Sdělení zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny jménem zastupitelstva
obce co nejsrdečněji pozdravil a zároveň ve stručnosti
informoval o dění v obci za I. pololetí roku 2013.
V první polovině letošního roku zastupitelstvo obce
plnilo úkoly, které si stanovilo v tzv.plánu aktivit
týkající se investic a kulturního dění. V první řadě
se pokračovalo v budování „Turistického centra
Velehrad“, které v současné době finišuje, pracuje
se na fasádě, v interiéru na instalaci vnitřního zařízení (omítky, elektroinstalace, dlažby atd.). Čeká nás
úprava parkoviště okolo tohoto objektu, na které
proběhlo výběrové řízení. Stavbu provede firma SVS
Bílovice s.r.o.
Do pouti stavební firma uskuteční úklid staveniště. Předpokládaný termín kolaudace je 31. 8. 2013.
Po kolaudaci bude do „Turistického centra“ instalován nábytek a vnitřní doplňující vybavení. Doufáme
a věříme, že toto zařízení bude již v letošní zimě
sloužit pro širokou veřejnost. Zejména prostorný sál
se zázemím ve III. podlaží. Z menších investic bych
vzpomněl, že přes prázdniny bude realizována generální rekonstrukce plynové kotelny s výměnou kotlů
v naší ZŠ. Chtěl bych poděkovat vedení základní školy
za aktivitu při získání dotace na vybudování polytechnické učebny umístěné do střešní vestavby ZŠ.
Na základě četných žádostí ZO nechá zbudovat
nový chodník na místním hřbitově od márnice
směrem k lesu. V rámci toho se postaví opěrná zeď
s novým oplocením. V místě mezi plotem a chodníkem vznikne prostor pro umístění urnových hrobů.
V současnosti je akutní nedostatek hrobových míst
- podali jsme žádost na Arcibiskupství olomoucké
o převod části pozemku pro rozšíření místního hřbitova - restituční problém, louka je původně církevní.
Arcibiskupství nám vyšlo vstříc, ovšem administrativní mašinerie převodu z Pozemkového úřadu je na
jeden celý rok. Takže realizovat tento záměr připadá
snad na rok příští.
Přes potok Salaška došlo k výměně můstku
(pod skanzenem), kterého se výborně zhostila firma
Miloše Maňáska spolu s pracovníky OÚ. Starý můstek dosloužil a byl nahrazen kvalitním, zhotoveným
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z traverzí v kombinaci s dubovými fošnami. Taktéž
bylo opraveno dřevěné oplocení pro parkování u
rybníka nad Velehradem s výměnou dřevěných košů
na odpadky.
Zastupitelstvo obce schválilo požadavek ZŠ
na obnovu podia v atriu objektu. Stará dřevotříska
byla nahrazena kvalitní novou, která bude kryta před
nepřízní počasí speciální plachtou z pevné folie. Tím
se prodlouží životnost. Podium je velmi využíváno
našimi dětmi během roku a taktéž při „Dnech lidí
dobré vůle“ a „Národní pouti“.
V měsíci červnu se uskutečnilo výběrové řízení na
zametací vůz, na jehož pořízení obec zajistila 90%
dotaci. Byla vybrána dodavatelská firma se sídlem
ve Strání, zařízení dodá dle smlouvy do 75 dnů. Tento
zametač bude sloužit k údržbě pořádku jednak v obci,
tak k čistotě cyklostezek, neboť některé úseky vedou
lesem (Velehrad-Tupesy, Velehrad-Salaš).
Připravujeme výběrové řízení na čerpací stanici
(ČS 1) u ZŠ. Po výběru dodavatele bude obnovena
v měsíci srpnu. Taktéž životnost čerpací stanice (ČS 2)
u vinného sklepa Magna Moravia již končí, letos připravíme zpracování projektové dokumentace, v roce
2014 budeme realizovat.
Jako speciální a zároveň uměleckou investicí bylo
zhotovení posezení na cyklostezce Velehrad-Tupesy
pod hřbitovem, a to ve stylu bicyklu, jak tvar střechy
(sedlo), tak stolek a sedátka - ozubené kolo a články
řetězu. To vše realizoval kolektiv okolo Ondry Olivy
a jeho přátel. Vyvolává to zasloužený obdiv a zájem
těch, kteří projíždějí jak od Starého Města, tak ze strany Tupes.
Z velkých projektů, kde není obec investorem, jen
stručně vzpomenu na stavbu VEGA CENTRUM Velehrad na náměstí, kde investorem je p. Václav Hrabec.
Otevření je plánováno na 1. 9. 2013.
Farnost Velehrad se úspěšně zhostila projektu
IOP s konečnou úpravou fasády baziliky.
Všem těm, kteří se podílejí na zvelebení obce, patří
velké poděkování.
V rámci kulturního dění obec Velehrad podpořila
opět projekt „Otevřené brány“, kdy spolu se Zlínským
krajem a Farností Velehrad umožní kvalitní prohlídku
církevního areálu a baziliky.

červenec 2013
Dne 15.června jsme přivítali na Velehradě peloton
cyklistů vedený J. Zimovčákem (trasa z Aše - do Velehradu). Tento projekt vznikl na podporu onkologicky
nemocných dětí a jsme moc rádi, že si p. Zimovčák
a jeho vzácní přátelé vybrali cílovou stanici právě Velehrad, k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou
Moravu.
Dále bych zmínil dětský den 1. 6., který proběhl
v autokempu za Velehradem. Počasí nám celkem
přálo, akce se zúčastnilo mnoho dětí z Velehradu,
Modré a Salaše. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem organizátorům za precizně zpracovaný program
pro naše nejmenší.
Blíží se největší a nejslavnostnější akce v naší obci,
a to „Národní pouť 5. 7.“, které předcházejí „Dny
lidí dobré vůle“ spolu s koncertem dne 4. 7. Letos je
vše umocněno kulatým výročím 1150 let příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Svatého otce bude
zastupovat papežský legát, záhřebský arcibiskup

Josip Bozanič. V těchto dnech proběhne biskupská
konference za účasti všech biskupů ČR.
Chtěl bych Vám všem popřát krásné a radostné
prožití tohoto svátku a zároveň poprosit o trpělivost
a vstřícnost vůči poutníkům a návštěvníkům. Dobře
víme, co to vše obnáší, když počet obyvatel Velehradu
se několikanásobně zvýší.
Na všechny akce pořádané v těchto dnech jste
samozřejmě co nejsrdečněji vítáni. Chci poděkovat
všem, kteří se podílejí na organizaci, ať je to Farnost
Velehrad, Zlínský kraj, Policie ČR, zastupitelstvo
obce a pracovníci obecního úřadu - za jejich nasazení
a vzájemnou spolupráci. Věříme, že vše zvládneme,
ať můžeme na toto jubileum vzpomínat jen v dobrém.
Jelikož se blíží čas prázdnin a dovolených, chci
Vám popřát načerpání nových sil, klid a pohodu.
S přáním všeho dobrého
za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta

Posezení na cyklostezce Velehrad - Tupesy

Posezení na cyklostezce Velehrad - Tupesy

Autoři posezení na cyklostezce Velehrad - Tupesy

Nový můstek přes Salašku pod skanzenem.

Turistické centrum Velehrad.

Zahájení výstavby nového chodníku na hřbitově a oplocení.
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Slavíme
Milí přátelé,
to, na co jsme se po mnoho měsíců a let připravovali,
je tady. Za několik málo dní, vlastně už jen hodin,
oslavíme příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu před
1150 lety. Počítadlo Jubilea na našem webu www.
farnostvelehrad.cz už ukazuje jednotkové číslo. Velehrad je opravený, vyzdobený, připravený přijmout
davy poutníků. Z tisícové obce se na několik desítek
hodin stane mnohatisícové město plné pohybu, života,
radostné nálady.
Chci poděkovat všem za obrovské úsilí a nasazení,
které věnovali přípravě tohoto výročí. Mám na mysli
zejména tým projektu IOP pod vedením Ing. Věry
Homoláčové, který po stavební a technické stránce
renovoval baziliku a přilehlý areál, mám na mysli
tým našich farních spolupracovníků při bazilice, kteří
s trpělivostí snášeli tíhu oprav (sakristáni, uklízečky),
mám na mysli ty, kteří nám pomáhali ze strany arcibiskupství, obce Velehrad i Zlínského kraje.
Podařilo se nám mnohé. Farnost připravila poutní
místo k oslavám, jak nejlépe podle svých sil a možností
dokázala. Na opraveném nádvoří jsme mohli letos
krásně konat průvod Božího Těla. Z baziliky zvenku

Průvod Božího těla 2013

i vevnitř zmizelo lešení. Hlavní loď baziliky s transeptem a presbytářem se skví v nové kráse. Dokončuje
se generální oprava varhan. Jejich tóny se opět naplno
poprvé rozezní v plné kráse 6.7., kdy vás v 19:00 zveme
do baziliky na varhanní koncert ke cti sv. Cyrila
a Metoděje. Každý si jistě všiml, že opravená a zpřístupněná je i Cyrilka. Po výstavě kaligrafie, která tam
nyní probíhá, tam bude od 1.7. po celé prázdniny přístupná výstava „Diktatura versus naděje“. Mnohému
z vás jistě neuniklo, že vytvořením otvoru v ohradní
zdi došlo k přímému propojení poutní cesty růžence s areálem baziliky a tím snadnějšímu přístupu
do našeho areálu pro pěší od Starého Města.
Areál a bazilika začaly přijímat velké počty poutníků nejen o děkanátních poutích, ale obecně vůbec.
Některé školy zareagovaly na nabídku výukových
programů, které farnost ve spolupráci s Maticí Velehradskou připravila pro žáky a studenty. Bazilika je
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některé dny plně obsazená poutníky ke slavení mší sv.
anebo turisty, kteří žádají prohlídku s výkladem. Zde
patří velké poděkování všem našim skvělým průvodkyním Anežce, Saši, dvěma Petrám, Katce a Kristýnce,
že naši hosté odcházejí spokojeni a s novými poznatky
o tomto poutním místě.
Důležitým místem celého areálu se stalo infocentrum, které vykazuje návštěvnost několika tisíc lidí
za měsíc. Kromě informací, které se zde turistům poskytují, je možné si tam zakoupit i různé drobné upomínkové předměty. Jedním z nich je i farností vydaný nový
stolní Velehradský kalendář na rok 2014.
Do poutě se nám bohužel, díky různým technickým
komplikacím, nepodaří zpřístupnit ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje Velehradské muzeum
a Muzeum bible. Podobně je na tom i podzemí baziliky. S otevřením těchto expozic musíme počkat do podzimku. Po pouti začnou také živě práce na obnovení
základů opatského domu. Tím se ukončí práce finančně pokryté z programu IOP.
Z událostí, které nás v blízké budoucnosti čekají,
bych chtěl vyzdvihnout zejména jednu, která není
až tak úplně obvyklá. Vše je připraveno k tomu, aby
jeden z našich statečných otců jezuitů, jemuž komunisté zakázali, aby byl pohřben na Velehradě, byl
sem na náš hřbitov přenesen. Stane se tak v neděli
25. srpna tohoto roku, kdy po mši sv. v bazilice v 15:00
ostatky P. Antonína Zgarbíka SJ spočívající doposud
v Jankovicích přeneseme v průvodu na zdejší hřbitov
a uložíme do hrobu řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jste
zváni k účasti na tomto dění a k modlitbám za tohoto
mučedníka a ostatní oběti totalitního komunistického
režimu.
Přeji všem hezké dny našeho poutního času a radost
z toho, že víra, kterou nám přinesli sv. Cyril a Metoděj,
může být i naším bohatstvím a jistotou budoucí šťastné věčnosti, protože „kdo věří, má život věčný“ (J
6, 47). Svatí Cyrile a Metoději, patroni tohoto místa,
patroni Evropy, orodujte za nás, abychom i my dosáhli
té slávy, kterou vy už nyní u Boha máte.
						
P. Petr Přádka SJ, farář

Národní pouť kněží a jáhnů 2013

Farnost Velehrad

červenec 2013

Kulturní aktivity

P

řiblížil se konec první poloviny letošního roku
a s tím i malé ohlédnutí za tím, co jsme v oblasti
kultury ve velehradském poutním areálu prožili a co
nás v té druhé polovině ještě čeká.
Začal bych tím, že, jak asi mnozí víte, je již
tradicí, že na začátku každého kalendářního roku
vychází Kalendář akcí poutního místa Velehrad a ani
letos tomu nebylo jinak. Je zde vždy popsáno to, co
se v daném roce na Velehradě chystá a na co se můžeme těšit. Tento kalendář je volně k dispozici jak
v infocentru, tak i v bazilice.
Pokud bych měl vypsat všechny akce, které
v tomto jubilejním roce proběhly nebo proběhnou,
určitě by nestačilo místo, ale zdůrazním alespoň
některé:
• 2. února se uskutečnil III. ročník farního plesu,
který se uskutečnil na Stojanově gymnáziu a kterého se účastní jak občané Velehradu, tak i návštěvníci z okolí. Program byl bohatý a myslím, že ples
se celkově vydařil.

III. ročník Farního plesu 2013

• následovalo např. IX. Arcidiecézní setkání mládeže, které proběhlo v březnu, v dubnu následovala
Pouť vdov nebo Národní pouť kněží a jáhnů.
• další významnou událostí byla pro Velehrad bezesporu mše sv. k 3. výročí úmrtí Tomáše kardinála
Špidlíka SJ, která se uskutečnila 20. 4. 2013.
• v měsíci květnu se na Velehradě uskutečnila Konference „Cyrilometodějská misie a Evropa“, kterou
navštívili odborníci z celého světa. Přednášky vedli
odborníci z Akademie věd ČR, Archeologického
ústavu Moravského zemského muzea a další.
• velehradská farnost se letos poprvé zapojila do
projektu Noc kostelů, která se uskutečnila 24. 5.,
kdy byla bazilika otevřena do 23 hod. V průběhu
této noci byl v bazilice připraven bohatý program,
například vystoupení malé scholy, vystoupení
kapely Velblue, varhanní koncert, koncert dechového kvarteta nebo prohlídka baziliky s výkladem pro
širokou veřejnost.
• nesmím opomenout právě prohlídky baziliky
a celého poutního areálu. Právě v tomto roce
doznaly změn prohlídky baziliky a okolí, a to
jak v textu, tak rozšířením prohlídkových okruhů. Návštěvníci Velehradu si mohou vybrat buď
prohlídku baziliky, nebo venkovního areálu, kde
navštíví také zimní sál Stojanova gymnázia a jeho

zahradu. Tyto prohlídky vedou školení průvodci,
kteří čerpají také z nových poznatků, které se získaly při opravách poutního areálu.
• od března letošního roku byla rozšířena nabídka
prohlídek velehradského poutního areálu o tři
nové vzdělávací programy určené zejména žákům
základních a středních škol.
• program Cyrilometodějská cesta dává žákům
příležitost putovat bazilikou po stopách Cyrila
a Metoděje, respektive těch, kdo přicházeli na toto
poutní místo vyjádřit svůj vztah k těmto světcům.
Program Příběh baziliky umožňuje účastníkům
vzdělávacího programu hlouběji poznat a zakusit krásu této úctyhodné stavby. Třetí program,
Cisterciácká cesta, naopak představuje velehradské exteriéry - tedy poutní areál se stavebními
památkami zbudovanými cisterciáckými mnichy.
V rámci nově koncipované prohlídkové trasy je
možné dozvědět se něco o způsobu jejich života
a dějinách velehradského kláštera. Pro všechny tři
programy jsou k dispozici pracovní listy a žáky provází odborní lektoři.
• vrcholem letošního roku je samozřejmě datum
5. července, kdy oslavíme 1150 let od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Co důležitého se pak uskuteční
v následujících měsících? Tak např.:
7. 7. zahájíme Velehradský filmový
			 seminář (pro veřejnost)
20. 7. Pouť děkanátu Uh. Hradiště
31. 7. Koncert ke cti sv. Ignáce z Loyoly
4. 8. Velehradský filmový seminář
			 duchovního filmu II.
15. 8. Pouť Matice Velehradské,
			 následně program pro děti
30. 8. VII. Ročník hudebního festivalu Šroubek
1. 9. Velehradský filmový seminář
			 duchovního filmu III.
29. 9. Pouť k 90. výročí úmrtí A. C. Stojana
6. 10. Velehradský filmový seminář
			 duchovního filmu IV.
9. 11. Cisterciácká pečeť
			 - košt mešních a košer vín
14. 11. Koncert zemí Visegrádské čtyřky
			 - Hlaholská mše
26.12. Svatoštěpánský koncert Hradišťanu
			 a jeho hostů
Pokud se o jednotlivých akcích budete chtít dozvědět něco více, můžete se informovat v nově registrovaném infocentru na Velehradě, kde jsou také plakáty
k jednotlivým akcím, nebo navštívit stránku www.
velehradinfo.cz , kde se dozvíte aktuální informace
a kde také naleznete již zmíněný kalendář akcí.
Přeji hezké dny. František Ingr
koordinátor kulturních aktivit Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
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Matice Velehradská
Obraz
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Slovanští věrozvěstové od Jana Matejka

J

edno z nejznámějších vyobrazení sv. Cyrila
a Metoděje představuje obraz slavného polského
malíře Jana Matejka Slovanští věrozvěstové. Máme
jej jistě dobře vrytý do paměti. Jakpak by ne, vždyť
sehrál podobně jako tiskem šířené litografie od Janka
Köhlera významnou roli při vizualizaci kultu soluňských bratří. „Svatý obrázek“ s jejich vyobrazením
najdeme v modlitební knížce mnoha našich babiček.

Pojďme si jej nicméně prohlédnout důkladněji:
Obraz byl věnován do baziliky polskými poutníky v rámci 1 000 výročí úmrtí sv. Metoděje v roce
1885. Poutě se společně s mnoha polskými poutníky účastnil i sám malíř, jehož bychom s nadsázkou
mohli nazvat polským „Mikolášem Alšem“. Obraz je
malován na hruškovém dřevě. Cyril ukazuje rukou
na otevřenou knihu, zatímco Metoděj poukazuje na
kříž. Za křížem je vyobrazena Panna Maria Čenstochovská, vlevo je polská orlice, vpravo archanděl
Michael - symbolizující Rusko a pod ní rytíř ve zbroji
s mečem - symbol Litvy. Pod křížem je na podušce polská Piastovská koruna a na zemi leží rozbitá
modla Svantovíta. Impozantní postavy světců si nás
prohlížejí pronikavým pohledem a přes propasti časů
sdělují, že jejich odkaz je v mnoha ohledech stále
živý, inspirativní. Cyril a Metoděj například dokonale
vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je nutná.
Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem
v Evropě je křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla
a rozkošatila se evropská kultura. Z něho dodnes,
vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu.
Petr Hudec

M a t i c e v e l e h r a d s k á Vá s z v e
7. 7. 2013

Přednáška Mgr. Petra Hudce na téma Svátost jednoty - Historie slavení slovanské liturgie na Velehradě,
Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, začátek ve 14:00 hod.

15. 8. 2013

Pouť Matice velehradské, 10:00 hod. mše svatá v bazilice
14:00 hod. divadlo pro děti - Teátr Víti Marčíka juniora (Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje) a odpoledne her pro děti

19. - 24. 8.
2013

XIII. hvězdicová pěší pouť na Velehrad

24. 8. 2013 Pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek, začátek ve 14:00 hod. od papežského kříže
30. 8. 2013 Hudební festival Šroubek od 19.00 h (Oboroh, Petr Linhart s kapelou 29 Saiten, HUKL)
26. - 28. 9.
2013

IV. svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn, začátek ve 12:00 hod. v bazilice

8. - 10. 11.
2013

Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě

9. 11. 2013 Cisterciácká pečeť - výstava a soutěž mešních a košer vín
10. 11. 2013 Mše svatá v 10:00 hod. a požehnání nového náhrobku cisterciáckých mnichů na hřbitově
14. 11. 2013 Koncert tří sborů slovanských zemí - Česka, Slovenska a Polska, začátek v 18:00 hod.
Každou první neděli v měsíci se koná modlitba růžence na Poutní cestě růžence, ve 13:15 hod. na začátku poutní cesty ve St. Městě.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA VELEHRADĚ

M

atice velehradská se podílela na vzniku tří druhů
vzdělávacích programů v poutním velehradském
areálu, které jsou určeny zejména dětem a mládeži. Jsou
tematicky rozděleny to třech kategorií:
Cyrilometodějská cesta se věnuje objevování stop
sv. Cyrila a Metoděje a jejich odkazu, Cisterciácká cesta
je zaměřena na poznání historie Velehradu a působení
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cisterciáckého řádu v letech 1205 - 1784 a třetí Příběh
baziliky uvádí účastníky programu hlouběji do krásy
a symboliky této impozantní stavby. Pro všechny tři typy
programů byly vytvořeny pracovní listy, které obohacují
prohlídky s průvodcem. Více informací je možné nalézt
na webu www.velehradinfo.cz. Informace o Matici
naleznete na webu: www.maticevelehradska.cz.

Kultura a školství

červenec 2013

Stojanovo gymnázium

D

ruhé pololetí na Stojanově gymnáziu Velehrad
bylo opět bohaté na události a nyní máme možnost se aspoň k některým z nich vrátit.
Gymnázium žije přípravami na oslavy 1150 let
od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
V průběhu uplynulého pololetí měli žáci možnost
setkat se se zajímavými osobnostmi, které mají
s jubileem co do činění. Přínosem byly jistě velmi
zajímavé přednášky doc. Šebka a doc. Galušky, při
nichž se žáci seznámili s historií Velehradu i samotné
cyrilometodějské tradice. Stejně tak byly pro všechny
obohacující dvě vzácné zahraniční návštěvy, které
neváhaly ukrojit ze svého nabitého programu čas pro
setkání s našimi žáky. V měsíci dubnu v zimním sále
besedoval předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky, arcibiskup Claudio Maria Celli a v červnu
mezi nás zavítal Milan Kocourek, dlouholetý spolupracovník Radiožurnálu v Londýně. Při své návštěvě
se pan Kocourek, mimo množství přednášek a besed,
zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků filmařské
soutěže Velehradská kamera.

Nelze vynechat i vzpomínku na zahraniční zájezdy. Tentokrát se naši žáci podívali jednak na Slovensko, kde se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz,
jednak do maďarského Miškolce, kde naše škola
spolupracuje s tamním jezuitským gymnáziem.
Návštěvy u našich zahraničních sousedů pokračovaly
i na jaře. V německém Hohenbergu vyvrcholil celoroční projekt s německým gymnáziem z Dillenburgu,
při kterém žáci komunikují v internetovém prostředí
eTwinning. Za tento projekt naše škola obdržela
ocenění „eTwinning Quality Label“. Do sousedního Polska zavítala začátkem dubna skupina žáků
na návštěvu koncentračního tábora Osvětim. Před
nimi Polsko navštívili také naši sboristé. „Severské
turné“ zahájili v Krakově a druhý den pokračovali
vystoupením na festivalu v Odrách. O své zážitky se
podělila Michaela Železníková z 1. B: „V Krakowě
jsme navštívili piaristické gymnázium (Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie), kde jsme zazpívali několik pís-

niček. Po obědě jsme vyrazili na prohlídku města,
které nás uchvátilo svými památkami. Následně jsme
se odebrali na mši svatou, doprovázenou zpěvem
sboru piaristického gymnázia. Po skončení mše svaté
byl na programu náš společný koncert. Poté jsme
se rozdělili do rodin členů sboru, kde jsme strávili noc.
I přes jazykovou bariéru jsme byli schopni se domluvit
a našli si nové polské kamarády. Ráno nás odvezli
opět ke škole, rozloučili se s námi a my se pak vydali
na festival do Oder. Po obědě jsme zpívali na vernisáži
fotografií Jindřicha Štreita, kterou vysílala živě televize Noe. Při slavnostním galavečeru u příležitosti XX.
ročníku celostátní přehlídky církevních škol vystoupil
i náš folklórní soubor. Večer jsme se unavení a plni
zážitků vrátili do svých domovů.“
První část oslav cyrilometodějského jubilea proběhla již v měsíci květnu v Mikulčicích. Náš sbor zde
účinkoval v programu Setkání kultur. Setkání se známými českými umělci, zejména protagonisty nového
filmu Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů, bylo i přes
nepřízeň počasí velkým zážitkem.
Přes mnohé akce se běžný život gymnázia nezastavil. Čtvrťáci úspěšně zvládli maturity a po přijímacích zkouškách se můžeme v září těšit na dvě třídy
prváků. Žáci se zapojili do nejrůznějších olympiád
a soutěží, absolvovali pobyty osobnostního rozvoje
ve Fryštáku a tentokrát i na Velehradě a v závěru
školního roku turistický a cyklistický kurz.
Pomalu se připravujeme nejen na prázdniny,
ale i na příští školní rok. Ještě o prázdninách mají
zájemci možnost zúčastnit se již třetího ročníku
Prázdninové školy Velehrad. A od nového školního
roku se všichni můžeme těšit na spoustu nových akcí.
Vedení Stojanova gymnázia Velehrad
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Na ZŠ Velehrad končí školní rok 2012/2013
Vážení a milí čtenáři Velehradského zpravodaje,
nastal čas prázdnin, čas dovolených a nevšedních
zážitků. Dovolte nám, abychom Vás v tomto tolik očekávaném čase krátce seznámili s tím, co se odehrálo
ve 2. pololetí školního roku na ZŠ.
Ani toto pololetí nešetřilo školními i mimoškolními akcemi, exkurzemi, nejrůznějšími soutěžemi
i mnohými oceněními, výlety i dobročinnými akcemi.
Teď již zmíněný přehled alespoň některých.
Hned na úvod představme „lyžovačku a snowbordačku“ v Osvětimanech ve dnech 5. a 6. února, kde děti
měly možnost pod dohledem vyučujících prožít sportovně-zábavné chvíle a osvěžit se tak na těle i na duchu.
Další zajímavou akcí byla Karnevalová show
ve školní družině s podtitulem „Masko, představ
se“, jíž školní družina zakončila masopustní veselí. V jejím rámci si děti vyráběly masky, povídaly
si o masopustu a zvycích s ním spojených. Hodnotila
se nejen krása masek, ale především fantazie a důvtip.
Celou akci provázely hry, tance i malé občerstvení.
Velkou oblibu si nejen u dětí získaly „Barevné
dny“, které proběhly ve dnech 25. - 27. 3. Pozvání na
toto počínání přijal i starosta obce Modrá, který byl
ztvárněním i průběhem představení tak nadšen, že
žákům udělil na jeden den titul „Čestného občana“
obce Modrá.
Dne 25. 3. na naši školu také zavítala fenka
Aristka spolu se svou cvičitelkou, aby představila
canisterapii (léčení pomocí kontaktu se psem). Zajímavé
a chvályhodné!
V pátek 15.4. prožili žáci 4. třídy Noc s Andersenem ve sklepních prostorách Stojanova gymnázia pod
záštitou Alexandry Chytkové. Čekaly je tam okamži-

ky plné tajemna, nelehkých úkolů a luštění rébusů.
Posléze se přesunuli do knihovny ZŠ, kde strávili noc
rozpravami nad knihami a vlastní četbou.
Jak probíhala Noc s Andersenem tentokrát uspořádaná pro žáky 2. stupně? Žaci, kteří byli v humanitních předmětech aktivní nad rámec vyučování, byli
pozváni paní Janou Alagiovou na zámek Ořechov.
Jednalo se o D. Talaše, N. Bílkovou, K. Mackovou,
V. Plevákovou, A. Tomaštíkovou, L. Skuciusovou,
A. Weidenthalerovou, T. Hrabincovou a M. Čevelovou. Zámecká paní žáky po svém sídle nejprve
provedla, poté ubytovala a nakonec připravila i večeři,
kterou servírovala sama v zámecké jídelně vyhřáté
kachlovými kamny. Jedinou její podmínkou bylo,
aby děti zámek nezapálily. Tímto paní Jane Alagiové
ještě jednou mnohokrát děkujeme za kouzelný
zážitek!
V dubnu vrcholí příprava na přijímací zkoušky.
Výsledek těch letošních? Na Gymnázium v Uherském
Hradišti byli přijati 4 žáci, na Stojanovo gymnázium
2 žáci, 1 žák na Obchodní akademii, 2 žáci na Střední průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou školu
a 1 žák na Střední školu leteckou, ostatní žáci byli
přijati na odborná učiliště.
Vyučující přírodovědných předmětů zorganizovali
pro žáky začátkem května exkurzi. Druhý stupeň
obohacený o pátou třídu navštívil nejvýkonnější přečerpávací elektrárnu v ČR - Dlouhé Stráně - a nejvyšší vrchol Moravy - Praděd.
Nezapomeňme zmínit i školu v přírodě pořádanou pro 3. třídu, která proběhla ve dnech 10. -14. 6.
v Beskydech na Soláni. O její stručné zhodnocení
se postarala Dana Skuciusová svou básní.
Dana Skuciusová

Škola v přírodě
Nej zážitek? Nebo tisíc sobě rovnocenných?
Rožnov pod Radhoštěm
to je zastávka první,
sto z těch tisíce zážitků
sepsat je, je umění.
Stánek s ručně dělanými noži,
brousky, hřebeny,
pila, mlýn a hamry,
pár z tolika zážitků
sem na papír spadly.
Na hotelu Čarták pak,
z pokojů jsme byli paf!
Na posteli neznámé,
své sny teďka spřádáme.
Ráno zvonička nás budí,
zvoní, zvoní, zvoní ...
A my víme ve chvíli,

že už je čas k snídani.
Hry nás potom čekají,
taky trochu učení.
V Šenku soutěž šifrovaná,
venku potom soutěž branná.
Maruška nejlíp kreslila na trička,
byli jsme tam bezva partička.
Sumo závody jsou ve středu,
máme tu velkou pohodu.
A ve čtvrtek Roboti
„NQ2“ a měkké „I“.
V pátek na nás čekají
Lesy ČR, balení.
Potom závěrečné foto BLIK,
v tomhle není žádný trik.
A jestli Školu v přírodě zakážou,

VYH LA ŠUJI STÁ VK U VE LI K OU, JUP Í JOU !
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K dalším zajímavým a prospěšným akcím patřil
sběr papíru, který v tomto školním roce proběhl už
podruhé. Tentokrát se sebralo 10 410 kg papíru. Čistý
zisk činil 16.650 Kč, který si jednotlivé třídy rozdělily
mezi sebe. S programem Recyklohraní škola opět
přispěla k ochraně životního prostředí. Žáci vytřídili
9 televizí, 22 monitorů a 214 kg drobných spotřebičů.
Tím ušetřili 9, 89 mWh elektřiny, 460 l ropy, 44 m3
vody a 0,4 t primárních surovin. Navíc snížili emise
skleníkových plynů o 2,21 t CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 8,7 t. Certifikát najdete na webových stránkách školy.
Nový počin na naší škole je zbudování pracovny
polytechnické výchovy, kde se od nového školního
roku bude vyučovat předmět Pracovní výchova šikovné ruce, čímž přispějeme k větší manuální
zručnosti našich dětí, v dnešní době tak silně opomíjené, o to více však žádané.
Se záměrem o zkvalitnění přírodovědných předmětů včetně pracovních činností je naše škola zapojena do projektu pod názvem „Modernizace výuky
na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava, Velehrad“. Realizace tohoto projektu přinese škole nemalé finanční
prostředky. V investičních nákladech se jedná téměř
o 100.000 Kč.
Teď pár slov k nejrůznějším soutěžím. V literární soutěži pořádané knihovnou BBB s názvem Píšu
povídky, píšu básně ... uspěli žáci takto: krajské ocenění získal Viktor Švanyga (3.tř.) a Václav Lapčík
(5.tř.), další ocenění získala Marie Jankůjová a Karolína Kateřina Kučerová ze 3. tř. za komiksy, 1. místo
Jiří Krys a 2. místo Zuzana Trávníčková za poezii
a zvláštní ocenění za prózu Tamara Tichá (žáci 5.
tř.) v okresním kole.
Již od října probíhá příprava žáků na recitační
soutěž. V okrskovém kole letos zabodovali Igor Stránský v 0. kategorii a Taťána Zatloukalová v 1. kategorii.
Soutěž v mluveném projevu s názvem Mladý
Demosthenes pořádaná ve Zlíně přinesla v okresním kole dvě 3. místa a to Lýdii Skuciusové a Janu
Bajajovi.
Žáci naší školy se pravidelně účastní také matematických soutěží: Matematický klokan, Pythagoriáda a matematická olympiáda. Ti nejlepší
pak reprezentují školu v okresním kole ve Starém
Městě. Letos to byli: Dorota Ingrová, Ester Machová,
Zuzana Trávníčková, Michaela Čevelová, Romana Mikelová, Tomáš Zatloukal, Anna Kremplová,
Nela Obdržálková, Michaela Moudrá, Matěj Fusek
a Adéla Weidenthalerová. Velkého úspěchu dosáhla
Dana Skuciusová, která obsadila 3. místo v okresním
kole Matematického klokana.
Okresního kola zeměpisné olympiády, které
se konalo v Dolním Němčí, se zúčastnili 3 žáci.
Všichni se velmi dobře umístili. V kategorii A Michaela Čevelová obsadila 6. místo, v kategorii B Nela
Obržálková obsadila 15. místo a v kategorii C Štěpán
Čevela obsadil 4. místo.

Kultura a školství
ROP Olomnouc pořádala fotografickou soutěž
pro žáky ZŠ. Mezi vybranými fotografiemi byla i fotografie Michaely Moudré.
Také si myslíte, že rčení „zlaté české ruce“ patří do
minulosti? Omyl. V soutěži zručnosti žáků 9. tříd,
kterou pořádala Střední odborná škola v Uherském
Hradišti, obsadil David Janováč v silné konkurenci 2. místo, Dominik Krchňavý a Jakub Lysoněk
se umístíli do 6. místa.
Myslíme i na to, co budou děti dělat o prázdninách. Letošní prázdniny připravujeme pro zájemce
z řad dětí dva příměstské tábory: 1. sportovní,
zaměřený na tenis (26. 8. - 30. 8.) 2. Letní (8. 7. - 12.
7.) - ve spolupráci s DDM Šikulou.
Co říci závěrem? Snad už jen popřát všem dětem,
rodičům, občanům Velehradu i okolních obcí, čtenářům zpravodaje a v neposlední řadě i pracovníkům
školy odpočinkové letní dny naplněné pohodou, příjemnými setkáními, krásnými zážitky, zkrátka tím
vším, čeho se nám ve všedních dnech tak málo dostává. Takže už zbývá jen zvolat:
„HURÁ NA PRÁZDNINY“!
Žáci a pracovníci ZŠ
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Mateřská škola

T

ak nám opět končí další školní rok plný rozmanitých zážitků, poznání, radostí a nových kamarádských vztahů mezi dětmi.
Nově přijaté děti na začátku školního roku se záhy
začlenily mezi své nové kamarády a k dnešnímu dni
už jsou z nich opravdoví malí „školáčci“.
Celý školní rok se děti seznamovaly s něčím
novým, učily se dodržovat pravidla ve školce, učily
se navazovat ohleduplné vztahy se svými mladšími
kamarády, k úctě k rodičům, starým i postiženým
lidem, ochranitelskému vztahu k přírodě a jiným
kladným vlastnostem, také díky trpělivosti a vřelého
přístupu všech paní učitelek.
Mimo jiné si také odnáší zážitky z různých kulturních i naučných akcí pořádaných během roku.
V zimě to byla návštěva Mikuláše, vánoční besídka
se zastupiteli obce, karneval masek, návštěva Malé
scény s pohádkou „O Budulínkovi“. Pak následovala
divadelní představení v mateřské škole s loutkoherci,
návštěva předškoláků v základní škole a nedávno
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velmi atraktivní akce v Uh. Hradišti s názvem Den
modrých majáků, kde se děti přesvědčily o nelehké
službě hasičů, policie i záchranářů.
Následoval pěší výlet na kemp Salaš s programem
dětí ke Dni matek, zakončeným posezením u táboráku s opékáním špekáčků.
Začátkem června děti absolvovaly školní výlet
na Ranč v Kostelanech s velmi pestrým programem,
který je vtáhl do doby kovbojů a indiánů. Také si samy
vyzkoušely soutěže v obratnosti a velkým zážitkem
byla jízda na koních. Celý příjemný, byť deštivý den
s dobrým obědem, byl završen divadelní, indiánskou
scénkou. Všichni aktéři celého programu byli na závěr
odměněni velkým potleskem dětí i nás paní učitelek.
V poslední řadě nás čeká dojemné rozloučení
s předškoláky, které se uskuteční v prostorách mateřské školy.
Budeme věřit, že si na nás, paní učitelky,
dnešní absolventi někdy v dobrém vzpomenou!
Eva Sabo učitelka MŠ

červenec 2013

Centrum denních služeb pro seniory

PODPORA
NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČE

T

rávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete
nebo nemůžete být sami celý den doma?
A nebo máte ve své domácnosti staré
rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit
Česká republika zaměstnání s péčí o ně? Potřebujete zajistit dopravu pro člena rodiny z domácího prostředí do
našeho zařízení? Pokud jste si odpověděli, alespoň na
jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Centrum
denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje
ambulantní službu, seniorům od 60 let se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem
zapojovat se do nabízených aktivit, které centrum
nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme
důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství,
spolupráci s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní,
co nejvíce uživatele zapojujeme do dění.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a mezi
základní poskytované činnosti patří pomoc při převlékání a přemísťování se v prostorách centra, podávání
a příprava stravy, dodržování pitného režimu, pomoc
při osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační
programy (např. procvičování jemné, hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá kondiční a dechové cvičení, trénink paměti a mnoho dalších aktivit), sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže, akce pro
seniory atd.). Dále centrum nabízí placené fakultativní

činnosti a mezi ně patří DOPRAVA z domácího prostředí do zařízení a zpět, doprovod při procházkách,
výletech, obědy, snídaně, svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou trávit svůj
volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30
hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části
zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81 a v BORŠICÍCH U
BUCHLOVIC v ulici Stoprounská 274. OBĚ STŘEDISKA JSOU BEZBARIÉROVÁ. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.
charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.
cz či na tel. č. v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti 572 151 454, 725 520 983
a v Boršicích na tel. č. 724 943 792.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas myslet
na přibývající léta - přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

R

ádi bychom Vám představili organizaci DOMINO cz, o. s.,
která je neziskovou organizací působící ve Zlínském kraji
již od roku 1993.
Zabýváme se sociálně výchovnou činností, pracovní, sociální a výchovnou rehabilitací dětí z náhradní rodinné péče,
poskytováním odborného poradenství. Zajišťujeme besedy
a přednášky na různá aktuální témata. Nabízíme aktivity pro
rodiny s dětmi, aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže
před nežádoucími a negativními jevy. Zaměřujeme se také
na podporu a poradenství pěstounským rodinám.
Pro pěstounské rodiny není jistě žádnou novinkou, že 1. 1.
2013 vešla v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která
vymezuje povinnost osob pečujících a osob v evidenci uzavřít
Dohodu o výkonu pěstounské péče, nejpozději do 30. 6. 2013.
Dohodu lze uzavřít s příslušnými orgány sociálně-právní
ochrany, nebo s pověřenou osobou. Uzavření dohody je ponecháno na Vaší svobodné vůli. Již uzavřenou dohodu můžete
rovněž bez udání důvodu vypovědět a uzavřít s jinými příslušnými orgány sociálně-právní ochrany, nebo s jinou pověřenou
osobou.
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje
ze dne 4. 3. 2013 jsme získali rozšíření pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí a jsme tak pověřenou osobou,
která je oprávněna tyto dohody uzavírat.
Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití
standardních i nadstandardních služeb, které jsou osobám
pečujícím, které uzavřou dohodu s naší organizací, poskytovány zdarma.
NA B Í Z E N É S L U Ž B Y
• PORADENSTVÍ - poskytuje tým odborníků (psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, sociální pedagog, právník).
Máme zřízenu bezplatnou poradenskou linku - 800 888 942.
• PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ - prostor ke sdílení společných
témat, výměnám zkušeností, setkávání s dalšími náhradními
rodiči.
• ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - integrační táborové pobyty, příměstské tábory, pobyty rodin s dětmi.
• RESPITNÍ PÉČE - kluby pro děti se speciálními potřebami
(ÚŽASŇÁCI - hyperaktivní děti, PARÁDA - děti se zdravotním postižením), doučování, volnočasové aktivity, doprovázení, hlídání dětí (miniškolka).
• VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY - semináře, přednášky, besedy. Příležitost k naplnění vzdělávacích povinností (24 hodin ročně),
které ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb.
Pokud Vás naše nabídka oslovila a zvažujete možnost
uzavření dohody u naší organizace, kontaktujte nás,
prosím, na tel. č. 577 218 708 nebo e-mailu info@idomino.eu.
Jestliže máte zájem využívat našich služeb
nezávisle na uzavření dohody, sledujte, prosím, naše webové
stránky www.idomino.eu, kde naleznete aktuální nabídku
a bližší informace. Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.
PRORODINNÉ AKTIVITY
Na našich webových stránkách www.idomino.eu
naleznete naši komplexní nabídku prorodinných aktivit,
ale i táborovou nabídku na léto 2013.
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
Vincentinum a oslavy příchodu slovanských
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

Č

ervencové oslavy Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje jsou letos opravdu
mimořádné. Vyvrcholí oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Čeká
se mnohatisícová účast věřících a všech lidí dobré
vůle, kteří se těší na nádherné zážitky s touto historicky unikátní akcí spojené.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum nemůže stát stranou této události.
Je to dáno především jeho polohou v těsné blízkosti
baziliky v centru Velehradu, a tedy ve středu všeho
dění. A k obohacení programu může přispět i svou
vlastní historií, která se na Velehradě začala v listopa-

12

du roku 1952, kdy byli do objektu bývalého cisterciáckého kláštera přemístěni první svěřenci z břevnovského Vincentina v Praze.
Během následujících měsíců nabídneme v prostorách domova možnost navštívit expozici „Historie
sociálních služeb na Velehradě“. Tato expozice bude
představovat průřez života obyvatel ústavů Vincentina
a Stojanova od poloviny minulého století až po současnost a s tím souvisejících obrovských změn, které
se v tomto období odehrály v péči o lidi s mentálním,
tělesným i zdravotním postižením, v pohledu na podmínky jejich života, naplňování jejich potřeb a dodržování jejich práv.
V rámci projektu „VELEHRAD 2013“, probíhajícího pod záštitou Zlínského kraje, uspořádáme do konce
října Dny otevřených dveří. První z nich, 27. června,
otevřel výše zmiňovanou expozici. Návštěvníky provedeme ubytovacími prostory, ve kterých žijí klienti
domova od roku 2007. Ve společenské místnosti pak
mohou shlédnout videoprezentaci - dokument o historii i současnosti sociálních služeb na Velehradě.
Zavedeme je i do kaple domova, která je dodnes využívána pro duchovní potřeby našich obyvatel a kde
mohou v historickém předsálí nasát trochu historie
a prohlédnout si například sochu svatého Vincence
z Pauly (1581–1660), patrona všech charitativních
zařízení, sirotčinců a nemocnic, po kterém byl ústav
Vincentinum pojmenován. V přízemí nabídneme hostům výstavku výrobků z keramiky, textilu a drobných
předmětů, které současní klienti vyrábí v aktivizačních a zájmových činnostech. Nezapomeneme ani
na kulturní program, ve kterém se představí domácí
obyvatelé i pozvaní hosté.
Čekají nás letní prázdniny, čas dovolených, odpočinku, relaxace, sluníčka ... ať jsou to chvíle pohodové
a příjemné. Dovolte nám, abychom Vás i touto cestou
pozvali k nám do Vincentina - s Vámi, kteří jste u nás
ještě nebyli, se rádi seznámíme a Vám, kteří už náš
domov znáte, se rádi podělíme o to, co je u nás nového.
Na závěr nám dovolte poděkovat za podporu,
pomoc a spolupráci všem, kteří nám pomohli při realizaci tohoto náročného projektu a tím přispěli, aby
se sociální služby na Velehradě zapsaly do povědomí
návštěvníků jako nedílná součást této malebné historické obce.
Ing. Milena Marečková, vedoucí domova
Lenka Lesová, DiS, sociální pracovnice
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
Blíže k Vám

L

etošní opravdu dlouhá zima je konečně za
námi a my si konečně plnými doušky můžeme
užívat horké letní dny. A jaké změny se za uplynulý
půl rok udály?
Od 1. února jsme změnili poskytovanou sociální
službu. Naší cílovou skupinou jsou nyní osoby s mentálním postižením a s kombinovaným postižením mentálním a tělesným.
Abychom byli blíže i širší veřejnosti, zřídili jsme
nové stránky na sociální síti facebook, kde se můžete
podívat na aktuální nabídku výrobků našich uživatelů
nebo se podívat, jakých akcí účastníme.
Mimo zmiňované stránky na facebooku můžete
navštívit i naše webové stránky, kde se dozvíte spoustu
informací o našem domově a o poskytované službě,
popřípadě jsou zde i dokumenty ke stažení v případě
zájmu využít naši službu.
Charita Uherské Hradiště nyní intenzivně pracuje
na vybudování chráněných bytů v bezprostřední blízkosti centra. Na podzim tohoto roku by pak služba
měla být plně v provozu. Tři z našich uživatelek zde již
nyní mají podanou žádost a je velká naděje, že z našeho zařízení do chráněných bytů přestoupí. Je to velký
úspěch především pro naše uživatelky, ale i pro naše
zařízení a pro pracovníky, kteří poskytovali podporu
takovým způsobem, aby dokázali uživatelky připravit
na samostatný život. Je to pro nás podnět k tomu, abychom i s ostatními uživateli nadále pracovali s maximální intenzitou a přiblížili je tak šanci žít vlastní život
dle svých představ, osamostatnit se a začlenit do běžné
společnosti.
Ale abychom neopomněli ani ostatní uživatele všem se věnujeme s velkou dávkou trpělivosti a pochopení dle jejich přání a potřeb. Plánujeme s nimi výlety
a rekreační pobyty a celoroční pobyt se jim snažíme co
nejvíce zpestřit a zpříjemnit.
Vánoce i Nový rok jsme strávili v pohodě a dobré
náladě. I velkou nadílku sněhu jsme si užili a při
odklízení sněhu a stavění sněhuláků jsme se náramně
pobavili a nasmáli.
Velkou událostí byla volba prezidenta, které
se zúčastnili také naši uživatelé.
Již neodmyslitelně jsme se v únoru „hodili do gala“
a na společenském plese protančili celé odpoledne.
Velikonoční svátky jsme oslavili účastí na křížové cestě
a výrobky našich uživatelů jsme prezentovali na Velikonočním jarmarku v Uherském Hradišti.
Pravidelně navštěvujeme divadelní představení
i kino, ale i ti, co se nemohou kvůli zdravotnímu
stavu těchto kulturních akcí účastnit, si přišli na své v našem zařízení jsme přivítali Karlovarské hudební

divadlo, které uživatelům představilo jejich hru „O
Balynce“ a která měla velký úspěch a již nyní se těšíme
na jejich další návštěvu.
Dne 26. března proběhla v Redutě prezentace sociálních služeb a dopoledne bylo vyplněno kulturním
programem, na kterém se podílela i jedna z našich
uživatelek. Další prezentace sociálních služeb proběhla
v pátek 7. června na Masarykově náměstí, kde jste měli
možnost shlédnout vystoupení našich uživatelů pod
vedením rehabilitačního pracovníka.
Velký úspěch měli naši uživatelé na Sportovních
hrách, které letos pořádali DZP Cihlářská v Kunovicích. Naši sportovci si odvezli spoustu medailí, ale i ti,
co nedosáhli na příčky vítězů, se radovali z drobných
dárků a medailí za účast. Příští rok se sportovní hry
uskuteční opět na domácí půdě - tentokrát pod záštitou
DZP Vincentinum.
I nadále využíváme blahodárné účinky solné jeskyně v Uh. Hradišti. Velmi nás zaujal program Bio
nostalgie v kině Hvězda a nabízené filmy mají u našich
uživatelů velkou oblibu. Dále využíváme i plavecký
bazén nebo například bowling.
Už nyní se připravujeme na Cyrilometodějskou
pouť, kam Vás všechny tímto srdečně zveme a kde
se opět budeme prezentovat s výrobky našich uživatelů
a můžete nás tedy přijít podpořit.
Ivana Štajnarová, DiS., sociální pracovnice DZP
Velehrad-Buchlovská
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Stojanov
Uživatelé Domova Salašská se připravují na změnu

J

ak jsme informovali již v předchozích vydáních Zpravodaje, naše zařízení prochází procesem transformace. Smyslem a cílem transformace
je podpořit začlenění uživatelů sociálních služeb do
běžné společnosti, poskytovat jim nezbytnou péči
a podporu takovým způsobem, která v co nejvyšší
míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném
prostředí. Pro část našich uživatelů to znamená přestěhování do bytů v Uherském Hradišti nebo dvou
domků ve Starém Městě, kde do roku 2015 vznikne
služba chráněné bydlení.
Za poslední půlrok se snížil počet uživatelů Domova na 46. Uživatelé mají více soukromí, na pokojích
bydlí většinou po dvou. Pracovníci mají větší možnost
věnovat se uživatelům individuálně a podporovat
je v rozvoji samostatnosti a v získávání dovedností,
potřebných v běžném životě. Uživatelé si připravují
s podporou pracovníků večeře, občas si uvaří i celý
oběd. S tím souvisí i nakupování potravin, plánování jídelníčku a hospodaření s penězi. Také se učí
samostatnému praní, žehlení, uklízení a nakupování
i cestování. Využívají pokud možno služby z běžných
zdrojů, navštěvují kadeřnici, pedikúru v obci nebo
ve městě. Důležité pro uživatele je mít zaměstnání.
14 uživatelů pracuje pod záštitou občanského sdružení AUXIMA při třídění plastů, čtyři uživatelé jsou
zaměstnaní na volném trhu práce.

Uživatelé v Domově nežijí pouze přípravami
na změnu. Je jim nabízena účast na řadě volnočasových aktivit a akcí, které se většinou odehrávají mimo
zařízení, v běžném prostředí. Navštěvují kino, divadlo, plavecký bazén, knihovnu, restaurace, jezdí na
výlety. V menších skupinách se zúčastňují rekreací,
letos si tak užívali lyžařských pobytů ve francouzských Alpách, v Jeseníkách, na Vysočině. V červnu
v rámci mezinárodního projektu reprezentovalo šest
uživatelů náš region na setkání lidí s postižením
v polském Zakopaném. Uživatelé s těžším stupněm
zdravotního postižení se rekreovali v termálních lázních v Maďarsku.
Využíváme všech příležitostí přiblížit život našich
uživatelů veřejnosti. Zúčastňujeme se proto nejrůznějších veřejných akcí. V únoru proběhl „Valentýn“ ve Zlíně, za účasti Muže roku, který následně
navštívil zařízení a předal všem uživatelkám růže
ke svátku Valentýna. Pravidelně využíváme příležitostí k prezentaci a prodeji výrobků našich uživatelů
- například na velikonočním jarmarku v Uherském
Hradišti nebo na akci k 14. výročí TV Slovácko v Jezuitské koleji.
Ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace a Sociálními službami Uherské Hradiště jsme
zorganizovali propagační akci pro veřejnost s názvem
„Transformace aneb Příležitost pro lidi“, která proběhla v Klubu kultury Reduta v Uherském Hradišti
26. března. Uživatelé z domovů spadajících pod
Sociální služby Uherské Hradiště potěšili návštěvníky
svými pěveckými vystoupeními a scénkami, zahrála
cimbálová muzika, pro děti byly připraveny dílničky,
dospělí si prohlédli prodejní výstavky výrobků uživatelů jednotlivých zařízení. Bohaté občerstvení pro
všechny připravily uživatelky našeho Domova pod
odborným vedením paní Ludmily Karasové.
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům
za dar nového devítimístného vozu Volkswagen
Transporter s plošinou, která usnadňuje život méně
pohyblivým uživatelům Domova. Na financování auta
se podíleli významní fotbalisté i hokejisté. Potřebná
částka byla získána díky výtěžku třetí Slovácké benefice ve Starém Městě, výtěžku dražby dresu sportovce
Messiho a dalším sponzorským darům. Naši uživatelé
se těší na účast na dalších sportovních akcích, které
proběhnou koncem června. Samozřejmě se všichni
těšíme na nadcházející oslavy u příležitosti 1150.
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Přejeme všem hezké slunečné léto
Jana Sentlová
a Petra Humpolová
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Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím Velehradského zpravodaje,
bychom Vás všechny chtěly pozdravit při příležitosti velikého velehradského a celostátního svátku,
na který letos připadá významné výročí 1150 let
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
a popřát všem krásné prožití těchto svátečních dnů.
V našem domečku Chráněného bydlení sv. Cyrila a Metoděje se mnoho nezměnilo. Zvykly jsme
si na nové prostředí, zabydlely se a sžily se mezi
sebou. K tomu nám přispívá i společná denní práce,
při které si pomáháme nebo zastupujeme jedna
druhou.
Sbíráme zkušenosti od jiných podobných zařízení jako jsme my. V květnu nás nasnavšívili naši
kamarádi a kamarádky z Šanova u Hrušovan nad
Jevišovkou.
Také oni přešli do CHB z DZP, takže jsme měli
mnoho společných témat. Na Velehradě se jim velmi
líbilo.
Velkou radost máme vždy z návštěv spisovatelky
paní Aleny Ježkové. Máme ji rády pro její bezprostřednost a úpřímné přátelství k nám. Těšíme se na

setkání s ní 4. července, kdy na Velehradě bude
slavnostní uvedení její nové knihy Tichá srdce.
Rády navštěvujeme naše přátelé z bývalého bydliště DZP Salašská a o prázdninách bychom chtěly
podniknout několik návštěv za těmi, kteří byli
v rámci transformace přeřazeni do jiných sociálních
zařízení.
Před námi je také společná dovolená. Nejprve
v srpnu letní tábor v Chřibech a v září se chceme
vypravit na vodu, sjíždět alespoň krátký úsek Vltavy
v Jižních Čechách. Vzpomínáme na loňskou dovolenou, kterou jsme prožily ve Vysokých Tatrách.
Mnohé z nás poprvé jely lanovkou, takže i Hanka
s invalidním vozíčkem se dostala až na Skalnaté Pleso. Dalším velkým zážitkem byla plavba
na pltích po Dunajci. Těšíme se na překvapení,
která nám přinese letošní dovolená.
Přejeme také Vám všem letní dny plné pohody
a na dovolených zasloužený odpočinek.
Děkujeme všem za vstřícnost a porozumění.
S. Václava Dudová
děvčata a pracovnice
Chráněného bydlení sv. Cyrila a Metoděje
Zahradní 325 Velehrad
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Žáci Sokol Velehrad
Fotbalová sezóna podzim 2012 - jaro 2013, okresní soutěž žáci, skupina A

T

ak jako každý rok, tak i tentokrát se po prázdninách objevila na prvním tréninku spousta nových
tváří. Někteří se jdou podívat ze zvědavosti, co vlastně to honění se za kulatým nesmyslem obnáší, někteří jsou ještě nerozhodnutí, do jakých kroužků se
v novém školním roce zapojí a některé fotbal dokonce
zajímá a už o něm leccos ví. Vždy jsem se snažil, aby
se do tréninku mohl zapojit každý příchozí a aby je
trénink všechny bavil. Většinou totiž až čas ukáže,
zda ten kluk či holka se dokáže oprostit
od určité pohodlnosti a chce dělat něco
aktivního. Ono sedět u počítače a hýbat
se pouze virtuálně je rozhodně snazší
a nebolí to. Těší mě, že pár jedinců
zůstalo s námi dodnes a to je největší
úspěch.
Výsledky soutěžních zápasů nejsou
až tak důležité, přestože prohrávat
nikdo nechce. My jsme pro tuto sezónu očekávali částečný výkonnostní propad
po odchodu tahounů Dominika Krchňavého
a Honzy Trňáka do dorostu Starého Města. Z těch
zkušenějších nakonec zůstali jen Lukáš Korvas,
Kuba Kubernát, Michal Gavenda, Natálka Bílková
a Lukáš Balajka. Ostatní „starší“ skončili, aniž se s

námi rozloučili. Nejvíce mě to mrzí u Matěje Školného. To byl velký talent velehradského fotbalu, ale
asi dal přednost jiným aktivitám. Nakonec výsledky
nebyly vůbec špatné a konečné 3. místo je úspěchem. Hodnotit jednotlivce v žákovských soutěžích
je velmi složité. Někdo má spoustu talentu, hřeší na
něj a nehraje naplno. Někdo jej nemá, ale nahradí to
maximální bojovností a poctivým přístupem. Někdo
je malý a nemůže se při vší snaze vyrovnat fyzicky vyspělejším žákům „dorostencům“. Jiný
je vyspělý, ale bojázlivý. Pro mě jsou
na této fotbalové úrovni důležité jiné
věci. Radost ze hry, poctivý zodpovědný přístup, vzájemná pomoc na hřišti i
mimo něj, dobrá parta, zodpovědnost
ke kolektivu. A k tomu když se přidá
něco fotbalového, něco co se na tréninku naučíme, tak se dostaví i solidní
výsledky. Skutečnými tahouny na hřišti
byli zmínění „starší“, kapitán a dříč Kuba
Kubernát, střelec a neskutečný technik Michal
Gavenda, stoper Lukáš Korvas, bojovnice Natálka
Bílková a levé křídlo Lukáš Balajka. Z nových tváří
se velmi dobře jeví kluci Jelínkovi, Zbyněk Bílka
a Peťa Pelikán. Nemohu zapomnět na Lenku Gavendovou, která rovněž fotbalově neuvěřitelně porůstla.
Trošku za očekáváním zůstávají talenti Míša Korvas,
Tomáš Daněk, Ondra Benko a Max Lancouch, ale
to bylo většinou vinou zranění nebo nemocí. Tito
budou určitě platnými hráči v dalších zápasech.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům
a zvláště těm, kteří pomáhají zajistit odvoz žáků
k zápasům. Není to jednoduché a stojí to dost času
a benzínu, zvláště když hrajeme všechna utkání
na hřištích soupeřů. Doufám, že se taky dočkají toho,
že budou moci povzbudit své ratolesti na velehradském hřišti. Věřte, oni si to zaslouží.
trenér žáků
Václav Kovařík

Vážení spoluobčané!
Dovolujeme si Vás po určité odmlce opět informovat
o dění ve fotbalovém oddíle TJ Sokol Velehrad.
V oddíle působí dvě skupiny sportovců a to dospělí,kteří se věnují fotbalu už jenom rekreačně a oddíl
žáků,kteří hrají fotbal soutěžně.Žáci hrají svou soutěž v rámci okresního přeboru. Podrobnou informaci
předkládá pan Václav Kovařík, hlavní trener žáků.
Jak jste si někteří z vás mohli všimnout,žákovské
mužstvo nehrává své zápasy na domácím hřišti,ale
všechna svá utkaní zatím hrají na hřištích soupeřů.
Celá tato situace je způsobena prozatímním nepotvrzením dotací na výstavbu nového sociálního
zázemí.Přestože se vloni již schylovalo k zahájení

stavby,bohužel příslib dotací ze stran ministerstva
školství a tělovýchovy nebyl doposud splněn. Přesto
všichni věříme,že se situace v dohledné době vyřeší
a výstavba nových šaten bude zahájena. Patřičné
kroky ke splnění tohoto úkolu byly již učiněny.
Mužská část fotbalového oddílu se pravidelně
schází každý čtvrtek při nohejbalu a každý pátek
na fotbalovém hřišti při rekreačním fotbálku.
Při této příležitosti bychom chtěli všem trenérům,
kteří se starají o fotbalovou výchovu našich žáků
poděkovat. Taktéž dík patří i všem rodičům,kteří
činnost žákovského mužstva podporují.
Za výbor fotbalového oddílu
Nevařil Jiří t.m.
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Rekapitulace Oddílu stolního tenisu Velehrad

O

ddíl stolního tenisu při TJ Sokol Velehrad má
v současné době zaregistrovaná tři družstva,
která se aktivně účastní regionálních sportovních
soutěží různých výkonnostních kategorií. Nejvýše
postavené družstvo „A“ ve složení Lysoněk Ivo, Švec
Lubomír, Machala Libor a Kozina Miroslav skončilo v druhé nejvyšší soutěži regionu na 9. místě. Družstvu „B“ se podařilo ovládnout čtvrtou výkonnostní
skupinu a po zásluze postupují do Regionálního
přeboru III. třídy. Zásluhu na tom mají Švec Ondřej, Hrabcová Helena, Ševčík Karel, Plevák Petr,
Smetana Jan a Vaněk Lukáš. Družstvo „C“ skončilo ve stejné skupině na 10. místě, to reprezentovali
Machala Miroslav, Odložilík Leoš, Obdržálek Ondřej, Vaněk Václav a Kučera František. Výsledky jednotlivých družstev jsou průběžně aktualizovány po
každém odehraném soutěžním kole a jsou k dispozici
na webových stránkách www.pinec.net, případně
na www.pinec.info, kde jsou výsledky podrobněji
zpracovány, včetně různých statistik.
V době vánočních svátků oddíl uspořádal již tradiční Vánoční turnaj, jehož vítězem se stal Libor
Machala, 2. Lubomír Švec, 3. Ivo Lysoněk.
Po skončení celoroční soutěže v regionálních přeborech se v období velikonočních svátků pořádá turnaj o Velikonoční pohár. Letošním vítězem se stala
Helena Hrabcová, 2. Lubomír Švec, 3. Ivo Lysoněk.
Oddíl disponuje ještě tzv. Oddílovým pohárem, který
získá nejúspěšnější hráč uplynulé sezony. Pořadí
skončilo následovně: 1. Lubomír Švec, 2. Ivo Lysoněk, 3. Helena Hrabcová. Oba poháry by měly být
po dohodě s ředitelem ZŠ Velehrad od nového škol-

ního roku uloženy ve vitríně ve vestibulu základní
školy.
Oddíl, stejně jako v uplynulých letech, se podílí na volnočasových aktivitách věnovaným dětem.
Pomáháme vedení ZŠ Velehrad s organizací vánočního, velikonočního a prázdninového turnaje pro žáky
základní školy.
V tomto školním roce byl opět otevřen kroužek
stolního tenisu v rámci volnočasových aktivit při Stojanově gymnáziu Velehrad. Cílem kroužku je nejen
možnost pohybové aktivity, získání nových pohybových dovedností, ale také poznat i jinou sportovní
disciplínu. Tréninky žáků, které vedl p. Pavel Šebesta, byly zrušeny.
Členové oddílu děkují Obecní úřadu Velehrad a TJ
Sokolu Velehrad za finanční výhody, které v uplynulé
sezoně oddílu stolního tenisu poskytli.
za oddíl stolního tenisu
Mgr. Lubomír Švec

Cyklotour „Na kole dětem“

A

kce Cyklotour „Na kole dětem“ na pomoc
onkologicky nemocným pacientům začala dne
6. června 2013 startem v Aši. Iniciativy se chopil,
mimo jiné, známý krajan, profesionál a velký patriot
pan Josef Zimovčák. Svoji propagační jízdu napříč
naší republikou, navíc na vysokém kole, nemohl
zakončit jinde, než na věhlasném Velehradě. Symbolická jízda, během které se k zhruba dvacetičlennému pelotonu přidávaly osobnosti našeho kulturního
a veřejného života, měla předznamenat, a to nejen
symbolicky, příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje
k nám na Moravu.
Krátce po půl šesté navečer Josef Zimovčák
přivedl zhruba osmdesátičlenný peloton na krásně
vydlážděné prostranství před velehradskou bazilikou. Následovalo poděkování všem zúčastněným.
Po ujetí cca 1560 kilometrů si to určitě zasloužili.
Poté přivítal přítomné i velehradský starosta, který
všem poděkoval za účast na této bohulibé činnosti.
Jako VIP hosté se alespoň krátce zúčastnili i profesor

Pafko (v minulosti se staral o prezidenta Havla), dále
Karel Loprais - trojnásobný vítěz rallye Paříž - Dakar,
starosta Uh. Hradiště Květoslav Tichavský, a další
významné osobnosti cyklosportu. Akce pro veřejnost
skončila kolem 20.oo hodin.
Ludvík Lečbych, Hluk
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Chřiby 2013

prvé polovině měsíce května, v sobotu 11. 5.
2013, se uskutečnil již XV. ročník velehradského
přechodu a cyklo přejezdu Chřibů CHŘIBY 2013, kterého je i nedílnou součástí VI. ročník cyklo soutěží
dětí o „Putovní pohár ředitele Základní školy Velehrad“. Při tomto malém, ale pro nás významném výročí nelze opomenout naši počáteční snahu a nabídky.
Začínali jsme na parkovišti pod slunečníkem, plastovými židlemi, stolem a toužebně jsme vyhlíželi
případné účastníky. Postupně jsme oslovovali nejen
místní podnikatele až po stávající spolupořadatele

a sponzory. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu, rodičům, kteří nám pomáhali při
organizačním zajištění akce, vstřícnost SDH Velehrad
a taky vedení ZŠ i učitelského sboru, který zabezpečoval organizační stránku cyklo soutěží dětí. Po vzájemné spolupráci s Mikroregionem Buchlov se účast
dětí rozšířila o žáka ZŠ Tupesy, Boršice, Buchlovice
a Osvětimany.
Velkým přínosem byla spoluúčast BONGRASIN
SK, kdy díky této společnosti se propagace dostává
i do nejbližšího zahraničí. Totéž se dá říci i o dalších spolupořadatelích a sponzorech, kdy na svých
webových stránkám pomáhají v propagaci sportovně
společenského dne CHŘIBY 2013. Zejména Region
Slovácko, který obeznamuje s naší akcí na veletrzích
cestovního ruchu jak v ČR, tak i v zahraničí. Velkým
přínosem byla i účast společnosti pana Václava Hrabce, který svým přístupem byl nápomocen zdárnému
i když mokrému průběhu akce. Mimo jiné to také
byly společnosti BARUM CONTINENTAL Otrokovice,
SAMOHÝL MOTOR Zlín divize Hyundai, Studio 5 Uh.
Hradiště, Radio Zlín a ROCK MAX, vedení hotelů Mlýn
a Skanzen, STOCK Plzeň, FITNES centrum Opava,
PČR v Uh. Hradišti, BESIPU ČR, ALUCAST Tupesy, AGRO Zlechov, Kamenosochařství Novák Tupesy
a další.
Oceněním pro nás pořadatele byla i ta skutečnost,
že náš jubilejní XV. ročník se konal pod osobní záštitou hejtmana Zlínského kraje pana MVDr. Stanislava
Mišáka. Co se nám nedaří a ani nemůže s určitou
snahou a pílí ovlivnit, je vrtkavost počasí, na kterém
je závislá celková úspěšnost akce. Jak při minulých
ročnících, tak i v letošním roce jsme museli vynaložit
úsilí pro kvalitní zabezpečení, ale počasí vždy hraje
významnou roli, jak k účasti, tak i ke spokojenosti
zúčastněných a vždy je vítězem. V letošním roce centrum akce bylo přesunuto do sportovního areálu za ZŠ
a přítomnými to bylo kladně hodnoceno. I za deštivého a méně příznivého počasí, které nás dost potrápilo,
se zúčastnilo celkem 175 účastníků, kterým byly nabízeny dvě pěší trasy v déle 16 a 25 km a 5 cyklo tras
v rozmezí od 22 km do 54 km po chřibských cyklo
trasách. Cyklosoutěži se uskutečnilo klání v sedmi
kategoriích, a to od předškolního věku až po 18 let.
Pro regulérnost cyklosoutěží, byly jednotlivé soutěže
rozděleny na kategorii dívek a chlapců.
Naší devízou je a bude vždy spokojenost přítomných účastníků a záměrem naší akce je dobrovolná
účast ve využívání volného času s poznáváním chřibského pohoří a sportovní aktivity dětí.
Jsme přesvědčeni, že se nám podaří díky vašemu
přispění a spoluúčastí i v příštím roce organizačně
a ekonomicky zabezpečit následný, již XVI. ročník,
na který vás již nyní srdečně zveme.
Za organizační výbor Jiří Kapitán
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120 let od založení hasičského sboru
na Velehradě

J

ak je jistě mnohým našim spoluobčanům známo,
v roce 2014 budeme mít malé výročí a to 120 let
od založení dobrovolného hasičského sboru na Velehradě, kdy ustavující valnou hromadou 12. srpna 1894
byl ustanoven a následně schválen hasičský sbor na
Velehradě se svými stanovami a jako prvním předsedou byl zvolen pan Kašpar Měkký.
První peněžitou podporu pro vznikající hasičský
sbor poskytl ve výši 20 zlatých olomoucký arcibiskup
Fürstneberg a pro přispívající členy byl stanoven poplatek 1 zlatý ročně.
V říjnu téhož roku byla zástupci hasičského sboru
za spoluúčasti obce velehradské pořízena výstroj
v hodnotě 337 zlatých a byla taky pořízena první hasičská stříkačka v ceně 900 zlatých.
Postupně se dostávalo podpory jak od župní hasičské jednoty, tak i od darů spoluobčanů pro vlastní
činnost a vybavení hasičského sboru.
Svou opodstatněnost projevovali velehradští hasiči
při hašení požárů nejen v obci Velehrad, ale i v okolních obcích jako například v Tupesích, Jalubí. Modré,
ve Starém Městě apod.
V roce 1895 byla velehradskou obcí zakoupena
nová čtyřkolová stříkačka na pérách se sedadly pro 10
mužů, jedno proudní s 4m a 100 m hadic za dalších 900
zlatých. Byl taky schválen dobrovolný poplatek ve výši
10 krejcarů měsíčně, aby v případě výletů nebo cvičení
mohlo být poskytnuto občerstvení z pokladny hasičského sboru. Ke konci roku 1895 bylo ve sboru 31 členů
s možností poskytnutí úplné výzbroje pro 35 hasičů.
U příležitosti 30. výročí založení se hasiči dočkali
krovu nad hlavou, kdy 14. září 1924 byla dána do užívání budova hasičské zbrojnice, která po následných
úpravách, zdokonalování a rozsáhlé rekonstrukci slouží dodnes.
Pro své členy byly pořádány i zájezdy s hasičskou
tématikou, pořádaly se různé slavnosti a hasiči se velmi
úzce se zapojovali do života obce.
Na tuto dlouholetou historii navazuje i stávající
plnohodnotná činnost Svazu dobrovolných hasičů, kdy
stávající členská základna má 22 členů. Ve velmi úzké a
dobré spolupráci s vedením obecního úřadu se zapojujeme i my do veřejného života v obci, jako např. stavění
máje, jsme nápomocni v ochraně životního prostředí
formou sběru starého železa, dobrovolnou brigádnickou činností dle potřeb obecního úřadu zkvalitňujeme
život v obci apod.
Pro zkvalitňování naší činnosti se zúčastňujeme okrskových hasičských skolení a seminářů, kde
se blíže seznamujeme s hasičskou technikou v praxi,
kdy na základě takto získaných zkušeností je pak
uplatňujeme při lokalizaci požárů nejen v obci, ale dle
potřeby a sounáležitosti s ostatními hasičskými sbory
z blízkého okolí. Nelze zde opomenou rozsáhlý lesní

požár u města Koryčany, kdy jsme se zúčastnili při jeho
lokalizaci.
Velkým přínosem se zdá být i nově se tvořící hasičské mužstvo žen, které se začíná zapojovat do okrskových soutěží hasičských dovedností. Našim velkým
přáním je i zapojení dětí do hasičské práce a tím
si vychovávat své zdárné nástupce.
Nejen pro tuto činnost, ale i pro zkvalitnění našich
zásahů nám byla poskytnuta dotace Zlínského kraje,
ze které bylo pořízeno vybavení pro zásahovou jednotku. Nelze zde opomenout i naši vlastní brigádnickou činnost při průběžných opravách a vylepšování
ve vybavenosti hasičské zbrojnice. Nejen svou odbornou činností se náš sbor zabývá. Jde taktéž o pořádání
společenských akcí, tematických zájezdů, kdy se snažíme nejen zpříjemnit naši zodpovědnou práci, ale taky
svou činností být nezbytnou součástí života naší obce
a tím dokazovat hold a čest našim zakladatelům.
Stanislav Jurák
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Přátelé folklóru při OÚ Velehrad
zvou všechny příznivce krásných krojů, veselé muziky a písničky na již

tradiční hod y s právem
které se uskuteční v naší obci 31. 8. 2013
S raz n a parkovi š ti ve 13 : 3 0 h o di n .

Hody 2012

Hraje dechová hudba Buchlovjané a Cimbálová muzika Harafica.
Hodová zábava bude ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad.
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Obrazem

Němečková Olga (70 let)

Ondrová Anna (80 let)

Narození
10. 12. 2012
5. 1. 2013

Richard Vecl, čp. 242
Apolena Vaňková, čp. 201

Černobilová Anna (85 let)

16. 1. 2013
19. 4. 2013

Lilien Tomčalová, čp. 205
Julie Toufarová, čp. 303

16.
26.
28.
31.
9.
14.

Dědič Karel, 62 let, DZP
Buchtík Božislav, 54 let
Kostelníčková Marie, 81 let, DZP
Kaňovský František, 65 let, DZP
Knesl František, 71 let, DZP
Linhartová Marie, 99 let, DZP

Uzavřeli manželství
7. 4. 2013

Jakub Sís a Barbora Říhová (Velehrad)

Zlatá svatba
29. 6. 2013

Úmrtí
17. 12.
17. 12.
12. 1.
8. 2.
8. 2.
25. 4.
4. 5.

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Vojtěch a Marie Lužovi

Orlovič Petr, 48 let, DZP
Slezák Radek, 39 let, DZP
Maděra Vladimír, 95 let
Švec František, 73 let
Čagánková Blažena, 89 let, DZP
Šimon Jiří, 58 let, DZP
Šunka Jan, 65 let, DZP

6komorový
profil
GEALAN
Tepelný koeficient
U=1,1W/m2K

5.
5.
5.
5.
6.
6.

2013
2013
2013
2013
2013
2013

www.servis-oken.net

• SERVIS OKEN • PRODEJ • MONTÁŽ •
• PLASTOVÁ OKNA-DVEŘE • 6KOMOROVÝ PROFIL GEALAN • PARAPETY-ŽALUZIE-ROLETY
• MARKÝZY-SHRNOVACÍ DVEŘE • SÍTĚ PROTI HMYZU • ZEDNICKÉ PRÁCE •
Jaroslav Katrňák | Modřanská 212 | 687 06 Velehrad | tel. 603 153 709 | fax: 572 579 872 | email: jaroslavkatrnak@seznam.cz

21

Den dětí

Velehradský zpravodaj | 37

22
- 20 -

červenec 2013

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 13. 4. 2013

Apolena Vaňková, nar. 5. 1. 2013, Velehrad 201 | Lilien Tomčalová, nar. 16. 1. 2013, Velehrad 205 | Anděla Ševčíková, nar. 2. 11. 2012,
Velehrad 295 | Anežka Vávrová, nar. 26. 9. 2012, Velehrad 146 | Richard Vecl, nar. 10. 12. 2012, Velehrad 242

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 13. 4. 2013

Alexander Dynka, nar. 28. 11. 2012, Modrá 100 | Lucie Novotná, nar. 1. 3. 2013, Modrá 17 | Amálie Slámová, nar. 25. 1. 2013, Modrá 176
Eliška Partyšová, nar. 27. 2. 2013, Modrá 149 | Vanesa Andrýsková, nar. 31. 10. 2012, Modrá 209 | Ema Koplíková, nar. 7. 1. 2013, Modrá 173
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Vyšlo 1. července 2013, náklad 450 výtisků.
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