občerstvením u tenisových kurtů,
v současné době je sportoviště hojně využívano.
Od měsíce dubna byl zahájen střídavý svoz
komunálního a biologického odpadu, při stejné výši
poplatku.
Jelikož jsou připomínky na čistotu cyklostezek
(zejména v lesních úsecích), obec zadala zpracování
žádosti o podporu z aktuální XXVI. výzvy MŽP
v rámci prioritní osy 2 (Ministerstvo životního prostředí)
na zametací techniku, kdy výše dotace je 90%. Využití se určitě najde. Pokud žádost bude schválena,
nákup proběhne příští rok na jaře.
Vedle nově otevřené cyklostezky Velehrad-Tupesy
plánujeme vybudování posezení pro turisty a cyklisty, a to v lokalitě „Na Hrádku“. Je zpracována studie,
realizace by měla proběhnout v měsících červen-červenec letošního roku.
Dále je zadáno zpracování návrhu úprav památníku amerického pilota za Velehradem. Architekt
navrhne místo pro parkování, informační tabuli
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a nové ztvárnění textu na mohyle. Zde se nabízí možnost čerpání financí na tzv. válečné hroby a památníky z Ministerstva obrany. Realizace příští rok, pokud
budeme úspěšní.
V současné době v rámci údržby probíhá revitalizace veřejných pump v obci. Je jich celkem sedm,
z toho pouze dvě byly funkční.
V obci Velehrad je čilý stavební ruch, běží celkové
úpravy v okolí baziliky, vlastní restaurátorské práce
v bazilice, lapidáriu, na faře. Vše v rámci projektu
IOP, kdy nositelem je Římskokatolická farnost Velehrad. V minulých dnech proběhlo slavnostní otevření
Velehradského poutního domu sv. Cyrila a Metoděje.
Je to nádherný objekt a máme z toho velkou radost.
Poděkování patří všem, kteří se na těchto aktivitách
podílejí.

Vážení spoluobčané, jak sami vidíte, na Velehradě
se pořád něco děje, určitě velkým motorem je rok
2013, jubilejní rok, 1150 let od příchodu slovanských
věrozvěstů sem, do těchto končin. To, co je aktuálně
před námi jsou Dny lidí dobré vůle a Národní pouť
ve dnech 4. a 5. 7. Letos bude vše o to komplikovanější, neboť okolí baziliky je jedno velké staveniště,
ale pevně věřím, že díky výborné spolupráci se věc
úspěšně zvládne.
Přeji Vám všem radostné a příjemné prožití našich
slavností, hezké léto a velmi potřebný odpočinek na
dovolené a prázdninách.
S přáním všeho dobrého, za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta

Cyklostezka Velehrad - Tupesy
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Farnost buduje
Vážení občané Velehradu.
V těchto měsících jste svědky obnovy velehradského
poutního areálu, která se vás v nemalé míře dotýká
zvýšenou mírou hluku, prašnosti a dopravního provozu. Děkuji Vám tedy za vaši dosavadní trpělivost
a nadále o ni prosím. Odměnou bude pro nás všechny
přetvoření velehradského poutního areálu do podoby,
na kterou budeme moci být všichni právem hrdí.
Stručně opakuji, že práce probíhají v souvislosti s realizací projektu „Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, který je financován
Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální
rozvoj a ze státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Celkové výdaje projektu
činí 345 837 000 Kč. Nositelem projektu je Římskokatolická farnost Velehrad.
Již v letošním roce lze prezentovat první výstupy.
Jedná se zejména o otevření Velehradského domu sv.
Cyrila a Metoděje (VDCM), který vznikl rekonstrukcí
bývalých hospodářských objektů sýpky a konírny
velehradského kláštera. Naleznete zde informační centrum, občerstvení, knihkupectví a v budoucnu také
stálou expozici „Velehrad na křižovatkách evropských dějin“. Otevření domu bude znamenat také
rozšíření kulturní nabídky v obci (přednášky, koncerty,
divadelní přestavení, sezónní výstavy aj.). V letošním roce
je zde možné do konce měsíce září shlédnout výstavu
„Velehrad v dějinách“ připravenou ve spolupráci

s partnerem projektu Zlínským krajem, Slováckým
muzeem a společností Archaia Olomouc o.p.s.
Další novinkou je velkoryse řešené hygienické
zařízení situované severovýchodně od baziliky (vedle
Cyrilky). V atriovém objektu naleznou poutníci stín,
pítko pro osvěžení a lavičky. Vlastní hygienické zařízení počítá i s návštěvou tělesně postižených osob,
k dispozici zde bude přebalovací pult a sprchy. Poutní
místo Velehrad tak získalo důstojné a kapacitně dostačující hygienické zázemí, které zde několik desetiletí
chybělo. První zatěžkávající zkouškou objektu budou
letošní cyrilometodějské oslavy.
Aktuálně probíhá stavební obnova poutního
nádvoří, objektu fary a restaurování hlavní lodi
baziliky. V následujících měsících se dočká obnovy i
kostelík „Cyrilka“. Novou podobu získá také expozice
pozůstatků středověkého kláštera - „lapidárium“.
Právě před vstupem do této expozice došlo k nálezu
dosud neznámých středověkých objektů, s nimiž jste
se mohli seznámit při veřejné prezentaci nálezů přímo
na místě samém 15. června.
V bazilice byly pořízeny silnoproudé rozvody
a nového osvětlení v rámci projektu „Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání
II. etapa“ (Program přeshraniční spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007 - 2013). Díky poskytovateli dotace a partneru projektu (Zlínský kraj), který
uhradil za velehradskou farnost povinnou desetiprocentní spoluúčast ve výši 1.060.000 Kč, je tak možné
ocenit krásu velehradské baziliky „v novém světle.“
V rámci první etapy téhož projektu byla dokončena
stavební obnova lapidária.
Rád bych zdůraznil, že nám záleží na vaší velmi
dobré informovanosti o probíhajících opravách. V této
souvislosti vás odkazuji na web www.farnostvelehrad.
cz a zejména internetové stránky vytvořené přímo
v souvislosti s realizací oprav www.velehrad-iop.cz
Zde jsou pravidelně aktualizovány informace o průběhu oprav.
Všem přeji radostné prožívání velehradské poutní
slavnosti a hezky prožitou dovolenou a celé prázdniny.
P. Petr Přádka SJ, farář
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•••••••••••••••••••• Farnost Velehrad
Kardinál Tomáš Špidlík SJ v bazilice

M

noho z těch, kteří vstoupí do naší baziliky,
hledají v ní i místo posledního odpočinku
kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Jeho tělo odpočívá
v sarkofágu přímo za hlavním oltářem. Toto místo je
volně přístupné vždy, kdy je bazilika otevřena. Připomeňme si data související s touto skutečností.

s biblickými výjevy - vytvořil P. Marko Rupnik SJ.
8. 4. 2011 se slavila v bazilice mše sv. k 1. výročí úmrtí
pana kardinála; přítomni byli arcibiskup Jan Graubner,
nuncius Diego Causero, biskup Vojtěch Cikrle.
P. Petr Přádka SJ, farář

30. 4. 2010 se v bazilice slavilo requiem s dočasným
umístěním rakve s tělem zesnulého v Královské kapli.
6. 6. 2010 byla rakev přenesena a vložena do sarkofágu z bílého mramoru za hlavním oltářem.
29. 6. 2010 byl na víko sarkofágu připevněn zlatý
podpis kardinála s jeho daty narození a úmrtí vytvořil akad. sochař Otmar Oliva.
6. 4. 2011 byl sarkofág osazen krásnou mozaikou

••••••••• Občanské sdružení Matice Velehradská
Velehrad jako symbol české státnosti

K

dyž v 9. století připutovalo na dvůr byzantského císaře Michala poselstvo knížete Rastislava
z  Velké Moravy, při setkání zazněla tato slova: „Nuže,
vznešený pane, pošli nám takového muže, který nám
pořídí všecku spravedlnost.“ Sv. Konstantin (Cyril)
společně se svým bratrem sv. Metodějem následně na
Moravě nejen „hlásali evangelium slovanským jazykem“, nýbrž zasadili se také o rozvoj toho, co bychom
dnes nazvali právní stát. Sv. Konstantinovi je připisován spis Zákon sudnyj ljudem - první staroslověnsky
psaný právní spis, který obsahuje prvky občanského
a trestního práva.
Česká státnost je nicméně spojována spíše se svatováclavským (hradním) než cyrilometodějským kultem. Lze však upozornit na to, že sv. Václav je skrze
svoji babičku sv. Ludmilu vnímán jako nepřímý žák
sv. Cyrila a Metoděje. Svatováclavské Čechy jsou
s cyrilometodějskou Moravou duchovně propojeny
legendárním sepjetím Velehradu a Staré Boleslavi
prostřednictvím svatováclavského palladia. (Barokní
pisatelé se pokusili rozvíjením legendy o staroboleslavském palladiu prokázat nepřetržitou kontinuitu katolického
náboženství v Čechách, počínaje sv. Cyrilem a Metodějem,
kteří darovali kněžně Ludmile ikonu bohorodičky, přes sv.
Václava až k Janu Nepomuckému, který před smrtí údajně
k palladiu putoval). Rovněž král Karel IV. se přihlásil

k velkomoravské tradici, na kterou chtěl ideově a
politicky navázat, když pozval slovanské mnichy do
emauzského kláštera. Na Velehradě se tedy dotýkáme
kořenů české státnosti právě tak jako v katedrále sv.
Víta na Pražském Hradě nebo ve Staré Boleslavi.

Lze říci, že symbolem české státnosti je samotná impozantní stavba velehradské baziliky. Ačkoliv
se stal nynější Velehrad v průběhu staletí nositelem
odkazu sv. Cyrila a Metoděje, byl založen „teprve“
na počátku 13. století jako cisterciácký klášter. Vznik
kláštera byl umožněn na základě smíru dvou bratří
Přemyslovců. Přestože měl starší z nich Vladislav Jindřich početnější armádu a přednostní právo usednout
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na královský trůn, rozhodl se předejít bratrovražednému boji a přenechal vládu mladšímu Přemyslu Otakarovi I. Sám se spokojil s údělem moravského markraběte. To byl velký státnický a lidský čin, kterým
byla zastřešena výstavba jednoho z nejkrásnějších
pozdně-románských klášterů ve Střední Evropě. Oba
bratři se stali za spoluúčasti olomouckého biskupa
Roberta jeho zakladateli. (V této souvislosti jsou vyobrazeni v „zastřešující“ kopuli baziliky). Velehrad se měl stát
hrobkou moravské větve Přemyslovců. Král Přemysl
Otakar I. se společně s manželkou Konstancií zúčastnil v roce 1228 slavnosti svěcení budovaného kláštera. Velehradská bazilika tedy nese královskou pečeť
s trvale platným apelem na zástupce státní správy:
osobní prospěch není možné klást nad dobro celku.

K Velehradu se v meziválečném období přihlásil
i president Edvard Beneš, když neváhal zaštítit společně s dalšími osobnostmi Československa sbírku
na obnovu baziliky a osobně Velehrad v roce 1936
navštívil. Stanuli zde také prezidenti České republiky
Václav Havel (1992) a rovněž Václav Klaus (2005).
A tak zatímco svůj vztah k národu někdy těžce
hledáme a národní hrdost cítíme maximálně při
vítězných sportovních utkáních, na Velehradě se
dotýkáme svých duchovních ale i národních kořenů
zvnitřněným způsobem. Snad to lépe cítí ti, kteří sem
přijíždějí, než ti, kteří zde žijí. A tak jsou tyto řádky
pokusem o to, abychom si „posvítili pod naším velehradským svícnem“.
Petr Hudec

Matice velehradská připravuje
• 5.7. ve 13:30 se uskuteční v sále Kardinála Tomáše
Špidlíka SJ ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje
přednáška Prof. Petra Piťhy na téma Příprava na jubileum
v roce 2013.
• 10.7. se ve 13:30 v témže prostoru uskuteční přednáškový blok Centra Aletti s tématy Ikonografie sarkofágu
kardinála Tomáše Špidlíka SJ a jeho teologické poselství a
Cyrilometodějské jubileum 2013 a velehradské martyrion.
• 15.8. Nanebevzetí Panny Marie. Titulární slavnost baziliky a současně pouť Matice velehradské (10:00 mše
svatá, 11:30 komentovaná prohlídka velehradské bazili-

ky se zaměřením na mariánskou ikonografii (Mgr. Petr
Hudec), 14:00 divadelní představení Pinocchio (Víťa Marčík junior), 15:00 odpoledne her pro děti
• 26.8. od 19:00 hudební festival Šroubek (Mošny, Dagmar
Andrtová, HUKL)
• 27.8. završení XI. pěší poutě na Velehrad mší svatou ve
12:00 v bazilice a následná beseda s dr. Petrem Piťhou na
téma jubileum v roce 2013 (program pouti: www.poutnikjan.cz)
Více informací na webu:
www. maticevelehradska.cz
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Stojanovo gymnázium

D

ruhé pololetí na Stojanově gymnáziu se chýlí
ke konci, je tedy čas na malé ohlédnutí zpět. Asi
nejčastěji skloňovaným tématem na Stojanově gymnáziu, asi tak jako na každé střední škole, byla maturita.
Napětí bylo znát jak na žácích čtvrtého ročníku, tak
na vyučujících. Důvodem byla nová podoba maturitní
zkoušky. Nakonec však obávanou státní část maturitní
zkoušky složili všichni studenti úspěšně, a důstojně
tak zakončili své čtyřleté studium na gymnáziu.
V průběhu ústní části maturitních zkoušek se žáci
prvního až třetího ročníku zúčastnili kurzu osobnostního rozvoje, který se poprvé odehrával ve spolupráci
s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, kde se tamní
salesiáni v rámci projektu tzv. Orientačních dnů®
zaměřují na rozvoj hodnotové orientace žáků. Pro
studenty prvních ročníků byl tento pobyt prvním z celkem šesti plánovaných kurzů podle nově vytvořeného
čtyřletého plánu. Stávajícím druhým a třetím ročníkům pak byl sestaven program zahrnující také výběr
aktivit pro první, resp. druhý ročník. Pracovníci DIS
ve spolupráci se SGV připravili pro studenty bohatý
program vedený formou zážitkové pedagogiky.
Ve druhém pololetí se uskutečnilo hned několik
výjezdů - ať již jen jednodenních, zejména sportovních
akcí, nebo i vícedenních. Zde je třeba zmínit březnový výměnný pobyt skupiny žáků na partnerském
gymnáziu v Miškolci v Maďarsku (návštěva maďarských
žáků je naplánována na září letošního roku) a koncertní
turné pěveckého sboru do Londýna, kde měli žáci
jedinečnou příležitost zazpívat pro početné publikum
na české ambasádě na Kensington Palace Gardens, ve
Velehradě na Ladbroke Square a v jezuitském kostele
na Farm Street v centru Londýna. Jak v Miškolci, tak
v Londýně byl pro studenty připraven bohatý program
s prohlídkou města i partnerských škol, Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium, Miskolc a St Ignatius College,
London. Nejen londýnský Velehrad, ale i Velehrad,
který leží na severu Itálie, v okouzlující krajině Dolomitů mohl přivítat naše žáky. Pravda počasí nebylo
k naší turistické expedici příliš příznivé, neboť ranní
déšť člověka příliš k chození po horách neláká, ale na
druhou stranu může posloužit jako jedinečná příležitost k posunutí hranic vlastních možností.
Probíhající rekonstrukce Stojanova nádvoří se částečně dotkla provozu školy. I přesto je škola zázemím
pro mnoho kulturních a společenských akcí. Například účastníci velehradských poutí (12.3., 9.4., 12.5. a
4.6.) využili nabídky k prohlídce školy. 9. duben byl
zároveň i dnem, kdy v prostorách školy bylo možné
potkat i ty, kterým je často přes 80 let a přesto mají
právo o Stojanově gymnáziu říkat, že je „jejich“ školou.
V tento den se totiž uskutečnilo setkání abiturientů
velehradského gymnázia z let, která předcházela uzavření školy v roce 1950. I přes vysoký věk a mnohdy
také značnou vzdálenost se shromáždilo v refektáři
gymnázia na 35 bývalých žáků.

29. 4. proběhla ve Slovanském sále konference
žáků, věnovaná osobnosti kardinála Tomáše Špidlíka,
který je s Velehradem spjatý nejen svým životem.
Ve Slovanském sále vystoupili žáci školy se svými
příspěvky, ve kterých zmínili nejdůležitější mezníky
v životě T. Špidlíka, a tak pomohli přiblížit svým spolužákům tuto významnou osobnost.
Z výše uvedených řádků je patrno, že na Stojanově
gymnáziu to i letos „žilo“ a živo zde bude i nadále.
Namátkou je možné už teď zmínit plánovaný Den A.
C. Stojana (29. 9.), I. festival duchovní hudby, Velehrad
2011 (4.- 6.11.), zmíněnou návštěvu žáků z partnerské
školy v Miškolci, výjezdy do Říma, Londýna či na
Slovensko.
Všem čtenářům přejeme krásný čas dovolených
plných odpočinku a zastavení se v běžném pracovním
životě.
Vedení Stojanova gymnázia, Velehrad
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D

Základní škola bilancuje
na konci školního roku

o posledního zvonění školního roku 2010/2011
zbývá jen několik dní. Nabízí se otázka: „Jaký
byl ten letošní rok?“
V pořadí důležitosti přední místo zaujímají určitě
přijímací zkoušky žáků 9. třídy. Letos měli možnost
podat až tři přihlášky. Všichni byli přijati na zvolené
školy. Někteří uspěli na všech třech školách.
Své znalosti a všeobecný přehled uplatnili letošní
„deváťáci“ také v soutěži Rubikon – projekt o dodržování zákonů,rizicích sázení a zodpovědném rozhodování.
M. Jelínková, M. Švecová, J. Zůbková, J. Burian a
J. Knotek tvořili družstvo, které prošlo vítězně třídním, školním i oblastním kolem. V krajském kole ve
Vsetíně obsadili páté místo a za odměnu byli pozváni
do Prahy do Senátu Parlamentu ČR.
Své dovednosti a znalosti prokazovali během roku
v nejrůznějších oborech také žáci ostatních tříd.
V soutěži „Malování na počítači“ se umístil Petr
Hložánek ze 6. třídy na pěkném 4. místě, Lýdie Skuciusová ze 7. třídy obsadila 3. místo.
V okrskovém kole recitační soutěže si velmi dobře
vedl Matěj Fusek, který postoupil do okresního kola.
Výkon Terezy Hrabincové a Doroty Gajdošové ohodnotila porota zvláštním oceněním.
Naši zpěváčci se neztratili ani na přehlídce „Tupeský džbáneček“. Dorotka Ingrová (3. tř.) vyzpívala
ve své kategorii první místo s písní „Kadze idzeš,
Helenko“.
Lásku k folkloru, historii, literatuře je třeba
v dětech od malička pěstovat a také je třeba jejich snažení v těchto oblastech podporovat a oceňovat. Velké
množství našich dětí se aktivně zapojuje hudebně
i tanečně do národopisného kroužku „Liša“ z Modré,
kterou vede paní učitelka Ilona Krátká.
Knihovna BBB v Uh. Hradišti organizuje každoročně mezinárodní akci pro děti „Noc s Andersenem“
za účelem rozvoje a podpory dětského čtenářství.
I naše škola se každoročně zúčastňuje.
Letos jsme požádali o spolupráci paní Královou
z Domu dětí a mládeže v Uh. Hradišti. Vybrala
si ochotné pomocníky ze 6., 7. a 8. třídy, kteří vydatně pomohli s přípravou a realizací dobrodružné hry
„Sámovo putování“, určené pro děti z prvního stupně.
Děkujeme za pomoc a přispění panu M. Kováříkovi starostovi Modré, ale i pracovníkům skanzenu,
kde se celá akce 1. 4. odehrávala. Po příchodu do
školy čekali na děti v knihovně členové Hoffmannova
divadla s vyprávěním a písničkami. Spát se nechtělo,
ale muselo …
Další tradiční akcí KBBB je literární soutěž „Píšu
povídky, píšu básně …“. Letos patří k oceněným
v okresním kole Ester Macková (3. tř.), Martin Vacu-

lík (3. tř) a Maksym Tkačenko (8. tř.). Všem patří
gratulace. Esterce a Martínkovi dvojnásobná, protože
jejich práce ohodnotila porota v krajském kole 1. a 3.
nejlepší v kategorii 1.- 3. třídy – poezie.
Soutěže se letos zúčastnilo 730 dětí ze stovky škol.
Na titulní straně sborníku vítězných prací z krajského
kola je ilustrace žákyně 8. třídy, Markéty Hrabincové.
Ke kultuře nepochybně patří i kulturní společenské chování.
Proto nelze nevzpomenout první společenský
„křest“ žáků 9. třídy - únorový ples Kruhu přátel ZŠ
Velehrad. Dejme na chvilku slovo Kláře Horáčkové,
žákyni 9. tř. „Nejvíce budu vždycky vzpomínat na
naši školní polonézu. Ty krásné šaty, účesy - byly
jsme s holkama jako princezny. Kluci v oblecích
najednou také vypadali úplně jinak – tak nějak dospěle. Byli jsme strašně nervózní, každý se bál, že něco
pokazí. Nakonec vše dobře dopadlo a my jsme byli
velice šťastní. “
Dost bylo kultury, říká si možná leckterý čtenář
a má pravdu. Ideální výchova by měla být všestranná.
Proto se učitelé snaží vést své žáky také k tomu,
aby si všímali svého okolí a nebyli k němu lhostejní.
Byla navázána spolupráce s Lesy ČR a přinesla už své
ovoce.
Děti vydatně pomohly letos na jaře s úklidem lesů
v okolí místních obcí a čištěním potoku Salaška od
skanzenu až po točnu na Salaši.
Čtvrtá a pátá třída se zúčastnily akce „Den s Lesy
ČR“.
Doufejme, že to vše pomůže utvářet pěkný vztah
dětí k nádhernému přírodnímu prostředí, v němž
žijí a které přímo vybízí k nejrůznějším sportovním
aktivitám.
Škola se snaží žáky v tomto směru všemožně
podporovat.
I letos se pořádaly jednodenní lyžařské zájezdy,
žáci měli možnost ověřit si svou zdatnost při mnohých sportovních akcích.
14. 5. se konala cyklosoutěž „ O pohár ředitele
školy“ jako součást 13.ročníku “ Velehradského přechodu a cyklopřejezdu Chřibů 2011“. První místo
v hlavní soutěži si v silné konkurenci vybojoval
Marek Kovář, žák III.třídy, blahopřejeme.
18. 5. se žáci 1. stupně zúčatnili „Atletické olympiády“ v Uherském Hradišti. V náročné konkurenci
11 škol dvakrát vystoupili na stupně vítězů. Ondřej
Benko (3. tř.) vybojoval první místo ve skoku do
dálky a Zdeněk Sonntag (5. tř.) třetí místo ve skoku
do dálky starších chlapců. Blahopřejeme!
Veškeré sportovní dění završil „Cyklotrial 2011“.
Žáci naší a tupeské školy soutěžili ve dvou kategoriích. V mladší kategorii zvítězila dvojice Jakub Kuber-
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nát - Lukáš Korvas, ve starší kategorii vybojovali
vítězství žáci z Tupes David Dvořák - Petr Vašíček.
Většina účastníků odhodlaně bojovala ve všech
disciplínách, dokonce ani občasná nedobrovolná koupel nikoho neodradila.
I v letošním roce měli naši žáci možnost podívat
se za hranice regionu. Vzpomeňme exkurzi do Ostravy, do Hornického muzea a návštěvu Technického
muzea v Brně.
Nedávno byla také podepsána „Smlouva o spolupráci“ s neziskovou organizací Ľ. Štúra ve slovenském
Uhrovci. Tato spolupráce je součástí mikroprojektu „Alexander Dubček“ - velký Evropan z malého
Uhrovca“, který zastřešuje Evropská unie. Naše děti
se úspěšně zapojily do literární soutěže „Život a dílo
A. Dubčeka“ - Barbora Kováříková obsadila se svou
prací velmi pěkné druhé místo v kategorii ZŠ. Delegace žáků druhého stupně pod vedením p. uč. E. Samcové už také navštívila obec Uhrovec.
Výraznou novinkou ve vzdělávacím procesu
je výuka angličtiny v první a druhé třídě, která se rozběhla od druhého pololetí tohoto školního roku díky
grantu, který škola získala. Děti se tak již od prvních
školních let mohou naladit na odlišnou zvukovou
podobu cizího jazyka a poznávat kulturní zázemí
anglicky mluvících zemí.
Skvělým pomocníkem se jeví taktéž využívání
interaktivní tabule společně s interaktivní učebnicí.
Leckdy statická výuka s knihou se díky tomu stává
reálným prostředím – postavy ožívají a nutí žáky přirozeným reakcím v cizím jazyce.
To však není jediná novinka v jazykové výuce
na naší škole. Tou je bezesporu aplikování metody
CLIC – obsahově a jazykově integrované výuky.
Prakticky jde o více či méně rozsáhlé jazykové
vstupy v angličtině v hodinách naukových předmětů
jako je zeměpis, přírodopis nebo hudební výchova.
Garanty této metody se po absolvování odborných
seminářů staly p. uč. Kovaříková a Samcová, na druhé
straně metoda předpokládá úzkou spolupráci s vyučujícími odborných předmětů zvláště na druhém
stupni.
Byl to dobrý rok. Tak ahoj, léto! Ahoj, prázdniny!
Mgr. Zdena Sitová
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V

Mateřská škola na Velehradě

letošním školním roce jsme s dětmi pracovali
podle nově vypracovaného školního vzdělávacího
programu (ŠVP) s názvem „CO VŠECHNO VIDÍ SLUNÍČKO?“ Je koncipovaný v duchu přirozené životní
logiky. Vycházíme z předškolní výchovy orientované
na osobnost dítěte, což v kurikulárním pojetí znamená důraz na výběr poznatků a činností, které podpoří
rozvoj vlastností, schopností a kompetencí dítěte
s perspektivou jejich životního praktického uplatnění.
Snahou ŠVP je projít záměrně plánovanou, záměrně vytyčenou a nasměrovanou trasou, při jejímž absolvování získá dítě postupně zkušenost, a to v závislosti
na svých schopnostech, zájmu a podmínkách naší
mateřské školy.
Vycházíme ze čtyř ročních období, svátků, tradic
a aktuálního dění během celého kalendářního roku.
Tématická výchovně-vzdělávací část našeho školního programu je rozdělena na 10 témat.
Vzdělávání dětí probíhá během všech činností
a situací, které se vyskytnou v průběhu celého dne
a probíhá formou spontánních i řízených aktivit. Učení
vychází z aktivní účasti dítěte, z jeho zájmů, prožitků,
možností, potřeb, nadání a probíhá převážně individuálně, v malých skupinách nebo skupinově. Snažíme
se, aby všechny činnosti probíhaly hravou formou
a obsahovaly prvky tvořivosti a prožitkového učení.
Při práci s dětmi využíváme metody komunikace, názornosti, tvoření si vlastních pravidel chování
ve třídě, rozhovoru, pochvaly, naslouchání, pokusu,
experimentu, …
Individuální péči věnujeme nejen dětem nadaným
a talentovaným, ale i dětem s různými problémy

R

(např. logopedické problémy, špatná adaptace dětí v MŠ,
zdravotní problémy, odklady školní docházky,…).

Kromě standardních činností nabízíme i množství
nadstandardních aktivit, které se organizují v průběhu celého roku – pískání na flétničku, výuka angličtiny, předplavecký výcvik, logopedická prevence
ve spolupráci se specialistkou Mgr. I. Chudobovou
z SPC v UH.
Kapacita naší mateřské školy je 72 dětí. Do MŠ
dochází děti z obce Velehradu, Modré a Salaše. Máme
tři věkově smíšené třídy po 24 dětech. 1. třídu -„ Kytičky“, 2. třídu – „Sluníčka“ a 3. třídu – „Dráčky“.
V letošním roce byla naše povolená kapacita naplněna na 100% a tak tomu bude i v příštím školním
roce. O děti se stará 5 pedagogických pracovnic a 2
provozní zaměstnankyně.
V letošním roce jsme se na OÚ na Velehradě slavnostně rozloučili s 21 dětmi, které po prázdninách
nastoupí do ZŠ.
Závěrem bych chtěla za celý kolektiv Mateřské
školy Velehrad ale i dětí poděkovat všem, kteří nám
dle svých možností a schopností pomáhali v průběhu celého školního roku. Poděkování za finanční
dar patří také manželům Hájkovým z Hotelu Mlýn
a firmě Jiřího Křemečka se sídlem ve Starém Městě.
Tyto prostředky byly použity na zakoupení hraček
a didaktických pomůcek pro děti. V letošním roce nás
také podporovala Nadace Děti-kultura-sport .
Přejeme Všem spoluobčanům krásnou dovolenou
a dětem hezké prázdniny.
Psotková Lenka

Zvoneček zní dětským zpěvem a hrami

odinný klub Zvoneček založily velehradské maminky pod záštitou Stojanova gymnázia loni v září. Od
té doby se úterní dopoledne plné her, zpívání a pohádek
stalo nedílnou součástí týdenního programu pro nás
i naše děti. Někdy nám byl Zimní sál dokonce i těsný
– okolo patnácti mamin a jejich ratolestí od jednoho do
čtyř let už udělá pěkný vítr. Tak jsme v hojné míře využívali okolí. Na potoce u školy jsme pouštěli Morany, které

si děti samy vyrobily. Na dětském hřišti jsme dováděli
s padákem, fotografovali se na Rajském dvoře. Pustili
jsme se i dál a příchod léta oslavili výletem po železnici
do ZOO Hodonín. Trhli jsme tak mimochodem rekord
v počtu kočárků na jeden vagon - paní průvodčí jich
napočítala dvanáct, dětí bylo samozřejmě ještě víc.
Největší událost ovšem proběhla ještě v zimě a tou byl
dětský karneval ve Slovanském sále gymnázia. Je poznat,
že o společenské akce pro děti je na Velehradě opravdu
zájem, neboť pohádkový rej plný soutěží a tanečků si se
skřítkem Zvonečkem a vílou Zvoněnkou užila téměř
stovka dětí v doprovodu jejich rodičů a prarodičů. Také
masopustní průvod obcí s houslistkou a dudákem byl
moc pěkným zážitkem. Naše setkávání „ve Zvonečku“ jsme v tomto školním roce zakončili táborákem
v kempu u Velehradu. Pozvali jsme tentokrát i tatínky,
aby si s námi mohli užít té pěkné a domácké atmosféry,
kterou jsme spolu několik měsíců zažívali. Doufáme, že
v příštím školním roce bude Zvoneček opět znít dětským
zpěvem a výskotem i brebentěním maminek.
Veronika Mergentalová
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Velehrad - Vincentinum
Všední a nevšední dny

M

ilým čtenářům se na stránkách Zpravodaje vždy snažíme popsat a přiblížit nevšední
a mimořádné události, které prožívali a každoročně
prožívají obyvatelé domova pro osoby se zdravotním
postižením Velehrad Vincentinum. Jsou to různé kulturní a sportovní akce, vzdělávací programy, výlety,
rekreace, výstavy, jarmarky nebo zajímavá setkání.
Rádi vás informujeme o tom, čím se nám podařilo
našim obyvatelům zpříjemnit a zpestřit život v domově a věřte, že tak budeme činit i nadále.
Mnoho lidí si může klást otázku, jak lidé s postižením v našem zařízení žijí, co dělají, jak probíhá
jejich všední den. Každé ráno u nás, zdravých jedinců,
začíná obvyklým rituálem - s větší či menší chutí vstaneme, pak následuje ranní hygiena, něco posnídáme
(nebo taky ne) a hurá do práce. Pokud jsme zdraví, ani
si neuvědomíme, jak náročné úkony jsme vykonali.
Někteří naši obyvatelé tyto úkony sami nedokážou.
Jiní je dokážou pouze s pomocí a velkým úsilím pracovníků v přímé péči, kterým při této fyzicky náročné
práci pomáhá například mobilní nebo závěsné zvedací
zařízení nebo vybavení koupelen a toalet. Po ranní
hygieně následuje další program.
Každý den se v ranních hodinách v kapli domova
koná mše svatá, kterou neúnavně slouží „náš otec“
Josef Cukr a protože obyvatelé mají většinou o duchovní aktivity zájem, rádi se jí pravidelně účastní.
Po snídani se snažíme nabídnout obyvatelům činnosti, které se alespoň částečně podobají pracovnímu
procesu lidí v běžném každodenním životě. Většina
obyvatel nabídku využívá a zapojuje se do práce
v zahradě, v kuchyni, v keramické nebo šicí dílně,
pracuje se dřevem, případně se věnuje výtvarné činnosti v arteterapii. Obyvatelé, kteří jsou soběstačnější,
si ještě předtím uklízejí své pokoje nebo pomáhají
s nádobím. Ti, kteří se nemohou do pracovní terapie
zapojit, se za asistence pracovníků věnují různým činnostem a hrám na svých odděleních, které mají jediný
účel: rozvíjet a udržovat jejich dovednosti a schopnosti
v oblasti soběstačnosti, péče o vlastní osobu, jemné
motoriky a mentálních dovedností - paměť, prostorová
orientace.
Odpoledne věnují obyvatelé vyřizováním svých
osobních záležitostí, nákupům, ale hlavně vycházkám
po překrásném okolí Velehradu. Někteří se dokážou pohybovat mimo areál domova bez doprovodu,
větší část chodí společně v doprovodu pracovníků.
Na vycházkách pozorují a obdivují přírodu: velkým
svátkem je přelet čápa nad rybníkem, objev vzácného brouka v nedalekém okolí a pozorování mladých
káčátek.

Některé dny se snažíme obyvatelům zpestřit nabídkou cvičení, filmového klubu, pečením dobrot a dalšími jinými aktivitami.
Samozřejmě, že každý všední den s sebou přináší
radosti i bolesti, které postihují každého z nás, stejně
jako ty, o které se staráme a se kterými se jejich problémy
snažíme společně řešit. Snaha, aby se život našich obyvatel co nejvíce podobal životu jejich vrstevníků v běžné
společnosti nás stojí nemalé úsilí. Jde nám především
o to, aby i všední den byl pro každého z nich nevšední.
Přejeme Vám hezkou dovolenou či prázdniny plné
sluníčka a nevšedních zážitků.
Lenka Lesová,
Ing. Milena Marečková, foto
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská

Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého
něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten
druhý je šťastný protože jsem u něho. Když se to takhle
řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk
přemýšlí, je to obrovská věc, která vůbec nemá konce.
Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit.
Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít.
Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!
Erich Maria Remarque

S

nad každý si již položil otázku, jaký je smysl
života? Jasná odpověď neexistuje, protože smysl
života se u každého z nás liší. Jsou i tací, kteří při
pohledu na dnešní svět, pochybují že život má nějaký
hlubší smysl. Třeba ani nemá cenu se zabývat touto
otázkou, protože základní smysl života spočívá v naší
normální lidské existenci. Kdo ví ...
My však víme, jak důležité v životě je mít jeden
druhého. Někoho, komu můžeme věřit a o koho
se můžeme opřít, když je nám těžko, smutno, máme
problémy ať už zdravotní nebo rodinné. Nebo jen
potřebujeme obejmout.
A právě rodina je tím důležitým pojmem. Protože
člověk, který nám poskytuje takovou nenahraditelnou oporu, je jako naše rodina. My jsme jedna velká
rodina a společně život neprožíváme, ale užíváme
si jej plnými doušky.
Rok 2011 je v plném proudu a my už jsme toho
stihli opravdu hodně.

6. 1. se konala Tříkrálová obchůzka po domově
pod vedením našich uživatelů, kteří s velkou oblibou
procházejí jednotlivé komunity.
V lednu jsme si užili sněhových vloček opravdu
dostatek, a tak jsme stavěli sněhuláky, koulovali se a tím
jsme se na chvilku vrátili do našich dětských let.
Již tradiční Rej masek ukončil zimní období a my
jsme se s nadšením vrhli do jarního úklidu zahrady.
Šlo nám to pěkně od ruky a potvrdilo se nám, že společně jde všechno lépe.
9. 4. 2011 jsme si připomenuli 10.výročí od zahájení provozu našeho domova. K této příležitosti byl
uspořádán Den otevřených dveří se slavnostním odpolednem. Rodiny, známí i široká veřejnost měli možnost nahlédnout do prostor domova. Prošli si i dílny,
kde ve volném čase tvoříme, malujeme, modelujeme,
tkáme ... a tak vznikají krásné výrobky. Pestré vystoupení kulturně obohatilo náš slavnostní den a také
jsme si pochutnali na dobrotách z naší kuchyně.
Do Křížové cesty jsme se zapojili společně s uživateli ostatních domovů. Pomocnou ruku nám podali
studenti Stojanova gymnázia, a tak se putování kolem
Velehradu mohlo zúčastnit víc uživatelů na invalidních vozících.
V polovině dubna se konal ve Zlíně sociální festival „Skládanka“. Viděli jsme tradiční výrobu píšťalek
a tatarů z proutí, malování velikonočních vajíček voskem a bohatý program s tombolou.
Jak je u nás zvykem - máj nesmí chybět. Stavění
máje je velmi oblíbená tradice u nás spojená s hudbou, opékáním špekáčků, posezením a klábosením
u ohně. Rovněž tak kácení máje na konci května.
30. 5. k nám zavítali kluci z občanského sdružení
Rytmus pro život ze Zlína. Zahradou se linulo bubnování, chrastění, cinkání i tleskání. Tato nevšední
muzikoterapie se nám tak líbila, že bude u nás probíhat pravidelně každý měsíc!
Aktivit máme opravdu hodně. Za pěkného počasí
sedíme v zahradě, nebo chodíme na procházky do
Velehradu, na Salaš, nebo na výlety po okolí. Velkému úspěchu se i nadále těší „Naše kavárnička“.
Máme před sebou letní měsíce, které nám nabízejí
spoustu zábavy a teplých slunečných dnů.
Již teď se těšíme na rekreační pobyty, turistické
a cyklistické výlety a návštěvy koupaliště či bazénu.
V červenci nás čeká setkání vozíčkářů a Velehradská
pouť. Tam předvedeme, co všechno umíme a jak
zručně tvoříme výrobky na prodej. V srpnu pořádáme
sportovní odpoledne v zahradě a v září si zazpíváme a
zatančíme s cimbálovou muzikou. Před koncem roku
chodíváme na bowling do Starého Města ...
A jak si užíváte života vy?
S přáním pohodového a nezapomenutelného léta ...
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Stojanov

Život na Domově Salašská

K

lienti Domova a jejich zaměstnanci se v současné době připravují pilně na Transformaci pobytových služeb. SSL Uherské Hradiště ve spolupráci
s KÚ Zlín hledají vhodné objekty pro výstavbu domků
Chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny.
Vizí naší transformace je zajistit osobám s mentálním postižením, které nejsou schopny žít samostatným způsobem života bez podpory a péče druhých
osob kvalitní, lokálně a finančně dostupné sociální
služby, odpovídající jejich individuálním potřebám.
Vytvořit uživatelům předpoklady pro jejich integraci do běžného způsobu života v majoritní společnosti tím, že opustí velkokapacitní zařízení a přestěhují se do malých domácností.
Snažíme se o co největší rozvoj osobnosti uživatelů, usilujeme o maximální možnost volby uživatelů a maximální podíl uživatelů na individuálním
plánování služby tím, že uživatelé budou žít v podmínkách normálních pro běžnou populaci. Chtěli
bychom zkvalitnit bydlení pro uživatele. Podporovat
uživatele s nízkou a střední mírou podpory v chráněném bydlení. Zpřístupnit uživatelům využívání
komunitních služeb. Pomáhat uživatelům při hledání
podporovaného zaměstnání. Umožnit uživatelům,
kteří nenajdou uplatnění v podporovaném zaměstnání nebo na volném trhu práce pracovní uplatnění
v sociálně terapeutických dílnách.
To jsou plány do budoucna, ale určitě žijeme
intenzivně už nyní. V únoru se klienti zúčastnili
rekreace v Jeseníkách v Suché Rudné - letos již potřetí. Ti zdatnější lyžaři se dokonce vydali do savojských
Alp do vesničky Bonneval sur arc, rovněž zde nebyli
poprvé a proto se sem velmi rádi vrací.
V měsíci květnu nás opět navštívili motorkáři
z klubu Kawasaki a přivezli klientům finanční dar na
zakoupení venkovních laviček a posezení, za finanční
dar velmi děkujeme.
Jednou z nejžhavější událostí v našem zařízení
je určitě návštěva hokejistů NHL dne 10. června. Klienti se nemohli dočkat a téměř všichni měli přichystány trika na podpis. Hokejisté v čele s p. Rachůnkem
a brankářem Pavelcem, s p. Švancarou /fotbalista/
přivezli našim uživatelům spoustu dárečků a upomínkových předmětů. Při návštěvě zařízení zároveň
pozvali naše uživatele na Dětský den na fotbalové
hřiště Širůch ve Starém Městě, kde sehráli fotbalový zápas a v přestávce předali našemu zařízení šek
na finanční částku 50.000,- Kč. Šek přebírala pracovnice zařízení p. Kolísková se zástupcem ředitele SSL
Uh. Hradiště Mgr. Vajdíkem. Finanční dar bychom
chtěli použít pro rekondiční pobyt klientů a na zakou-

pení polohovacích sedaček. Za finanční dar všem
rovněž velmi děkujeme.
DZP Salašská přeje všem obyvatelům Velehrad
krásné prožití letních měsíců k načerpání nových sil.
PaedDr. Irena Hučíková
– vedoucí Domova
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S archeology za objevy
nalezené v okolí velehradské baziliky

I

Archeolog Zdeněk Schenk přiblížil účastníkům zajímavou formou
probíhající výzkum v okolí baziliky.

VE VÝKOPU. Odkryté základy koridoru možná viděli lidé
naposled. Po průzkumu budu zahrnuty.

RARITA. Zdeněk Schenk ukázal návštěvníkům bronzovou knižní
sponu, pocházející ze 14. až 15. století.

MINCE. Archeologové měli při jejím nálezu důvod k radosti. Byla
ražena za krále Jana Lucemburského.

nformace o probíhajícím archeologickém výzkumu a ukázka cenných artefaktů vzdálené historie,
které byly při něm objeveny na severním nádvoří
a při jihovýchodní části baziliky Nanebevzetí Panny
Marie na Velehradě, přilákaly v jednom z červnových
podvečerů bezmála stovku občanů Velehradu, Modré
a okolních vesnic.
Diváci si s nevšedním zájmem vyslechli nejen
zajímavý odborný výklad archeologa Zdeňka Schenka z obecně prospěšné společnosti Archaia Olomouc
o archeologických výzkumech a objevech v okolí
baziliky. V jeho doprovodu měli návštěvníci jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jsou
kvůli rozsáhlé přeměně okolí chrámu pro veřejnost
nepřístupná.
Prezentace archeologických objevů začala v blízkosti odkrytých základů středověké hradby. Ta mohla
být podle Schenka pět až osm metrů vysoká. Byly v ní
štěrbinové střílny pro obránce. Mnoho zajímavostí
se pak účastníci exkurze dozvěděli před vstupem
do podzemí baziliky, lapidária, v jihovýchodní části
od chrámu.
„Zde jsme zachytili základy kamenného koridoru
s originálním jílovým povrchem, po němž kdysi kráčeli mniši z konventu do opatského domu, nemocnice a hospice, které se nacházely v dnešní zahradě
Vincentina,“ informoval archeolog Jan Mikulík. Nad
koridorem byla podle něj i archeologa Schenka postavena pro emeritního opata místnost z cihel se sedlovou střechou. „Odkrytý obdélný kamenný základ byl
zřejmě náběhem na schodiště, které vedlo do místnosti nad koridorem,“ připustili archeologové.
Oba měli pořádný důvod k radosti, protože den
před prezentací archeologických objevů se v koridoru našla mince, která by se dala velikostí přirovnat
k bývalému českému haléři. Byla vyražena za českého krále Jana Lucemburského. „Na jedné straně je
vyražen český lev, na straně druhé je postava panovníka,“ popsal unikátní nález Schenk.
Netajil se ani v koridoru. nalezenou bronzovou
knižní sponou ze 14. až 15. století, pocházející z historické liturgické knihy. „Když jsem ji držela v ruce
a prohlížela si ji, dýchla na mě dávná minulost,“
neskrývala radost Jana Sedláčková z Buchlovic.
Archeolog Schenk potvrdil, že návštěvníci exkurze měli jedinečnou možnost nahlédnout do výkopu
před vstupem do lapidária a vidět to, co už se možná
v budoucnu lidem nepoštěstí. „Výkop totiž bude
po provedeném průzkumu zasypán,“ řekl Schenk.
Naznačil, že možná ještě letos nebo příští rok odkryjí
archeologové v zahradě Vincentina základy bývalého
opatského domu.
Text a foto: Zdeněk Skalička
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Dvě zamyšlení občana Velehradu
aneb Včera a dnes
Barokní
velehradský skvost

B

yl jsem a budu obdivovatelem stařičkého
kamenného barokního mostu s jedním široce
rozpjatým obloukem nad potokem Salaška ve Velehradě. Po něm jsem před jeho rekonstrukcí téměř
půl století jezdil autem, po lávce vedle něj chodím
od jara do podzimu na zahrádku. Z dostupných
pramenů o barokním mostě vím, že začal sloužit
dopravě v roce 1750. Když mně jeden z kameníků
ukázal na počátku června z mostu vyjmutý a očištěný
parapetní kámen s vytesaným vročením 1662, snažil
jsem vystopovat pravdivou historii o mostě. „Možná,
že kameník to vročení vytesal do kamene v době,
kdy jej pro most opracovával. Ale také to mohlo být
při zahájení stavby mostu nebo při jejím dokončení.
O tom ale v žádné kronice není zmínka,“ potvrdila
Radka Borunská, vedoucí oddělení architektonického
dohledu a památkové péče uherskohradišťské radnice. Pravdu bychom se dozvěděli jenom tehdy, pokud
by kámen promluvil. Ten ale tvrdohlavě mlčí.

Dobová pohlednice.

Novodobé
velehradské vykopávky

Probíhající rekonstrukce mostu.

D

íky Integračnímu operačnímu programu
Ministerstva kultury České republiky, jehož mottem je Vracíme památky do života, vládne už patnáct
měsíců v centru poutního Velehradu čilý pracovní
ruch. V minulých dnech se po víc než roční omlazovací kúře zaskvěly v plné kráse starobylá konírna
a sýpka, jejichž vnější pohled zůstal až na drobné
změny zachován, ale nesou společný název Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje. Ten vtiskl Velehradu
nesmazatelný ráz a navíc zde zůstane zachováno
dědictví otců. Novou tvář bude mít také rozsáhlé
prostranství v okolí baziliky. Pár metrů od hlavního
průtahu obcí byly na severním nádvoří před svatyní
odkryty základy ambitu, které v devadesátých letech
spolkly milion korun, ale kdoví z jakých důvodů
byly zahrnuty hlínou. Světlo světa spatřily nejnovější velehradské vykopávky letos v dubnu! „Když
jsme je nechali prověřit odborníkům, ti konstatovali,
že základy jsou kvalitní a neporušené. Řekli jsme si,
že by je bylo škoda nevyužít. Nechali jsme upravit
projekt a na základech budeme stavět nikoliv ambit,
ale ohradní zeď s nikami,“ svěřil se stavební dozorce
Robert Lhotský. Protože jsou kolem baziliky hromady hlíny a kamení, obávám se, aby náhodou zase
neskončily na základech kdysi plánovaného ambitu.
Ani Kocourkovští by ale takovou blbinu neudělali.
Text a foto: Zdeněk Skalička

NEVYHOVOVALY. Základy za milion korun byly na sklonku
minulého století ukrývány do země.

NOVODOBÉ VYKOPÁVKY. Základy plánovaného ambitu z devadesátých let minulého století spatřily světlo světa letos v dubnu.
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Vá že n í sp oluobčané,
V dnešním článku bych nechtěl psát o místních rybnících, o kterých jsem již napsal dost. Jak o samotných vodních plochách, tak o rybářském řádu. Chtěl bych se zaměřit na obyvatele těchto vod a sdělit nějaké zajímavosti
o jejich životě. Vynechal bych nejvíce vyskytujícího se
kapra, cejna nebo karase a zaměřím se na všem známou
a přece záhadnou rybu a to je úhoř. Celým označením
Úhoř říční (Anguilla anguilla). Jedná se o druh paprskoploutvých ryb z čeledi úhořovití. Jeho typickým znakem
je protáhlé, válcovité tělo připomínající spíše hada než
rybu. Na rozdíl od většiny ostatních sladkovodních ryb
nemá břišní ploutve. Ploutve hřbetní, ocasní a řitní
splývají v jeden celistvý lem. Ve sladkých vodách je jeho
zbarvení tmavé a kůže se jeví bez šupin. Tato je na první
pohled hladká a produkuje velké množství slizu. Má však
šupiny, které jsou velmi malé, oválné a jsou zarostlé hluboko v kůži. Skřele jsou poměrně malé, protože v bahně a
ve velkých hloubkách není dýchání žábrami dostačující.
Úhoř má silně vyvinuté kožní dýchání, které mu umožňuje dokonce i dočasné opuštění vody. K hledání potravy
mu slouží hlavně dobře vyvinutý čich. Úhoř preferuje život
při dně, většinu dne je zahrabán v bahně a na lov vyplouvá až při setmění, při výrazných deštích kdy se voda zakalí. Složení potravy tvoří zástupci bentické potravy což jsou
nítěnky, měkkýši, larvy komárů, malé rybky jako vranka
nebo mřenka. Velice výjimečně vezme uhynulé, nebo
utopené živočichy. V období tření jiných ryb vybírá v trdlištích jejich jikry. Úhoř je kanibal a tím udržuje populaci
vlastního druhu, aby se v dané lokalitě nepřemnožil.
Způsob rozmnožování úhořů byl pro vědce po celá staletí
záhadou. Dnes je již známo, že ryba vyroste ve sladké
vodě a po dosažení přibližně jednoho metru začíná mig-

rovat a to až do 7000 km vzdáleného Sargasového moře
po dobu 1.5 roku. Jedná se o tzv. Bermudský trojúhelník,
který omývá ze západu Golfský proud, ze severu Severoatlantické proudění a z jihu Severoatlantické rovníkové
proudění. Po dobu migrace nepřijímá žádnou potravu a
vyvíjí se jim pohlavní orgány. Samotný akt rozmnožování
probíhá v hloubce okolo 400 m., při teplotě 17 st. C. Jikry
jsou drobné, 1 mm veliké a volně se vznáší ve vodním
sloupci. Jedna samice úhoře vyprodukuje 400-700 tisíc
jiker. Po tření úhoř hyne a plůdek je za pomoci Golfského
proudu unášen k Evropě. Cesta trvá asi 3-4 roky a na
jejím konci se larva mění v monté. Část populace zůstává v ústích řek a část migruje do vnitrozemí. Zajímavé
je, že úhoři ve slaných vodách jsou samci a ve sladkých
samice. V krvi úhoře se nachází jed a intoxikace tímto
jedem připomíná otravu způsobenou zmijím kousnutím.
Tento toxin je bílkovinné povahy a při teplotě 60 st. C se
rozkládá. Tepelně zpracované maso je nezávadné. Úhoř
říční byl v roce 2008 zařazen do Červeného seznamu ohrožených druhů. Stavy těchto ryb v poslední době výrazně
poklesly. Za příčiny se považují stavby přehradních hrází,
vodních elektráren, které brání nebo usmrtí migrující
dospělé úhoře na přirozená trdliště.
Roman Vaněk

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ NA VELEHRADĚ
ABSOLUTNÍ NOVINKA LASER SPARIDONN
Řeší: Akné, vrásky, kuperóza, poruchy pigmentace, opar, jizvy, …
• pracujeme s dermakosmetikou SYNCARE
• formování obočí, depilace, barvení obočí a řas
• vystavení dárkových poukazů
• při kompletním kosmetickém ošetření je ošetření laserem ZDARMA

Michaela Svadbíková, tel: 731 470 730

MASÁŽE NA VELEHRADĚ
•klasické masáže•lymfatické masáže•čokoládové a medové masáže•
•masáž horkými lávovými kameny • baňkování •
•Dornova metoda a Breussova masáž•rekondiční a speciální masáže•
TĚLOVÉ ZÁBALY - TĚLOVÝ PEELING - PARAFÍN - FINSKÁ SAUNA -VENKOVNÍ WHIRPOOL

Michaela Svadbíková, tel: 731 470 730
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Turisté šlapali přes Chřiby pěšky i na kolech

T

řináctý ročník Velehradského přechodu a cyklopřejezdu Chřibů, který se uskutečnil v polovině
května, byl víc, než jen pouhou vycházkou nebo
vyjížďkou na bicyklech do malebných koutů přírody.
Dal by se nazvat setkáním generací, lidí nejrůznějších
povolání, které spojovalo jediné: láska k aktivnímu
pohybu.
Pořadatelem už tradiční akce, která byla opět
obohacena o cyklistickou soutěž pro školáky na uzavřeném okruhu v obci, byla základní organizace
Českého svazu zahrádkářů Velehrad spolu s tamním
obecním úřadem. Na jejím startu v areálu hotelu
Mlýn, který je držitelem titulu nejlepší zařízení s certifikátem Cyklisté vítáni, registrovali pořadatelé dvě
stě dětí i dospělých účastníků.
„Turisté a cyklisté se vydali na některou z pěti
tras různého stupně obtížnosti, vedoucích malebnými
chřibskými lesy. Při pochodu nebo jízdě na kolech si
ověřili svoji tělesnou a osobní zdatnost. Všichni dorazili do cíle zdrávi,“ pochvaloval si předseda velehradských zahrádkářů Jiří Kapitán. K vytčenému cíli, který
byl v místě startu, v areálu hotelu Mlýn, se podařilo
v časovém limitu dorazit všem účastníkům.
K pravému křtu příležitostných pochodníků, ostřílených dálkoplazů i cyklistů významně přispěla celá
řada sponzorů a spolupořadatelů. „Naše poděkování
patří Obecnímu úřadu Velehrad, Nadaci Děti - kul-

tura – sport, Stojanovu gymnáziu Velehrad, Milexu
Nové Mesto nad Váhom, hradišťskému Studiu 5, Cykloworldu Brno s prodejním místem ve Starém Městě,
regionu Slovácko, městu Uherské Hradiště a BESIPu
České republiky. Opomenout nemohu ani přítomnost
cyklohlídky hradišťské policie ČR,“ nechal se slyšet
Jiří Kapitán.
Důstojnou tečkou za třináctým Velehradským přechodem a přejezdem Chřibů bylo vystoupení country
skupiny Lofoši z Kunovic a hudební skupiny Velblue
z Velehradu. O doprovodný program se postaral hradišťský mág Jiří Hadaš z Uherského Hradiště. S řadou
atrakcí zpestřil zábavu pro malé i dospělé Marian
Panáček ze Starého Města.
Text a foto: Zdeněk Skalička

Zdravotně postižení
dávají o sobě vědět

N

abídnout společnost, aby nikdo nemusel zůstat
doma stále sám. Usnadnit si život se zdravotním
handicapem a vyměňovat si poznatky o přístupu
zdravotnických zařízení k pacientům, to jsou hlavní
cíle, které schválilo 148 z 230 členů místní organizace
Svazu tělesně postižených (STP) a základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
(SPCCH) ve Velehradě, kteří byli přítomni na společném výročním rokování.
Co členství v obou velehradských organizacích
zdravotně postižených přináší? „V první řadě je
to společnost lidí, kteří trpí civilizačními chorobami
nebo jsou tělesně postiženi. Pak je to společnost lidí
seniorského věku. Mnozí z nich jsou sami, protože
jim odešel jejich blízký člověk. Výbor, který řídí obě
organizace usiluje, o to, aby členům zprostředkovával
vzájemný kontakt, aby pro ně připravoval zajímavé akce,“ uvedl místopředseda organizace Jaroslav
Kapitán.
Výbor obou organizací zajistil v průběhu loňského roku pro 137 členů rehabilitačně poznávací poby-

ty. Zájezdů za poznáním historických i přírodních
krás Čech a Moravy se vloni zúčastnilo sto sedmdesát
členů. Za zmínku stojí společné vycházky po Chřibech a jejich podhůří. Programem obou organizací
sdružujících lidi všeho zdravotního a tělesného postižení z Velehradu a širokého okolí je edukační a osvětová činnost, ale také obnovování tělesné a duševní
kondice. „Vysoce si vážím toho, že výbor zmíněných
organizací si plně uvědomuje, že zdravotně postižení
a starší lidé nemohou žít pouze mezi čtyřmi stěnami.
Bohatým programem, který pro ně už několik let připravuje, dává svým členům šanci k plnohodnotnému
životu alespoň tak, jak jim to zdraví dovoluje,“ nechal
se na výroční schůzi slyšet velehradský starosta Stanislav Gregůrek.
Pochvalně se na adresu velehradských organizací
vyjádřili na jejich výročním sněmování předseda
okresního výboru STP Josef Balíček a předseda OV
SPCCH Ladislav Hamřík.
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Text a foto: Zdeněk Skalička

••••••••••••••••••••••••••••
Po 10 letech zpět do Slovanského sálu

Milí spoluobčané,
letos v září tomu bude právě deset let, co Velehrad
získal zpět něco, co kdysi měl a co je v mnoha jiných
obcích trvalou a samozřejmou součástí jejich identity vlastní kroj. Mnozí si určitě vzpomenete na září 2001,
kdy se v důstojných prostorách Slovanského sálu podařilo uspořádat slavnost u příležitosti obnovení velehradského kroje v jeho původní podobě, kterým se můžeme
právem pyšnit.
Od té doby proteklo v Salašce hodně vody a na Velehrad se také vrátila příležitost pro slavnostní setkávání
občanů v podobě pořádání hodů. Postupně a nenásilně
takto přichází zejména mládež ve styk s lidovými tradicemi, tancem, písní a hudbou.
Rok od roku se zvyšuje množství krojů v obci, jak
si občané postupně kroje pořizují. Není to levná záležitost, a proto je jenom dobře, že se podařilo pořídit s podporou dotace z mikroregionu Buchlov také dva páry
krojů obecních, které je možné při různých příležitostech zapůjčit. Každoročně je vidět naše krojované také
na slavnostech vína v Uherském Hradišti, kde reprezentují naši obec v obrovském krojovaném průvodu.
Moc bych nám všem přál, aby se lidová tradice
stala skutečně součástí života celé obce. Někdy mám
pocit jakési odtažitosti, jakoby se řada lidí ani nechtěla
o nějakých lidových tradicích na poutním Velehradě

bavit, natož se jich účastnit. Řada folklórních tradic má
přitom svůj původ právě v křesťanství a víře, některé
tradice dokonce přetrvávají z dob ještě předkřesťanských. Jedno druhé doplňuje. V době, kdy už mnohem
méně nežli naši předkové žijeme s přírodou, s vědomím
ročních období a hospodářského cyklu v zemědělství,
nám a zejména našim dětem právě uchovávané tradice
pomáhají pochopit koloběh života na vesnici v dobách
našich předků.
Snad se to podaří dříve nežli naše děti pohltí
globalizace a facebook. To pochopení jim totiž pomůže
udržet si vědomí vlastní identity, kořenů, kulturních
hodnot, ale na druhé straně také schopnosti tolerance
a úcty k hodnotám a kulturám jiným.
Vánoce, masopust, velikonoce, pouť, hody, vinobraní … Jak se říká v jedné pohádce: svět jak kolo točí se ….
Letos shodou okolností právě po deseti letech od
obnovení kroje se velehradské hody poprvé uskuteční
v krytých prostorách, a to díky vstřícnému postoji
vedení Stojanova gymnázia ve zrekonstruovaném Slovanském sále. Snad i toto je dobrým důvodem přijít na
hodovou zábavu a nasát atmosféru. Osobně se na hody
velmi těším a doufám, že se 3. září potkáme a že bude
obec opět zářit pestrými kroji a znít dobrou muzikou.

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 3. 9. 2011
Letos oslavíme 10. výročí konání hodů
v důstojném prostředí SLOVANSKÉHO SÁLU
Stojanova gymnázia na Velehradě,
za doprovodu dechové hudby STRAŇANKA
a cimbálové muziky MLADÝ VČELARAN.

Srdečně zvou obecní úřad a přátelé folklóru při OÚ Velehrad
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Tomáš Luža

•••••••••••••••••• Čtení na pokračování
Kramáři

N

aproti brány od bývalého statku dosud stojí již
hodně poničená kaple sv. Vendelína. Tato kaple
je na okraji spojovací uličky mezi silnicí a nádvořím
u baziliky.
Od pradávna se v této uličce prodávaly suvenýry, památky a cukrovinky. Je to už více než 70 let
co obecní úřad rozhodl o stavbě 20 úplně stejných
dřevěných stánků, které velmi dlouho sloužily poutníkům a návštěvníkům Velehradu. Byly rozděleny
po obou stranách uličky tak, že jedna řada byla určena k prodeji cukrovinek a nápojů a druhá řada sloužila k prodeji suvenýrů a památkových předmětů.
Prodávajícím říkali „Kramáři“. Všichni to brali jako
název živnosti, která byla mnohdy jediným příjmem
rodiny.
Aby stánky kramářů byly kvůli tržbě spravedlivě
rozmístěny, dohodli se, že jednou za rok (většinou
před zimním obdobím) budou promyšleně posunovat
se všemi stánky. Každý stánek měl trámové kluzné
plochy, po kterých se pomocí válečků posunovaly
a to tak, že první, který stál u nádvoří se posunul
do středu a obě řady se poslušně popotáhly o jedno
pole na jeho místo. Stánky, které stály uprostřed
se posunovaly zpět k silnici, takže po 10 letech byli
všichni spravedlivě přemístěni a tím tržby vyrovnány.
Do nádvoří k bazilice se chodilo ještě jedním
průchodem a to naproti morového sloupu „Rozárka“. Nad bránou tam byla krásná barevná skla. A to
byl problém k řešení pro pana učitele Borusíka. Ona
ta krásné sklíčka totiž neustále někdo roztloukal.
Viníky se ale vždy lehce podařilo vypátrat.
V jedné rovině se zmíněnou spojovací uličkou
v nádvoří se nacházela kamenná kašna, dnes je

v zadní části nádvoří, poblíž baziliky. Do této krásné
kašny během celého letního období neustále přitékala čerstvá voda. Zajímavé na tom bylo, že jako zdroj
vody byl vybudován rybníček s pramenitou vodou
u lesa v prostoru „Kotlí“, kde ze vzdálenosti jednoho
kilometru až do nádvoří byla voda přivedena s velkým spádem v dřevěném potrubí. Z tohoto zdroje
byl také napájen malý bazén, který byl v zahradě
za bazilikou.
Velké změny nastaly postupně na celém nádvoří. V tomto prostoru byly nasazeny desítky akátů,
které tvořily pásy zeleně po celém obvodu nádvoří.
Poslední se uchovaly jako mohutné stromy vedle
baziliky za „Božským srdcem“ . Celý dnešní prostor
byl rozdělen mohutnou oddělovací zdí, na které byly
umístěny sochy v nadživotní velikosti. V zadní části
prostoru u baziliky byl postaven velký sál „Orlovna“.
Byla to velká tělocvična s jevištěm, kde se konaly různé kulturní akce. V padesátých letech bylo
v prostoru mezi velkými akáty navezeno několik
vagónů dlažby, která byla určena k celkové výstavbě
dlažby nádvoří. Tato akce se neuskutečnila a veškeré
množství malých i velkých dlažebních kostek bylo
přemístěno a použito na silnici od moravního mostu
přes kanál do Starého Města. Za zdí se sochami bylo
zahradnictví pana Vaňka z Velehradu. Byly zde malé
nádrže na vodu, které byly taky napájeny ze zdroje
rybníčka v „Kotlí“.
Později bylo zahradnictví přemístěno do prostoru
vedle bývalé pily na dřevo, podél silnice do Uherského Hradiště. Prostor „za zdí“ pak byl využíván jako
odpočinkový prostor pro Mateřskou školku, pro letní
slavnosti a sportovní cvičení dětí. Konaly se zde také
taneční zábavy …
Jaroslav Kapitán
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••••••••••••••••••••••••••••
OBEC Velehrad
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o zákazu volného pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Velehrad se na svém zasedání dne 15. 12. 2010 usnesením č. 1 usneslo vydat tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Volné pobíhání psů se na veřejných prostranstvích obce zakazuje.
Veřejným prostranstvím jsou podle ust.§ 34 zákon 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Čl. 2
Majitelé nemovitostí, kde jsou chováni psi, jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak,
aby bylo účinně bráněno tam chovaným psům tyto nemovitosti opustit.
Čl. 3
Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinná jej míti na vodítku a o ohledem na okolnosti
a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem.
Čl. 4
Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a je opatřen náhubkem.
Čl. 5
Porušení této vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů
- např.§ 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 6
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

Z obecní matriky ••••••••••••••••••••
Narození
28. 12.
18. 1.
4. 2.
16. 3.
18. 3.
4. 5.

2010
2011
2011
2011
2011
2011

Pavel Štěpánek, čp. 181
Lucie Máčalíková, čp. 173
Štěpánka Šuránková, čp. 261
Nikola Březinová, čp. 322
Richard Oriabinec, čp. 233
Matyáš Skoták, čp. 30

12.
21.
7.
10.
10.

5.
5.
6.
6.
6.

2011
2011
2011
2011
2011

Matyáš Bartoš, čp. 207
Simona Hudečková, čp. 272
Štěpán Maria Kovařík, čp. 262
Anna Misíková, čp. 313
Marie Misíková, čp. 313

Úmrtí
20. 12.
22. 12.
3. 1.
11. 1.
13. 1.
20. 1.
25. 1.
8. 3.

2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Josefa Katrňáková, 71 let, DZP
Anna Tománková, 77 let
Vítězslava Pavlíková, 75 let, DZP
Marie Šestáková, 69 let
Eduard Zákutný, 29 let, DZP
Marie Juzalová, 40 let, DZP
Oto Jurčík, 70 let
Marie Adamová, 79 let

12.
24.
31.
26.
22.
29.
31.
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3.
3.
3.
4.
5.
5.
5.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Marie Bělovská, 75 let
Kristýna Neugebauerová, 34 let, DZP
Tomáš Vrbas, 84 let
Danuše Bartošíková, 63 let, DZP
Ludmila Holbová, 59 let, DZP
Anna Běhávková, 77 let, DZP
Jaromír Šebesta, 65 let

•••••••••••••••••••••••• Obrazem

Běhávka Vladinír (75 let)

Smutná Ludmila (80 let)

Maděrová Jindřiška (75 let)

Točková Marie (85 let)

Čechalová Marie (75 let)

Kapitán Jaroslav (75 let)

Absolventi Mateřské školy

Barevné dny v Základní škole
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Dětský den •••••••••••••••••••••••

Vyšlo 1. července 2011, náklad 450 výtisků.
Adresa redakce: Obecní úřad Velehrad • IČO 291 536 • evidenční číslo MK ČR E 101 58 • Redakční rada: Stanislav Gregůrek, Eva Hanáčková, Anna Straková
• Foto: J. Rohel, P. Hudec, archiv OÚ, Studio 5 • K vydání připravilo: Studio 5 • Tisk: Hudec Print
Velehradský zpravodaj najdete i na stránkách www.velehrad.cz. Uzávěrka příštího čísla 9. 12. 2011.
Neprodejné
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•••••••••••••••••••••••• Obrazem

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 16. 4. 2011

Johanka Velgová, nar. 29. 10. 2010, Modrá 133 | Patrik a Helena Rozbrojovi, nar. 28. 12. 2010, Modrá 105
Natálie Rozsypálková, nar. 2. 11. 2010, Velehrad 289 | Nikola Brabencová, nar. 26. 8. 2010, Velehrad 231
Matyáš Pavlica, nar. 16. 11. 2010, Velehrad 170

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 16. 4. 2011

Štěpánka Šuránková, nar. 4. 2. 2011, Velehrad 261 | Nikola Březinová, nar. 16. 3. 2011, Velehrad 322
Simona Kováříková, nar. 1. 3. 2011, Modrá 201 | Richard Oriabinec, nar. 18. 3. 2011, Velehrad 233
Lucie Máčalíková, nar. 18. 1. 2011, Velehrad 173 | Pavel Štěpánek, nar. 3. 1. 2011, Velehrad 181
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GENERÁLNÍ PARTNEŘI:

DNY LIDÍ
DOBRÉ VŮLE

HLAVNÍ PARTNER:

Barevnost Panthone 202C
C-0, M-100, Y-65, K-47

4. – 5. ČERVENCE 2011

PARTNEŘI:

Pod záštitou:
Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera,
olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje.
Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Zlínským krajem
a Obecním úřadem Velehrad.

10:00 – 12:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou
Antonína Panenky – kvalifikace pro veřejnost
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel

10:00 – 17:00 | Turnaj v ping-pongu „Propinkejte se na Velehrad“
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel
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, hrátky s vodou a o vodě
Výstava „Máme rádi přírodu“ a „Ekofór 2011 aneb S humorem na přírodu“
13:00 – 14:00 | Pinkání na Velehradě – stolní tenis pro veřejnost
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel
13:00 – 23:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Českým katolickým
biblickým dílem
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
pořádá: České katolické biblické dílo
4. 7. do 23:00
5. 7. od 8:00 do 14:00
14:00 | Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou
Antonína Panenky – finále
kde: Fotbalové hřiště
pořádá: Orel
14:00 | Stojanovo gymnázium
• 15:30 Prezentace vybraných DMS projektů
• 16:00 Prezentace církevních hnutí a komunit – „Křest je brána naděje...
Nebojte se, otevřete své brány Kristu“ (Jan Pavel II.)
• 16:30 Vernisáž „Návrat k sobě“ – fotografický projekt Aleny Dvořákové
a Viktora Fischera o působení Vězeňské duchovní služby ČR
• 17:00 Prezentace Papežských misijních děl a projektu „Velehrad – Trnava,
společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání“
• 17:30 Vernisáž vítězných fotografií Fotografické soutěže – Velehrad 2010
• 18:00 Vernisáž „Sakrální stavby Arcidiecéze olomoucké 1990-2010“
• 18:30 Vernisáž vítězných obrázků soutěže v malování „Cestou dvou bratří“
14:00 – 17:00 | Velehrad dětem: Kouzelný Velehrad
kde: B pódium na hřišti ZŠ
Odpolední program pro rodiny s dětmi ve spolupráci s Centrem pro rodinný život
Olomouc:
• Škola kouzel, Malá čarodějnice
• Hlavolamy, hry a hádanky
• Kejklíř Vojta Vrtek
• Soutěže, hry a legrácky
• Hudební vystoupení
• Zajímaví hosté
• Fotografická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí
16:05 | Kouzelná školka s Michalem Nesvadbou

14:00 – 18:00 | Interaktivní odpoledne Za školou s IN!em
kde: Pódium ZŠ
Od 14:00 zveme na bubenický zážitek pro mládež a celou rodinu („Drum Circle
Petra Šušora“). Kdo se pustí do hry, objeví, co ještě neví, najde v sobě netušené
schopnosti a naučí se komunikaci beze slov. Opakuje se od 16:00.
Od 15:00 vystoupení Markéty Konvičkové
Průběžně bude otevřen osvědčený Klub deskových her a nově skládání origami.
Na obou místech bude možné získat Velehradský pas.
Po celou dobu programu budou k dispozici redaktorky a tvůrci časopisu IN!.
16:00 | Mezinárodní setkání vozíčkářů
kde: Před ZŠ
• 16:00 Mše svatá pro zdravotně postižené v bazilice
• 17:15 Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází Cimbálová muzika Pentla

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

17:00 | Finále turnaje v ping-pongu „Propinkejte se na Velehrad“
kde: Hřiště ZŠ
pořádá: Orel

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací
významných projektů občanské společnosti.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 Českou televizí
a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem.

Účinkující:

Jiří Pavlica a Hradišťan s hostem Solo Dja Kabako
(Afrika), John Michael Talbot (USA), Petr Bende,
Komorní orchestr MUSICA FESTA, Kantiléna – dětský
sbor a další
Moderátoři: Pavel Kříž a Barbora Černošková
21:00 | Program církevních hnutí a komunit
kde: Bazilika – duchovní program – adorace
24:00 | Mše svatá
kde: Bazilika

Úterý 5. července 2011
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2011
Mše svaté v bazilice: 6:30 • 7:30
8:30 Celebrují novokněží České republiky
9:45 Modlitba svatého růžence v bazilice
8:00 – 14:00 | Ruční přepisování Bible ve spolupráci s Českým
katolickým biblickým dílem
kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
pořádá: České katolické biblické dílo

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ DÁRCI:

10:30 Slavnostní poutní mše svatá

kde: Nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
metropolita moravský
Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.

PRODUKCE:

Omlouváme se za případné změny v programu a možné omezení
způsobené současnými stavebními úpravami
.

Pro dopravu na Velehrad využijte služeb Českých drah - nejbližší stanicí je Staré Město u Uherského Hradiště.
Cesta tam:
Z Olomouce: 7:06, 7:53, 9:06, 9:56, 11:06, 11:56, 13:06, 13:56, 15:06, 15:53, 17:06, 17:53
Z Prahy (Pardubic, Kolína): 5:17, 6:48, 10:48, 13:17, 14:48, 17:17
Z Ostravy: 7:04, 11:04, 15:04
Z Brna: 7:35, 9:28, 11:28, 13:28, 15:28
Po skončení koncertu dne 4. 7. pojede vlak ve 21:33 do Přerova, Olomouce, Kroměříže, Holešova, Zlína,
ve 21:56 do Hodonína a Břeclavi a ve 22:00 do Veselí nad Moravou, Uherského Brodu nebo Bojkovic.
Cesta zpět:
Do Olomouce: 12:03, 13:12, 14:03, 15:12, 16:03, 17:12, 18:03, 19:12
Do Prahy (Pardubic, Kolína): 13:12, 15:12, 17:12, 19:12
Do Ostravy: 15:44, 19:44
Do Brna: 12:34, 14:34, 16:34, 18:34
Více informací o spojení, slevách a o jízdenkách naleznete na www.cd.cz.

Změna programu vyhrazena.

Pondělí 4. července 2011

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA:

