Sdělení zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás všechny jménem zastupitelstva
obce co nejsrdečněji pozdravil. Už je to tak, opět uplynul jeden rok a je čas bilancovat co se u nás událo.
Rok 2013 byl pro obec Velehrad nesmírně významným duchovním svátkem a to výročím 1150 let
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V tomto směru se nesly velké přípravy nejenom
počátkem tohoto roku, ale i v letech předcházejících.
Co se týče rozsahu a odbornosti, nemá toto obdobu v celé naší vlasti. Do projektu se zapojila řada
významných institucí počínaje vládou, parlamentem,
senátem, až po krajské a samosprávní orgány. Vše
bylo koordinováno ve spolupráci s církevními subjekty, biskupskou konferencí, arcibiskupstvím olomouckým a mnohými jinými. Dne 5. července proběhla
velkolepá oslava za účasti řady významných duchovních i občanských osobností, podporovaná desetitisíci poutníky a návštěvníky. Toto výročí připomnělo
obrovský význam přínosu slovanských věrozvěstů,
na poli církevním a kulturním pro naši zemi.
Obec Velehrad žije každodenními starostmi, problémy i radostmi. Začátkem roku, při schvalování
obecního rozpočtu si stanovíme harmonogram větších i menších investičních akcí. Snažíme se držet
výdajovou stránku na uzdě, ale z důvodů kofinancování dotačních titulů, bylo třeba vzít si překlenovací
úvěr. V letošním roce jsme čerpali tři druhy dotací.
Jednak přes ROP Jižní Morava na výstavbu „Turistického centra“, z Mikroregionu Buchlov, jehož jsme
členy, na vybavení interiéru tohoto objektu a nakonec
dotaci na zametací vůz z Evropských fondů a SFŽP.
Turistické centrum je dokončeno, včetně úprav
jeho okolí (zahradnické práce až na jaře) a bude sloužit
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občanům a návštěvníkům Velehradu včetně informačního centra, výstavních prostor a velkého sálu. Jelikož
je tento projekt dotován z ROP, nebyla jiná možnost
čerpání financí než z oblasti turistiky a výstavnictví.
Obec Velehrad se z tohoto důvodu zavázala po dobu
pěti let (tzv. udržitelnost projektu) provozovat tento
dům dle stanov ROP. Udržitelnost projektu je třeba
striktně dodržovat podle daných podmínek, jinak
hrozí vrácení dotace. Po uplynutí této lhůty může obec
tento objekt upravit a provozovat podle svých potřeb.
Z dalších větších investic bych vzpomněl generální
rekonstrukci čerpací stanice (ČS 2) u Základní školy,
která sloužila 20 let a vyžadovala celkovou opravu,
výměnu čerpadel, potrubí, měření atd. Podle provozovatele vodovodů a kanalizací v naší obci SVAK a.s.
je na pokraji životnosti i přečerpávačka u vinného
sklepa Magna Moravia ČS 1 (21 let stáří). Přes zimu
připravíme projektovou dokumentaci a v příštím roce
je naplánována generální obnova tohoto zařízení,
nezbytného pro fungování kanalizačního řadu.
Na základě požadavku vedení ZŠ a provozovatele, zastupitelstvo schválilo generální rekonstrukci
plynové kotelny včetně výměny kotlů. Obnovená
kotelna již plně slouží tomuto zařízení. Firma Miloš
Maňásek a spol. ve spolupráci s pracovníky OÚ
vyměnila značně zdevastovanou lávku přes potok
Salaška pod skanzenem. Stará a havarijní lávka
byla nahrazena novým, pevným můstkem, řešeným
bezbariérově pro vozíčkáře.
Z dalších aktivit bych uvedl výstavbu části chodníků, nové zdi a oplocení na místním hřbitově. Tato
část místního hřbitova byla v dosti neutěšeném stavu,
a proto ZO vyslyšelo přání a požadavek našich občanů a tuto akci schválilo. Zajistila k plné spokojenosti
firma SVS Correct Bílovice s.r.o.
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Z menších investic uvedu oplocení části dětského
hřiště (oprava) a zhotovení nové branky, opravu
povrchu pódia v areálu ZŠ, výměna odpadkových
dřevěných košů, obnova zábradlí a podlahy na
molu velehradského rybníka, včetně nátěru. Tohoto
úkolu se zhostily firmy Sklenařík Halenkovice a firma
Miloš Maňásek Velehrad. U všech těchto akcí byla
investorem obec Velehrad.
V letošním roce bylo otevřeno gastronomické a
společenské centrum VEGA, kde investorem je pan
Václav Hrabec. Bývalá restaurace byla velmi vkusně
a citlivě zrestaurována a slouží k plné spokojenosti
občanů i návštěvníků Velehradu. Za tento počin patří
velké uznání a poděkování.
V současné době se dokončují sportovní kabiny
na místním hřišti. Investorem je TJ Sokol Velehrad
s podílem investic obce Velehrad. Tento záměr se
podařil realizovat po několika letech zajišťování dotace. Taktéž zde patří poděkování těm, kteří neúnavně
bojovali za získání finančních prostředků.
Jen pro informaci, je rozestavěn most přes Salašku u Magny Moravia, který by měl umožnit provoz a
zásobování Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentina a Mariána. Dokončení bude na jaře
roku 2014. Investorem je Ředitelství sociálních služeb
Uherské Hradiště.
Nemohu nevzpomenout originální posezení u
cyklostezky Velehrad - Tupesy naproti hájenek, kdy

mladí a nadšení umělci přišli se zajímavým nápadem, vytvořit odpočinkové místo ve stylu cyklo. Slavnostní otevření proběhlo v měsíci dubnu letošního
roku a je terčem zájmu všech, co jdou okolo.
Nejenom prací, ale i kulturními a duchovními
akcemi živ je člověk. A proto ve Velehradě se každoročně organizují různé společensko kulturní aktivity. Vzpomeňme plesy a zábavy jednotlivých složek,
Dny lidí dobré vůle, Národní pouť, dětský den, velehradské hody, koncert Šroubek, beseda s důchodci
a mnohé jiné.
Každý rok končí již tradičním zpíváním vánočních koled a písní u ozdobeného stromku, které
organizují spolu s obcí Přátelé folklóru. Tečkou je
známý „Štěpánský koncert“ Hradišťanu a jeho
hostů. Na tyto akce jste srdečně zváni.
Úplně na závěr mi dovolte poděkovat jménem
celého zastupitelstva všem těm, kteří se aktivitou
a pílí jakýmkoliv způsobem podíleli na všech akcích,
které bychom sami těžko dokázali zvládnout.
Vánoce jsou svátkem radosti, pohody a pokoje.
Chceme Vám popřát jejich spokojené prožití, hodně
zdraví, štěstí a zároveň vše nejlepší do nového roku
2014.

Nové Turistické centrum Velehrad

Novostavba šaten na místním hřišti

Čerpací stanice (ČS2) u ZŠ po rakonstrukci

Svěcení Zastavení u sv. Huberta

S přáním všeho dobrého
za zastupitelstvo obce
Ing. Stanislav Gregůrek, starosta
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Z roku cyrilometodějského jubilea do roku rodiny
Milí přátelé,
cyrilometodějská pouť letošního roku nám dokázala, že obnovený areál baziliky pojme mnohem více
než 60 000 poutníků, kteří se zde shromáždili k hlavní
bohoslužbě, kterou vedl papežský legát kardinál Josip
Bozanič. Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám dal schopnost
a prostředky k tomu, aby slavnosti 1150 let od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu proběhly v důstojném
prostředí obnovené baziliky a areálu. Poděkování patří
všem, kteří přiložili ruku k dílu a areál pomohli proměnit do této podoby a také všem, kteří nasadili síly pro
hladký průběh našich slavností. Z dobrého díla se těší
mnozí další poutníci a návštěvníci Velehradu, kteří
během roku přijeli z různých míst naší vlasti, z různých míst Evropy i jiných kontinentů. Bazilikou jich od
Nového roku prošlo na 250 000.
Práce, jak jistě sledujete, nejsou ještě zcela ukončeny. Těšíme se, že v nové sezóně nabídneme lidem
možnost vstoupit také do podzemí naší baziliky, kde
si kromě historických základů prohlédnou i novou
expozici Martyrion XX. století.
Pracuje se na vynesení základů bývalého opatského
domu nad povrch, čímž bude také jasně viditelné, jak
probíhala ohradní zeď bývalého cisterciáckého kláštera. Realizace projektu IOP bude ukončena zřejmě

v půlce příštího roku. Z na něj navazujícího dotačního
titulu ROP se od jara roku 2014 bude realizovat dokončení napojení poutní cesty růžence s areálem, oprava
ohradní zdi v uličce u fary a 1. etapa hlavního nástupu
do areálu.
S nastupujícím adventem byl ukončen náš cyrilometodějský jubilejní rok, rok víry i rok eucharistie
a vstoupili jsme s celou katolickou církví do roku
rodiny. Otec arcibiskup Jan Graubner k němu poslal
věřícím pastýřský list, ve kterém napsal: Začínáme
nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní
pozornost rodině, jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného
Organizací spojených národů, jednak proto, že bez
uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace
ve společnosti, jejíž jsme součástí. Kriticky hodnotíme
politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí
stabilní a moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom
nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina
manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí
ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá
základní právo na dobrou výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální
prostředí! Základem každého státu je rodina. Pokud ta
není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát. … (celý
text viz www.farnostvelehrad.cz)

Vánoce jsou časem, kdy se rodiny stmelují, kdy se
posilují rodinná pouta. Vzorem, jak správná rodina
funguje je rodina nazaretská, tedy místo, kde žijí lidé
s Ježíšem uprostřed. Ježíš se proto narodil, aby byl
uprostřed nás a aby nám svou Boží mocí doplňoval
to, co my ve svých lidských silách a schopnostech už
nedovedeme. Pokusme se neodmítat tuto Boží nabídku
a nevyhánějme Ježíše ze svého středu, ze svých rodin
hříchy, sobectvím, hrubostmi, neochotou si pomáhat.
Rozvíjejme lásku a pochopení, vzájemnou úctu a službu jeden druhému a v rodině poroste pokoj a bude vám
spolu dobře.
Přeji vám, abyste nejen o Vánocích ale po celý
nový rok zakoušeli bohaté ovoce této snahy o jednotu
a ducha lásky mezi vámi v rodinách. Abyste byli šťastni
a plni radosti jako rodina nazaretská.
P. Petr Přádka SJ, farář

B o h o s l u ž b y v d o b ě vá n o č n í
Den

Velehrad

Tupesy

Salaš

Den

Velehrad

Tupesy

Salaš

Út 24.12.

7:30 | 24:00

-

-

St 1.1.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

St 25.12.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

Čt 2.1.

18:00

-

-

Čt 26.12.

7:30 | 10:00

7:30

9:00

Pá 3.1.

6:30 | 18:00

17:00

-

Pá 27.12.

6:30 | 18:00

17:00

-

So 4.1.

9:00 | 18:00

-

-

So 28.12.

9:00 | 18:00

-

-

Ne 5.1.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

Ne 29.12.

7:30 | 10:00 | 15:00

7:30

9:00

Po 6.1.

6:30 | 18:00

16:30

16:30

Po 30.12.

6:30

-

-

-

-

-

-

Út 31.12.

17:00 | 23:15

-

-

-

-

-

-
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Vážení spoluobčané,
asi pro nikoho z Vás není žádnou novinkou, že
v naší obci působí informační centrum. Tato instituce má své sídlo v prostorách Velehradského domu
sv. Cyrila a Metoděje a od podzimu letošního roku je
Asociací turistických informačních center ČR certifikována v kategorii B (tj. informační centrum s regionální
působností). V období od ledna do října tohoto roku
jím prošlo více než 29 000 návštěvníků, což svědčí
o velkém zájmu o nově zrekonstruovaný velehradský
poutní areál a o informace o dění v něm.
Nejvýznamnější událostí v tomto roce bylo pro
VDCM otevření Velehradského muzea, které v současnosti nabízí dvě stálé výstavy v přízemí křídla budovy, kde byla kdysi konírna. Je to expozice Velehrad
na křižovatkách evropských dějin, která vzbuzuje
zájem o velehradskou tradici a poutavým způsobem
probouzí v návštěvnících obdiv a hrdost k hmotnému
a duchovnímu bohatství Velehradu jako významného
poutního místa. Umožňuje vhled do historie Velehradu od jeho osídlení cisterciáckými mnichy až po
současnost se zaměřením na růst cyrilometodějské
ideje napříč dějinami umění a kultury. Druhá expozice, která se nachází o poschodí výš, nese název
Bible pro malé i velké a nabízí možnost shlédnout
jedinečnou sbírku Biblí nebo pravou kopii Turínského
plátna a která kromě historického vývoje ukazuje Bibli
také jako významnou knihu inspirující lidský život
v mnoha oblastech, což se poprvé a obzvláště silně
projevilo v životě našeho národa poté, co soluňští bratři přišli na Moravu se svým průlomovým překladem
Svatých Písem.
Ve velehradském poutním areálu působí řada
školených průvodců, o jejichž služby je mezi návštěvníky velký zájem. Ze strany návštěvníků především
z řad pedagogických pracovníků jsou velmi pozitivně
hodnoceny výukové programy, které přibližují historii Velehradu a cisterciáckého řádu způsobem poutavým a srozumitelným především dětem a mládeži.
S činností infocentra velmi úzce souvisí pořádání nejrůznějších kulturních akcí v rámci poutního

Farnost Velehrad
areálu. Významným počinem v této oblasti bylo
letos uspořádání Velehradského filmového semináře
duchovního filmu s lektorem doc. PhDr. Vladimírem
Suchánkem, PhD. Nabídka kvalitních duchovních
filmů bude pokračovat i v příštím roce - první promítání bude 2. 2. 2014 v 16:30 a těšit se můžete na film
Ježíš z Montrealu.
Zájemcům o klasickou hudbu farnost v tomto roce
nabídla několik varhanních koncertů provedených
na nově zrekonstruovaných varhanách ve velehradské bazilice.
V tomto roce se nám také povedlo uspořádat několik kvalitních výstav, z nichž největší pozornost vzbudila jednoznačně výstava Diktatura versus naděje
pojednávající o období pronásledování církve v letech
1948-1989 a kterou během léta navštívilo v Cyrilce
více než 17 tisíc návštěvníků.
Co se plánů do následujícího roku týče, chystáme se naše aktivity rozšířit mimo jiné o přednášky
známých křesťanských osobností (spisovatelé, lékaři)
a také budeme pokračovat v přípravách výstavy
vztahující se k roku 1985 a k událostem proběhlým
v tomto roce na Velehradě. Proto si dovoluji oslovit
Vás, kteří máte doma jakékoliv podklady (fotografie
apod. - okamžitě si je oskenujeme a vrátíme Vám je), které
bychom mohli využít, o jejich laskavé zapůjčení.
Po několika letech úprav bude zpřístupněno podzemí
baziliky a klášterního konventu, kde se v současnosti finišuje s přípravou stálé expozice Martyrion,
která mimo jiné přibližuje život svědků víry XX.
století. Bude zde také trvale vystavena zlatá růže,
kterou našemu poutnímu místu věnoval Jan Pavel II.,
na jehož kanonizaci ohlášenou na jaro příštího roku
se také těšíme.
Veškeré aktuální informace o dění ve velehradském
poutním areálu naleznete na www.velehradinfo.cz.
Jménem týmu působícího ve VDCM Vám přeji
klidné Vánoce a v novém roce se těším na shledanou
u některé z našich akcí.
František Ingr,
koordinátor kulturních aktivit
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Cvrčkovský tábor Bratřejov 2013

jubilejním roce 2013, kdy slavíme 1150 let od
příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu, jsme se rozhodli v rámci celotáborové hry
přiblížit dětem život těchto dvou bratří ze Soluně.
Je sobotní ráno 27. července 2013 a 36 dětí s 10 vedoucími nastupuje ve Starém Městě
do vlaku a míří směr Bratřejov, kde se má konat tradiční cvrčkovský tábor. Letos
nás jede opravdu hodně, tak
využijeme první den k seznamování a poznávání nových
kamarádů. Večer se společně vydáváme k nedalekému
ohništi do lesa, kde za námi
přicházejí svatí Cyril a Metoděj. Z rukou těchto bratří
dostávají děti barevné náramky a stávají se tak jejich
následovníky. Po celou dobu budou bojovat ve čtyřech družstvech: Gorazdovci (zelení), Angelárovci
(žlutí), Klimentovci (modří) a Sávovci (červení). Další
den si vyrábějí týmové vlajky a vymýšlí pokřiky svých
družstev. A protože je neděle, jdeme na mši svatou
do místního kostela (shodou okolností) svatých Cyrila
a Metoděje. Po výborném obědě, který nám uvařily
naše paní kuchařky, se děti vydávají po dvojicích hledat ztraceného Cyrilova krahujce a plní při tom různé
úkoly. Třetí den začíná náročně a vypadá to, že se
hodně naběháme. Odpoledne vyráží družstva do ves-
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nice a snaží se vyměnit špendlík za jiné poklady, které
jim nabídnou místní lidé. Večer všichni přijímáme
pozvání ke králi a královně, abychom jim předali naše
cenné vyměněné dary a na oplátku dostali táborová
trička.
V úterý za námi přijíždí na návštěvu otec Václav.
Deštivé počasí nepřeje původnímu plánu, a tak místo
výletu zůstáváme na faře. Odpoledne si každý tým
vyrobí dva pohanské bůžky, které později ve vzájemných zápasech zničí na znamení toho, že jako křesťané věříme v jednoho Boha. Ve středu se probouzíme
po noční hře a v průběhu dne prověřujeme svoje
schopnosti v mnoha disciplínách a snažíme se získat
co nejvíce cvrčíků - cvrčíka síly, míření, ranhojiče,
moudrosti, květin, umění a další. Ve čtvrtek nás čeká
velká hra přes louky a lesy, kde jsme nucení si navzájem pomáhat, podepřít unaveného, nést chromého
nebo vést slepého. Na konci nás ale čeká nápoj, který
všechny zase uzdraví. Odpoledne za námi přijíždí
otec Petr a my chystáme oltář, svíčky, květiny a kříž,
aby večerní mše mohla být na zahradě pod širým
nebem. Večer zakončíme táborákem s opékáním špekáčků.
Poslední den musíme zabojovat a snažit se získat
poslední body. Snaha se vyplácí a večer dostáváme
všichni diplomy a jdeme si vybrat odměny do Síně
slávy. Tábor zakončujeme diskotékou na zahradě
a teď už jen zbývá poslední noc v Bratřejově, zítra
hurá domů a už teď se těšíme na další rok!
Šárka

prosinec 2013
Vážení Velehraďané,
letošní rok byl pro obec, ve které žijete, jistě mimořádný
s ohledem na cyrilometodějské jubileum. Poutní místo
navštívilo velké množství lidí. Ze všech událostí bych
rád exponoval jednu, kterou jste možná ani neměli
možnost zaznamenat: dne 10. listopadu se na velehradském hřbitově uskutečnilo požehnání nového náhrobku
cisterciáků, kteří zde byli pohřbeni v 70. letech 20. století do druhotného hrobu. Patřil k těm nejméně upraveným, a tak se Matice velehradská rozhodla jej nově
zbudovat. Podařilo se to díky štědrosti dárců.
Za krásného podzimního počasí jsme mohli prožít
nezapomenutelnou slavnost. Významnými hosty při
této události byli převor vyšebrodského cisterciáckého
kláštera Justin Berka a opat trapistického kláštera
v Novém Dvoře Dom Samuel, kteří společně náhrobek
požehnali.

Sochy a vztahy

Jistě také vás nepříjemně zasáhla zpráva, že
v důsledku autonehody
bylo zničeno sousoší sv. Bernarda. Věřme, že státní orgány vyvinou úsilí, aby bylo restaurováno a navráceno před
historický vstup do kláštera. Záležet by na tom mělo ovšem
také nám. Nejen proto, že sochy sv. Bernarda a Luitgardy
patří k nejkvalitnějším barokním sochařským dílům na
Velehradě, nýbrž také proto, že jsme si k nim získali určitý
vztah. Nebo se vás prázdný podstavec nijak nedotýká?
Tak či tak, lidé nebudou chránit to, co je cenné, ale to,
k čemu si vytvořili vztah, čemu rozumí. (Proč například
tvoří dlouhodobě sochám pozadí plastové kontejnery na
odpad?) Rád bych k růstu porozumění a vztahu přispěl
těmito řádky:
Nejprve je možné vysvětlit volbu zobrazených postav:
Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1152) je nejvýznamnější
postavou cisterciáckého řádu. I když řád nezaložil, stal
se završitelem jeho ideového programu, a tak jej cisterciáci považují za „druhého zakladatele řádu“. Sv. Luitgarda
z Tongernu (1182–1246) byla rovněž cisterciačka žijící
přísným asketickým životem. Byla omilostněna mystickými
zážitky a měla léčitelské schopnosti.
Sousoší sv. Bernarda a Luitgardy byla zbudována
pro velehradský most přes potok Salaška. V letech 1766-8
je vytvořil významný brněnský sochař Ondřej Schweigl.
Zhmotňují specifickou cisterciáckou duchovnost. Obě sousoší vyjadřují myšlenku mystického spojení s Kristem, kdy
obě postavy pijí Kristovu krev přímo z jeho ran a Kristus
se k nim sklání v mystickém objetí. Jedná se o symbolické
vyjádření zvláštního napojení těchto světců na Boží milost.
(Výjev sv. Bernarda pijícího krev z Kristových ran má svůj

Matice Velehradská
Autorem náhrobku, který vyjadřuje poctu cisterciákům za jejich velehradský kulturní a duchovní
odkaz, je kameník Petr Novák. Je zhotoven z trachytu
a jeho součástí je také bronzový poutní kříž. Náhrobek
naleznete v rohu hřbitova při silnici.
Z dalších realizovaných aktivit Maticí lze připomenout hudební festival Šroubek, divadlo pro děti,
výstavu mešních a košer vín a koncert tří sborů
ze slovanských zemí. Jsme rádi, že obec Velehrad tyto
aktivity finančně podpořila.
Těšíme se, že budeme mít možnost i v příštím roce
přispívat k bohatosti kulturní a náboženské nabídky
na Velehradě.
Za Matici velehradskou
vám přeje požehnané Vánoce
a vše dobré v novém roce
Petr Hudec

protipól ve scéně, kdy sv. Bernardovi vstřikuje do úst mateřské mléko Panny Maria kojící svého syna. Lze jej spatřit
ve velehradské bazilice na oltářním plátnu v kapli sv. Bernarda. Zde se opět jedná o symbolické vyjádření přijetí Boží
milosti, velké moudrosti a také zvláštního vztahu Panny
Marie k cisterciákům.)
Obě velehradská sousoší tedy původně stála na barokním mostě přes potok Salaška. V poválečných letech však
bylo jedno sousoší shozeno tankem a opětovně traktorem,
takže sochy našly své místo po stranách historického vstupu do kláštera. Jak se ukázalo, ani zde nebyly před automobilovým provozem v bezpečí. Věřme, že se podaří toto
krásné dílo před klášterní bránu opět navrátit.
					
Petr Hudec
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Stojanovo gymnázium

Z

ávěr roku je dobou bilancování. A ačkoli náš
školní rok ještě není ani ve své polovině, na Stojanově gymnáziu už máme co hodnotit.
V září se Stojanovo gymnázium Velehrad opět
zaplnilo žáky a my se radujeme z jejich rostoucího
počtu. Vždyť do lavic v prvních ročnících jich usedlo
64! A ještě někdo k nám přibyl. Možná už i obyvatelé
Velehradu zaregistrovali energickou cizinku Silvii.
Silvia pochází z Bulharska a až do konce měsíce července bude působit na gymnáziu jako dobrovolnice.
Její pobyt zde je podporován evropským programem
Mládež v Akci - Evropská dobrovolná služba. Silvia sice pochází z Bulharska, ale protože studovala
ve Skotsku, je naším hlavním dorozumívacím jazykem angličtina. A to je přínos snad pro všechny.
Žáci si konečně v praxi ověří své znalosti z výuky
a my ostatní oprašujeme zapadlé vědomosti, nebo
se snažíme do tajů angličtiny proniknout. Nicméně
také díky Silvii mohl na naší škole hladce proběhnout
projekt Edison, při kterém jsme hostili čtyři stážistky
(z Rumunska, Ukrajiny, Hongkongu a Brazílie), které
se celý týden pohybovaly mezi žáky a navštěvovaly
vybrané předměty, kde představovaly svoji zemi.
Všichni máme ještě v paměti již III. ročník festivalu duchovní hudby na Velehradě, který probíhal ve
dnech 22. - 24. 11. Nesoutěžní přehlídky pěveckých
sborů církevních středních škol se letos zúčastnilo pět
sborů ze čtyř zemí. Českou republiku reprezentoval
domácí sbor Stojanova gymnázia Velehrad a sbor Ave
z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Ze Slovenska k nám zavítal Školský spevácký zbor Piaristického
gymnázia Jozefa Braneckého Piarissimo Trenčín. Již
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podruhé mezi nás zavítal Saint Ignatius College choir
a The Close Harmony z Londýna. Maďarský sbor
Magis Choire spolu se sborem Fényi Chamber Choire
z Miskolce na festivalu vystoupil už potřetí.
O festivalové dojmy se podělila
také Silvia: „The last week was an
amazing experience for me. I got
the opportunity to participate and
at the same time enjoy the Third
Spiritual festival in Velehrad. I had
wonderful 4 days where I met new
friends, experienced different cultures, felt the power of spiritual music, Silvia
immersed myself in the magic of
spiritual music. As a Christian but at the same time
non-Catholic, the festival gave me a new perspective
about the importance of Christianity and the crucial
significance of protecting and promoting Christian
traditions. The Festival confirmed my personal beliefs
that cultural exchange, especially among young people, communication in an informal environment, can
boost the relations not just between countries, but also
can contribute to the establishment of a Europe, based
on tolerance, peace and mutual recognition.”
V letošním školním roce úspěšně pokračuje Projekt osobnostního rozvoje - prváci absolvovali seznamovací pobyt i kurz efektivního učení, ostatní třídy
strávily tři dny ve Fryštáku, kde se snažili lépe poznat
sebe sama, svou třídu i své místo ve společnosti.
Nedílnou součástí školy je pěvecký sbor, který
už má za sebou mnohá vystoupení. Úspěchy sklidil
ve Staré Boleslavi, Boskovicích, Olomouci i v našem
regionu, zejména při adventních koncertech. V obnovené sestavě se na Arcidiecézním dnu v Olomouci
představila také školní cimbálová muzika. Těmto
uměleckým složkám SGV přejeme i nadále hodně
úspěšných vystoupení.
Od září nabízíme možnost dalšího vzdělávání
i dospělým obyvatelům Velehradu a okolí. Kurzy
našeho Centra vzdělávání dospělých se těší velkému zájmu, angličtinu, němčinu, ruštinu, počítačové
a mediální dovednosti či znalosti z historie si v kurzech ověřuje na sto účastníků. Tyto kurzy jsou spolufinancovány prostředky Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky v rámci OPVK
3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
Do nového roku si přejme, abychom vydrželi
v nastoleném tempu vytrvat, protože toto naše úsilí
přináší ovoce v podobě spokojených žáků. Všechny
obyvatele Velehradu pak srdečně zveme na naše
akce, které jsou otevřené širší veřejnosti. V nejbližší
době zejména na dny otevřených dveří (24. a 25. 1.)
a Reprezentační bál SGV (14. 2.).
Vedení Stojanova gymnázia,
Velehrad

prosinec 2013
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Čas adventu na Základní škole Velehrad
„Já sním o Vánocích bílých, Vánocích, které z dětství znám ...“ Dětství je pro většinu z nás skutečně
dobou pohody a bezstarostnosti, časem naplněným
láskou a péčí rodičů, časem, ke kterému se vracíme
ve vzpomínkách zvláště ve chvílích, kdy nám není do
zpěvu ... Je ale také neodmyslitelně spjato s léty školní docházky, která byla okořeněna spoustou humorných zážitků, často sloužících k pobavení společnosti
ještě dlouho poté, co se ze žáků stali absolventi ...
Na co tedy budou moci vzpomínat ti, kteří jsou v roce
2013/2014 školou povinní?
Pro osmnáct z nich bylo 2. září prvním velkým
dnem. Svědčily o tom jejich rozzářené oči i trochu
rozklepané ruce a hlásky. Proto byli jistě rádi, že jim
pomocnou ruku nabídli kamarádi ze šesté třídy, kteří
budou jejich ochránci po celý školní rok. Společně
s ostatními spolužáky z prvního stupně navštívili
prváčci na konci září kino Hvězda v Uherském Hradišti, kde zhlédli film Rio ve 3D, a také výstavu hub
spojenou s přednáškou, která se konala na Obecním
úřadě na Salaši.
Žáci druhého stupně nebyli také o nic ochuzeni.
Jejich třídní učitelé pro ně připravili výlet do hlavního města Maďarska, Budapešti, spojený s odborným výkladem. Děti si nejprve prohlédly památky
starší, historické části města - Budína - a teprve poté
čtvrtě moderní - Pešť. Cesta do Budapešti byla dlouhá, ale město samotné, jeho atmosféra i památky
nám všechny útrapy vynahradily. Slunné září ukončila návštěva knihovny v Modré, kde vyslechly děti
přednášku „Bezpečnost na internetu“.
Větrný říjen přímo vybízel k tradičnímu pouštění
draků. Ať už byli draci zakoupeni, či doma vyrobení,
ve vzduchu vypadali krásně a přinesli spoustu radosti. Starší žáci porovnali své znalosti z matematiky
a přírodních věd v soutěži „Přírodovědný klokan“.
Nejlépe si v testu vedli Nela Obdržálková, Daniel
Jurák (oba žáci 8. třídy) a Barbora Gajdošíková (žákyně 9. třídy).
Herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti
si pro děti připravili představení „Pošťácká pohádka“ (na motivy stejnojmenného díla Karla Čapka), které
předvedli v učebně výtvarné výchovy.
Již tradičně se všichni žáci zapojili do „Sběru
papíru“, kterým děti přispívají k realizaci projektu
„Adopce na dálku“. Indka Nisha, kterou jsme takto
podporovali téměř sedm let, byla z databáze vyřazena, takže jsme přijali za vlastní třináctiletou Brigittu
Nazareth. Děti se při shromažďování papíru skutečně
snažily, naplnily dva kontejnery a přispěly tak jistě
i k čistotě naší obce. Pro žáčky prvního stupně si pak
jejich třídní učitelky připravily „Strašidelný bludičkový pochod“.
Listopad začal velmi neobvykle - koncertem
tří bubeníků, kteří nám představili jednotlivé bicí

nástroje a zahráli na ně nejznámější pochody a skladby. V týdnu od 11. listopadu si žáci vyzkoušeli,
nakolik ovládají počítač a data z oblasti informatiky
v soutěži „Bobřík“. V kategorii Mini si nejlépe vedly
žákyně 5. třídy: Adéla a Nikola Daňkovy a Tereza
Kremplová, v kategorii Benjamin žákyně 7. třídy:
Anna Weidenthalerová, Michaela Čevelová a Romana Mikelová, v nejstarší kategorii Kadet to byli:
Anna Kremplová a Jan Bajaja (oba navštěvují 8. třídu)
a Lenka Gavendová (9. třída). Žákyně 9. ročníku,
Michaela Moudrá, se se svým snímkem Archeoskanzenu v Modré probojovala mezi šest nejlepších
fotografií v rámci soutěže „Nafoť ROP Puzzle“, která
probíhala po celý minulý rok.
Již tradičně se také na naší škole konává setkání
rodičů a žáků se zástupci středních škol a odborných učilišť z našeho regionu, jehož prostřednictvním získávají děti bezprostřední zkušenost s voleným
studijním oborem. Letos k nám zavítali např. zástupci Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotní,
Obchodní akademie v Uherském Hradišti, Gymnázia ve Starém Městě, Střední odborné školy letecké
v Kunovicích či Střední školy Mesit.
Naše škola se ve spolupráci s knihovnou
v Modré zapojila do projektu „Celé Česko čte
dětem“. V rámci výuky českého jazyka čteme na
pokračování knihu „(Ne)obyčejný kluk“, jejímž hrdinou je chlapec s ne zcela normálním obličejem.
Kniha má ovšem jeden zásadní „nedostatek“ - chybí
jí závěrečná kapitola - tu budou muset dopsat děti,
každé podle svého vlastního uvážení. Nejlépe hodnocená práce bude poté odměněna.
Prosinec byl a je obdobím očekávání, těšení
se na Vánoce. Děti si ve spolupráci s pracovníky
Dětského domu ve Starém Městě mohly v rámci
„Vánočních dílniček“ vyrobit působivé dekorace i
dárky. V pátek 13. prosince se pak konal již tradiční
„Vánoční jarmark“ a zpívání u stromečku.
Za celý pedagogický sbor Základní školy Velehrad
Vám přejeme Vánoce, které budou plné pohody,
pokoje a Božího požehnání a budou patřit právě
k těm, na něž budou moci děti i dospělí vzpomínat
v dobách méně radostných ...
Pracovníci Základní školy Velehrad
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Mateřská škola

V

ánoce jsou časem splněných přání, tajemství
a očekávání. Časem radosti, štěstí a pohody.
Nechci psát jen o Vánocích, ale hlavně o dětech, které
neodmyslitelně patří k Vánocům.
Ptáte se, proč právě děti? Vždyť jejich pohledy
na rozzářený stromeček a bezprostřední povídání
o tom, co by si přály a co mají rády-to je to nejhezčí
co dělá naši Mateřskou školu krásnou a radostnou.
Jako každý rok připravujeme besídku, na kterou
si děti napečou cukroví a společně zakoledujeme
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pro své blízké. Potom si děti pozvou rodiče do tříd, kde
si pohrají s novými hračkami, někdy zavzpomínáme
na naše dětství.
Společně pak v neděli 22. 12. zazpíváme s dětmi
u Obecního úřadu několik vánočních písní -přivítáme
Vánoce a budeme se těšit na to, jestli i do našich
domovů přijde Ježíšek. Přejeme všem hodně radosti
s dětmi, hodně zdraví, štěstí a elánu v novém roce 2014.
Za kolektiv Mateřské školy
Renata Hlavsová

Kultura a školství
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Štěbetání

Z

voneček a Zvonkohraní
se již může stát synonymem
pro veselé štěbetání, které se pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek ozývá v prostorách Stojanova
gymnázia. Není to štěbetání studentů, ale dětí mnohem mladších.
V dopoledních hodinách přichází opět maminky
spolu se svými nejmenšími ratolestmi, aby se ve
Zvonečku seznámili s kamarády, prožili pohádku,
protáhli tělíčka, zazpívali si a něco pěkného vytvořili.
Odpoledne pak přichází děti starší (kolem 5ti let), aby
se ve Zvonkohraní nechaly vtáhnout do dobrodružného světa knih a fantazie. Letos jsme se již s knihami
Petra Síse vydali do světa skřítků, kde jsem poznávali
kladné i záporné vlastnosti. Nahlédli jsme do baroka a do života geniálního skladatele W. A. Mozarta.

M

Hádanky a říkanky nám napověděly nejen něco
o světě zvířat, ale také lidí. Před Vánoci se již tradičně
setkáváme na tvořivé dílničce.
Díky ochotě mnohých rodičů a přátel se i na
následující plesovou sezónu připravuje ZVONEČKOVÝ KARNEVAL, na který jste všichni srdečně
zváni. Jistě v lednu zahlédnete plakátky, ale již nyní
si můžete poznačit: Zvonečkový karneval - sobota
1. 2. 2014  ve 14.30 hod. ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. Účast přislíbil i mladý talentovaný
kouzelník z Brna, takže se máme opět na co těšit.
Kdokoli by se chtěl účastnit příprav nebo věnovat příspěvek do tomboly pro děti kontaktujte se na email:
Saschyt@seznam.cz nebo na Středisku volného času
Stojanova gymnázia.
Děkujeme

ŽIVÁ VODA ZVE

ěsíc prosinec je na Živé vodě věnován kaprovi. Po areálu budete procházet tzv.
kapří stezkou. Nahlédnete například do kapřího jídelníčku, naučíte se poznávat
věk ryb, v drobných úkolech se dozvíte další informace o kaprovitých rybách.
Touto akcí bychom rádi uvedli naši novou aktivitu a to tématicky zaměřené expozice pod názvem
„Ryba měsíce.“ Každý měsíc první návštěvník vylosuje jeden rybí druh. Živý exemplář dané ryby bude
návštěvníky vítat hned při vstupu a při vyplňování tajenek a jiných úkolů rozmístěných po expozici
se blíže seznámíte s tímto druhem.

• 26. 12. 2013 10:00-16:00 Štěpánské hrátky na Živé vodě

Jako vlny na vodě, vlna Vás bude provázet celým areálem. Projdete stezkou za modrým klubíčkem
za hledáním perel, můžete zkusit tkaní na rámu, vyrábět andílky z vlny a nebude chybět pouštění lodiček
se včelím voskem či pranostiky a říkadla spojené s časem vánočním.
14:00 - 14:30 „Možná připlave i Štěpán“ - vystoupení pana potápěče

• 29. 12. 2013 10:00-16:00 Silvestrovská oslava mezi rybami

Společné zakončení roku 2013. Stále můžete projít kapří stezkou a vyzkoušet si různé tvořivé aktivity.
Vždy v celou hodinu proběhne losování zakoupených vstupenek o balíčky cen.
14:00 - 14:30 - ukázka praktického potápění
Od 30. 12. 2013 do 2. 1. 2014 bude areál pro veřejnost uzavřen.
Přejeme Vám krásné Vánoce a těšíme se na Vás od pátku 3. ledna 2014!
Pokud se chcete podívat i na jiné živočichy než ryby, můžete navštívit sousední archeoskanzen
v čase od 11:00 - 15:00. Štěpánské krmení zvířátek ve skanzenu je již tradiční akcí.
Zve kolektiv expozice Živá voda Modrá
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Vincentinum
PROJEKT  HIPOTERAPIE

podpora sociální integrace klientů DZP Velehrad Vincentinum

L

etošní rok byl pro nás, uživatele i zaměstnance
Vincentina, plný  událostí. Rádi bychom se v této
době, kdy se rok 2013 chýlí ke svému konci, podělili
o své zkušenosti a zážitky s hlavním projektem, díky
kterému jsme se ve druhém pololetí mohli vracet
do našich dětských i „dospěláckých“ snů.
S hipoterapií jsme měli své dobré zkušenosti již
z let minulých, kdy jsme v průběhu dvou let absolvovali s našimi uživateli dvouletý projekt hrazený
z fondů EU. Velmi jsme si oblíbili malebný koutek
naší země uprostřed chřibských vrchů v Kostelanech na Kroměřížsku, kde se nachází objekt ranče
se stájemi, restaurací, s možností posedět a pokochat
se krásami přírody pohledem, který se člověku může
naskytnout pouze tehdy, sedí-li na koňském hřbetu.
Cílem projektu byla aktivizace handicapovaných
klientů formou hiporehabilitace, zlepšení fyzického
a psychického stavu, zlepšení komunikace se sociálním okolím.
Rozhodli jsme se tuto pro naše uživatele velmi
příznivou rehabilitaci letos, v roce 2013, zopakovat.
Velmi jsme přivítali, když prostředky, které jsme
na tuto rehabilitaci potřebovali, nám formou účelové
neinvestiční dotace ze Sociálního fondu tentokrát
poskytl Zlínský kraj, jehož projektu pro poskytovatele
sociálních služeb jsme se účastnili.
Proč jsme se rozhodli pro koně? Kromě zmíněných
dobrých zkušeností s hipoterapií a s prostředím ranče,
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jsme uvážili veškerý léčebný a rehabilitační efekt,
který kontakt s tímto ušlechtilým zvířetem nabízí.
Na realizaci projektu se účastnilo vedení DZP
Velehrad Vincentinum: vedoucí domova, vedoucí
sestra, sociální pracovnice ve spolupráci s lékařem,
jednatelkou společnosti SLEIPNIR s.r.o. provádějící
hipoterapii a vedením ČSAD Uherské Hradiště a.s.,
které zajišťovalo dopravu nízkopodlažním autobusem. Doprovod uživatelů jsme zajišťovali sami z řad
našich pracovníků.
Za získané prostředky jsme zajistili 4 návštěvy
ranče v Kostelanech, jednu v měsíci září a tři v říjnu.
Ke zdárnému průběhu projektu nám vydatně pomáhalo i nádherné počasí, které nás provázelo po celou
dobu akce. Do projektu hipoterapie bylo zařazeno
celkem 20 uživatelů, které doporučil praktický lékař.
Projekt však absolvovali i další uživatelé, kterým jsme
umožnili blízký kontakt s přírodou i s těmito vzácnými tvory. Podívali se do stájí, byli přítomni jízdám,
pobývali v blízkosti koní, měli možnost si je pohladit.
Celkem se návštěvy ranče účastnilo 33 uživatelů.
Každá návštěva trvala tři hodiny a naši uživatelé
se v různých intervalech - podle individuální situace,
střídali při jízdách. Těžkosti, kterým zpočátku čelili
zejména při nasedání a sesedání, se při každé další
návštěvě měnily v radostné očekávání. Při každé
návštěvě ranče měli navíc naši uživatelé k dispozici
i bazén a vířivku, které jsme využívali k relaxačním
prožitkům.
Z některých našich uživatelů se stali dobří jezdci,
kterým se v souvislosti s pocitem, že něco dokážou,
zvýšilo jejich vlastní sebevědomí. Ukázkovým příkladem je uživatel s mentálním postižením, navíc
po amputaci dolní končetiny, kterého jsme téměř
nemohli sundat z koně a nejraději by jezdil pořád
dokola. Jeho chování se měnilo k lepšímu s každou
další návštěvou a ještě dnes mu při vzpomínce na koníky úsměv na tváři nahradí věčně nespokojený výraz.
A co se nám nepodařilo? Snad lépe motivovat některé
jednotlivce z řad našich mladých uživatelů k získání
zájmu o tuto aktivitu, o pobyt v přírodě a o sdílení
zážitků a dojmů spolu s ostatními. Tak snad příště.
Abychom zajistili bezpečnost projektu, účastníky
hipoterapie doprovázeli naši zaměstnanci v dostatečném počtu tak, abychom zajistili dohled nad uživateli
chodícími i nad těmi, kteří se pohybují na invalidním
vozíku. Zabezpečili jsme i dohled zdravotního pracovníka.
Hipoterapie měla příznivý relaxační a rehabilitační

prosinec 2013
účinek nejen pro uživatele s tělesným postižením, ale
také z hlediska psychické pohody; všichni uživatelé
se cítili odpočatí, uvolnění, postupně získávali kladný
vztah nejen ke koním, ale i k přírodě a také k sobě
navzájem, snížila se míra agresivního chování.
Náš vřelý dík patří Zlínskému kraji za financování
tohoto projektu, který splnil všechna naše očekávání
a přinesl našim uživatelům to, co jsme do něj vkládali:
uvolnění těla i mysli, zvýšenou pohyblivost, zlepšení
koordinace pohybu, zvýšenou aktivitu, psychickou
pohodu, zlepšení vztahu ke svému okolí, k přírodě
i k sobě navzájem.
Poděkovat touto cestou chceme i vám všem, kteří

s námi spolupracujete, pomáháte nám, věnujete nám
svůj čas a různými způsoby podporujete naše společné úsilí o vytváření pohody našeho Domova.
Blíží se vánoční svátky. Je to doba, kdy budeme
jeden druhému přát stejnou pohodu, klid i vzájemnou lásku a úctu nejen k sobě, ale i k přírodě a okolí,
které nás obklopuje. Přejeme všem lidem dobré vůle
požehnané prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví a štěstí.
Děkujeme a přejeme Vám všem z celého srdce
krásné požehnané svátky a šťastný celý rok 2014.
Ing. Milena Marečková, vedoucí DZP Vincentinum
Lenka Lesová, DiS, sociální pracovnice

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Buchlovská
Až na kostelní věži zazvoní čarovný zvonec,
zapomeňte na všechny starosti a těžkosti,
prožívejte je ve štěstí,
s trpělivostí a úctou k práci, zdraví i životu.
Pěkný krok do Nového roku
a co je cenné to je zdraví
a Boží požehnání.
Anna J.
obyvatelka DZP Velehrad-Buchlovská

V

ánoce se velmi rychle blíží a každý z nás má
nějaký ten sen, po kterém touží a o vánocích se
tato touha splnit si jej ještě umocňuje, protože ač si to
chceme přiznat nebo ne, je to doba splněných přání
a zázraků. My v našem Domově prožíváme takové
malé zázraky skoro denně.
Pro naše uživatele i pro pracovníky je velmi důležité, aby se stále zlepšovali, rozvíjeli a hledáme různé
cesty, jak toho docílit. Jednou z cest je i realizace ve
volnočasových aktivitách, kam můžou naši uživatelé
denně docházet a za podpory pracovníků zde vytvářet předměty, které pak prezentujeme Vám široké

veřejnosti v rámci prodeje na jarmarcích. K tomu, aby
mohli uživatelé své nadání realizovat, je zapotřebí
materiál, který se snažíme nacházet především všude
kolem nás a využíváme tak hodně přírodnin, ale i
recyklujeme odpadový materiál, jako jsou například
staré časopisy, zbytky látek nebo různé kartony. Nicméně se ale neobejdeme ani bez materiálu, který je
nutno zakoupit a k tomu jsou samozřejmě potřebné
finanční prostředky, kterých je bohužel nedostatek.
Pracovníci tedy měli báječný nápad a začali sbírat
plastová víčka od PET lahví, později i samotné PET
lahve a za byť minimální částku, je vykupují ve
sběrných surovinách. Za tyto peníze pak můžeme
nakoupit nový materiál na výrobu dalších předmětů.
Uživatelů, kteří navštěvují volnočasové aktivity stále
častěji a stále ve větším počtu, ale přibývá a materiálu
bylo tedy opět nedostatek. Pracovníci oslovili obec
Osvětimany, kde se všichni obyvatelé do sběru PET
lahví a víček zapojili a tím tak přispěli k rozvoji a realizaci našich uživatelů. Za toto jim nejen uživatelé, ale
i pracovníci ještě jednou mnohokrát srdečně děkují.
Je opravdu velmi krásné vidět, jak se veřejnost k osobám se zdravotním znevýhodněním neobrací zády
a naopak se jim snaží pomoct i touto skromnou a jed-
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noduchou cestou, která nikoho nic nestojí. Budeme
rádi, když naše vzájemná spolupráce i nadále potrvá
a přivítáme každou další podporu ze strany okolí. A
abyste se mohli opravdu přesvědčit, jak nadané uživatele máme, můžete navštívit vánoční trhy v Uh. Hradišti, kde budeme výrobky našich uživatelů v pátek
20. 12. prezentovat.
Dalším místem, kde můžete shlédnout práce
našich uživatelů je Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana, kde až do konce roku vystavují naši
uživatelé výtvarné práce. Výstava s názvem „Okno
do duše“ je již druhým úspěšným pokračováním,
kdy pod rukama našich uživatelů vznikají opravdu
krásná díla.
Aby měli uživatelé z čeho čerpat inspiraci, navštěvují nejrůznější akce a výstavy. V listopadu se zúčastnili v Ostrožské Nové Vsi módní přehlídky „Návraty
k hodnotám“, kam nás již druhým rokem pozvala
autorka přehlídky paní Marie Zelená. I jí bychom
touto cestou rádi poděkovali za možnost být při této
fascinující přehlídce. Taky bychom mohli zmínit
výstavu nafukovacích hraček v Napajedlích, kde
se mohli uživatelé nejen inspirovat, ale také v mnoha
případech zavzpomínat na dětská léta, kdy si s těmito
hračkami měli možnost sami hrát. Výborný nápad
měli i pracovníci, když si vymysleli kloboukové odpoledne. Každý se tohoto nápadu zhostil s velkým nadšením a pod rukama uživatelů i pracovníků vznikly
opravdu velmi nápadité kousky, které by se mnohdy
vyrovnaly i některým módním návrhům od světoznámých návrhářů.
Ale abychom neopomněli ani naše sportovně
nadané uživatele! Letos proběhl již třetí turnaj v ping-pongu, kterého se zúčastnily i obyvatelé sousedních
Domovů. Velmi úspěšné bylo fotbalové utkání mezi
personálem a uživateli našeho Domova. Tak moc
se toto utkání všem líbilo, že už se na jaro plánuje
odveta.
Akcí, kterých se účastníme je nespočet a všechny
jmenovat tady nebudeme, ale neměli bychom zapomenout i na ty, kteří se těchto akcí mimo zařízení
účastnit nemohou. Snaha dobrovolníků ze Stojanova
gymnázia, kteří nám zpříjemňují jedenkrát týdně
odpoledne přímo v zařízení a zprostředkují tak uživatelům kontakt s vnějším prostředím, je nedocenitelná
a patří jim za to obrovský dík! Těšíme se na spolupráci i v příštím roce.
Všem, kteří se během roku podíleli na zpříjemnění chvil našim uživatelů, děkujeme, protože právě
díky Vám můžeme tyto malé zázraky prožívat a to
nejen o vánocích, ale během celého roku.
Každoročně Vám zde přejeme krásné prožití vánočních svátků a v novém roce jen to nejlepší jak za pracovníky, tak i za naše uživatele. V letošním roce jsme
dali prostor obyvatelům domova, aby naopak oni
popřáli za nás všechny.
Ivana Štajnarová, Dis.,
sociální pracovnice DZP Velehrad-Buchlovská
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Domov pro osoby se zdravotním postižením

Velehrad - Stojanov
Transformace
Domova Salašská pokračuje

J

iž v příštím roce čekají uživatele i pracovníky
Domova zásadní změny, na které se připravujeme několik let. Dvanáct uživatelů se na konci roku
2014 přestěhuje do chráněného bydlení do Uherského Hradiště, kde probíhá rekonstrukce sedmi bytů
v bytovém domě na Rostislavově ulici, pro dalších
dvanáct uživatelů budou nejpozději do konce roku
2015 postaveny dva domky ve Starém Městě. Příprava uživatelů na tuto změnu stále probíhá, uživatelé
se učí novým dovednostem: nejen zvládat práce
v domácnosti, ale i dovednostem potřebným pro život
v běžné společnosti.
Velmi důležité pro začlenění uživatelů do společnosti je mít práci. Zařízení podporuje uživatele v tom,
aby si práci nejen našli, ale i udrželi. Při třídění plastů
pod záštitou občanského sdružení AUXIMA nadále pracuje čtrnáct uživatelů, na volném trhu práce
jsou zaměstnáni tři uživatelé. Velkou příležitostí pro
zaměstnání našich uživatelů je otevření kavárny Café
21 v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Již nyní zde probíhá pracovní praxe
čtyř uživatelek. Od ledna 2014 bude kavárna dopoledne sloužit jako sociálně terapeutická dílna, kde
uživatelé budou získávat a rozvíjet pracovní a sociální
dovednosti. Uživatelé mají šanci v budoucnosti získat placené zaměstnání v kavárně Café 21, případně
i jinde.
A jak uživatelé strávili uplynulý půlrok? V horkém
létě často navštěvovali koupaliště, účastnili se letního
tábora občanského sdružení Kopretina Břeclav ve

Vřesovicích, byli na týdenní rekreaci na Smraďavce.
Prezentovali se prodejem svých výrobků na veřejných
akcích, například na Velehradské pouti, na Slavnostech vína v Uherském Hradišti - zde se také aktivně
podíleli na výrobě a prodeji bálešů, s kterými sklidili
velký úspěch. Uživatelé i nadále žijí bohatým kulturním a společenským životem: navštěvují kino,
divadlo, výstavy, koncerty ve Zlíně, diskotéky. Dvě
uživatelky se zúčastnily pěvecké soutěže Nad oblaky,
jedna z nich postoupila do finále v Olomouci, kam jí
přijely fandit její kamarádky. V říjnu využili uživatelé
pozvání na hokejovou benefici v Uherském Hradišti.
Nově otevřené Vega centrum na Velehradě
dává uživatelům příležitost návštěvy fitcentra, kde
si mohou zacvičit se slevou. V restauraci Vega centra
letos proběhl Mikulášský večírek, k plné spokojenosti
uživatelů i pracovníků.
Od letošního podzimu nastává období intenzivního snižování počtu uživatelů v zařízení. Ne všichni totiž přejdou do chráněného bydlení, uživatelé
s vysokou mírou potřebné podpory postupně přechází do jiných Domovů dle vlastní volby, do jiných
zařízení přejdou také někteří pracovníci. Přejeme
si, abychom všechny změny zvládli v pohodě, abychom všichni překonali přirozené obavy z budoucnosti a dařilo se nám dobře.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné Vánoce,
v novém roce hodně štěstí a zdraví.
Mgr. Jana Sentlová,
Mgr. Petra Humpolová
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Andělé a cherubíni
stojí na nebeské síni
oblečeni v bílý šat.
Klarinety, zlaté trouby,
S cimbálem se housle snoubí chystají se vyhrávat.

Žádný kapelník tu není,
čeká se jen na znamení,
až se hvězda rozsvítí.
A tu všichni jedním rázem
otevřeným nebem na zem
začnou houst a troubiti:

- Probuďte se, probuďte se,
novinu vám hvězda nese,
ozařuje temný svět.
Vstaňte ze sna, vstaňte z hříchu!
Zvony zvoní v nočním tichu.
Narodil se z růže květ.
Václav Renč

Vážení spoluobčané,
blíží se konec občanského roku a s ním i nejkrásnější svátky - Vánoce. Chtěly bychom Vám při této příležitosti
poděkovat za Vaši přízeň a vstřícnost a popřát Vám radost a pokoj o Vánocích a Boží požehnání po celý příští
rok
S. Václava Dudová
děvčata a pracovnice z Chráněného bydlení sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

Poděkování Zlínskému kraji
20. 10. 2013
Zastupitelstvem Zlínského kraje nám byla schválena účelová neinvestiční dotace na dokrytí provozu
nové sociální služby. V současné době již máme finanční prostředky na účtu. Tímto chceme poděkovat
za vstřícnost Zlínského kraje k zajištění provozu Chráněného bydlení sv. Cyrila a Metoděje,
které zajišťuje služby navazující na proces transformace.
Marie Dudová - vedoucí CHB CM

16

prosinec 2013
Vážení spoluobčané!

D

ovolujeme si Vás opět po půlroce informovat o
dění ve fotbalovém oddíle při TJ Sokol Velehrad.
Situace se od poslední zprávy výrazně změnila.
V době kdy jsme podávali poslední informace o dění
v oddíle, stav výstavby nového sociálního zázemí byl
na nulovém bodě.
V současné době stojíme těsně před kolaudačním
řízením a tím pádem i před celkovým dokončením
stavby šaten. Celá akce začala koncem měsíce
července tohoto roku a samotná výstavba v posledním
týdnu měsíce srpna. Tímto se plní sen několika
generací fotbalistů, kteří byli vychováni ve fotbalovém
oddíle, ale i funkcionářů a trenérů. Všichni jsme
věřili, že se této situace dočkáme. Nyní stojíme před
novou kapitolou ve vývoji fotbalu v obci Velehrad.
V jarních měsících nás čeká rekultivace plochy hřiště
s přípravou na zahájení nové sezóny 2014/2015. Již
nyní připravujeme podklady pro žádost o dotační

Sport
prostředky
na
druhou
etapu dobudování celkové
hrací plochy, přístupových
komunikací atd.
Připravujeme i slavnostní
otevření, kde máme přísliby
od významných mužstev,
které mají zájem o sehrátí
přátelského utkání s výběry našich mužstev žáků
i dospělých u příležitosti otevření nových šaten
na fotbalovém stadionu TJ Sokol Velehrad.
V podzimní části fotbalové sezóny pokračovali
naši žáci v soutěžních zápasech v rámci okresního
přeboru. O tom jak se jim dařilo podá samostatnou
zprávu pan Václav Kovařík - hlavní trenér.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál
klidné prožití svátků Vánočních s přáním pevného
zdraví a dobré vůle v novém roce 2014.
Za výbor fotbalového oddílu
Nevařil Jiří t.m.

Žáci Sokol Velehrad
Vážení sportovní přátelé!

K

rátké zamyšlení nad velehradským žákovským
fotbalem začnu tentokrát trochu netradičně.
Výsledky nejsou pro veřejnost až tak důležité a velká
většina veřejnosti ani neví, že se na Velehradě
fotbal hraje. Je to dané taky tím, že už několikátou
sezónu naši žáčci hrají všechna soutěžní utkání
na venkovních hřištích. Naše hřiště, hlavně jeho
zázemí, není zatím v takovém stavu, abychom mohli
hrát v domácím prostředí. Ale blýská se na lepší
časy. Hrubá stavba nových šaten už stojí a doufám,
že se postupem času zregeneruje i hrací plocha
tak, abychom mohli příští podzimní sezónu začít
na vlastním hřišti. Případné jeho zvětšení, aby bylo
regulérní pro všechny soutěže, by bylo už třešničkou
na pomyslném dortu. Hrací plocha je ale jen část
sportovního areálu, součástí je taky její bezprostřední
okolí. A tady nás čeká obrovský kus práce. Velehrad
má velkou šanci vybudovat si malý útulný fotbalový
stánek, na kterém bude radost nejen hrát fotbal,
ale taky při něm strávit příjemné dopoledne nebo
odpoledne pro rodiče hráčů, dědečky a babičky
a všechny příznivce fotbalu. Vybudování takového
stánku nebude jednoduché. Všechno je o financích,
ale jak říkává můj kamarád: „Peněz je jak smetí, jen
vědět kde je vzít“. Rozhodně bude taky třeba přiložit
ruku k dílu. A tady se pozná, jak to všichni myslíme
s velehradským fotbalem vážně. Velmi špatné by
bylo, zůstat v polovině cesty a tuto druhou část
projektu nedotáhnout do konce.
Ale úplně nejhorší situace by nastala, kdybychom
zbudovali krásné hřiště, na kterém by neměl kdo
hrát. Tady apeluji na rodiče, dědečky a babičky:

„Přiveďme společnými silami naše děti a vnuky ke
hře na čerstvém vzduchu, odtrhněme je od televizí
a počítačů“. To možná bude naším nejtěžším úkolem.
Věřím, že se nám to společně podaří.
Přece jen pár vět k fotbalu. Výsledky nejsou
důležité, i když nikdo nechce prohrávat. Dvě
vítězství ze sedmi utkání není mnoho. Projevila
se opět „generační“ obměna mužstva. Ale kluci
(holky s námi momentálně nehrají) jsou senzační,
a jakmile se přestanou spoléhat na starší tahouny,
tak hrají krásný fotbal. Někteří se ještě musí naučit
být zodpovědní k týmu. Občas jsme se třeba těžce
scházeli na utkání a objevovali se omluvy - výmluvy
typu: „Já jsem zaspal“, a podobně. Tady bychom taky
potřebovali pomoc rodičů. Pozitivně se jim to vrátí
v pozdějším životě.
Protože nastává vánoční čas, chtěl bych všem
popřát jeho příjemné prožití. Zároveň chci poděkovat
rodičům a dědečkům i babičkám za pomoc při
organizaci tréninků a zajištění vozidel na odvoz žáku
k utkáním. Zvláštní poděkování patří všem, kteří
se aktivně podílejí na budování fotbalového areálu.
Nemají to jednoduché. Do nového roku přeji všem
hodně zdraví a štěstí.
Trenér žáků Sokola Velehrad
Václav Kovařík
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Kalendář kulturních akcí na rok 2014
18. 1. ............. Myslivecký reprezentační ples
leden.............. Ples Základní školy
květen............ Přechod a cyklopřejezd Chřibů
červen ........... Den dětí
2. 7. - 5. 7........ Dny lidí dobré vůle
4. 7................. Koncert lidí dobré vůle
5. 7................. Národní pouť
6. 9................. Slovácké hody s právem
říjen .............. Beseda s důchodci
4. - 5. 12......... Vánoční jarmark
22. 12. ........... Zpívání u vánočního stromu
26. 12. ........... Štěpánský koncert v bazilice

18

Beseda s důchodci

Hody 2013

prosinec 2013
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Narození
20. 6. 2013
8. 7. 2013
9. 7. 2013

Daniel Chvatík, čp. 128
Alžběta Zábranská, čp. 240
Josef Maděra, čp. 146

1. 8. 2013
23. 8. 2013
28. 9. 2013

Monika Březinová, čp. 322
Eliška Štěpánková, čp. 181
Sebastien Laszczewski, čp. 289

Uzavřeli manželství
1.
8.
22.
29.
13.
10.
3.
13.
14.

6.
6.
6.
6.
7.
8.
8.
9.
9.

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Jan Vavřiník a Olga Vaňková (Velehrad)
Vít Petrželka a Ivana Čechalová (Velehrad)
Pavel Šidlík a Marcela Šafraníková (Velehrad)
Jakub Jindra (Velehrad) a Lenka Musilová
Lukáš Lejsek a Veronika Gregůrková (Velehrad)
Tomáš Šoba a Barbora Tománková (Velehrad)
Josef Florian a Petra Preclíková (Velehrad)
Jaroslav Stružka a Veronika Otrusinová (Velehrad)
Martin Machálek (Velehrad) a Jana Machynková

Úmrtí
8. 7. 2013
9. 7. 2013
8. 8. 2013

Ludvík Janováč, 52 let
Jan Potrusil, 66 let, DZP
Vladimír Doležal, 89 let

23. 8. 2013
29. 11. 2013
6. 12. 2013

Lubomír Knot, 62 let, DZP
Irena Lacková, 24 let, DZP
Josef Cigoš, 45 let, DZP

INFORMACE A SLUŽBY
Počet obyvatel k 30. 11. 2013 je 1265, průměrný věk obyvatel je 43,62.
V roce 2013 se do obce přistěhovalo 23 obyvatel, odstěhovalo se 34.
Narodilo se 9 dětí a zemřelo 19 obyvatel, z toho 12 z DZP.
Počty obyvatel dle ulic:
Na ulici Buchlovské žije 200 obyvatel (z toho 119 je DZP Buchlovská), Hradišťská ulice má 158 obyvatel
(ŘS na čp. 142 - 31), Modřanská 30, Nad Chmelnicí 158, Nádvoří 58, Na Hrádku 33, Na Nivách 88,
Pod Zahrádkami 29, Salašská 252 (DZP Salašská 54), U Lípy 14, Vinohradní 46 a Zahradní 199 obyvatel.
V našem matričním obvodu bylo v roce 2013 uzavřeno celkem 101 sňatků, z toho 69 obřadů v Kostelíku
sv. Jana Křtitele na Modré, 23 obřadů v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje,
5 obřadů v Hotelu Mlýn, 3 obřady na Obecním úřadě a 1 obřad na poutní cestě.
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Jubilanti pro rok 2014
60 let

75 let

Vlčková Ludmila
Točková Anna
Jeřábková Libuše
Jurča Vlastimil
Vandová Milada
Vaňková Ludmila
Ulrychová Dana
Studená Eva
Vážný Václav
Grebeníček Milan
Duda Jaroslav
Jindra Karel
Brázdil Břetislav

Podškubka Josef
Junášek Bohumil
Lancouchová Marie
Straka Otakar
Medveď Ľudovít
Badinová Alena
Piňosová Anna
Luža Vojtěch
Šesták Antonín
Vojáčková Ludmila
Rohál Zoltan
Kapitánová Anna

65 let

Pískatá Olga
Chamraďa Alois
Hubáčková Marie
Bartoníková Marie
Višenková Věra

Jurčík Milan
Maděra Josef
Mach Vladimír
Kapitánová Jarmila
Rohel Jiří
Zábranská Marie
Kapitánová Karla
Ulrych Zdeněk
Hubáčková Anežka
Zapletalová Alena
Vlček Oldřich

70 let

Němečková Jaroslava
Lakosil Josef
Valentová Marie
Jakešová Marie
Salinger Stanislav
Novotná Jarmila
Lužová Marie
Opluštil Jaroslav
Maděrová Ivanka
Vaněk Vlastimil
Hozáková Wilhemina
Tománek Jan
Kapitán Jiří

87 let

Hartlová Eva
Křivánek Eduard
S. Holečková Marie
Doležalová Antonína
Višenka Jaroslav

88 let

Mičulka Břetislav
Doležalová Marie
Michálková Marie
S. Ištvánková Anežka
Ryplová Edita

80 let

89 let

Tomešková Marie

90 let

S. Turzová Božena
S. Kourková Markéta

85 let

91 let

Nevařil Josef
S. Minaříková Ludmila
Kostelníčková Ludmila
Coufalová Jaroslava
S. Štěpančíková Anna
P. Ovčáčík Vlastimil

86 let

Černobilová Anna
S. Janáčová Františka
S. Móriová Rozalia
Grebeníček Miloslav
Horák Jaromír
S. Kaláčová Anežka
Grebeníčková Jiřina

Vlkojanová Anna

92 let

Vlčková Vlasta

93 let

S. Pitronová Jiřina
Jurčík František
S. Kotková Anna

94 let

S. Turzová Marie

97 let

P. Cukr Josef

V DZP Salašská oslaví 60 let Tomanová Ludmila
Ve Vincentinu oslaví 60 let Režný Miloslav, Stibingerová Svatava, 65 let Klosová Marie, Bělíček
Milan, Zlámal Vladimír, 75 let Zábojník Vladimír, Slováčková Anna, 80 let Kašpar Karel,
86 let Pavlínková Drahomíra, 94 let Burešová Ludmila

V Kopretině oslaví 60 let Mošťková Anna, Petrželková Bohumila, 65 let Razimová Jarmila,
Hejduková Květa, 70 let Panáčková Antonie, Sátorová Františka, 80 let Chlupáč František

Zlatou svatbu oslaví 16. 5. 2014 Štefan a Olga Gajarští | 15. 8. 2014 Josef a Jarmila Novotní
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Zlatá svatba Marie a Heřman Swatzinovi, 24. 8. 2013

Zlatá svatba Hedvika a Josef Kusákovi, 12. 10. 2013

Zlatá svatba Jana a Jaroslav Dudovi, 26. 10. 2013

Zlatá svatba Olga a Josef Němečkovi, 9. 11. 2013

Zlatá svatba Marie a Petr Valentovi, 30 .11. 2013

Evžen Kunz, 80 let

Marie Běhávková, 75 let

Jaromír Horák, 85 let

Vyšlo 19. prosince 2013, 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, F. Ingr, archiv OÚ, Studio 5 • K vydání připravilo: Studio 5 • Tisk: Hudec Print
Velehradský zpravodaj najdete i na stránkách www.velehrad.cz. Uzávěrka příštího čísla 20. 6. 2014.
Neprodejné
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 5. 10. 2013

Daniel Chvatík, nar. 20. 6. 2013, Velehrad 128 | Veronika Maňásková, nar. 22. 5. 2013, Modrá 61 | Monika Březinová, nar. 1. 8. 2013, Velehrad 322
Alžběta Zábranská, nar. 8. 7. 2013, Velehrad 240 | Sára Kovaříková, nar. 1. 5. 2013, Modrá 143 | Julie Toufarová, 19. 4. 2013, Velehrad 303
Ema Zelinková, nar. 23. 7. 2013, Modrá 136 | Eliška Štěpánková, nar. 23. 8. 2013, Velehrad 181 | Josef Maděra, nar. 9. 7. 2013, Velehrad 146
Ondřej Kovářík, nar. 22. 9. 2013, Modrá 201
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HRADIŠŤAN s primášem Jiřím Pavlicou
a zpěvačkou Alicí Holubovou

Hosté: herci Slováckého divadla

Anna a Jiří Pospíchalovi, Pavlína a Jiří Hejcmanovi
a Tomáš Šulaj
čtvrtek 26.12. 2013 v 16.30 hodin

Předprodej
• Městské informační centrum Uherské Hradiště, tel. 572 525 525
• CK Veligradtour Uherské Hradiště, tel. 572 551 045
• OÚ Velehrad, tel. 572 571 115
• INFOCENTRUM Velehrad, tel. 571 110 538
Vstupné: 250,-, děti do 15 let zdarma
Čistý výtěžek bude jako každoročně příspěvkem na opravy baziliky.

